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Felelős szerkesztő: MARKOS GYULA

— Ohó kedves fogadott fiam ! Csak lassabban egy kicsit a testtel.
Mert ezt a leányzót magamnak szántam, azt majd csak én magam veszem el.
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Történelmi pillanatok!

Történelmi pillanatok 

Folynak most szemünk előtt, 

Zajtalan bar. egyre zugnak 

Hatalmas Gigász erők.

Egyik részt a bűn. a gazság 

Kényszerit gonosz tusát, 

Másikon a nép szabadság 

Vív elszánt véres csatát.

Összerablott, leigázott 

Országok órája üt —

Győzve győz a nagy tusán a 

Nép szabadság mindenütt. 

Bár igaz, hogy sok vér árán 

Nagy, nehéz harcok között 

Ámde ehez Klió mindig 

Győzelmet, sikert fűzött.

Évszázadok évezredek 

Bűnös gőgje felfakad . . . 

Mint a megromlott közerkölcs 

Hulláján nötl daganat.

Sáp. csalás, kór vesztegetés 

Tör, gyilok és árulás, 

Orgazdája szem láttára 

Feneketlen gödröt ás.

Mig a megtiprott erény, hit 

S a legázolt szeretet 

Szent csodákat téve — im meg 

Ihletik a sziveket.

A lenézett szolga népek 

Ebből kapnak uj erőt 

Zsarnokok nyakára hágva 

Lesznek nagy világverők.

Honnan a csodás szent varázs? 

Isten ujja! Semmi más 

A halálra szánt népeknek 

Megjön a feltámadás.

Hogy ha bíznak, küzdve-küzdnek 

S tisztelnek pogár erényt . .  .

Fel Hunnia! Itt a példa.

Te is cselekedj eként.
M. Gy.

Gondolatok.
Senki sem szokta megkövetelni 

a finom modort, mint aki maga 
annyira faragatlan tuskó.

V
Ahol pohárcsengés van, ott a 

panaszra kacagás a felelet visz- 
hangja.

V
Ha szived van akkor könnyed 

is kell, hogy legyen.

V
Ami ma még kivétel, holnap az 

már könnyen szabály lehat.

A/, álmatlan éjszakák okai több
nyire az átaludt napalok.

V
Többnyire azok dicsérik magu

kat, akiket senki se dicsér.

V
A barátságra hosszú próba kell 

haragra egy röpke szó is elég.

4 V
Az a legszebb megtorlás, ha 

az irigygyei finoman éreztetni 
tudjuk, hogy most az egyszer 
igaza van.

V



H e r k ó  P á t e r
Ismeri már

— Többé sohasem hordok uszúiyos ruhát. Most 
olvasom, hogy az mennyi bacilust szed föl.

— Uszályos ruha nélkül is tudsz te elég port 
verni föl.

Bécsi hentes Debrecenben.

(Szalonna és husárulás van kiírva a bolti címerre 
a félbe vágott disznó tőié.)

— Ejnye, de sokra vitték itt Debrecenben a hen
tesek. Nálunk Bécsben <sak a szabóknak, és a festők
nek van szalónjuk, de a henteseknek még nincs. Azt 
be kell vallani.

V
Takarékos.

— Férjecském. pompás prémet vásároltam hi
telbe, csak öt forintot fizetek havonkint.

— Mennyi ideig?
— Ja j Istenkém, azt el is feledtem megkérdezni.

V
Az utcán.

— Egy ur: Melyik csibész tanított meg ilyen szé
pen fütyülni ?

— Suszterinas: Na maga nem !

Se baj.

—  Hallja maga Kohn u r ! Ön rossz irányban ült 
föl a vonatra. Mi nem Munkácsra megyünk, hanem 
Pestre.

— Se baj ! M;ijd átülök akkor az ellenkező ol
dalra.

A tiszta jövedelem.

— Mennyi tiszta jövedelme lehet ennek a Sau- 
grünnek ?

— Ugyan kérlek! Annak egyáltalán nincs tiszta 
jövedelme!

V
Látogatóban.

— Hogy tetszik a kis babánk?
— Gyönyörű! Az ilyen kedves kis apróság való

sággal fényt áraszt az egész házra.
—  No az egész házra éppen nem, csak a háló

szobára, mert egész éjjel égetjük miatta a lámpát, any- 
nyit bőg.

V
Dillemma.

— : Nem maradt semmim, csak egy Browning
revolverem. Most nem tudom : öngyilkos legyek, zálogba 
tegyem a revolveremet, vagy pedig — a politikai pá
lyára lépjek ? . . .
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Próza.

— A fiam igazán nagy, előszeretettel viseltetik a 
a deszkák iránt.

— Talán a szinpadra készül
— Dehogy ! tislér.

Megjárta

— Mert olyan morózus ez a Salzer, hiszen csak 
most nősült ?

— Képzelje, az elvett egy leányt aki csoda kép- 
pen zongorázik és akinek a anyja fenomenálisán főz. 
És most =  a felesége főz és az anyósa zongorázik

Kérdés Im rs, Válasz Ádám.

— No koma ! Győztek ám végre a törökök is .
— Csakhogy, végre valahára. Ideje volt már 

külömben legőszintébb szeretetem dacára is meg kellett 
volna őket gyűlölnöm.

— Én is úgy voltam, velük teljesen koma, szinte 
fajt, hogy faj rokonaink.

No de végre mégis megemberelték magukat.

— Szinte hihetetlen, milyen kevés dolgon fordult
meg a kocka.

=  No, had hallom
— Kaptak elég kenyeret és ruhát, emberséges szót 

és egy kis biztatást.
— Lássa koma ! milyen kevés ez és mégis milyen 

roppant nagyhatású.

Tréfás Keprijtvényfck.

Ht az özvegy anya. 
Hol a meghalt Ha.

Kirkilisse környékén 
Lappang egy bolgár kém.
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