
II. évfolyam.

Perl generált nyugdíjazták.

Sz. K.: A kinek „nincs m agyar király", az ne is ehessék m agyar k irá ly i kenyeret. Aio marsch, a penzióba t  
В. г H allod ezt, szen t H en tzi kam erád? Hogy lesz  bánva i t t  a m i G sam m tm onarchiánkkal? Ischli 

klauzula, ne hagyj e l!

„Magyar Herkó Páter“ melléklapja.

Vidéki elárusítók jelentékeny kedvezményben részesülnek.



Ragyogó szép
Ragyogó szép eszme, üdvözöllek téged,

Meg az ifjakat is, kiknek szült az agya,
A mi holtnak látszott, íme, hogy föléled,

S büszkén megjelenik, kit minden elhagya!

Száműzve a kereszt, itt-ott meggyalázva,
Most ime, íölcsillaii a nemes vágy érte,

A szép tudományok, a múzsák szent háza,
Az üdvnek jelvényét díszítésül kérte !

Hanyatló koromnak csöndes alkonyára 
Még egyszer rózsaszint láthatok az égen,

A szent keresztjeiben ég a nap sugára,
Mint mikor születtem : hajdan, réges-régen !

Utam süppedékes, itt-ott izzó homok,
Bizony sokszor csörgött a veríték gyöngye, 

Emlékimből most, ha koszorúcskát fonok : 
Mégis nyújt virágot e siralom völgye.

Oh a tudományok kincse közt is van lom, 
Amely kősziklaként könnyen hajót sülyeszt, 

Az Istentagadást ilyennek találom,
Melynek állja útját a dicsőült kereszt!

Ezért üdvözöllek, kedves ifjak hévvel,
Ragyogó eszmétek hogyha testté válik,

A kereszt fényétől megszűnik a tévely,
Amely miazmát szül az erkölcshalálig ! Cybebe.

Nagy Gézái Göthös Károlusz
(dadai hullausztátása az egyetemen.)

\  kereszteket tehát elég ügyesen sikerült letördelni az 
í egyetemen. Ezt má szeretem. Szeretem, ha mondom. Isten 
< ucscse szeretem ! De mért szeretem ? Annak is meg van az 
I oka. Még veszprémi ügyész, akarom mondani: eszlári védő 

koromban megszerettem a sakterkést, hát azért.
És nem hiába szerettem meg. Kaptam érte 40.000 frtot 

} és egy kis pusztát. Ha Solvmosi Eszter nem lett volna keresz
tény lány, talán kaptam volna én 40 ezer frtot ? Kaptam volna 
^  ezer csipiszt De nem 40 e/er csipiszt kaptam, hanem 

( 40 ezer frtot.
Mindenekelőtt tehát azt kell nézni, Cui prodest? Kinek 

használ r Bizony! Nekem tehát használt. Mért ne használt 
volna, ha használt.

Ippen úgy kell az egyetemi körösztöket is megbirálni. 
kinek használt? A néppártnak használt. Tehát az a bűnös. 
Az * Egyetértésbe» ma meg is irtani. Gyönyörű szép zamatos

I magyarsággal. De megirtam !
Bezzeg, ha valaki most rám találná sütni, hogy az eszlári- 

pór is kinek használt, hát az a bűnös. Dejsze mondok, a fene 
; egye meg, akkó má nem úgy köllene keresnyi az igazságot, 

hogy Cui prodest.
Cui prodest? Bizony, Nyíregyház ucscse ez a nép

pártnak nagyot hasznait. Nekünk is használ, az igaz. Nem 
tagadjuk, de csak zsebbelileg. A néppártnak pedig erkölcsileg. 
Igen, erkölcsileg. Könnyű neki! Neki van erkölcse! Nekünk 
is volt. Köllött lenni. Vagy legalább is köllött volna lenni.

De nincs. Azaz, hogy igenis van, de milyen. Bizo’, milyen! 
Annyi bizonyos, hogy a mi sakterkésünk szent erkölcsei 
után az ifjúság indulni sehogyse akar.

E’ nagy baj. «De hogyan is tévedhetett meg az ifjúság 
ennyire a hazafias ideálok, a történelem és az ős tradíciók 
ellen !* Borzasztó.

Igen, az ős tradíciók ellen mondom, mert hát a hajdani 
Berelehájok, akarom mondani : Fuggerek és Szerencsés 
Náthánok nem-e szabadon gázolhattak akkor is a kereszten 

i és keresztény népen? Bizony, igenis!
Az osztrák (zsidó) nemzeti ifjúság az egészen más. Ott 

a klerikálisokat verik ki az egyetemen. Ezek aztán derék 
! legények. Nem szavaznak Molnár apátnak 500-an bizalmat. 

Eszlári becsületemre legyen mondva, e még jobban fájt, 
mint a korona keresztje.

Hát hiába vertem én az Egyetértésben a nagy dobot, 
I hogy igenis a keresztsértés a’ csak vcurst! De a szent korona, 
; a má más ám ! Igaz, hogy én miattam akár ott is a Mögen 

David ragyoghatna, de mondok, ad  hittem, hogy ennek az 
j hg>es putfancsnak az ifjúság majd csak könnyebben fölül, 
i Nem ült föl! Micsoda? Nem ült föl? Lássa ő.

De zsidón száradni, még ha rajta érik is, nem engedjük, 
azt én mutatom meg. A dadai huliausztatást már elkezdtük 
a két szobrászszal. Majd a többi is csak sikerül.

