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Magyar Miska: Ez az, mit 400 év óta várt már a magyar! Népeim helyett a „Nemzethez". Így van ez jó
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Práger József
30. honvéd gy.-ezred tizedese.

Hej, taskendi muszka fogolytábor,
Húsz hónapig nyögtem a javából.
Onnan vittek Minkszbe a múlt nyárba 
Hatvanunkat vasúti munkára.

Úgy beszéltük már a muszka nyelvet.• u
Jobban, mint kik tényleg ott születtek. 
Minkszből aztán egy munkás-transzportba, 
Együtt mentünk egyenest — a frontra.

.Mint katonák ruszk egyenruhába 
A vonatnak hátsó kocsijába.
Öt magyar, egy osztrák volt közöttünk, 
Szinte mese, milyen bátran szöktünk.

És mikor már ki a frontra értünk.
Tudtuk, milyen ezred áll előttünk 
Jártunk szépen szézadról-szózadra 
Ismerősök után tudakozva.

Itt van-e a Prityi Vaszil? S hol van!
Tán ott beljebb! S mentünk tova nyomban, 
Mig elértünk a drót kerítésig,
S ki fürkésztük az átjárót estig,

Ott megháltunk. Reggel virradatra 
El is értünk már a német frontra,
Lőttek ránk. És nagy utunkat állták. 
Osztrákunkat szivén is találták.

De ötünknek sikerült nagy végre 
Eljutni, a Kommandó elébe. j

A németek jó szívvel fogadtak,
Hamarosan ételt, ruhát adtak.

De mint osztrák katonákat végre,
Átadtak a jó csehek kezére.
Kik mindnyájunkat sorba lecsukattak,
Mint kémeket oldalba rugdostak.

Majd ha kérdik illetékes ajkak,
Kik voltak, kik bennünk lecsukattak.
Meg is mondjuk! No de ezer hála, 
Csakhogy már itt vagyunk szép hazánkba.

M. Gy.

jcrtrac:

Troczkíj
Trockij uram Trockij uram 
Mi bajod van édes fiam? 
Semmi csak az orrom vére: 
Forradalmam fuccsot éré.
Számítottam bölcsen titkon, 
Hogy mig tárgyalunk mi itthon. 
Addig német, osztrák magyar. 
Forradalmat gyújt ki hamar.
Sőt utána frank és ángol 
Olasz, norvég szinte lángol 
Vérbe fül egész Európa,
Mi szép tervünk mór régóta.
De besültünk nagy csúnyául 
Ránk dűlt a pucss de visszárui 
S diktátori hangunk közbe 
Könyörgéssé zsugult össze.
Most tehát nem vetve frontot 
Szépen kérjük a Központot 
Bozse moje! pánye Béke!
Ez már okos beszéd. Végre!

Kérdés Imre,
Válasz Ad ám

— Kik azok az Ukránok koma, akik
ről most újabban annyit Írnak a lapok.

— A Tisztelendő plébános úrtól tu
dom, hogy azok inkább szittyák, mini 
oroszok, vagyis elszlávosodott szitták, akik
nek nagyon sok szép magyar szavuk van.

— Hiszen akkor azok rokonaink is.
— Bizony koma fél magyar sógor$ág 

bán vagyunk az egész nemzettel, sőt ők 
szeretik is a magyart,

.Valamikor a mi királyi hercegeink 
az Árpádok idejében gyakran jártak ná
luk. sőt házasodtak is onnan.

— Ejnye koma. hiszen akkor az nagy 
szerencse. Egy régi'jó'Szomszéd.

Paraszt furfang.
Maga az az újságíró?
— Én.
— Adok érte 10 koronát 

írja ki ami zsidónkra, hogy 
böcsületes ember. Had szé- 
gyelje magát.

— Csak nem bolond va
laki, hogy azért szégyelje 
magát, mert becsületes.

— Bízza az ur azt csak 
a mi zsidónkra.

Eltévesztett hatás.
— Utoljára kérdezem ön- 

tői, ki fizeti-e ön azt a szám
lát. Igen vagy nem ?

— No hála Isten! Csak
hogy utoljára! Legalább 
ezentúl békességem lesz
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Czigány válasz.

— Láttad-e már a holdat nap
pal, Csicsa ?

