
tokok  s z ig p r id . Megjelenik minden vasárnap.
Szerke sztösé*' Budapest.

MAKKOS GYULA

Polónyi az aszódi javító intézetben

„Magyar Herkó Páterw melléklapja.
Vidéki elárusítók Jelentékeny kedyeiményben részesülnek.

VII évfolyam. 50. szám. Budapest. 1006



Leng ci zászló

Leng a zászló, dicsőséges fajta.
«1848> van rajta.
Aki magyar, esküdjék alája.
Ne legyen Bécs talpnyaló szolgája

Kossuth Lajos hagyta ránk e zászlót; 
Melyről hozzánk a szent szabadság szólt 
Nagy kár az. hogy Árpád nemzedéke 
Mind egy szálig tűzbe nem ment érte

Pénzzel, vérrel támogattuk Bécset 
Mely nyomott ránk gyalázó pecsétet.
Azt hirdette az osztrák száj szerte.
Hogy hazánkat hadi jussként nyerte

Azt hirdette az osztrákok szája 
Nincs már többé magyarok hazája1 
Osztrák ország tartománya az már.
Buja földjén győztes osztrák had jár

S a nagy világ. —  ne rójjuk meg erte 1 
Csoda. Ha ezt mind valónak vélte ? 
Konzul, követ, hol képviselt minket'?
Mily jelvények hirdették nevünket?

Schvarz-gelb zászló, kétfejű sas szárnya 
Terpeszkedett minden közös házra . . . .
S katonáink német kommandója.
Lehetette ügyünk szószólója?!

5 én kimondom, akárhogyan fáj is. 
Köztünk is volt bitang akár száz is.
Kik nemcsak künn. de e haza földjén, 
hazudták hogy Bécs szab nekünk törvényt

Igazság, jog bármint mérgelődnek 
Tiszáéi is újra fészkelődnek 
Már pedig ók 67 en állnak!
Az Útjukon jó magyar nem járhat? !

Leng a zászló, igaz magyar fajta.
1848 van rajta.

A ki magyar esküdjék alája.
Ne legyen Bécs talpnyaló szolgája 1

háromszinü nemzeti szent jelvény. 
Uralkodjál minden magyar keblén !
• 67» et egy magyar se állja.
Csak az. aki Bécs hitvány szolgája !

Kgrl Gábor.

Kérdés Imre — Válasz Ádám.

— Mit szói koma. a folyton kisértö ujonctöbb- 
lethez.

— Semmit koma! Mert ha olyan igen nagyon 
szükséges a németnek a több újonc, akkor adja meg 
érte a maga árát, a magyar vezényszót, mert ne
künk meg arra van igen nagy szükségünk és ha 
meg nem adja a maga árát, akkor hát csak had 
akarja, akár ítélet napig az ujonc többletet. — Abból 
nem fog vásni a foga.

De hátha vissza hívják Tisza Pistát, és az 
meg megadja.

Ej koma, Tisza Pista már csak döglött lovon
való patkó. Vagy még az se.

*
— Mi az a munka szabadsága koma ?
— Ejnye koma, haszen csak tud magyarul. Mun

kaszabadság az, hogy aki akar hát annak szabad 
dolgozni.

— Szabad vót az eddig is koma.
— Szabad ám, kivált Pesten meg m ás nagyobb 

városokba, ha a cucilista Jakab urak megengedik.
•— Dejszen azt még sem hiszem koma.
— Ugy-e hogy szinte hihetetlen is, hogy ezek 

az ingyenélö nép zsírján hízott cucilis nagyságos 
urak mit nem mernek már. Ha ok kimondják a sztráj
kot valami munkára, akkor aztán még a szentnek se 
szabad dolgozni, mert aki mégis dolgozni merne, a/t 
egyszerűen lebunkóztatják a többiekkel.

— Akkor ez nem jól van igy koma.
— De nem ám koma.
— fis miért teszik ezt ök ?
— Hát mert ök ebből élnek ! Megkapják a ma- 

guk sápját a munkásoktól is meg a munkaadóktól is, 
folyton a munkásoktól élnek, pedig maguk sohasem 
dolgoznak.

