
ATYAI  L E C K E

— Majd adok én te neked Gsamt-Monarchiát! Hát miért éltünk mi akkor?

„Magyar Herkó Páter** melléklapja.
Vidéki elárusítók jelentékeny kedvezményben részesülnek.

. évfolyam. 9. szám. Budapest, 1903.



Andrássy Gyuláék.Andrássy Gyuláék Szörnyű boldogok.Náluk kívánt módon Folyik a dolog.Náluk a magyar nyelv Holmi utszél!.Fiég. ha kocsis, vagy Csikós beszéli.Ám a hadseregben Nincs semmi joga,Mit keresne ottan Ilyen rozoga ?Vörösmartynak és Aranynak nyelve.Gyávaságnál úgy sincs Mással bélelve !Minket csak a Habt acht» S «Rechs schaut* üdvözít,Bárhonnét szakadjon Ránk majd a vizit.

K 'iiiggnit/es «Kehrt cucli S «I.aufschritt» hoz babért, Hát csak lelkesedjünk S ordítsunk azért!Árpád s/inte ezzel Alkotott hazát Mert ilyesmit úgy sem I iin-lom. vagy gaz ád. Negyvennyolc alatt is Yor\*arts > ösztökélt,Mikor a «sógor»-nak 
réptiik üstökét.Most is az legyen hát A vezérlő elv.Akit józan észszel Isten meg nem vert.Hadd tapadjon ránk a Német, mint a kosz,Pár kapaszkodónakHogyha kéjt nko/‘ Cybfbt’.

V alóságos vesszőfu tás éri nap-nap után a jobb sorsra 
érdemült néhai nemzeti pártot, a parlamentben, a katonai javas
latok miatt, melyeket jobb meggyőződésük ellenére az ő 
er«solcsi tőkéjükkel támogatnak, de azért dűlőre segíteni még
se tudnak.

Ne ígéreteket emlegessenek az urak, hanem eredményt
mutassanak! vágta vissza az ellenzék Mezőssyvel Szent-
ivány inak.

S ez a kis k /beszólás a helyzet leghűbb mérlege.
«

Szentiványi P ilá tu s azonban erősen mossa a kezét, 
hogy ók máig is régi programmjukhoz híven cselekesznek. 
Amit azonban már senki sem hisz el nekik. Talán még ő 
maga sem. Igazán szégyenletes állapot, amelybe a nemzet régi 
szemeíénvei magukat önként beleké ny szeri tik.

«
T anu ljunk  a esetiektől nemzeti küzdelmeket önérze

tesen és következetesen végigküzdeni, akkor majd nem ér 
bennünket ily lealázó vesszőfutás. Csakhogy a mi vezérnagy- 
jainkban nincs annyi önérzetes komoly férfiuság, hogy ők 
a koronával szemben is tolmácsolni mernék, vagy tudnák a 
nemzet jogait és kívánalmait. Ez baj.

*
II. Vilmos német császár ügyes legény. Csináltatott 

magának egy családfát, amelyen egyenesen magyarországi

szent Erzsébet ivadékából, tehát az Árpádházból származik 
ő is. S/ép, szép, nagyon is szép! és mi sietünk a legelső 
szuszra el is hinni, mert hiszen mi nem ismerjük a sanda 
mészáros történetét, amely rendesen máshova szokott ütni, 
mint ahova néz . . .  Mi már több Ízben rámutattunk a Hohen- 
zollernek Kárpátokon átkacsintgató politikájára. Ez is azok 
közül való egy.

Elfelejti azonban a zseniális imperátor, hogy Magyar- 
országon a tisztességtelen versenyre van ám már törvény k

»
Túl a Tiszán cirmi csárdással kezdték az udvari bálon 

a mu/Mkat. Csak nem célzás akart lenni ez a nóta a mai 
szabadelvűekre, akiknek még Tiszán is túl kell tenniük magu
kat a nem/etietlenségben, mert úgy tetszik az Fejérváryéknak.

