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MARKOS GYULATOROK SZIGFRIDMegjelenik minden vasárnap.
Szerkesztőség Budapest.

Rákóczy Ferencet haza hozzák

Hallom édes pajtás, hogy már te 
Kassára ! Gyere mellém Budapestre!

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



Bezárultak.
Bezárultak az iskolák 
Országszerte.
Aki küzdött, az jutalmat 
Mind elnyerte.
5zep ropogós bizonyítvány 
Tanúsítja.
M nő culturirányt követ 
A hős szittya

Sajna, hogy az átlag még is 
Nagyon gyönge.
Tálán sok volt a pályának 
A göröngye?
hat bizony v o lt: tömtek a kis 
Csemetéket.
A buzgalom alig ismer 
Immár féket.

fia a múzsák egy kissé tán 
Fukarkodnak,
Az eredményt aligha nem 
Látnok jobbnak.
Kevesebbet, hanem jobban. 
Ez ez. miért a bölcs szive 
Meg-megdobban.

fiarom-négy tál. ha elég a 
Jollakasra.
Minek akkor ötödiknek 
Mar a kása ?
így vagyunk a sok szellemi 
Táplálékkal.
Sok csemetét sovánnyá tesz. 
De nem hizlal.

Amabát és protoplázmát 
Vacsoráznak.
Meg is rontja gyomrocskájat 
Nem egy száznak.
Az ős sejtet, az ós nemzést 
Kitanulják.
Az erkölcsi színvonalon 
Pedig nullák.

Az önérzet szertelenül 
Fokozódik.
A szerénység soraikban 
f^ég nem hódit.
Disciplinát a csemeték 
Alig tűrnek.
Nagy térfogat jut igy hát a 
Bortönürnek

Sok divatos uj elmélet 
A jót rontja.
Azért gyöngül a csemeték 
Derékcsontja, 
hipotézis itt is. ott is.
A dogmában a csemete 
Azért nem hisz.

Legyen vége a maszlagos 
Csemegének.
Fontolják meg ezt a bölcs szót 
Már a vének I 
Akkor foszlik szét a 
Bús köd.
Mely most annyi szép fiatal 
Agyvelót föd

Vissza Krisztus tanaihoz.
Míg nem késő.
A leiekbe örök tiszta 
Jegyet vés 0 .
Szivet elmét nemesítve 
Világítja.
így lesz boldog, mint hajdan volt 
A hős szittya!

Cybebe

A magyar önkéntesek kétévi szolgálata valóság
gal égbekiáltó osztrák komiszság.

Kz ellen tehát valamit okvetlen kell tenni, mert 
hogy csak azért ne lehessen valaki hadnagy, mert 
rosszul tud németül, az már még sem já r ja !

Klotác nem megy udvari ebédre. Knnek úgy 
látszik jó  orra volt. Legalább nem kapott abból a 
legfenségesebb dorgatóriumból, amelyben Barabás
részesült.

Szeretem egyébként, hogy Barabás oly ügyesen 
vágott vissza O felségének: Hogy ha tudnám, hogy 
célt érnék, bizony magam is felszólalnék.

Fején találta a szeget!

A német császár háború könyve tele regényes 
szamársággal és örült agyrémekkel.

Kislelkü és szűk látköríi nemzetek számára van
szánva.

K szerint a könyv szerint előbb fényes diadalt 
kellene aratni az egyesült angol-francia hadakon 
Vilmosnak, amiből ugyan aligha fog pipálni valaha, 
de hát politikai szappanbuboréknak elég csillogó.

Az udvari ebéden elcsattant pofont az tervezte 
aki a szeptember 23. Vájjon ki lehet ez ? Csak a vak 
vagy a bolond nem tudja ezt.