— Azst mig nem! De csillago
kat már igen.

— Mikor?
— Mikor a Bozsik csendér egy- 

zser nyakonütött.

Jó mentség.

— És ön többször is mondta 
az alperesnek, hogy vén, buta, sza
már !

— De csak azért, tekintetes biró 
ur, mert a felperes nagyot hall.

Jó kis mentség

— Uram ! Ón előbb itt 
egy szamárról beszélt 
nagy hangosan. De re
mélem, hogy csak nem 
engem akart ez alatt 
érleni ?

— Ugyan kérem ! Hát . 
azt hiszi uraságod, hogy 
csak“egy szamár van a 
világon ?

Papucs.
— Ejnye, Boros u r! 

Nem fél maga esténkínt 
ily későn hazajárni?

— Mig kinn vagyok, 
addig nem félek.

Múzeumban.
A milói Vénusz szob

rát nézegeti egy leány- 
gimnázista.

— Ez is elég csinos 
leány lehetett valami
kor !

Az ideges nő.
Fiatal asszony: Ezt 

az egyhangú életet én 
igy tovább ki nem tar
tom ! Valami változás
nak be kell állani. Most 
csak azt nem tudom, a 
cselédeket bocsássam- 
e el mind, a lakást bu- 
toroztassam-e újra, vagy 
a férjem ellen indifsak- 
e válópört.

• • • • • • « • • •  • • • • • « *

KIEGYENLÍTÉS

Férj: Amint viselke
désedből kiveszem, te 
a vagyonom miatt jöttél 
hozám!

Nő: Te a szépsége
mért vettél el.

Férj: Na látod, igy 
mindketten csalódtunk

Képtalány.

Szerelmi házasság.

— Hallja ön, leendő fiam!
Ha ön jól bánik a leányommal

10 ezer koronával megtoldom a ho
zományt.

— És ha ö bánik velem rosszul ?

| P E S T V Á R M E G Y E  j
könyvnyomda
ajánlja a legszebb munkák 
kivitelére a miiintézetét

B udapest, Ráday=u, II.
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Apíó igazságok.
Ha az ember megöregszik, nerc 

marad neki más hátra, mint minden 
nap egy nappal több.

*

Kis vizeket elnyelik a nagy vizek. 
*

Százszor jobban tudja, Ki egyszer 
próbálta. ' *

Rossz lelk'iismeret, rossz derekalj. 
*

Aki 'kutya, kapkod a falat után.

Gyáva ember, vakmerő.
*

Ki mindenre jó. semmire se való. 
*

Legsietősebb, amivel elkéstél.
*

A rák együtt fői a héjjával.

Ki az embert jobb szereti mint a
törvényt — anarchista.

*
A pénzszerzéshez nem kell tör

vény, a kapzsi szerint.
— *

Ha meg akarsz gazdagodni, min
dig rajta tartsd a kezedet a zsebe
den, meg a más zsebén.

*

S z a v á n f o g t a

0

— Te inkább „hóhérbárd alá hajtod a fejedet**, semmint 
a választójogot megszavaznád, Hát gyerünk csak !

A fény másodpercenkínt három- 
százezer kilométer gyorsasággal siet 
felénk, mégis kevésnek jut a ragyo
gásából. *

Aki nem tud hazudni, mikor mu
száj, az jobb, ha hallgat.

*
Ha nincsen csizmád, örülj, hogy 

lábad van.
Fekete József.

Aggodalom.

Balambér először ad fel sür
gönyt a fia számára.

Aggódva kéri a távirászíisz- 
tet :

— Jól tessen vigyázni, hogy 
egy egy szó se essék le i tköz- 
ben . . .

Névrejtvény.

Viktor, Anna, György, Zóra, 
Ananiász.

E nevek kezdőbetűiből egy 
hazai folyó állítandó össze, vég- 
betüiből pedig egy híres futó
betyár.V - -
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Tisza elvi nehézségei
(a választójog1 körül)

— Ez az uraim, ez az ! A Herz-szeszgyárak ropogós szép 
ezresei, melyek a jövőre be fognak dögleni! Igen nagyLnemzeti 
szerencsétlenség e z !

