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Miért dűlt dugába a magyar ipar?

Zichy Jenő s M ég ezekkel leh e te tt volna 1885-ben m egcsinálni a m agyar ipart. De m ir  ezekke l 
az uzsora iparosokkal soha. M ég önálló vám rendszer m elle tt sem.

„Magyar Herkó Páter“ melléklapja.

Vidéki elárusítók jelentékeny kedvezményben részesülnek.



K atholikus kongresszus. Nagyszabású arányokban
| hullámzik máris a folyó évi augusztus 17 20-ig tartandó 
| országos katholikus kongresszus munkálata.

Dr. Ovürkv Ötiun, a kath. kör titkára minden előmun
kálattal készen van és a tervezetet már szét is küldötte.

Mindenesetre szerencsés gondolat, hogy minden évben, í csaknem ugyanazon idi»tájban S ént István nap körül egy 
I ilyen rszágvil igra szé»ló katholikus mozgalom keletkezzék,
( hói а к /pont a vidékkel kicserélhesse nézeteit és hol a* vidék

a k* /ponti vezetőkkel egyetemben egyöntetű és üdvös Pro
gramm bán állapodhassék meg.

Minél népesebb les/ tehát a kongresszus, annál több 
i oldalt üdvös határozatokat fog hozni.

Melegen ajánljuk minden ügyfelünknek, hogy aki csak
s és i t ás

ról gondoskodva van.

Szegény m egcsalato tt bácskai svábok. \/->k t. i., 
- 1 •' к «к - Hsaira eladták mindenüket és

к vándoroltak Sziléziába, most teljesen lerongyolva és ki-
í fosztva jöttek haza.

lm * f nemcsak a magyar de a sváb is a saját kárán 
• " : -g'. e z  igy van ! F/ek a boldogtalanok is meg-
мп: 1 Magvan :szág< »n kiviil nincs a számukra
h*: f i .  n í is de olyan nincs sehol e világon.

[ k;s <e szólhat a többi nemzetiségi testvéreik
nek is.

*
A néppárt Kecskeméten : nyes eredményű gyűlést

ságirók i lesapja, a keresz- 
i bajn »k ugyancsak meg-

h dit tta a jő kecskemétiek szivét.
'.'».•d:k -ti: írlegrabbi r szellemes kazár-

• én -_-s erv,!men\: \ sszaszivni, sőt lehazudni is.
j Dajtheie-daj!

*í
A m agyar him nusz éneklése a templomokban már

- - get szerzett i hazafiságnak, mint most is 
gg \  >tt*stáns<*k szeretik is a szemére hányni 

- i .k. Pedig hiába; mert példánakokáért van 
• : afias ének i magyarok Nagyasszonyáról.

* * m éneklik azt a protestánsok is, ha ők oly jő 
hazafiak?

\  is lu/afiságról van tehát itt szó, hanem felekezeti- 
k./.u óig. Mi például ki merjük jelenteni, mert van

j h •/./ elég bátorságunk, hogy a szép Kölcsey-himnusz eme 
s t\\; : Megbünhödte mái a nép a múltat s jövendőt », 

dogmaellenes, mert csak poétika auxezis. költői figura,

szépség, semmi más. I s mint ilyet mi szives örömest énekel
jük még a templomban is. Más kérdés azonban, hogy akik 
nem értenek, vagy érteni nem akarnak a költészethez, hogy 
mit szólnak hozzá. Azok számára mindenesetre jól tenné 
a magas püspöki kar, ha egyszer s mindenkorra megállapí
tana. ho \ ezt a költeményt a templomokban is költem ény
nek és ne dogmának tekintsék.