— Ejnye koma, ez nagyon igazságtalan dolog- 
Haszen ippeg azért készül most törvény a

munka szabadságáról, hogy aki akar az dolgozhasson
Okos törvény lesz koma, sőt szükséges is.

Hát a tanítók szabadjegye felül mi a véleménye 
koma.

— Meg kell adni nekik koma. Hadd lásson vi
lágot, had tapasztaljon a tanító. Annak mindig a 
község és a diákok veszik hasznát Okos tanító nem
csak többet tud, de többet meg jobban is tanít



Enni való asszony. Kóser morál.

Ejnye Tilda igazán irigyellek, hogy te a legna- 
«\"hh i' >zés idején I 1 órákkor rá érsz biciklizni.

Hát tudod édesem, az öregemnek pár nap óta 
er"s gyomor émelgése van és felkért, hogy inkább bicikliz
zek addig, mig a konyhában a szakácsnőnek utasításokat 
adnék. Mert mondja, hogy én magam enni való kis 
menyecske vagyok ugyan, de most ő neki egy kissé el 
van rontva az étvágya.

Valószínű.

• i Retz bibornok megkérte egyszer Ménaget, hogy 
tanítsa meg, miről ismerhetni föl a jó verset A bibornok- 

z ugyanis tucatszámra hordták a francia udvarnál bol- 
J gulni akaró költők a verset.

— Fölösleges volna — felelt Ménage — eminen- 
Jnak még a verstan megtanulásával is foglalkozni.

— De hát hogyan tudjam, hogy 'jó-e a vers vagy 
r ssZ } — Kérdezte a bibornok.

— Mondja csak valamennyire, hogy komisz; száz 
k zül kilencvenkilenc esetben igaza lesz.

A helyes idő.
(?) Ranolder püspök egyszer külföldön utazott a 

uszárjával. Betértek egy vendéglőbe. Péntek volt, de a 
hspök elfelejtette és hús levest rendelt, A leves nagyon 
' volt véletlenül, hát megismételte.

Ekkor megszólalt széke mögül a huszár:
— Ma böjt van.
Ranolder nagyot nézett, a huszárra. Haszontalan 

átér — te mindig vagy nagyon későn vagy nagyon 
órán kerepelsz.

— Mondjál csak Lebele, mi az ördögöt keresnek 
a Galíciai határon, azok a sok határőr csőszök ?

— Mboh. The füleses! Hát hogy legyen khit meg
vesztegetni, hogy az ember átjöhessen a magyar határra.

Csak okosan.
Barkás : Hát maga ismeri azt a gazembert, aki a 

felöltőjét ellopta ? Hát miért nem jelenti fel ?
Bürkös: Csak lassan a testtel. Elébb megvárom^ 

mig a szabónál rendbe szedette. Akkor majd jövök én f

Őszintén szólva

— Ugye Kovács ur ön azt hiszi megint rólam hogy 
én megint leszek olyan marha, hogy önnek egy 1(‘> frtos 
csizmát csinálok hitelbe.

— Őszintén szólva — n őst éppennem azt gondoltam 
de lássa kedves szomszéd ur néha az ember tévedhet is.
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Mai ügyvédek.Átlát a szitán

Nagysám ! fen önt őszintén imádom í 
hl is hiszem Kellegi ur. Mert régi igazság, hogy 

a szükség mindenkit megtanít imátkozni

Boldog vagyok pajti igazán, hogy ezt a védel
met én csíphettem fel, a Monoki bankár nevében.

Már pedig nagyon csalatkozol, ha azt hiszed 
hogy ezt a pert te fogod megnyerni. Mert énnekem oly 
bizonyítékaim vannak hogy mind a ketten halott emberek 
lesztek már az első tárgyaláson.

Hát ki törődik a pernyeréssel? csak azt ne feledd 
lmgy Monokinak milliói vannak.
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