Hadimilliomos gyanúja Nem sok hiba

Áruló jel

— Nácika, te megint a speizba 
jártál és bizonyosan cukrot tettél 
a zsebedbe, mert nagyon száll
nak rá - a legyek.

— Ejnye anyuka ! Hát nem 
látod, hogy a Herkópáter van 
a zsebemben.

— De, úgy látszik, hogy a 
legyek is tudják már, hogy a 
Herkópáter élcei édesebbek a 
méznél. (Megtörtént.)

A három grácia

El l a :  Hogy a gráciák is hár
man voltak, azt tudom.

B e l l a :  Meg hogy szépek is 
voltak, azt is tudom.

Me l l a :  De hogy miért csúfol
nak minket gráciáknak, 
azt nem tudom, hiszen 
mi nem is vagyunk grá
ciák.

Nem volt ön ügyvéd valaha, 
Izsák, hogy oly pompásan tudja 
l e h ú z n i  a kabátot.

— De hiszen én most f e 1- 
h uz om.

— Jó, j ó ! De én érzem a 
íogásáru, hogy maga nagysze
rűen le is tudná huzni.

— No, mi baja a n n a k ; az
órának, öreg. ...T "A

— Nem sok, megkövetem 
alássan !

C sak! Néha megáll. Aztán 
kevesebbet üt, mint mutat, és 
soha se mutat annyit, mint 
amennyi kell.

Jellemző elszólás

Védőügyvéd: Vehette észre, 
hogy úgy beszéltem az érde
kében, mintha saját édes fiam 
lett volna.

— Mit?! Hát az is olyan 
gazember?

i
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Nagy probléma.

— Hogy a v íz  80 foknál fel
forr. Ezt tudom én!

— Azt is tudom, hogy ezt a 
hőmérő is tudja,

— Csak azt nem tudom, hogy 
a víz honnan tudja meg, hogy ip- 
peg most van 80 fok,

Jól kezdődik.

— Hol a Giziké, az ifjú meny
asszony?

— A haját igaziba a tükörben.
— És a vőlegény?
— Az pedig hideg borogatást 

rak az arcára,

A nagy számoló művész.
V  -mm***

Ön tehát minden feladványt 
meg tud fejteni — fejből.

— Igen! Csak a feleségemmel 
vagyok néha megakadva, mert az 
kiszámíthatatlan.

Közhíré tétetik.

A minap a király ko
csijában 20 percig időzött 
gróf Széchenyi váradi püs
pök. (Vájjon mit beszél
hettek ott együtt azt senki 
se tudta megmondani pe
dig az egész magyar világ 
roppant kiváncsi lett volna 
rája. Pár napra rá aztán 
megjelent a)

A nemzethez cimü kirá
lyi szózat az Ukrán béke 
alkalmából. Semmi külö
nös dolog nem történt csu
pán csak a Népeim-hez 
című régi császári meg
szólítás tűnt el és helyette 
jött, 400 év óta először a 
méltó és törvényes meg
szólítás :

A Nemzethez. Noha igy 
még sokkal szebben hang
zott volna, Nemzetemhez. 
De sebaj kezdetnek ez is 
jó.

Vajion ki adhatta ezt az 
okos bölcs tanácsot az if
jú királynak ?

Ha az a bizonyos 20 
perc közbe nem jön, mi 
Wekerlét dicsérnők érte, 
de igy is juttatunk belőle 
neki 50 percentet, mert az 
ő ellenjegyzésével jelent 
meg a szép királyi szózat.

A váradi püspökök ugy- 
látszik kezdenek újból tör

ténelmi személyekké lenni, ami 
sohasem ártott a magyar nem
zetnek.

Martinuzzi, Fráter György le
gyen rá a tanunk.

(Tessék csak folytatni. Szent 
László ereklye csókja ugylát- 
szik kezd drágán kamatozni. 
Isten, király és a haza nagyobb 
dicsőségére. Ámen.)

\

V e r s a i l l e s b e n a z  ántánt 
hatalmak egyöntetű megállapo
dása sikerült. (Legalább annyi
ban, hogy minden országban 
e g y ö n t e t ű e n  összevesztek 
miatta.) /

A londoni zsidó vitézek 400-an 
nagy tüntetést rendeztek, ami 
fényesen sikerült is. (Miért csak 
400-an ? mert több nem akadt? 
Ennyivel bizony még 42-es mo
zsárral sem igen lehet megin
gatni — Jerikó falait.)

