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SZENT A BÉKE *

Ha az a másik kettő Fenségednek csak jóismerőse, és a föderiiizmusnak még a látszatát is 

<zárni óhajtja Fenséged, hiszen akkor csakugyan semmi baj és szent a béke

„Magyar Herkó Páter“ m elléklapja.

Vidéki elárusítók jelentékeny kedvezményben részesülnek.



Trón és ravatal.

.Mig Drezdában temetkeztek:
lm. Londonban koronáznak.
Azaz. tan nem is jól mondám .
Hej, az írók is hibáznak !

A szász királyt *irba tették ;
> az angolszá>z mihez látott ?
Eltemette, elhantolta
Népjoggal a szabadság« >t! (B —n.)

Щ

Széli Kálm án B ecsben . Csak a minap járt hire, hogy 
Korber Rátóton járt és pedig eznttai határozottan * barátsá
gosabb» szándékkal.

Ejnye, be jó ! Egy vendég aki idáig nem is egész barát
ságos szándékkal járt vizitre valahova. LTgy látszik azonban, 
hogy Körber sógor az, aki a barátságosabb szándék szükséget 
végre mégis tanácsosabbnak tartotta. Szép is az, mikor valaki 
kénytelen alászállni akaratlanul is az uborkafáról. Hoch Körber!

(Mennyire szerencse, hogy nálunk is nem rajxráti álla
potok voltak, mert úgyszólván szőröstül-bőröstül faltak volna 

i föl bennünket.)
*

V II. Ed várd koronázása elmaradt. Az Isten nem engedi 
az ő benne bizó népnek letipróit igaztalan, meg nem érdem
lett ékességekkel kitüntetni.

*

R om ánia b ö lcseség e . Románia saját fajának akarja az 
ipart biztosítani, azért ereszti most szélnek összes zsidait. 
Úgy látszik, Románia tanult a magyar ipart tönkretevő zsidó 
hordáktól, kik a hangzatos *szabaá ipar» örve alatt, földön
futóvá és koldussá tették a virágzó magyar kisipart.

*
A Nemzeti Muzeum és Iparművészeti Muzeum igaz- 

j gatói (írjuk ki a nevüket is: Szalay ur és Radisich ur) a párisi 
magyar történelmi kiállításról irt munkát fölvitték az osztrák 
császárnak Becsbe, ahol kegyesen fogadtattak.

Hát a magyar királyt nem találták kéznél ezelőtt egy pár 
héttel ? Hej, az a Becs, az a Becs!

*
A hord árok  tartottak saját dolgaik fölött rendelkező 

f gyűlést s ott elhatároztatott de piszkos, szennyes, fölhábo- 
ritó motívumok mellett — hogy az egylet nyelve a német 
nyelv lesz és marad, mint eddig volt. A nehánv jobb érzésű 
(magyar) hordár tiltakozására majd tettlegességgé fajult a 

j dolog, ugyannyira, hogy az ügyeletes rendőrtisztnek föl 
j kellett oszlatni az értekezletet.

A dolog nyitja különben igen világos, — 1600 hordár

közül 14t к > zsidó, akik közül a jó kétharmadrész csak pár 
óta lakik Budapesten. Galíciából és Romániából helyeztek 
el itt a lipótvárosi atyafiak.

Korbácsot azoknak is, meg ezeknek is !

*
Szomorú adatokat mutatnak a lapok a kivándorlásról, j 

Ez év márciusában Zemplén, Ung, Bereg, Sáros, Szabolcs, | 
Abauj-Torna, Szepes és Borsod megyékből 4000 ember. Ennyi 
egy hó alatt í Ha ez fokozatosan ily méretben halad, megérjük, 
hogy lesz vidéke hazánknak, ahol pénzért fogják mutogatni 
a magyart, akárcsak a fókát, vagy egyéb ritka élőt.

*
Az elpusztulásba jutott Haller-féle fehéregyhá/ii 

birtokot megvette Darányi miniszter, hogy parcellázás utján 
a népnek bírásába adja. Eddig igen szép, lélekemelő a dolog, 
csak nehogy úgy járjunk ezzel is, mint a Csorbai-tóval, hogy 
valami névtelen részvénytársaságnak engedtessék át kezelés 
végett ingyen.

*

Az Octogon-téren fölállítva áll két nagy történelmi 
alakunk szobra, Zrinyi .Miklósé és Bethlen Gáboré. Egy bölcs 
fejedelemé s egy önfeláldozó hősé. Vájjon mikor állt oda 
glédába ez a két nagy férfiú ? mert megérkezésüket nem 
tudatta senki. I lát nem halasabb dolog-e manapság egy 
I alkainak lenni (?), ennek a bevonulását legalább 400 ember 
látta s a börtönigazgató fogadta ünnepélyes komolysággal.

