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I. Jakab a Magyar-Zahara-Császára

Proklamációt ad népeinek

„M agyar Herkó Páter- melléklapja.
Vidéki eléraeitók jelentékeny kedvezményben réezeeAlnek



I jóadjatoli, g

Vigadjatok gézen-guzok. napotok még fenn az égen 
5 mmt a férgek rágódhattok tovább is a magyar népen !

Vigadjatok, császár-kegyből továbbra is ..urak lesztek.
Ne féljetek, véd a császár, e hazával bármit tesztek*

Törhetitek, zúzhatjátok mind a mi szent e hazában. 
Csalhattok s lophattok is bízva a császár hadában *

Szedjetek meg magatokat, tömjétek meg zsebeteket. 
Rombolásban, rabolásban mi sem köti kezeteket*

Míg e nemzet szemeiből csorog a köny. ne féljetek.
T lesztek a hatalmasok rajta tehát örüljetek!

M g e nemzet erős karját leköti az önkény lánca. 
Vigadjatok bitorlástok nem lessz a mi zabolázza !

Míg e nemzet szivéből a királyhüség szép virága 
h nem szárad, kancsukának csapásait is kiállja!

Türelmes e derék nemzet, hűségének nincs határa 
Zsarnok ha volt. akkor is szent, s tértetlen volt a királya •

Ám egyet ne feledjetek hogy e nemzet tűrő s hu bár. 
Jogaitól soh sem tágít, szent jussától el soh sem ált *

Sötét felhő ha fellegzett hazájának szent egére
hősi mód tűrt. de nem szorult gyáván soha más kegyére

Akármilyen reménytelen, sötét volt is a jövője.
Igazánál hűn kitartva bizva tekintett előre

Vigyázzatok gézen gúzok ; napotok bár fenn az égen 
S mint a féreg rágódhattok manap még a magyar népen ;

Ám. e nemzet igazánál hűn kitart és szebb jövőt vár. 
ha felvirrad e szebb jövő. szabadon és erősen áll I .........

Akkőr az tán. gézen-guzok. —  Istenünkre! —  jaj tinéktek 
A zsarnokság rút vérében fojtjuk meg a sok pribéket:

KÉRDÉS IMRE -  VÁLA SZ ÁDÁM — Mint ahogy illik is.
— Aztán a mi táborunk lesz a kuruc, a német 

sógor tábora pedig a labanc.
— Szakasztott mint hajdanában, Ámen.

Hát ha szét kergeti a király a országgyűlést 
Majd választunk annak idején még kuru-

cabbat.
— Es ha azt is szétkergeti ?

No hát akkor újra megválasztjuk százszor is 
ugyanazokat mert akik becsülettel kitartottak a 
nemzeti harcban a nemzet mellett, azok megérdemlik, 
hogy a nemzet is kitartson mellettük.

Mit gondó koma, mi volna most a legméltóbb 
felelet Bécs számára ?

Az, ha minden magyar párt felcsapna 48-as- 
nak, mert most már még a vak is látja, hogy Bécs- 
csel csak erős marokkal és jól a sarkunkra állva lehet 
csak szóba állani.

— Lgy hallom koma, hogy ez meg is lesz, minden 
igaz magyar egy táborba fog verődni, a közös szent 
küzdelemre

Azt olvasom édes komám, hogy a nemzet 
sorsát intéző vezérlő bizottság az ellenállás módoza
tain dolgozik. Hát édes komám, mik lehetnek azok a 
módozatok ?

Sokféle az komám, azt igy nehéz vóna el
sorolni, hanem valamennyit egy szóval kitudom mon
dani keednek.

— Hallom no.
— C oki német!

Ejnye de jó komám, még magam is meg- 
repetálom.

-  Kedves komám! Ha a császár igy bánik 
velünk, mit szól arra a magyar király?

Mit? Mondok kednek egy példát, aztán abbul 
okoskodja ki keed a valóságot. Emlékszik hogy a 
sánta Balognak vót egyszer egy kétfejű kacsája.

Emlékszek.
No hát, mikor annak a kacsának az egyik 

feje elkezdett enni, a másik is utánna billent, aztán 
az is evett. A test csuk egy vöt. Érti mán ked.

— Értem ü. m. a. m. azt a kacsát.



Idők jele. Ördög ott vigye.

Haszen elhiszem Khon ur, hogy m o st már a 
Lipótvárosban is van 4b-as párt kör. ( .supán csak azt 
nem értem, hogy mért nem híták meg arra \ isontai 4S-as 
képviselő urat is, pedig az is a Lipótvárosban lakik.

— Hát thodja mit, János gazda, hát csak azért, 
mert az a Visonthai minket már edj khicsit nagyon is 
jól ismer.

Soha se vigasztaljon engem annyira édes tö- 
tisztelendö ur, nem télek én annyira attól az akasztó
fától, ha már meg kell lenni — sokkal jobban szégyelle
ném magamat, ha Makóra kellene mennem főispánnak.

( iyere Jóska küldöttségnek fel Budapestre.
Nincsen pénzem, Petikém.
Hasze ingyen jegyet kapunk, sőt még napidijat 

is, ha megéljenezzük Fejérvárit.
Akkor háf gült! Csakhogy én a/ éljenzést 

patika szerrel fogom ám gondolni mindég is.
— Ördög ott vigye.

A nevelés.

Apa: (kis tiához, a ki először volt iskolában) Na 
Jancsika, hogyan tetszett neked az iskola ?

Jancsi . (bőgve) Sehogysem, mert a tanitó megvert.
Apa: Látod fiam, az már nem megy máskép, te rósz 

fiú vagy és ő téged nevelni akar !
Jancsi: Na az szép tanitó, a ki a nevelést hátul 

kezdi meg.

Gondolat.

Még a legostobább embernek is van némelykor jó 
eszméje — de nem veszi észre.

Pesti tónus.

— Fogadja tőlem édes, ezt a csekély emléket.
Mi az ?

— Egy bross.
— Vájjon mennyit adnak rá a zálogházban ?

Orvosnál.

— Ha láj a foga, ki vele !
— Hát húzza ki orvos ur.
Megtörténik.
— A foghúzásért öt korona jár.
— Hja orvos ur az összes pénzemet is kiakarja 

húzni, pedig a tallérom nem fáj.



A közel jövő zenéje.
Kristóffi a nagy betörő nyugalomba vonul.

Megmagyarázza

I >e öt hat év 
munkába fog.

Ez már b a j!
Hölgy: a ki bicikli/ett és az árokba fordult, a 

mint felkelt Ez aztán a pech í Húsz hamis fogam van 
és most mégis a két utolsó igazi fogam törtem ki!

Öreg nyanya ! Minek magának az a csúnya pápa
szem. Hátzen mikor az utca kövezeten jár akkor soha
sem kö.

Lenne csak az utca kövezet biblia, édes 
majd meglátnád, hogy nem kellene-e.

*ANÜLO-NYOMDA* Bu d a pest , vul haross-utcza ít.
**"“* * * * * *  VMna^ ntk * fc9" i9V0bb m JktíS ! Oloón .1(1,1 minden e süld

9 Jvorsan és pontosan szélUt mindennemű meqrendelt nyomtatványt (Vidékre utánvéttel.)

A két jegyes pásztor órán,
Hol les rájok egy vén kaján.

Tessék megkeresni.

íme itt a két napszámos,
Ámde hol az umö már most.

jTessék megkeresni.
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