Na tehát, ha idáig megkegyelmezett is a magyar 
delegáció Goluchovszkynak, ettől a perctől fogva nem 
szabad őt egy percig sem kímélni, mert hogy Golu- 
chovszky nyilvános törvényszegő, azt fényesen ki
mutatta Kmetty, mikor a 99: XXX. t.-cikket a mellé
nek szegezte, fcs ezt az örült polyákot végre is egy
szer már meg kell tanítani egy kis magyar moresre

Tetszik ám nekem cudarul, hogy Szerbia magyar 
barátságát Goluchovszkv úgy akarja megboszulni, 
hogy különben nem akar vele kereskedelmi szerző
dést kötni, csak úgy, ha osztrák gyárból vásárolnak 
ágyukat Szerb testvéreink azonban sokkal előre lá- 
tóbbak, semhogy felülnének Goluchovszkynak. Jól is 
teszik !

A mai királyi ebéden egy .eltűnést keltő királyi 
s z ó  hangzott el.

Sokai bt szelnek és haszon m ikul, mondá a 
király a magyar delegációnak.

Dejszen mondok, hiszen csak kötött marsrutát 
ne csinált volna a király a magyarokkal, majd nem 
beszélnének azok mindjárt olyan haszon nélkül.

Olvasom, hogy román hadgyakorlatok folynak a 
magyar határon és pedig a hegymászást forszírozzák 
erősen.

Kn pedig azt mondom, hogy sokkal hasznosabb 
volna a románoknak, ha a hegymászás helyett a falra- 
mászást tanulmányoznák, mert Krdélyben alkalmilag 
nagyon is a falhoz találnak szorulni.

A Herkó Páter csak fején találja mindig a szeget. 
l:z az, amiért a Herkof átért ohasni és terjeszteni űrt

virtus.



Nem jön zavarba. Átlát a szitán.

_ Hallja maga handlé! Hát nem látja, hogy itt — Mondja csak dádé, hogyan van az, hogy magát
szigorúan tilos a házalás és a kintornázás ? pár hónapig nem lehetett látni ?

Hát kintornálok én ? — Hát kéremálássán, pár hétig el voltam utázsvá.
Nem, de házalni akar! — Mondja csak, nem lett volna okosabb talán a
No thodja mit, házmester ór, én inkább házalok, helyett az idő helyett valamiféle kegyelmi kérvényt beadni 

mint kerteljek!

— Micsoda lárma volt oz már megint tinálatok oz 
este, Süge ?

— Hát a feleségem edj khiicsükét khiparoltha én 
thülem a khabáthot.

— Fájt ? Mi ?

— Nem rossz kis bor, annyit mint szakértő is 
merek mondani, ki szintén most akarok egy vendéglőt 
nyitni, csak még nem tudom, hol ?

— Tudja mit, kollega ur ? Nyisson valahol egy 
vasúti vendéglőt, ott az utasok az idő rövidsége miatt 
nem érnek rá se kritizálni, se káromkodni.



Egy kicsit.Keserű engedelm esség

hs nem meleg 
kerékpár, Sírni ?

— Szó sincs róla p 
zat megvallva, én magam 
dóm eg\ kicsit a sportba.

úgy ! Szíveskedjék csak szépen levakarni azokról a kár- 
•sztrák-magyar birodalmi kancellár aláírást, mert az ilyen

Hónap vegén.
Hölgy: Megbolondult? Hogy merészel 

engem megölelni?
|ogász : < >h nagysád, bocsánat Azt hit

tem, hogy a pénzeslesélhordó !

Klszólas

Hz a legújabb szövetünk, nagysád.
Nem fog megfakulni?
Dehogy, hiszen már egy éve van a kirakatban!

Kn nem tudom, mi lelt engem,
Nem látom a feleségem.

Hol? lessék megkeresni

i, (ivurkó, Gyurkó, 
kis hercig lurkó.

Hol? le s s é k  megkeresni.

József kftrut sarok. ■ -
Ajánlja gazdagon felszerelt múiníézetét az egész magyar közönségnek a legnagyobb munkáktól a ^k isebb ig . Olcsón vállal minden e szakba 

vágó megrendelést. Gyorsan és oontosan szállá mindennemű megrendelt nyomtatványt. (Vidékre utánvéttel.)

Aniflo-nyoinUa Budapest, Barosa-utca *
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