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- s S S ü  H  E  L Y Z E T K É  P  cjé^

Ü s s é k  /'szállniIÉs 'Z t  á r u d a t „ e k i f e s z i t e n i  az anyafö ldnek , a k k o r  tatán  fo rd u l valam ire . 

H iszen  le  is szá lltam  volna én m á r régen, de m ég várok egy kis id e ig  egy forspontra  Bézsből, 

am ely ka  m ég  soká ig  késik, nem csak begy leszállók , de i t t  is hagyom  az egész b .g á z s iá t!

„Magyar Herkó Páter“ melléklapja.
VM éki e lá ru sító k  je le n ték e n y  kedv ezm én y b en  ré sze sü ln ek



REJ, -RÁKÓCZI!.
«]4ei. Hakóczy. Bercsényi. Bezeredy,
Vitéz magyar nemzetnek nős vezeri *»
Keljetek föl szaporán sírotokból.
Ismét siralomhoz lett Magyarhonbol.

Szolga lett a nemzedek s korcs 
a vére.

Méltatlan nagy őseink szent 
nevere.

Csak önhaszr.at bújia mar. közjót 
megvet.

Mint egy inget, úgy cserei hitet.
elvet.

Nagyon melyre sulyedenk fokrói- 
fokra.

'Ra sem smernetek már magya
rokra.

Osztrák i a rmot vonszol mind, nagy 
serenyen.

S szomorú, hogy szegyene nem 
is szegyen.

Be más volt az hajdanta a hazáért. 
Mikor sikraszálltatok szabadságért. 
Akinek csak mije volt, föláldozta 
Jáonszerelem oltárán, oda hozta

Nem csak élni tudtatok, ti nagy ősök 
De meghalni is, mikent bátor hősök. 
Mi, se élni, se halni nem tudunk mar 
Mert bennünk a lojális szolga bujkai

}dej, jótszakát, m agyarok szép
hazája.

Ütni fog a vegórád — nem 
sokára,

Jdacsak egy szent förgeteg föl nem
ráz meg,

ügy elm ulasz lassankint, mint az
árnyék

«J4ej, ‘Rakóczy. Bercsényi.
B ezeredy

Vitéz magyar nem zetnek hős
vezeri !*»

Tanítsatok újra meg, a hazáért 
Élni és meghalni a szab ad ság ért'

Markos Gyula.

Bácsi Gergöly csatári dékány tir
íiradaimas szavazatja!.

Tisztelt cimii fő főtisztelendő ur! 
Jelenlegi volt káplán u runk!
Miuta Csali Csicsa gyiklomacio/us fő- 

alpostás, ki saját tennen gyermekem lévén, 
gyakrabbi irodalmi rangsorozatát foganato
sítja kedvelt lapunk hasábjain, hát biz én, 
mi tűrés, tagadás, kevesebb értelmi sulylyal 
nehezedek az tudomány és irodalom bel- 
kebelébe

Azaz hogy ritkábban adandó alkalmatosság a személyünk
által fogalmazott külön tárcacikk.

Az külpolitikás hadi helyzetre nézvést el nem mulaszt
hatom, hogy az én kinyilatkoztatásom is meg ne nyilvánuljon 
Az balkáni helyzet az lapok szerint nagyon sötét. Pedig e 
nem igaz. Mert nekünk mind jobb kanaink vannak és azok 
valósággal szőke árnyalatban képviselősködnek.

Hallom, az törököt megint megtámadták az többi hatal
mak Elég rosszul vagyon. Én legalább erős tilalmi viszonyt 
fogalmazok minden rabló hadászati kísértetnek.

*
Az magyar ellenzék ostorru nevezett cipója, vaj is az 

os:rucipó, szerintem nagyon is üdvös eledel az nemzeti párt 
kon\ haaikotmányos restollációjában.

Széli Kálmánt idáig magam is erősen pártfogoltam az 
mindennemű ügyességiben, miulán azonba az magyar had
sereget az törvény bűi magyarázati kisiklással ruházta föl, 
részemről is csak köicségmegvetést szavalok meg neki.

Fejérváry báró tirhol is volna pár szózati összekülőn- 
bözésem.

Magyar ember-e ü, vagy sem ? Mer ha igen, hát akkor 
mér osztrák tábornok? És ha nem, hát akkor, hogy mer az 
honvédelmi ügyek élén hátramozditási előnyökben kardos
kodni a nemzet ellen.

