
26. szám.II. évfolyam. Budapest, 1900.

Nyomon vagyunk.

Rugnai Méla : Кegye/m es ur, m ilyen vizsgálatot m éltó zta tik  parancso ln i? Úsztassunk dadai hu llá t?  
Vagy ha esetleg  zs id ó g yerek e t találunk m egcsípni a kréta  körü l. hát a zt is lecsukhatjuk ?

Cinegén* W. urunk : No hallja maga, kapitány ur, ez a kérdés m ár igazán p lus quam — kazárbecsület.

„Magyar Herkó Páter“ melléklapja.

Vidéki elárusítók jelentékeny kedvezményben részesülnek.



A kőszegi és a duna-bogdányi fényes népgyülések
é!óbiz«»nvságai a nép haladatosságának, hogy azok iránt, akik 
vele komolyan és igazán foglalkoznak, mily ragaszkodással

s m fan ■ "■ us, sem antiszemitiz
mus, h .gvanép f« «lián goi jón, mert az mint az elhagyott beteg 

\ ürül, ha látja, hogy közel az orvos.
Л harminc évi alkotmányos élet tartania alatt csak 

a gyárak, C-gek, bankok oltalmat, védelmét keresték a mi 
derék vicinális seítlovagjaink, a népre nem vetettek még egy 
jűravaló szemet sem. Most vegyék hasznát, ha ilyen jeles 

( leviiezlett urakra meg a nép nem ad egy batkát sem.
*

Minden vasárnapra máris 2 3 nepgyiilés jut és meg
de hányat kérnek mindenünnen az egész országban. Csak 
bar alkalmas ember lenne hozzá elég, hogy S 10 felé is 
rgy szerre lehessen ülésezni! N > de sebaj! Meg lesz még 
az is. Csak a torvény, jog és igazság szép elvét meg ne 
hamisítsák avatlan kezek, nem is féltjük mi a mi igazainkat.

«
30 40 csendőr ólálkodott másk< >: egy-egy népgyülé- 

seti fnhü/ott szín nynval. Es ha nem akadt dolga, keresett. 
Most, Kőszegen, híre sem volt a csend« rnek. 1 gy hajdú 
maga elvégezte a rendet. Mert volt.

1 i len ben, mikor a dobokai pandurkaplár kormányozott, 
a >gu!an erőszak aránya szerint alkalmazták a karhatal
ma: S/i\ esen előlegezzük ezt a kis örvendetes változást

\ Széllék kontójára.
*

Keresztet az egyetemi tantermekbe! í z a legújabb
szállóige, a derék egyetemi polgárok dicséretére legyen 
m ndva. kik »ly fényesen és hatalmasan megoltalmazták 
a megsértett koronán a keresztet, hogy igazán méltók az ő

| nagynevű elődeikhez.
Bezzeg, lett riadalom, de nagy, a pompás ötlet kivitele 

j n. a ké: ballábi: kazár-lapokban. Csakhogy derék ifjúság 
( nem fog tolulni a kazár riadajlom vész harsonáinak. H lem, 

ha aga az intézet nem állítana is. akad minden teremben 
egy igazi keresztény ifjú, ki nem fogja szégyenleni Cr Jézusa 

| legszentebb jelvényét és maga tűzi föl.
tn I m látni, I g . Pázmán Péter egyeteméről ki 

niernv kiparancsolni a keresztet! Tessék megpróbálni.
♦

A német császár és az o lasz  király  melegen gratu- 
’•* az angol királynénak a bűr-angol háború sikereihez. 
Mi azonban nemcsak melegen nem, de még csak hidegen 
so i gratulálunk a német császárnak e meglehetős ízléstelen- 

j ségéhez. Mert a s/ó legenyhébb értelmében is nagy ízlés- 
telenség kell ahoz, hogy egy lovagias nagy fejedelem az ő 

j saját vérrokonai jogtalan elkobzásához gratuláln tudjon.

Nem csinálunk nagy titkot belőle, hogy mi a ) 
német császár e sajnálatos tettét mélyen elitéljük és véghetet- 
lenul sajnáljuk, hogy vele szemben ilyen szomorú tapasz- í 
falattal kellett gazdagabbnak lennünk. j

♦ j
Mi, a lovagias német császártól egészen mást vár- j

tunk, ha nem is a gyengébbek védelmét, de legalább is az í 
igazság szigorúan semleges megoltalmazását.

No hiszen ne adja a magyarok Istene, hogy mi is valaha i 
rá szoruljunk azö lovagias nagylelkűségére, de ezen szomorú 
előzmény után aligha várhatnánk mi is más egyebet, mint \ 
amit a búrok kaptak: földönfutó koldusbotot és nyomort, j

Szent Erzsébet hamvait m egtalálták Rómában, j
fis a derék aradi minoriták haza is fogják hozni. A meg- 1 
testesült irgalmasság gyönyörűbb példája alig élt a földön. \ 
I s az irgalmasoknak ennél szebb mintaképük alig is képzel- j 
hető. Rajta tehát. Szüksége is van e szegény országnak, hogy 
egy angyali Patrónája minél közelebb férkőzhessék az ő 
nemzete szivéhez.

