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Vásárban

Mondja csak barátom, ereket a katonákat meg lehetne kapni? 
Oh, hogyne csak az árát kell megadni neki.

„Magyar Herkó Páter, melléklapja.
Vidéki elárusítók Jelentékeny kedvezményben részesülnek.



c\e emeljünk terheti
Ne emeljünk terhet a nép úgyis görnyed,
Eleget hurcolta Molochot. a szörnyet.
Dobjuk le ókelmét I
Minek olyan Isten aki fölfal minket.
A ki száján tartja ütőereinket 
S vakítja az elmét I!
Döntsük le a bálvány undok véroltárát 
Nem vallja a nemzet soha ennek kárát!

Ezer milliókat falfö! ez évente 
S fogát eddig nem is az ellenre fente 
Ez kissé kémén? csont
Ettől mindig borzadt; volt puhább mit rágott. 
Rágta az alkotmányt, rágta az országot, 
tfagy rá korbácsot font.
Döntsük le a bálvány undok véroltárát 
Tiporjuk már össze ezt a ezudar párát!

Kulturális célra alig akad pénzünk.
S az ilyen bálvanynyal farkas szemet nézzünk!? 
Törjük, zuzzuk össze!
Legyen mind Thezeus a nemzetnek nagyja.
5 nyelvét a Molochnak tovább már ne hagyja 
Hogy vérben füröszsze !
Döntsük le a bálvány undok véroltárát.
Tiporjuk már össze ezt a ezudar párát!

Nem ásit nemzetünk hóbortos célokat. 
Találunk mi itthon tennivalót sokat 
Csak győzzük a munkát!
A béke szent útját ragyogtatja vágyunk. 
Mások szabadságát letörni nem vágyunk. 
Türjük. mit sorsunk ád.
Döntsük le a bálvány undok véroltárát 
Tiporjuk már össze ezt a ezudar párát1

ha Bécsben oly kedves ez a bálványisten 
Melynél átkosabb a földhátán nincsen, 
Hizlalják ha tudják1
Mi nem játszódhatjuk a nagyzás hóbortját 
Minek az igáját görnyedt váltak hordják. 
Ki a kocsi rudját *
f)öntsük fe a bálvány undok véroltárát, 
Tiporjuk már össze ezt a szörnyű párát!

Tanítónk, papságunk éhes. rongyos serge 
Már eleget koplalt, eleget keserge 
Koplalt, tűrt és fázott. 
Reménységanyánknak szívta az emlőjét.
Az állam meg tömte a Moloch tömlőjét 
Torka bőven ázott.
Döntsük le e bálvány undok véroltárát. 
Tiporjuk már össze ezt a szörnyű párát

Iskola, kongrua. hiába jajgatnak 
Köpenye alig van a nép közt öt-hatnak 
Sztrájk dúl jobbra, balra.
Le vele hát azzal a ezudar Molochchal. 
Mig a szegény paraszt ázik fázik, koplal 
S nem virrad falatra !
Döntsük le a bálvány undok véroltárát. 
Tiporjuk már össze azt a kapzsi párát!

Kérdés Imre — Válasz Ádám.

— Mondja csak koma, igaz-e az, hogy a német 
sógor még húsz évig szeretné a közös ügyeket fen- 
tartani.

— Dehogy igaz koma — Nem 2 0  de loo-nái 
is több évig sőt örökre, csakhogy perszen attól 
aligha fel nern kopik ökelmének az álla.

Kopjtk is, koma'
— Dejszen koma, nemcsak az álla kopik fel

neki. hanem jpég a körmeit is le nyírjuk addig. Elég 
volt már a sok jóból Nem kérünk belőle többet.

•
Nem az a gazember, aki több újoncot kér, 

hanem az, aki megadja, monda minap Barabás Béla 
tudja-e koma.

— Az Isten éltesse érte koma, mert ebben 
csakugyan igaza van Barabásnak.

fin azonban mégis a Herkópáterrel tartok, aki 
aszondja. Igen is adunk újoncot, többet is, de — csak 
úgy ha megkapjuk érte a megillető árt magyar vív
mányokban. Én például 2 0 -szor több újoncot se saj
nálnék a magyar vezényszóért. Anélkül pedig egyet 
sem adok, még a Pontius pilátusnak sem.

•
A kivándorlás ellen koma, már Amerika is fel- 

zudul, mit szól tehát ehöl.
Semmit, koma, mert már nekem sem tetszik 

a nagy vérveszteség, akár mennyi pénzt küldenek is 
onnan

Éjen meg mindenki a maga hazájában.
Ej koma, hiszen csak lehetne.

I



Barátnők között. Kvittek.

Úgy hallom koma, hogy meg fogja kapni 
ekemét is a Duna-Tisza csatornát, de csak a czeglédiek 
ivéért.

Hát kapja meg Uzegléd Kecskemét nélkül, ha

— No láthod Baruch! Az még se nem szép tőled, 
hodj most akarsz the válni a lányomtul, mikhor te min
dent thudtál felüle mielőtt elvetted volna.

— Hja Phapele! Thudni thudtam, de nem hittem,

1 > a te kezedet még soha se kérte meg senki ? 
Sajna, nem, mert idáig csak koldultak érte.

Term észetes.

' Malherhe pörbe szállt az öccsével.
Hogy lehet — nyekgették a barátai — ilyen 

k /el rokonnal perelni ?
Malherbe dühösen kifakadt:
— A szultánnal vagy a cárral pereljek ? Azokkal 

nem vagyok társörökös.

C zivis önérzet.
— No hallja Márton gazda, magánál csak egy a 

baj, hogy többet iszik, mint eszik.
— Ej Mózsi, hát te nem többet csalsz, mint a 

hánvszor esktidöző.

Öreg hiba



Szom orú vigasz.

Lerúgták . / einvletriii 
Ki ,»/ a cudar, k i örió

Hol? I cNsck megkeresni.

Kgvik lovag im itt tatnud, 
l l á t  ti másik vaj' h o l  állhat.

Hol? Tessék megkeres
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Ugyanitt kapható ruhatárkönyv 1— 500 számig, ára 80 flllár.

Antflo-nyomda Budapest Bán-* uM

— A görög regevilág melyik asszonya a legki- 
valóbb, Mariska ?

Fenek »pe.
Helyes, de miért ?

— Mert száznál is több kérője volt.
K ollegák közt.

Képzeld, azt irta tegnap egyik lap, hogy én 
nagy tehetség vagyok.

No látod, még téged i> félreismernek ’

\h, gratulálok szép Umácska, tegnap láttam az 
nj lakásuk fényes berendezésését.

Mit ér az direktor ur, ha a férjem nem illik
hozzá.

Pom pás kedély.
\ roueni piisp<’>k húsz éves port vesztett el, aminek 

rengeteg költségei is voltak, hmberei vigasztalták.
Hagyjátok ! szólt ez semmi ahhoz képest 

hogy busz éven át minden este menyit nyertein reményben.

T ökéletesbü lés
A férjed már nem vadászik ?
Nem, m o s t automobilozik, de tízszer annyi állatot 

hoz haza, mint a mikor vadászott

Leánvnezpont
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