«
Anglia lenézése Pekingben. Hatezer orosz Anglia 

minden tiltakozása ellenére is bevonult Рек ingbe. Jól tette. 
А/ olyan civilizációt, milyet Anglia csinál és olyan kritikán 
aluli harcot, mint Anglia Transzválban követ, müveit nem
zetek nemesik nem kivánhatmk, de kell, hogv elitéljék.

félre az atkái dölyfös majom! Ki oroszlánnak hazudod 
magadat és csak pudli vag\ ! Körülbelül ez az értelme a pekingi 
oi sz föllépésnek. Kedves egészségére kívánjuk Angliának 
ezt a kis leckét. *

A burok még egyre erősen ütköznek, sőt diadalo
kat is aratnak. Hasztalan iparkodnak ezen diadalokat az angol 
táviratok agyonhallgatni. Mert hol kétszázezer katona harcol 
ti/, tizenkétezer emberrel szemben, ott egész századok teljes 
eltűnése, leverés csak azt mutatja, hogy a burok még mindig 
veszélyes ellenfél.

Az osztrák-cseh btkülési állapotokra a legjellemzőbb 
az a bizonyos kutya-macskaszerü barátság, mely óráknál 
tovább alig s/okott tartani.

♦

Vad Naiv főispán ur ellen erős interpellációkat adtak 
be a Házba, melyekre nézve a beliigyér siet hangsúlyozni, 
h gv Yadnai csaknem mindig otthon van. Hát persze, de mikor 
a szentesiek meg azt szeretnék, hogy akárhol lenne is, csak 
ott, ő náluk ne!

Hiába no. Csak ilyen a népszerűség átka. Ez az ember 
nem kell már az ördögnek sem, ő pedig mindenáron csak 
kelleni akar. Hát biz ez is elég nagy hiba!

*

A világbéke kulcsa föl van találva. Pál Sándor találta 
föl. S ime, ez az egyetlen ember is minő boldogtalan lett 
ezen világraszóló szép találmánya miatt. Bevitték az őrültek
házába. így jár az mind, aki a világbéke kulcsát föl meri 
talál” ». *

Magyar püspökséget Fiumébe. I az általános óhaj 
ismét országszerte. Van is henne valami. Xe ronthassák a 
magyar nemzet évszázados ősi jogait a külön területen 
külön intézményekkel.

Ha Fiume politikailag magyar, legyen egyházilag is az. 
*

Azt írja vezércikkében egy fenkölt szellemű magyar 
napilap, hogv a magyar ifjúság ne politizáljon, hanem az«> 1 
dolgozzék, hogy tölvirágoztassa és munkájával termékenyítse 
é> nevelje Magyarországot. No tessék, nem is olyan ro*sz 
kívánság. Mi vesszünk, hogy ók, a dicsők a kazárok aras
sanak s mi dolgozzunk, hogy ők rebacholhassanak. Fjnye be jó !

*
Cinegéri W lassics urunk nagy pózolva a vallás erős

barátjának vallotta magát. Hát persze, hogy persze! De itt 
épen ez a bökkenő, hogy ő maga sem tudja, hogy melyik 
vallásnak oly nagy barátja. De mi tudjuk ám véletlenül!!



Garantirozó Kóbi megbízható hírei. K ó s e r  i d i l l .

Bánfty Dezső, a Madjar 
S/ósz fen költ lelkű szer- 
khesztülője, nemtsak irja, 
de theljes betsületességé- 
vel vallja is azokat a 
hazafias allűröket, akhi- 
ben othazza magát.

*
Л nadjkhőrosi protes

táns khüldöttség sziv- 
lélekvel sietett rés/t venni 
a ketskemétiek katheiigos 
népjölésén, hódj minél 

előbb viszonozhassák azon forrt) részvétet, melyet a ketske- 
inétiek Ohos Károly minapi körösi beszámolója alkalmával 
a protestánsok iránt oly fényesen tanúsítottak.

*
Khinában a boxerek mindenáron khimélni óhajtanak az 

idegen kheresztény vadjont és életet.
*

A judapesti borziánerek elhatározták, hodj a földadó 
leszállítását a börzeadó-emcléssel mindenáron ki fogják vívni.

*
A csehek és a németek békés testvéri hajlamai lehetővé 

t . • tenni, hodj az abszolutizmus mihamarább nálunk is 
érev;;: áldásait.

*

Kállai erős szemrehányást thette a nyakhas bosnyákok- 
nak, hodj űkhet sehodjse nem sikherölt rábírni edj igazi 
khirályi audenciára.