Lesz-e háború, vaj sem? Azt az én tudalmi hatványom 
nehezen tudná eldöngetni, hanem azért annyit a magam 
szakállára is bízvást merek, még a multból is jövendőre fogni, 
hogy nem lesz jó vége.

Na on el vajunk szegénkedve. Azér is hát én magam íz 
örömmel szavalom ki a legújabb politikai gyiklomáciát a 
mi kőszegünkbe és mondok, hogy csak had gyüjék az esz-lesz.

Se adó, se porció, se katona ! E köll az magyarnak. Nagy 
kár, hogy ez csak mód jutalmazik eszébe sok bölcs hon 
atyának! Igaz is.

Addig is kézcsókolászati és más egyéb hadgyakorlataim 
bézárdázásával marakodok alázatos szolgája sött csakis

in  Bácsi Gergöly, csatári dékány ur

M egnyugtatás.
Utas : Hát késés van !
Vasutas: Egy óra.
— Baj, ba j!

Dehogy! azért a rendes időre érünk be.
— Hogy-hogy ?

Hát csupán kétórai késéssel.
— ügy ? ! Köszönöm.



Az elveszett cirkusz-direktori bííverő.

Bocsánatot kérek, tisztelt publikum, hogy a bűverőm ma 
0' ! hagyott e fenevadakkal szemben. De ebben sem én vagyok 

| a hibás, hanem a ketrec !

Gyermekszáj.

Dgy-e, niamuska, a Pepi bácsi nem látta még soha a mi J 
kis kutyánkat ?

Hogy kérdezhetsz tőlem ilyen csacsisigot ? j
No igen, mert a múltkor is azt mondta apának : dejszen. 1 

Vili, nagy kutya jár a te lábaidon, azt hiszem én.

Fényes nyom orúság.
Hadnagy: Aztán, ha elesem, ne hagyjatok fölboncoim 

Miért ?
Tudod, hónap vége... kvárgli van a gyomromban.

Szociálista  d icsőség .
Én már két nadrágot koptattam el a vádlottak padján ! 
Az semmi, én egy padot koptattam e l!

Zuhany.
N ő:  Ah, csak ez a prém az enyém lenne! 
té r j : Miért nem jöttél hódnak e világra, akkor 

lehetne.
A fődolog.

a tied

Kérő: Hatvannégy hibátlan nemes ősöm van ! 
B ankár: Az semmi! de hány hitelezője van ?

G ondoskodás.
Vendéglős: Vezesse zsinóron a kutyáját. 
Részeg: Minek ? az úgy is haza talál. 
Vendéglős: De maga, barátom, maga ?

A divat m etam orfózisa

vagyis a puff vándorlása.

Visszavágás.
)

Jogász: Hogy van, hogy a szabók mind olyan vékonyak ? I 
Szabó: jogászok a rendelőink.

Üzlettársak.

1 hódolsz mit, Siigele ? én ászt hiszem, liodj mi már elég 
gazdagok vadjunk ahhoz, hodj végre a thisztesség alapján is foly
tathatnánk legalább az üzlet íhelét 

— Hát vadjok én edj vedjész, hodj expherimentálni khezdjek ?



Körber, az udvarias. Elszólás.
Miért nem dolgozik ?

— Ah, kereskedő voltam és mindenem 
elégett!

Hát nem volt biztosítva ?
Igen, de a társulat becsukatott.

Term észetes

Hány éves vagy, fiacskám ? 
Hét.
És mikor lettél hét?
A születésnapomon.

V eszedelem .
— Pincér!
— Parancs?

Vigye el ezt az üveg vizet., 
iszonyú szórakozott vagyok!

A főhiba.
Orvos: Hát maga egy huszkoronást 

nyelt le véletlenül ?
Dijrwk: Igen.
Or\’os : És hol érzi ?
D ijnok: A tárcámban.

V adászat előtt.

- Igenis, szép Patronám, Ausztria, most az egyszer nem teneked van igazad, 
hanem Hungáriának abban, hogy a magyar belügyekhez nekünk abszolúte semmi sza* az* gondoltam, hogy . . .
közünk, ha s/ázs/or obstrukció van is! Sőt Horvátország is a magyar korona területe Dejszen, gazember, előleget nem
lévén. Ausztriának ahhoz semmi szava. adok!

Kérdezi meghitten, — Hol a kertész itten?
Hol van ? Tessék megkeresni!

Kit ez az ur dorgál, — Hol a sarki hordár?
Hol van ? Tessék megkeresni!

VulMüí
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