*

Zseniális boszu. Hogy Fejérváry régi vén róka és 
ügyesen agyafúrt ember, azt régen tudtuk, de hogy ennyire 
zseniálisan tudja megbos/ulm magát a nemzeti párton a/ert, 
hogy a Bánffy-fele obstrukció alkalmával öt még szóhoz som 
engedték jutni a/t már igazán álmodni is nehéz lett volna. 
A drentizsit!

*

Hadikészülődések a Balkánon. Nem is igen titkol i 
mar senki. Sót mi sem. Köszöni ik a kardokat és s/áritgatják 
a puskaport.

A német csá$/ár esik úgy egyezett M c, hogy huszon
egyezer újonccal többet kell sorozni, nehogy ugyanakkor 
a franciák vérszemet kapjanak és öt megtámadni merjék.

Fz a katonai javaslatok nyitja.
#

A gólya után megjött az első fecske is. Busbach 
Péter, az egykori nagy kormányharcos bejelentette kilépését a 
szabadé! ni pártkörbol, mert a katonai javaslatokban, melyek 
a szabadelvű pártban (mint minden ha/aellcnes dolog) vissz 
hangra találtak, az ország romlásit látja, ami pedig neki elve 
nem lehet. Éljen! Jöjjön utána minél előbb a többi fecske is 
s hozzák meg hazánkra a rég óhajtott tavaszt.

Csak bár egy kissé gyanús ne volna ez a fecske, mely 
Légrabbiék melegágyában illáig spárgát evett. Tehát nem is 
lehet az igazi tavasznak hírnöke.

Koppenhágáéknál.
koppén hágáéknál 

Mozog valami.
Szégyen, vagy s/rinémn, 

Meg kell vallani.

lettekkel szeretne 
Játs/ni tényezőt,

Hát keres magának 
Bárhol is mezőt

S hogyha másutt erre 
Nem akadna tér,

Izrael-csoportba 
Gondtalan betér.

Egy kis elnökséget 
Majd csak ráakas/t,

A Király-utcán túl 
Ama nemes kas/t.

Itt a kaszinóban 
Foglal majd helyet,

I / is jobb, ha más nincs, 
Bársonyszék helyett.

Ide húzza, rögzi 
Rég az elvi pánt.

Ezt a kicsöppen tett 
Drága tulipánt.

Most a zsák a foltot 
így hát megleli, 

Együtt tényeződik 
Elv- és vérbeli!*\



C-rONDO DATO I^.

(?) Sokszor a legszebb élet becsét is csak akkor vesszük 
cs/re, mikor az élet veszni indul.

+
Sokan, akik az esti szürkületben támolyognak, azt kép

zelik, hogy hajnalodik.
*

Sok Írónak akkor születnek a gondjai, mikor a gondo
latai meghalnak.

♦
Minden becsületes sz ív  csak az igazságért dobog.

*
(Z y.) A héja is ragadozó madár, a sas is ; de mig az 

egyik az elérhetetlen magasból les piédára, addig a másik 
majdnem földszinten kavarog s csakis ez a különbség a 
kettő között, az akarat mindegyikben egyformán gonosz.

A * # # * # # # * * # # # * * # * * * * * * # # * # * * * # * * * * * * * * * *
Kerülő utón.

— Feleltél-e ma az iskolában ?
Nem, mert mire felelni akartam, akkorra leültettek.

Jó biztatás.

— Ez 0/ az djerek, okhit ojánlthom a dakther úrhoz inosnok. 
- Nagyon rongyos a fiú.

Mitsede rondjos? Cshak fhérje edcer hozzá a dakther úrnak 
i a kvadrophol, fhogadok, hodj nem lesz ii sokháig rondjos.

Rendelet szerint.