Verstalány
Édes fűszer, drága étek, 
Szeretik ezt minden népek, 
Nem fán terem, sem a földön, 
Ahol készül titkos börtön. 
Fegyveresen őrizgetik 
Kora reggtől késő estig.
A mestere ki-kirándul,
Egy napon át ezret fordul. 
Nyáron folyton dolgozik,
Télen inkább aluszik,
Czéhben él, nines czéhlevele, 
Találd ki, hogy mi a neve ?

Ideális kérelem.

— Mennyire mentél a papá
val ?

— Mór 20 ezernét tartunk.
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Rokonszenv.

— Mit szól koma a muszka 
Jakabokhol ?

Nagyon derék gyerekek lehet
nek ott a hol vannak, de néköm 
ugyan nem köllenének ingyen se. 
Mer hát én ugyan rokonyszenyve- 
zek a vörös eucilistákkal, koma — 
de csak messzirü.

Budakeszi logika.

— Te 5 csipét akarsz pefinni 
Pestre? Tudod, hogy az fejenkint 
30 krajczér ?

— Waszten! Hát akkor előp 
lefakdalunk ő tőlük a fejt.

MAGYAR HERKÓ PÁTER

Bánja is ő.

— Tomszkból szöktem 
idáig. Tudo-e, hogy hol a 
pokolba van az a Tomszk?

— Bánom is én! Csak
hogy már te itthon vagy.

Izidor pozdorjái

— Apéle! Birkóztál te 
már valakivel ?

— Mér birkóztam volna.
— Hát akkor mért mond

tad a Grünnek, hogy ma 
nagyon le vagy verve.

— Apika! Jól tudsz te 
lovagolni?

7.

— Sohase ültem lovon.
— Hát akkor hogyan ütöt

tek ki téged^a nyeregből.
— Apele! Mi ' már ezentúl 

soha se metszünk kenyeret?
— És mér ne metszenénk ?
— Hát akkor mért mondtad, 

hogy most már kenyértörésre 
kerül a dolog.

— Mondjál csak Apika a 
Tisza Pista nagy atléta ?

— Mért volna atléta.
— Mivel mindent a feje te

tejére szeretne állítani.

Jó katona.

— Aztán hogyan vezetted 
rohamra a századot ? Szót fo
gadtak a fiuk?

— Nem szóltam biz én egy 
szót se.' Csak rohantam előre. 
Ők meg utánam.

Hirdetéseket jutányos áron felvesz 
a kiadóhivatal.

■ . ; r ’ . v  "•



8. •»*> MAGYAR hERKÓ PÁTER 1918

Lajtán innen’ L ajtánkul.

Hallod-e sógor a megnyerő 
szeretetet ti ugyan nem tudtátok 
feltalálni 1000 év óta sem!

Annak te örülj matyar sókor, 
mer jaj volna tinektek, ha már mi 
ezt fel tudtuk volna találni.
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Közgazdaság*
a a a a a a a a a a a

Zöldség- és főzeléktermesz
tők figyelmébe. Az Országos 
Közélelmezési Hivatal felhatal
mazása alapján alulírott Rész
vénytársaság az 1918. termelési 
évben

káposzta, tarlórépa, sárga
répa, gyökér, (petrezselyem), 
gumós zeller, kalaráb, vörös

hagyma és spárgatök 
termesztésére nagyobb terme
lőkkel termesztési szerződéseket 
kíván kötni.

Módunkban áll az ajánlkozó 
termelőket a szükséges vető
maggal ellátni. Egyéb kerti ve- 
teménymagvak megszerzésére 
Társaságunk módot nyújt az 
érdeklődő termelőknek.

Megkeresések Társaságunk
hoz (Budapest, Városház-utca 4.) 
intézendők.

Országos zöldség-, főzelék- és 
gyümölcsforgalmi részv.-társ.

a
a
a
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A nagytétényi sertéshizlalda 
vezérigazgatója. Kammer Vil
most, a Magyar Sertéshizlaló és 
Húsipari rt. (nagytétényi sertés- 
hizlalda) eddigi ügyvezető igaz
gatóját, nagy érdemei elismeré
séül a társaság vezérigazgató
jává nevezték ki. Kammer 
Vilmos igazgató nemcsak a 
hazai zsirellátás, hanem a had
sereg szükségleteinek fedezése 
körül is sok jelentékeny ered
ményt ért el.