♦
Bánffy Dezső a kolozsvári protestáns khonventen erősen 

sürgetheti, hodj a katheligus néppárt legalább 120 kerületet 
kapjon.

E végből a legmesszebbelmenőleg khövetelt, hodj a refor
mátusok leszereljenek és Majláthnak az erdélyi püspök cim 
föltétien megadassék.

*

A lipótvárosi orthodox intelligencia kézzel-lábbal fára- 
dozza magát azon, hodj az edjetemi khörösztöktíil az igazi 
merénylő megkherüljön. És e végre még egyetlen egy hamis 
thanut sem khisértett meg.

*

(I képben.)

Nagyságos léig ur, gyenge az a korlát!

Krüger elnök legközelebb az angol királyné albumába 
gható jelmondatot fogja írni a bűroktul a hazafiatlan 

g\a\,iságról és a müveit angol khatonáktól a vit -zségrül.
♦

< )tvös Khároly és Khomjáthy óreság a minap kluiser- 
vesen phanaszkodtak, hodj azok a szemiheíen románok 
ő velük sehodj se nem akharják khacérkodni és a románok 
emiatti kheserüségükben negyvenezer flórt és edj eszlári 
phtisztát khináltak a vajdának, akhit ü edjáltalán nem elakarta 
sehodj se fogadni.

Akin mindezt el nem hisz, thegye róla.

De a tu’sok teher széttöri a vasat,

A kertész hahota/, kacag hatalmasat.



GONDOL АФСЩ.
(Z.> A régi jó idők csörgő- 

sipkáját ma a monokli he
lyettesíti.

*

Sok gonosz ember jó 
félelemből.

*

Csak a jó lovas esik le.

|o szívhez sohasem tartozik hangos száj.
*

A jó vice és a jé) vers emberöltőkig élhet, a halhatat
lannak elnevezett tudományos mű csak a címében tart évekig, 
a egénv egy hónapot, a tárca egy napot él, a bölcseség 

! pedig halva szüleiig.
*

Boldog külföld ' neked csak a/ ördögöktől kell félned; 
a magyar polgárnak még a rendőrtől is kell rettegnie!

♦
\ nő addig duzzog, inig okot nem talál rá.

«
\k víg arcot keres, vágjon egyet magamagának.

\ szerelem emlékező tehetsége a hűségben nyilvánul. 
*

\ gyámolatlansag nem jár, hanem botorkál az élet utján. 
*

Л modern ifjú többnyire semmire sem ér rá a folytonos
szivarka-sodrástól.

Kazárvilág a felvidéken.

Mit the szólsz, pajtás, ehez a djalázatos Egánhoz ? 
Mit én szólok, az még tsak hadján! De hodj mit 

u szól mi rólunk, baráthom, az már nem hadján á m ...

Lipótvárosi m űfölháborodás.

Szeevósz, Módi, mit the szólsz az edjetemi khürösz-
tökriil ?

Mit-e? Mátén is roppantul föl vadjok háborodva 
a gaz merénylet miatt.

Én is. Csak tsopán az a khölönbség, azért vadj-e te 
fülháborodva, mert khevés korosztöt törtek le, vadj azért, 
hodj a mit lethörték is, már ójra kész ! ?

Szeevósz, M ódi! Nem szóltam semmit, udj látszik 
akhor, hodj mi már szó nélkül is értjük edjmást.

F U Ä C SA :

ha Paprika Jancsit nyakon sózzák; 
ha egy alagút ügye fölszinre kerül ; 
ha Sajtoskálon héringet árulnak; 
ha valamilyen helyzet helytelen; 
ha egy nyomdásznak nyoma veszik; 
ha Piroska zöldben jár; 
ha egy kanász megjuhászodik; 
ha egy vaskereskedő fásult.

NEM F U R C SA :

ha sótalan ételt szótalanul fogyasztanak;
ha egy pék sütkérezik ;
ha egy hegedűs fűrészel;
ha egy festő képzelődik ;
ha egy léghajós gondolatai repülnek;
ha egy sánta állhatatlan ;
ha egy tollnoknak pehelydzik az álla ;

- ha egy rovargyüjtő bogaras. /sül.
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