Orvos: Reményiem, pontosan betartotta utasításai inat ? |
Hctcg: Igen. Csakhogy nagyon költséges az orvos ur rende- j lése, alig bírtam annyi lekvárt beszerezni. [
Orvos: Mennyit?
Beteg: I ppen egy métermázsára volt szükség, hogy nyakig \ beleülhessek, mert tetszett mondani, hogy a port lekvárban nyele- j gessem le. j

Modern. j
Mit csinál maga itt ? — kérdi egy fürdővendég az j 

erdőben unatkozó parasztot. j
Várok, amig valaki kiabálni fog, mert én vagyok a ( 

visszhang: j
V

Krix—krax. (

A fővárosi melegedőszobák mellett ott van mindjárt < 
a pálinkamérés is (legalább sok helyen). Már most nem tud- 1 
hatja az ember, hogy azokat a szobákat épitették-e emezek j 
mellé, vagy hogy a melegedőszobák mellett sietett megnyitni / 
a pálinkás csapot a zsidó, hogy annak a fázós szegény ember- \ 
nek utolsó garasát is ő tegye zsebre. Az erkölcsi életre szőr- í 
nyeli nagy a fölügyelet nálunk, mintha csak kézzel, lábbal J
arra törnénk, hogy a zsidó boldoguljon. I

♦
A hadsereg múlt évi lisztszükséglete hatmillió I 

korona áru volt. Egy kis országnak, azt hiszem, ahol kevésbé j 
agrárius*nép lakik, egész évi gabonatermését fejezi ki ez a j
borzasztó összeg. Oh, be jó is, hogy nekünk még legalább j
búzánk terem! De már most azt is jó lenne tudni, hogy 1 
melyik termelő ország kapta lisztjéért azt a hatmillió koronát ? j 

Bizonyos, hogy nem m i... '
* i

A budapesti háztartási- és főzőiskola növendékei
most tettek vizsgát s vagy húszán nyertek oklevelet. Tehát ; 
mégis van Budapesten húsz leány, aki tud főzni. Kár volt a 
vizsgát farsang elejére nem tenni, legalább joggal remény
kedhetett volna a húsz főzni tudó kisasszony, hogy pártába j 
kerül, mert attól tartunk, hogy mire eljön a jövő farsang, ; 
elfeledik a rántáskeverést. }



Pénz és sajtó. Meglepetésül.kV i ; -i i'r Hej í Ja; annak a nemzetnek,mozgatja a világot. .Melv kózönynyel nézheti.ívik e Ke/.otu .* .»>s nA/okat félik s uralják í z. ez által az uralmatKoldusok és királyok. Idegen faj kezeli.W;\.íz/ \ igvá/z magyar nemzet,M >gyha kedves életed.Ma nyakadról le nem rázod A vérs/opó piócákat,Akkor, akkor jaj neked ! Tiszapatti.

H KP < I(IK SZ 1 ) IJÁ G A I JÓ  K ÍV Á N S Á G A I
Merjél tlie bos/khén khinyilatkhoz 

tatui, hodj Nem luptham én élethembe, 
cshok Cili csíikhót Debrecenbe.

*
Ne lehessél the soha se ne biikhóttő 

egész élethedbe.
♦

A the khebelboráthoidath cdjmás- 
otháti okhosztoljanak fhiil.

Váljál the a khüröszténgy vollásthot és ledgyed the edj 
hírlapíró és khérjék therulad a véleméngyth a zsornaliszt
szindekhátustnl.

♦

Zogjon, búgjon nekhed szhomorojan a szhél és beszél- 
- ^sen nekhed a csendről, meg o njogolomrtil, de necshak 

; a nuthában.

Kis lexikon.
Lázár =  orvosi dij. Kezes majom.
Levele/ -= abcugol. Túró disznó.
Oklevél ~  bűnlajstrom. Szobor viccek.
Bútor =  halál eset. Tükör •= tűpárna.

Az Isten szerelmére, megint te iö/ikl .1/ ebédet >Igen Meg akartalak lepni.< >li kerlek. hagyj föl már a meglepetésekkel, mindig dupla ebédembe kérni.
Hogyan?...í  gy. hogy a te föztod után mindig vendéglőbe megyek

jóllakni.

Tréfás képrej tvények

1 ’ O’ -  . I v  ̂ V*n-'riir L-j,,  ̂ rí, j ’ '-4^.

látnám, merre aii? Hol van? Fessek megkeresni!
Rokokó-jelmezes ur is van a bálban keresem s a sok 

közt, nem tudom, hogy no1 van ? Hol ? I essék tnegKeresni!

I ' í  ' “All; .  M •• ■*&*
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