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A KÖZÖS HADSEREG,

am elye t örökösen  csak m i e te tü n k , de am elyet Örökösen csak az osztráko k  fe jn e k .

„Magyar Herkó Páter" melléklapja.
V idéki e lá ru s ító k  je le n té k e n y  k ed v ezm én y b en  ré sze sü ln ek .



Bánffy belépője a Lipótvárosi Kaszinóba
á la Kornevilli.

Bejártam az egész világot 
Koppenhágát és Dobokát 
Imádom Bécset, az osztrákot 
Bálványom a sárga kabát.

*
Bejártam az egész világot,
Fenyegetett is sok veszély.

*
Bejártam az egész világot.

Amig utaztam. Oh, veszedelmek,
Miniszter voltam, De sok embernek
És főispán is annakelőtt, Adtam kegyet, ha tömjenezett
Sok roszba’ jártam. És mindemellett
De so se bántam, t'l nekem kellett
Sót többre mentem, mint azelőtt. A bársonyszék csak elveszett.
Szol’dobokában, É-S mi lett végre
Sándor-u teában. Sok dicsőségre
Minden gyerek Cudarul lettem degraualva
Betéve ismert. Zsidó kaszinó
Nevetni is mert Elnöksége jo
Szemembe bátran, nem telt mitől. hót lett a zsákon Dajdiridó i

T ullicitálta.
Andor Az én tanárom előtt azért volt jó felelni, n.ert 

rövidlátó volt és soha sem látta, ha valaki úgy olvasta ki a 
könyvből a feleletet.

Bcla: Az enyém előtt még jobb volt, mert az meg 
nagyot hallott s elég volt, ha a felelőnek csak a szája mozgott.

P U N C S A :

ha a régész ujjong;
ha egy tisztujitásnál a régiek megmaradnak ,
mikor a tizedes ötöl-hatol;
hogy Édeskuty keserüvizet szállít.

NEM BUTU SA:
ha valaki egy kutat kutat; 
ha a puska apuska tulajdona ;
ha egy gondolás gonddal ás. Semper J.

Krix krax.

W lassics buktatási rendelete furcsa kis újság, dt
legalább igaz.

Ismertető jelek.
Parasztasszony: Itt vót korcsmázni tegnap az uram?
Zsidó: Hunnand (ismerjek én a moga urát?

Az első icce bor után már magyarázni szokott.
Hát oszthánd ! ?
Néhány pohárral odább már az asztalon jár.
Thülem ü járhat.
Mikor a harmadik iccét issza, akkor már csak ő maga 

maradhat a korcsmába, mert tör, zúz!
Nohát akhor itt volt a/ u ra ...  Nem láth moga, hodj 

edj ablak se nincs ?
Fj, Mózsi, akkor mégis nagy kár, hogy a te kobako

dat is be nem zúzta.

íz lés szerint.
N ő : Azt hiszem én, hogy nincs valami felségesebb, mint 

egy szép tengeri kirándulás.
térj Dehogy nincs! Két hétig tartó tengeriszedés.

Schnobeles és Knobeles beszélgetései.

Hallottul the, hodj a Khossoth Lajos-otcán edj olejan 
villomos íhogja járni mogáth, ahun cshak akhor lesz khon- 
dokthor, mikhor fhölüli mogáth edj Khon dokthor?

A daktherok villamozzák théged hátbo!
♦

Látthál már the edj olejan csizmát, amithúl se a fhej 
se a szhár nincsvan, os/thánd mégis szhorit a lábth ?

Olejan is van ? The gondolsz ?
Hodjne! a görög sizma, vadj a rnadjar kholoda
Hodj thedjenek kholodába a thied nyakhadat.

«
Vadj the edj jó fhinánetholentum ? Akhor szhámitsál 

khi, hód) mengyi háromszhor három?
Botba! Aszthat thod még a rikkhancs is.
Nü, hát mongyál the!

— Az edj khülenc.
Láthod, hodj the hazodol! Fn már háromszor khaptam 

a thiirvéngytúl három eszthendüt és iilthem cshak nyócoth. . .
— Hodj ne the thodjál ülni edj minuthátot se!