¥

Fehér Ipoly remek szép zarándoklati beszéde külön \ 
kiadásban is megjelent. Ennél szebb és magasabb egyházi ) 
beszédet Pázmán Péter óta aligha mondtak. Akik már hallót- } 
tűk is, örömmel olvassuk el imádságos szavait; akik pedig > 
még nem hallottak, iparkodjanak, hogy olvassák.

* 1
A hazafias derék Egyetértés csak a megsértett címer- j

nck, nem is a koronának, annál kevésbbé a keresztnek köve- ; 
teli az elégtételt. Magában ez óhajban is benne van már í 
a legjellemzőbb ítélet. Hogy akiknek teljes életében mindig i 
csak a jó cég és cégér kellett, azoknak elég a címer is.

¥ j
Miről tudják önök, hogy a keresztgyalázók zsidók j 

voltak? kérdi a vallató rendőrtiszt az asszonyoktól.
Hát a formájukról. 1

Ez rettenetesen gyanús és homályos válasz a Magyar j 
Szé»z szerint. Mért nem felelt hát igy a két asszony:

Az ormányukról. \
* . . I

Kállai magyar hazafisága. Szerejevóban zászló- j 
szentelési ünnep volt. Volt ott osztrák, bosnyák és horvát ' 
zászló. A zenekar játszott mindenféle dalt, csak magyart nem. t
Voltak minden nyelvű felköszöntők, csak magyar nem. j

Igazán még Bánffyénál is szégyenletesebb az ilyen nem- i
zeti sovinizmus. Ez az ember még bakternak se volna való j
a tervbe vett szerejevó budapesti vonalon, mert még az j 
utolsó baktertól is több nemzeti érzéket vár a magyar állam, j

Penzióba az ilyen érzéketlen — szinvak trotlival. Igazán j 
szégyenljiik, hogy ilyen magyar is megtudhat születni, sőt j
fényesen meg is élhet. j

¥ 1

Erősen keresi az Egyetértés, a Magyar Szósz az egye- i 
térni keresztek ügyében a hamis tanukat. Mért nem fárad- j 
nak föl Munkácsra ? Ott kéthatosával tucatszámra is szerez
hetnének.

Akkor aztán nemcsak azt sikerülne bebizonyítani, hogy 
Solymosi Eszter ölte meg Sarf Móricot, hanem még azt is, ; 
hogy egyenesen a római zarándokok tördelték az egyetemi 
kereszteket.

*



1ЮГЛТЩА1 A D MOjS Д(Ж V V.
Hortyogja és fortyogja a Sovanecz-kávéházban Pártatlan Pártos Béla, 

önző és magánzó.

Ünnepi köntösben ujjongó józan, okos, fölzászlózott 
tömeget lelkesülni ha látsz: néppárti népgyülésben lészen 
részed. 34, 64, 71. *

Hivatalban udvari ebédre el ha mégy, onnan ki ha néz- 
j nek és ott mégis ha maradsz: nagy szerénységii gyomor- 
( diplomácia. 19, 8, 3. *

Éretlen zsidó suhancok keresztedet le ha verik, a tettesek 
; kézrekeritésében ezerféle el tusoló eszlári fogásokkal lépten- 
I nyomon ha találkozol: a merényletet föltétlenül csak kérész- 
' tény vagy legalább is néppárti gaz fickó követte el. 90, 6, 3.

*
Csapszéki hangok füledet meg ha ütik rekedt, korcsmái 

tónusban kifáradt hangok zenéje fejedhez ha repülnek : 
Rajkszráti szalontársalgásban leszen részed. 33, 34, 60.

Í Párisban, Pécsben zsidók szarvait le ha töröd, válasz
tásokon őketel ha buktatod: nagy sötétség, nűiveletlenség 
és reakcionális maradiság. 28, 37, 88.

Tréfás képrejtvény.

Kutass babám, oh csak kutass,
Bizonyosan itt az utas. Hol ? l essek megkeresni !

ЦКЦПК^ 1МЦЕ V Á L A S Z  ÁDÁM.

Mért panaszkodik az osztrákok ellen annyira Szerejava? )
Mert már úgyis az osztráké mindenünknek szere, java.

*
Miért vádolják a bosnyákok leginkább Kállai Bénit?
Mert már nagyon is bénít. t

* J
Mi különbség van az osztrák miniszterelnök és 1

Bánffy-huszárok köre között ? j
Csak egy kis szórend. Az osztrák miniszterelnök > 

Körbér, a Bánffy-huszárok köre pedig bér-kör. j
* I\

A nép legszentebb jogait a jövő választáson meg j 
melyik párt akassza? i

A pártkassza. í
I

Mit súgott Bánffy Hontban, mikor nagy titkon fölkereste 1 
Majtényit ?