Az Egyesült Budapesti Fő
városi Takarékpénztár múlt 
évi mérlege 3,929.906 K 11 fii. 
tiszta nyereséget tüntet ki a ta
valyi 3.483.544 K 45 fillérrel 
szemben. Az igazgatóság a 
március 2-iki közgyűlésnek ja
vasolja, hogy a nyereségből a 
tavalyi 100 koronás osztalékkal 
szemben 110 koronás osztalék 
fejében 2,750.000 K fizettessék 
ki s a hivatalnokoknak adandó 
rendkívüli jutalom után fenn
maradó 710.519 K 57 fillér nye-
r^ségmaradvány az 1918-ik üz
letév javára vitessék át.

Az Agrárbank pezsgőgyára.
Az Agrárbank pezsgőgyári vál
lalata, a Villányi Pezsgőgyár és 
Borpince Részvénytársaság, Bu
dapesten, Váci-utca 27. szóm 
alatt, az Agrárbank belvárosi 
fiókjában, városi eladási irodát 
nyitott.

A Salgó- l arjóni jubileuma. 
A Salgótarjáni Kőszénbánya 
Részvénytársulat igazgatósága 
megállapította az 1917. évi zár
számadásokat és elhatározta, 
hogy a márciusban tartandó 
ötvenedik közgyűlésnek 35 ko
rona osztalék fizetését fogja in
dítványozni. Javasolni fogja to
vábbá. hog>r az értékcsökkenési 
tartalékalapra 2,500.000 K-t, a 
tartalékalapra 500.000 K-t, a 
tisztviselői nyugdíjalapra 200.000 
K-t, a munkástársládók java
dalmazására 400.000 K-t, a 
Chorin Ferenc munkásgyerme
keket segítő alapítványra 100.000 
K-t fordítson és az elesett mun
kások özvegyeit és árváit gyá- 
molitó alapítványra 400.000 K-t 
szavazzon meg.

A Hungária-malom mérlege
A Hungária-gőzmalom r.-t. ma 
megjelent mérlege szerint az 
ötmillió koronás részvénytőke 
1,567.636 koronát gyümölcsö
zött. A vállalat beruházásai 
7,007,209 koronával szerepelnek 
a mérlegben; az értékcsökke
nési tartalék az idei 830.000 
koronás dotációval 4,200.000 
koronára emelkedik. A vállalat 
15 százalék osztalékot fizet.

A szeszipar köréből. A Ma
gyar Országos Bank Részvény- 
társaság megszerezte a Baróti 
Szeszfinomitó-, Cognac- és 
Likőrgyár R.-T. részvénytöbbsé- 
gét. E vállalat ezidő szerint hat 
millió korona alaptőkével ren
delkezik, szeszgyárai, valamint 
szeszfinomi ója van Erdélyben, 
továbbá egy likörgyára Buda
pesten. Minthogy a Gottschlig 
Ágoston R.-T.-nak Budapeslí- 
kőbónyai és martonvásári. to
vábbá a „Máhrisch-Ostraer 
Rum-Likörfabrik und • Wein- 
grosshandlung G. m, b. H.“ 
Máhrisch-Ostraui üzemet a Ba
róti Részvénytársaság tulajdo
nába mennek át, ez utóbbi tár
saság a monarchiában a szakma 
egyik legjelentékenyebb válla
latának tekinthető. A Baróti 
Szeszfinomitó-, Cognac- és 
Likőrgyár R.-T. legközelebb 
megtartandó közgyűlésében a 
Magyar Országos Bank meg
bízottai a társaság igazgatósá
gába be fognak választatni.

Laptulajdonos és felelős szerk. ;:
MARKOS GYULA
v. orsz. képviselő.

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
BUDAPEST, FERENCZ-TÉR 1.

-----:----------------------  - ........  - ------ - - - «

Hirdetéseket 
felvesz a 
kiadóhivatal.

Nyomatott „Pestvármegye könyvnyomdában Budapest, IX. Ráday-utca 11—13, szám.


