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MARKOS GYULA.

A  fé lté k e n y  v e té ly tá r s a k .

Adta Angliusa! Még mire nem képes. 
Megint elhódított egy jó szövetségest.

„M agyar Herkó Páter* melléklapja.
VldéUelárusitóknak 100 drb. oostsl küldéssel együtt 60 kr„ vagyis 80 fiUértiszta haszon.



Pünkösdre.
Piros pünkösd szent ünnepe 
Tüzes nyelvek napja.
Áraszd ma ránk szent áldásod 
Mmden hív magyarra.

Hogy megertse s teljesítse 
Az ő szent kötelmet.
Hon szeretve drága hitét 
Hazáját és nyelvét

Hadd virradjon egy szebb s jobb kor 
Uira a magyarra 
Hogy az kárát e világon 
Többé sohse vallja.

Dolapintéri Bonrágyi Kalamáris nótárius uram köijegyzései.

Büntető törvényt hoznak a csalásról Kissé későn 
de még elég jókor

Ez az a bizonyos kő melyért Polónyinak meg kel
let bukni. Mem ám Lengyel Zoltánn öntelt üressége.

(lüntlier ugylátszik okulva elődje példáián, eg\ 
kissé szelídítette a javaslatot, de azért elég kemény <♦/. 
Így is. Mai naptól fogva tehát a sok kül- és belföldi 
vigécz nem szipolyozhat ki egész községeket ravasz 
fondorlattal.

Végre tehát a kisembereknek is akad szószólója — 
uram bocsá még a törvényen is.

Szeretem, hogy végre sikerült.
*

Dalmácia Ausztriához való csatolása már elintézett 
dolog, mondja Beck.

Hát a királyi eskü semmi volna, mely biztosítja 
Dalmáciát Magyarországnak.

Ejnye, no ejnye !
Bizony nem ártana ezért is Beck ur 10 tikörmére 

rákoppantani egy kicsit.
Ez az, a miért a llcrko pátert olvasni és terjesz

teni úri virtus.

Izidorka pozdorjái.
Mámileben, az égbiil lóggnak le a khötelek ? 
Lógg az eszed !'
Hát akkhor hodjan ereszkedik le a fölhö ?

•

— Mámele, udje, the is vadj egy pharipa ?
— Ó the föles.
— Hát akkhor mér mondta a tháti, hodj majd khur- 

tábbra fhog theneked a khantárszáradat.

52 ezernél.
koznak, melv telve van a magyarság szerelmének fényé
vel melegével, a formák fölé emelkedő erkölcsi univer- 
zálizmus >ejte!mével, tudatával. E szellemnek hordozó- 
iát a haza és emberiség, a hit, testvér és felebarát, a 
ku 1 hisz és vallás közös etikai fogalmát áldott összhang
ba n egyesítő prófétai típust köszöntjük méltóságodban.

Okos, széf szavak ezek, és jellemzők is ! Azt én 
mondom.

Erre az üdvözlésre Csernoch püspök a követke
zőkben válaszolt:

Benső meggyőződéssel vallom a kifejtett igazsá
gokat. Mi mindjájan a biblia alapján állunk. Zsidóság 
és kereszténység a maga vallásának érintetlen fenntartá
sával az emberiség erkölcsi nevelésének munkása. A 
vallások különbözőségében is érezzük az erkölcsi rokon
ságot. Tiszteletben tartva az egymás hitéletét, nem érez
hetünk féltékenységet, mert a monoteizmus minden val
lása felemelkedik az általános örök embeiinek a tudatáig. 
A biblia ennek a legrégibb hirdetője, ez mindjájan elis
merjük. Testvéries együttérzéssel szolgáljuk az eszmét 
a haza és emberiség erkölcsi boldogságára.

í >e hiszen Csernoch se maradt ám a rabbi mögött ! 
Aszondom.
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Többe került Dános, 
Mikor keres ennyit 
Sok szegény napszámos ?

Enuyi pénz fogyott el 
Gyilkos cigányokra,
Mit szól mindezekre 
Egy igaz demokra ?

Hol ily rongyos ügyre 
Még ennyi pénz akad.
Ott aranybullám köz!
Lejt még minden patak.

Mondta aztán még csak 
Valaki azt nékem,
Hogy rongyos és züllött 
az én magyar népem !

Maid fejéhez vágom 
Ezt a díszes számlát, 
ügy, hogy szegénységet 
Többbé aztán nem lát.

Van minekünk pénzünk 
Csak az eszünk fogytán, 
Amikor kesergünk 
Honunk állapotján.

Hogy ne emelhetnénk 
Adót, tiszti gázsit,
Mikor egész ország 
Gyöngyvirágos pázsit.

Egy csokrot csak adunk 
A oécsi kedvesnek. 
Akinek szemei 
Csakis minket lesnek.

Hisz mások is vannak 
Nekünk olyan drágák, 
Mint a becses nép. mely 
Lopott tyukeombot rág.

§.



Em bere válogatója, G yerm eki okoskodás,

Giziké : Apus ? Vannak Afrikában elefántok ? 
Apa : Persze hogy vannak !
Pistike : Cirkusz is van Afrikában ?T . . .
Apa : Azt hiszem az nincs!
Pistike: Hát minek vannak ott az]elefántok, ha 

még cirkusz sincs ott ?
Biró: De azt mégis csak be kell látnia szom

széd hogy ilyen kifejezések mint: marha, ökör sza
már teve stb. csakugyan az sértők ?

Vádlott: Bocsánatot kérek biró ur, de az attól 
tügg, kinek mondják, mert sok ember még ezt is 
kitüntetésnek is vehetné!

V issza  kérdez.

Nagysága. Liszka! Mától fogva úgy fogod 
mondani nekem. Ezredesné ö méltósága. Érted? El 
ne felejtsd.

— Igen is kérem «ha ö n éltósága az ezredesné 
t jövőbe Liszka te helyett azt fogja mondani. Hallja 
naga Erzsi, mert tessék megtudni hogy az én Pis
tám is avanzsirozott ma Őrmester lett.

Higyje el Giziké, szólt a Pista, ma ön valóság
gal egy Milói Vénus.

— És te mit mondtál arra.
— Őszintén szólva vissza kérdeztem öt hogy 

csakugyan olyan szép volt az Milói Vénusz ?
— Oh te Vénhus.



Antisém i önvád

— Ejnye Icig! Aztán mit emészted oly búnak 
eredten magadat ?

— Hogvne ! Mikor büntette lett ma naptul óta 
a csalás. Mi a fenébul fog ezeutul sok böcsületes 
ember megélni

Ne is thessék fáradni khorci 
nem aluszok itt ma esthe maguknál

Olyan vasthag port láttám az ágyteritön, hogy 
talán 2 év óta sem aludt benne valaki 

— Ne tessék attól tartani kérem!
Csak rovarpor volt az.

Várom és csak nem jön elő 
Az a villanyos szerelő?

Tessék megkeresni ?

Kutass pajtás, csak kutass 
Hol a harmadik utas ?

Tessék megkeresni?

Nyomtatványokat
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