Te! majd tény i t t !
*

És mit súgott neki a szomszédból át Ivánka?
Zsivánka! \

*
S minő vigaszt kapott itt Bánffy a jövő reménye fejébe? 1
Jövőre menj a f . . .n é b e !

* !
Mit kapott Tisza Pistika a hivatlan királyi ebéden, 

hol a tolakvók nyomdokit hollók ássák?
Kitolókását! i

*
Mit csinálnak a kóser sajtó vitézei, mióta sejtik, hogy )

a kereszt miatt torkára forrhat a baj hatnak?
Abajgatnak! j

Szerkesztői üzenetek. |

Budapest. «Munka és az ember ». Praktikus szép korszerű érte- { 
ke/és megrendelhető dr. Hadzsega Basil urnái Ungvárott. Ara 
40 fillér.

Pozsony. K. Téved ön. \ görög katholikusok kivétel nélkül 1 
mind jó magyarok, sőt szeretik is a magyar nyelvet, persze sok 
helyütt csak a könnyebb formában. A Herkó Páter kétezer görög 
katholikus előfizetési lajstroma erről igen szép tanúbizonyságot J 
tehetne. Bizony sok gazdag magyar plébános és kanonok is tanul- s 
hatna tőlük buzgalmat a magyar irodalom pártolására. Az Egy- |

| krajcáros Herkó Páterből ezerszámra tanulnak magyarul.
Nagy-Jác. Talán. )



Diplomatikus válasz.(rONDOLATOI^.

(Zj  A lelkesedés az ifjú
kor virága és gyümölcse 
egyszerre s nem meríti ki, 
hanem élteti az ifjúságot.*

*
Az eszmény legnemesebb 

hivatása, hogy megértesse 
magát

*

Soknak, aki kérdez, hogy megy, fáj, ha azt halljak,
' hogy jó!

*
A népek, mint az egyes emberek, szívesebben áldoznak 

a hiúság, mint a dicsőség oltárán.

A politikában is változik a játék, de százszorta inkább 
változnak a játékosok.

*

polfujni a szót kényelmesebb, mint növelni az eszmét

Ha egy kazár meghal, a hitsorsos sajtó nem mulasztja el 
soha kijelenteni, hogy úgy volt jótékony, hogy nem tudott 
róla a világ: az épen a baj. hogy még a szegények sem 
tudnak róla soha!

*

A valódi érdem egyedül jár, az álsikernek társaság kell. 
*

A forradalom mindig visszahatással jár, mint az ágyú, 
amely lövés után hátraugrik.

*
Aki túlfeszíti, megöli erejét.

*
\ köztársaság szolgái tetszelegnek abban a kép/elodés- 

( ben, hogy az ő szabadságuk többet ér a monarchia szabad- 
; ságánál.

♦

Ostoba ember nem csinálhat ostoba képet, mert már 
van neki.

vagyis, h"gy gyalulják ki ót hónap alatt a katonáéknál a leg-
bundásabb parasztot is.

Hallja к ее, 1 erkó, maga okos ember, mondja csak 
meg maga énnekem, mit csináljak én már ezzel a haszon
talan Hamacsali zsidóval? Már megint orgazdaságon értem.

Tekintetes főszolgabíró uram, 2 5 keresztet kell rája 
rakni jutalmul majd elmegy attól a kedve.

Nagy csacsi kend, berki), hiszen csak kinevet ben
nünket a zsidó 2Í keresztért. De meg hol is vennók mi azt?

Tekintetes főszolgabíró uram, tessen csak én rám 
bizni, majd nem nevet az attul. Ha én egy somfanáddal 
rá hegedülök 25-ször egy keresztet.

* * * * * * * # # * * * * * « > # * * * * * # * * * # * * * * * * * * * * * * #

Őszinte m egbotránkozás.

Igazán nem ér
titek, hodj ittire- 
való az a roppant 
nagy iiiegbotrán- 
khozás amiatt, hodj 
az edjetemen né
hány gipsz kürösz- 
töt tetörték.

I lát olyan nadj 
valami ez ? . . .  Iga
zán nem értitek! 
hodj mért ne lehe
tett volna akhár 
tlmbbet is lethörni, 
ha lett vo lna?... 
Végre is jól tettek 
azok rz órak, ha 
mögen dó vedet tet
tek helyébe. Hát 

mi van ebben? Semmi! Lássuk tehát meg végre, hodj ez 
a nti arszágunk végre is már khettüharmadrészben máris
zsidó.

Csak semmi érzékenykedés és auszisz !

к» UAS« И 'А Ц У Г И
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