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MARKOS GYULA.

Császári soha Nemzeti soha.

Ismered még jó barátom é it  a napot ?
Igenis ismerem Felség. Akkor Ítéltem a magam nevében 
Már pedig axt az Ítéletet én nem fogom jó néven venni s o h a .  
Nem is lesz addig igazi béke Felséges uram, — de soha!

„Magyar Herkó Páter* melléklapja.
Vidéki elárusítók jelentékeny kedvezményben részesülnek.



Magyarok na Istene,
Minden ármány ellenünk tör! 
Még mi éri a magyart?
Tűn a dics borult egünkről 
5 ránk hoz minden zivatart. 
Még egy seb be sincs hegedve, 
Már a másik ver szeget be . . .  
tfajj mi lesz velünk!?
Minden ellenünk! . .
Csak most ne hagyj el 
Magyarok nagy Istene !. .

ha kihoztál Scythiából 
5 megszerzéd e szép hazát. 
Nép kiirtó vad hordáktól 
Óvtad ezred éven át.
Most hagynád el a mi vérünk 
Már mikor a célhoz érünk. 
Nagy tettek terén.
Küzdelmünk felén ? . .
Csak most ne hagyj el 
Magyarok nagy Istene ! . . .

Mert a tatár és a török 
Ha ur lett is a hazán, 
f)e kard vasa beletörött 
Mert túléltük —  hajdanán 
Most hazánk a ravasz német 
Huncutsággal ejtené meg 7 
5 úgy törhetne le ?
Nagy szégyen szemre ? . . .
Csak most ne hagyj el 
Magyarok nagy Istene ! .. .

Ne higy pajtás e németnek.
Régi szép mondás 
Bármiként is hitegetnek.
Orrodon túl láss.
Nincsen abban úri virtus 
Megverje, meg a Jézus Krisztus 
Aki hisz neki.
Mert hitét szegi.
Csak most ne hagyj el 
Magyarok nagy Istene I . ..

Nem is volt a német soha 
Mint mi. oly erős.
De balvégzetünk ostora 
Ravaszságba hős . . .
Mindig hitvány magyarokkal 
Győzött rajtunk móddal okkal 
S nyögtük a hamist.
Nyögjük még ma is !
Csak most ne hagyj el 
Magyarok nagy Istene !. .

Kérdés Imre Válasz Ádám.

— Mit szól a békéből, koma,
Félök tiile koma, mint a tüztii, mert amíg hadi

lábon állottunk Becsesei, addig minden tisztességes magyar 
egy táborban harcolt.

— Haszen ép úgy harcolhat ma is.
— Ki van zárva, koma. Mert mihelyest a német 

anyira tudott felvergödni, hogy mi most már magunk 
közt is verekedhetünk — no hát mondok, akkor már j 
meg*is nyeri a német a csatát ellenünk, mer az jobban 
ki van kenve kutya zsirral.

Akkor hát csakugyan nagy a baj, koma

— Aszongyák hogy e lehet fogannyi a békét, amit 
a kirá most kínál, mivel hogy nem lesz ugyan magyar 
a katonai vezényszó, de magyar lesz minden. Levelezés, 
kitanitás és a többi.

— Az igaz koma, hogy ez is már valami, sót a 
valaminél több is, de én a magam részéröl csak anyiért. 
nem kötnék békét

— Ej koma, Kossuthnak, Apponyinak csak van e kis 
belátása arra nézve, hogy mit lehet el fogadni, én meg
nyugszom az ö eljárásukba

— Tudja mit, koma, én még a magam eljárásába 
sem igen tudok megnyugodni, mert. atul telek, hogy me
gint csak úgy lesz, mint mindég a mig a magyarok 
egy más között vitáznak és versengenek, addig a mar
kába nevet a német.

Bezzeg nem ijedt meg a kis Szerbia Mécstől, mikor 
az rá ijeszteni akart, hanem a sarkára állt és a mellére 
ütött és ki kérte magának a gorombáskodást és Ausztria 
szépen meglapult

*
De ha már 3 éve tartotta magát vitézül a 

magyar és még sem ért el sémit
Hát tartsa magát akkor még három évig, vagy 

ameddig kell, de ilyen csekély eredményért ne kössön 
békét

— Mond valamit a koma, dehát aszongyák hogy4 
a Ferencz Jóskának olyan kemény koponyája van hogy 
amit egyszer az oda belevesz, hár az asztán onuiuv 
nem kerül ám, amig csak él, most is aszonta, hogyha 
vezénzszóra sehogyan se áll rája.

— Ej koma, majd rá álna ü, nebusulj, csak még 
i  esztendeig ne kapjon pézt és katonát.

Hogy nem szívesen állana rája 2 év múltán is, a 
má bizonyos, de mégis csak rá kellene állani, ez is bizonyos.

*
— Tgv hallom koma, hogy a Herczegprimás 

gyönyörű szép levelet irt a királynak ujesztendöre.
— Éppen a legjobbkor és éppen a legjobbat. 

Figyelmeztette igen finoman öt az eskü szentségére, még 
pedig olyan szépen, hogy paraszti nyelven az már annyit 
tesz, Hallja ke sógor, kend má meg szegte ám a szent 
esküt, de én még nem, ha nem ha sokat okoskodik, 
hát megszegem ám én is de még jobban is ám.

- Csakhogy.ezt má, maga se higyje ám el, koma*



Ó is póttartalékos. Egy kis szerep csere.

Hallom Józsi hogy be akarsz rukkolni.
— Akar a Manó — de muszáj, mert póttartalékos 

vagyok.
— En is, pedig még be sem soroztak.
— Hogy az ördögbe lehetne az ?
— Hát tudod, póttartalékba helyeztem egy kis meny- 

dörgös menyköt ennek a mai kormánynak és hiszem 
Istent, hogy nemsokára meg is kapja.

Görbe gyógyszer.

Csak arra vagyok én edj neigirig, hogy mi lesz 
avval a szemthelen Vészivel, ha most megbukik a khormány?

— Hát, mi, hát fogja huzni 10 évig thovább is a 
tűzetést.

— Látod ippeg ez a hiba, mert nem a tizetést, hanem 
hanem a Vészit kellene felhúzni. 10 esztendőig.

M egtörténhetik

— Látod édesem már én tudom a te álmatlansá
gaidnak az okát. Muki barátom, a kórházi főorvos mondta 
meg.

— Es mit mondott.
— Hát, aszongya édesem, hogy asszonynak soha se 

szabad a kapu kulcsot a feje alá rakni.

A törvényszéki ajtónálló is meghalt.
Megám. Váljon a túlvilágon is a bűnügynél 

lesz-e beosztva ?
— Az könnyen megtörténhetik, mivel ott a bűn

ügyet a pokolban tárgyalják ám.

%



— Kitűnő sorsjegyeim vannak, gazduram.
Hát aztán mi az a sorsjegy.
Százezereket Icl.ct rajta nyerni, s egyszerre hol- w / /  n).|sjk' kupéba szállt fel. 

dog emberré lesz.
— Hát tudja mit, édes barátom, akkor nem veszem Nem bizonyos,

meg magátul azt, mert magára jobban ráfér az, hogy _ Hán\ órakor keltek Pista?
egyszerre boldog legyen. Attul függ, Hogy majstram mikor nyúl a láb-

En a nekün is a vagyok. szíjhoz.

Kérdi a rósz utón járó,
Tgvan hol a két hó-hányó.

Tes>ek megkeresni.

Itt a lova. én látom azt,
Ámde hol van hát a paraszt.

Tessék megkeresni.
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