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-Г V I D É K I  K O R T E S M O Z Z A N A T O K ,  i í i
Egy, aki a „m i népünkéért harcol

és egy, aki a mi népünk élő vezére.

„Magyar Herkó Páter** melléklapja.

Vidéki elárusítók jelentékeny kedvezményben részesülnek.



Tiszáék böstörködése teljesen csütörtököt mondott. 
Széli Kálmán kihúzta az alattomos Tisza-klikk méregfogait. 
д nagy kabinetforradalmárok tehát végre is lyukra kerültek. 
Ezek a régi politikai szegény-legények tehát már nem vesze
delmesek. Igaza volt akkor Szélinek, mikor azt mondotta:
«Xyakazás nem lesz, hanem mindenkit a saját kezével fogok 
megverni, aki mást akar, mint a mit a politikai tisztesség

*
Frigyes királyi herceg magyar fölköszöntője József 

kiralvi hercegre, a honvédzászlóavatás ünnepélyén németül 
kezdődött és ékea magyarul végződött

Az Isten áldja meg erte a derék királyi herceg urat, 
kinek a szép magyarságáról mi mar 1393-ban igen kelleme
sen győződtünk meg. Ma másért nem, hát azért jöjjenek 
el az uraikodóház tagjai gyakrabban hozzánk, hogy minden 
ilyen kedves alkalomra, ha csak tiz magyar szót tanulnak is, 
a többit elmondhatják németül is. Ami a magyar érzelmet és 
gondolkozást illeti, rájuk ragad az amúgy is köztünk, ha 
látni fogják, hogy mennyire szeretjük őket.

*
A m agyar nemzeti hadsereg  eszméje egy nagy 

lépéssel haladt előre a zászlószentelés ünnepén. Frigyes kir. 
herceg oly szabatosan, szépen és az alkotmányos fogaimak- 
:: -cgteleé *irg beszelt erről, hogy okvetlenül föl kell téte
leznünk, hogy valami már is van a levegőben.

Széchenyi szelleme. T. i. a dolgos, munkás magyar 
politika emelkedik észrevétlenül a szemhatáron. Annyi

!',j és tszonleső nemzeti íondorkodás után, mint amit 
Tiszáék és csatlósaik elkövettek, végre is itt az ideje, hogy 
már dolgozzunk is valamit a nemzet érdekében.

*
Horvát álm odozások. Mindenesetre érdekes jelenség, 

hogy immár a horvát álmodozók is kezdenek az édes anya- 
• /  j  f e l é  ha nem is a legkifogástalanabbul, de hébe-korba

még is kacsintani.
Jól teszik. Ök látják hasznát.
Dr. Frank, a horvát ellenzék vezére (vájjon nem-e 

szittya-horv t: - erős a gyanúnk) kisüti például, hogy nem 
Magyarors/ ig fizet rája évsnkint 4 millió forintot Horvát
országra. hanem Horvátország segíti inkább még a magyar 

j ál ami terheket is törleszteni.
Mindenesetre nem kis szó, csakhogy mi evégett nemcsak 

frankra, de még scheinra sem akarunk komoly vitába elegyedni.
*

Dalm ácia visszacsatolása. Xapról-napra élénkebb 
j hangok merülnek föl a közvéleményben Dalmácia vissza

csatolási érdekében. Anti mindeneseire dicsérendő szép 
törekvés. Nemcsak azért, mert a történelmi jog is ezt óhajtja • 
régen, de főleg azért, mert a nemzeti kereskedelem r.vő 
országutja is arra fog vezetni.

*
Bosznia is elvi: í/hat:itlan ősrégi magyar birtok >o|t.

.Ma már azonban annyira el*.»sztrákositotta Káltioki befol . ása 
az egé<z ipart és kereskedelmet, hogy szinte botrány.

A Herkó Páternek jutott először eszébe, hogy vásárul- 
janak telepeket itt a mi grófjaink és kormányaink. S Amerika 
helyett ide bocsássunk ki életerős rajokat. l essék megpróbálni.

+
Az összeférhetetlenség i seftek h a tása  az iparra.

Semmi <em érdekesebb és mulatságosabb jelenség annál, 
mint az, hogy azok a bizonyos seftlovagok, kiknek minden 
eddigi legfő gondja az ő saját hasznuk és zsebük volt, most 
azok kezdenek aggságoskodni a magyar ipar jövőjéről, hogy 
mi lesz azzal, ha ők közbe nem járhatnak majd ennek j 
érdekében.