A Liphótvárosi Khoszinó is elhathározott, hodj ii is 
khiilcl khi edj bizottcságt Rómába XIII. Leu ii Szencsége 
jobileumára, a katholicizmus iránthi rokhonszenvbül.

*
Fbbül az alkhalombul a Bánffhy visz a zászlót, aminek 

a shal lángot fhog a Phályi Fde.
*

\ fhöggetlen phárt lovas bandériumval akhar elmenni 
V árba : Fejérvárynak edj fháklyás szerenádot adni, melyben 
Gotterhalte thenór-primjét Modarász József fliog énekhelni.

*
Fejérváry megígért a khonfélegyházi szház thagu khiil- 

döttcségnek, hodj az üvéklié fhalubul még csliak edj phutz- 
meisthernek való khatonát se fliogja beasszentháltotni.

♦
\khi mindezt nem elhisz, thedje róla.

ígéret.

Fogsz-e még hazudni az én fülem hallatára ? 
Fdes, aranyos mamuci, többé olyankor soha se.

Korszerűbb.
The Waldmann, mérth hinak udj a the lángyodat 

hogy Elei?
— Tholám nem szép név az ű thlile ?

Szhép, csakhodj van ónnál ami jobb, a khárlel, meg
a hitel.

Konyhai exam en.

— Nagysága a hamutartóba tette ezt a finom tésztát, hát most 
ki eszi meg ezt, hiszen csupa hamu ?

A szakácskönyvben úgy van, hogy fölülről kell lassan átsülni- 
Akkor hát csak tessék megenni majd a szakácskönyvet.

Schwarz ur, meg a felesége.

Igazán szégyenlem, hogy ilyen részeg disznóval kell végig 
mennem az utcán !

Hátha lennél the edj disznóhojcsár, akhor a the élethed edj 
cshopa szégyen lenne?



Krix-krax.

Fohász 1903 március-3-án.

A m agyar ifjúság lakájszerepe. Szó
katlan egy kissé ez a cim, de jogos. A koloz- 
vári egyetemi hallgatók valóságos szolgain/* 
géssel disztaggá választották W'lassics miniszte 
fiát. Mire jó ez ? Csak nem vették neszét elor 
W'lassics ur buktató rendeletének ?

Bizony nem szép az ilyen nagyon is körül 
tekintő aranyifjuság.

Mi legalább nem kérünk belőle.
*

A francia jezsuiták bejövetele ellen eró 
sen köpik a markukat a zsidó ajságirók és 
khöpviselők.

N ono! Csak aztán a zsidó magyarok ki
menetele ne következzék a franciák bejövetele 
helvett.

*

Robbanás a Burgban. Lehet, hogy csak 
szépítés az a régi (?) puskaporos zsák.

Mennyire több biztonságban van a budai 
várlak. Az alá nem rakna senki kartácsot.

# * # * * * # # * # * * # * * # # * * * * # * * # * * # * *

Népeknek atyja Istenünk ’
Ma ég és föld örül,

S hívőid milliója gyűl 
Szent oltárod körül,

Hogy néked hálát zengjenek 
Magasztos hangokon,

S imádjanak kegyelmedért 
Rónákon s halmokon.

Ki majdnem szá/.adéven at 
l e benned bízva élt; 

Kinek hő szive szüntelen 
l ángolt egyházadért

Az öt világrés/, mint egy szív.
Ma érte lelkesül ; 

szemünkbe szivünkből fakadt 
Hálánknak könyje ül. [öt 

I > csdünk: áldd meg, .ildd meg 
Oh. tartsd meg öt soká, 

Hogy vezethesse nyájaid 
Mind egy akol alá.

Alid oh. Atyánk, hogy ö midőn 
l e hozzád elmegyen, 

i >tt fönt a szentatyák között 
Mi pártfogónk legyen. liszaparti

le adtál nékiink egy atyát 
Negyedszáz év előtt.

A bölcs Leót és ő neki 
Te adtál szent erőt.

Hogy legyen szentegyházunk- 
Oly szikla-oszlopa, [nak 

Mely ellen sátánküzdelem 
Nem nem győzhet soha.

A koporsó itt van, látom de hol van a kis leányom ?
Hol van ? l essék megkeresni!

Azt volna ám de tudni jó hogy hol van itt az áruló?
Hol van ? Tessék megkeresni
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