Szóval, az egész históriát a néppárt maga csinyáta, vagy 
ha nem is ü csinyáta, kár, hogy nem ü csinyáta. Mi azon
ban máj kicsinyájuk, hogy ü csinyáta. Eszlár ucscse!

Éljen Sarf Móric!

*
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köppentyüs röppentyűi.

Sok nagyszájú, hang- 
■^tos hazafiság olyan, 
mint a fölszál ló léggömb: 
széllel — bélelt.

*
Sok ember természete 

olyan, mint a kánikulai 
nagy meleg: kiállhatatlan. 

*
A hadügyi delegáció 

olyan, mint a néhai ba
konyi legények: először kizsebel, azután meg bezsebel.

*
Pulszky Guszti delegácionális szerepe olyan volt, mint 

az árverési hiénák seftszomja: minden istenadta dologra 
. rá licitált. *

Bánffy honti kortesutja olyan, mint a zug-krajzlerek 
közti üzlet: tisztességtelen versenyt képez.

*
Az egyetemi keresztek ellen elkövetett zsidó merénylet 

olyan, mint a földi giliszta: nagyon is arcátlan. A merény
lők neve azonban olyan, m inta kazárbecsület: ismeretlen.

i *
A mai kazárszellem olyan, mint a sivatagbeli zsiráf: 

nagyon is fenhordja a fejét.
*'

| A bécsi városházi zsidó képviselők úgy jártak, mint az
j egyetemi keresztek: letörték őket.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

A szentirás.

Látott-e már kee, apjuk, szentirást?
Nem én, Böske, de hát mér kérdezed te éntülem ezt ?
Hát mondok, a Mózsi tegnap aszonta, hogy az ü 

j portékái ára olyan, mint a szentirás, akit ül egy betűt sem 
( lehet már tágítani.

— No, anyukom, akkor hát mái láttam szentirást. Vidd 
| át csak ezt a Herkó Páter naptárt az Mózsi hoz és mondd meg 
j neki, hogy csak ez ám még a szentirás !

Szégyen — nem szégyen.

— Ha nem szégyenii magát a tekintetes ur kheresztény j 
létére adni, hát mért szégyeljek én zsidó létemre khapni. i

Csakhogy én szégyenlem ám magamat, zsidó, mert > 
nekem még van ám szégyenem! !

Mit, szégyen ? No de abból már nem khérek, mert ) 
az nekhem nints, no de nem is khöll ám! í

Tessék megpróbálni.

Mondja csak, aranyos nagysám, kifizetné-e magát az j 
az idea, ha én a magáeska szép kacsóit megtalálnám kérni ? j 

Tessék csak megpróbálni, kedves doktor ur, biztosi- { 
tóm önt, hogy még életében úgy soha senki ki nem fizette, j

<



Bánffv kortcsuton!

Savén: Magyarok utánam '
Pűlyi: De nem jön ám, kegyelmes urunk, utánunk a kutya sem !

Garantirozó Kóbi szemenszedett hirei.
A bétsi кhazárok a fölötti örömükben, hodj a 

városházán sikerölt nekik teljesen khibokniok, l Hever
nek taklyásmenetet fognak rendezni.

*
A férfias és lovagias zsidóifjak, kik az edjetemi 

kürösztöket lethörték, minden khöcsögöt khizárólag, 
önmaguktól fognak jelentkhezni.

*
Bánffv báró öreság a fölötti ürömében, hodj a honti 

útja oly fényesen sikerölt. Széli Kálmánnak edj krajcár 
hiány nélkül átadta a pártkasszát. Aki mindezt nem el hisz, thegye róla. Ezój !

Hoppmesterék lapja.
A hoppmester lapja 
vSötét felhőket lát»,
Félti e felhőktől 
Erősen az irhát 

Úgy kell, csak hadd féltse!
Kiélték a hazát 
A jó szabadelvvel,
Most hát valamennyi 
Félelmében nyelvel;

Л sok falánk vércse!
A husosfazékért 
Csiklandik a torkuk.
Mely, hogy tele legyen :
Az igát mi hordtuk 

Földre roskadásig.
Most, hogy megmozdultunk, 
Lerázni a terhet:
Szent törekvésünkkel 
Egész ország nyerhet,

(ésak foguk nem vásik!
Ezért lát felhőket 
A hoppmester lapja 
S vak dühében magát 
Majd a földhöz csapja,

Mert Zichyt nem lehet!
Pedig ez a szálka 
A szemükben nékik,
A koncot, mint kutyák 
Még ettől is féltik,

Bár faltak eleget.
Egy-egy hoppmesternek 
Vagy Tiszafajzatnak 
Bokros érdemére 
Három évet szabnak 

S a gyümölcs megérik.
Megérleli szépen 
A szabadelv napja 
S hazánk a kölöncöt 
Évről-évre kapja 

Nagy talentumokban.
Lám a hoppmester is 
Nyolcezerét olvas,
Agya bármily redves,
Feje bármily odvas.

Kivált, ha föllobban.
És e dicső főnök 
Csatlósai vannak,
Kik nagy megveti>i 
Ezüstnek, aranynak, 

Pártkasszát utálva.
De sötét felhőkből 
Mégis azt olvassák.
Hogy kiürülhetnek 
Azok a jó kaszszák,

S nem jut majd a tálba!
S husosfazekat 
Széttöri a néppárt,
Azután falhat hát 
Tököt, avagy répát,

De azt se potyára !
Ezért ordítoznak,
Mert alkonyul nékik, 
Dühükben már csaknem 
A hajukat tépik 

A világ csúfjára!
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