Szegény ősök — szegény hősök ! . . .
*

A háziezred Szent Istrán-napján Lobkowitz herceg 
elnöklésével ünnepélyt rendez az Orczy-kertben (no, csakhogy 
nem Szent István ünneplésére!), mely ünnepség kiilönf-!e 
látnivalóságokkal is lesz tarkázva. Nevezetesen bemutatják a 
kaszárnyaeletet is. No erre már kiváncsiak vagyunk! Vajjen 
az a kaszárnyaélet úgy lesz-e eredetiben bemutatva a káplar- 
pofoz kodások kai, farkas-guzszsal, kikötéssel, őrmesteri kin/ 
sokkal stb ? Mert a mi kaszárnyaéletünk ilyen ám, Lobkowitz 
herceg u r !

♦

Már nemcsak az uralkodók s miniszterek elh 
követnek el merényletet, hanem a -  lovak ellen is. Blaskovi s 
Elmérnek «Csókos asszony* nevű versenylovát támadta m 
az istállóban egy eddig ismeretlen merénylő, akitől azon! n 
a kést — mielőtt a lovat leszúrhatta volna — elvették, magái л 
merénylőt azonban futn i engedték.

¥ j

Vakáció.

Hej, a híres Széli-malomban 
Egy darabig nyugalom van.
Ha megjönnek októberben :
«Csalódjanak* nos — Körberben ! . . .

Honatyáink elfáradtak,
Munkában majd megszakadtak!
Haza mennek, elszélednek ;
Szalmát most — otthon csépelnek.

Hanem olyan értelemben,
Hogy a régi sérelemben 
A fentiszteit doktor tágit,
S minekünk be nem — világit. В



Tiszta vendéglő.

Csak nem fogja maga fölszedni nekem azokat a le- 
^urult gombócokat, mi ?

.Ments Isten, nagyságos uram! Ezeket majd valami 
m;ó vendég szamára teszszük el.

Megfelelt neki.

Ugyan kérlek, hagyj már békét, te állatkínzó ! Nem 
Utad azt a szegény, ártatlan cicát elkergetni a díványról ?

iMég te mondod énnekem, hogy állatkínzó? Hiszen 
még nem tűztem soha a cicát gombostűre és nem is 

!dom őt a kalapomon

Ide nézzél, mamhele, mennyi phénc! Hittél volna 
the ezt ezelőtt húsz eszthendüvel, mikor még volta a faluba 
harminc khurta ur és egy zsidó? És most van harminc zsidó 
család és egy khurta ur se nem.

Szenzáció!
Szenzáció kell ma a népnek,
A csendes idyllnek lejárt,
A méz között is szinte kutatja, 
Keresgéli a kaviárt. . .  
ízlése nincs, nem vágy a szépre, 
Izgalom kell neki s minő !
És korszakunk, szinte hódolva, 
Szörnyű képekkel áll elő.

Családi drámák, legjavából, 
Világrobbantó skandalum, 
Panama itt, panama másutt, 
Szerelmi harc pusztán, falun, 
Csak úgy röpül a sok golyóbis, 
Mint nyárestén a sok bogár, 
Utcasarkon, házak tövében 
Ellenségünk orozva jár.

Hibbant észszel fiát az apja,
S viszont az ezt lekéseli,
Fejlő lányra féltékeny anyja,
S ifját hálóba ő veszi.
Ez itt szökik jegyzett arával,
Közös halálba fut a más.
Nem-e prológ ez a nagy drámához ? . . .
Nem-e közel a pusztulás?... Zombory.



A börzén.

No, Seligmann, hodj álljo a biirze ?
A biirze csak álljo mogát, de mi mindnyájon hasra

est hűnk.

Term észeti k ü lön bség .

Mi különbozteli meg a kutyát a többi állatoktól ?
Az adójegy felelte a finánc fia.

Kis különbség.

Iga/ vóna a/, nasságos ifjuram, hogy a kedves papát 
bezárták vóna három havi börtönre ?

Szhó sincs róla, khedves Mihálj gazda! Edcerüen csak 
kinevezték üthet Vácra ülnöknek! Enji az egész.

Bölcsen.
T anár: A bagoly, az egy ragadozó madár, mely rende

sen csak éjjel szokott napfényre jönni.
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