Hát tisztelt zsebrak urak ! Közbe jártak önök csak valami
kor is 32 év óta egyéb irányban, mint a zsidóbörze és a 
gyárak érdekében ? í

Nos, hát akkor csak hátrább az agarakkal.
«

Egyetem i ifjak ünnepe. Kéts/ázhatvanhat éve immár 
annak, hogy Pázmány Péter a mai egyetem alapját lerakta. ! 
Ez alkalomból fényes ünnepséget rendezett az intézet tan ri 
kara az ifjúsággal egyetemben, melyen cinegéri Wlassics 
urunk is megjelent.

Ponori Török Emil dékán, az ifjúság < kifogástalan jó 
magaviseletére» emelt poharat, hogy az a jövőben más 
legyen.

Hát tisztelt dékán ur, csak adjunk hálát az Istennek, ha az 
ifjúság mindig ilyen szépen fogja magát viselni. Csak bár 
a tanár urak is tanulnának az ifjúságtól.

*
Zsidók, m int szántóvetők . Egy berlini zsidó egylet 

most be akarja mutatni a világnak, hogy a zsidók csak ép 
oly alkalmasak a mezei munkára is, mint bármi másra.
E végből egy telepet rendez be csupa z-idó földművelőből. 
Nos hát azt a gabonát tessék csak megvenni, amit ezek termelni 
fognak; mi nem irigyeljük a börzétől. De mert kutyából 
nem lesz szalonna, kiváncsiak vagyunk még erre is.

»
Ellenvélem ény. Széli és a nagy többség azt tartja, j 

hogy a képviselői tisztesség és a képviselőség szerezte has/ n 
összeférhetetlen: aki tehát a hasznot akarja, ne legyen kép
viselő. Tiszáék azonban azt tartják, hogy a haszon és a 
tisztesség a legkönnyebben összeférő valami és hogy haszon 
nélkül a tis/tesség is épen semmit sem ér: csak úgy, mint ; 
a káposzta hús nélkül.

Kellő bizonyíték.
Hiszed te az öröklési elméletet?
Nem én.
Pedig mindenki azt hirdeti.
t  rés beszéd ! Az apámnak négy háza volt, de én 

bizony egyet sem örököltem.



Kereszttördelőknek, 
Vallástaposóknak 
A «szabadság» szent nevében 
Nyakuk közé sóznak ! §. gamat.

Nem kóstolta. j
Tisztelendő: Ejnye, János gazda, már 

maga megint pálinkát kóstolt, ugy-e?
János gazda: Nemén, tiszteletes atyám ! j
Tisztelendő: Mi az, talán még nem is > 

hiszi el nekem, hogy pálinkát kóstolt ?
János gazda: Bizony nem ! Mert ha én í 

iszok, hát nem szoktam kóstolni. j

Óvatosság.
Vendég: Maga nem itteni szabónál dől- ' 

goztat ? |
Korcsmáros: Nem.
Vendég: Miért? I
Koresmáros: Mert akkor az illető szabó ; 

hozzám járna.
Vendég: Hát még ez is baj ? No, még J 

ilyent sem hallottam !
Koresmáros: Tönkre mennék : minden í 

jogász vendégem kimaradna.

Sürgős.
Szolgáló: Kérem doktor ur, legyen szives ; 

a doktor ur és jöjjön azonnal a szomszéd
ságba !

Orvos: I lát olyan sietős a dolog ?
Szolgáló: Az bizony; a Janika egy ara- 1 

nyat nyelt le és — az apjának házbért kell } 
fizetnie! J

Nyulbőr óreság.Irigyli egy szennylap.

Ketten kedvesen.

f  iatal orvos: Bizony, édes nagysám, minden tengeri fürdő dacára is, még 
mindig nagyon kevés a betegem. Szinte sok is egy kicsit az az állandó 
egészség-járvány.

Hölgy: Venne csak el engem, kedves doktor ur, majd meglátná, hogy 
mennyi baja lenne magának egyszerre énvelem.



(Z.) Л férfinak mindent el kell hinni, de esik a telét 
t >vább adu . a nőnek csak a felét kell elhinni, amit mond, J de semmit sem szabad tovább adni.

*
Д $zép>ég maga nem elég; a jó gazdaasszonynak fózni 

i> kell tudni, hogy ülve ne maradjon, mint a három grácia.
*

\z ellentétek vonzódását legjobban bizonyítja, hogy 
a szegény ördögök gazdag angvalokat keresnek feleségül.

♦

GONDOLATOK Maga sem bánná.

Mindig? No ez már unalmassá lehet végre is. Hanem 
tudod, Bubus, minden évben előrül kezdeni legalább pár 
hétig a boldogságot, akár magam sem igen bánnám.

Messze, meddig a szem láthat, 
Két szép nővér ott sétálgat.

Busán kérdi dadája,
Hol a gyermek mamája?

Hol? Tessék megkeresni! Tessék megkeresni

1И0Ю*.




