
VI. évfolyam, Budapest, 190524. szám.

f ÉNYFFY KÁLMÁN. Megjelenik minden vasárnap. MARKOS GYULA.

POLITIKAI DRÓTOSTÓT.

-  Ezt a fazekat szeretném még egyszer jól megdrótoztatni, Janó.
-  Azt már nem lehet, hanem adok helyette egy uj pléhfazekat azért a madárkalitkáért.

„Magyar Herkó Páter44 melléklapja.
Vidéki r  • • o  Hók jelentékeny kedvezményben részesülnek.



Mi lesz?
Már négyszer ujult meg a hold, amióta 
Megszólalt a nemzet s iteletet mondott,
Sújtó ítélet azon bitorlókra,
Kik a nép lelkére raktak ezer gondot.

Fölébredt, föleszmélt az alvó oroszlán. 
Megrázta a béklyót, széttörte a láncot,
Melyet alvásában rákötött az ármány 
S melylyel oly régóta egy népet leláncolt

Egy népet, mely né/het ezeréves múltra.
Mely egy világrésznek volt erős bástyája, 
Melyen nem győzhetett, hogyha egybe fórra. 
Török, tatár, német bősz ármádiája.

Fölébredt a nemzet és újra egyforma 
Mindüti, hol magyarul zendül töl az ének, 
Követeli jussát zúgva és zajongva 
A honalapító és fenntartó népnek.

S ki az, ki ellentáll a nemzet jussának ?
Talán török, tatár, moszkitó, vagy német?
Nem hanem a király , kit megkoronáztak 
A magyar alkotmány megvédése végett.

De ez lehetetlen, hiszen bölcs királyunk 
Mindig szeretettel gondolt e hazára..
Nem, nem ő a bűnös lelkűnkből kiáltjuk 
Bűnös önfiaink áruló gárdája.

E gárda, mely pusztít rég időtől fogva 
Vagyonban, erkölcsben, mint rémséges sáska, 
Mely annyi magyarnak rút közönynyel adja 
Kézbe vándorbotját nagy Amerikába.

E gárda a bűnös, mely nek jeligéje:
Bárkié is a föld, csak adót fizessen .

E gárda — a szóval gyengédeden élve 
Igazi rákfene a nemzeti testen.

E gárda környezi, buzdi’ja, biztatja 
A hosszú útjában elfáradt Felséget,
E honáruló had hoz szegény magyarra 
Ősi szent jussában reménytelenséget.

Oh, de talpra álltunk. Egygyé forrt a nemzet, 
Ősi virtusunkkal kész vagyunk kiállni,
Szent jogunkért, melyet Árpád apánk szerzett 
Kiil- s belelleninkkel szembe fogunk szállni.

Rád vetjük szemünket, apostoli Felség!
S bizalommal kérdjük, hogy mi lesz belőlünk? 
Tiszta honszerelmünk minket ugyan megvéd, 
De te se távozzál, oh jó Atyánk tőlünk.

Miként az Ur Jézus korbácscsal űzte ki 
Atyja templomából a gaz kufárokat,
Értünk tett esküdnek erős fegyverei 
Űzzék el trónodtól tanácsadóidat.

Öleld át hűséggel s atyai jósággal 
Tégedet szerető magyar nemzetedet,
S akkor meg lész áldva isteni áldással 
S boldogan hunyod le jóságos szemedet.

Dűlapintéri Borvágyi Kala Máris nótárius uram körjegyzései

S/ép ünnep volt a/ a/ eberhardi munkásünnep. Nem 
azért, mert Apponyi Albert rendezte, hanem azért, mert egy 
53 éves aratógazda volt a nap hőse. Nem is az aratógazda 
volt 53 éves, hanem 53 év óta volt már aratógazda.

Apponyi gyönyörű szép beszédet mondott, méltót az 
53 éves hűséghez. A nap hőse Safarik János vala, aki ugy- 
latszik megfelelt nevének. Jó sáfár vala.

Az ünnepség ősi szokás szerint lakomával végződött, ] 
mint ahogy dukált is. Szinte sajnálom, hogy magam is jelen 
nem ’ehettem.

Ebben a kutya cucilis világban egy 53 év óta egyhelyen 
dolgozó munkás szinte annyira csodaszámba megy, hogy 
akár érdemes volna múzeumban mutogatni.

*

Mi le^z most. Arra kiváncsi minden jóravaló magyar.
A király hallani sem akar a jogos magyar kívánalmakról.
A nemzet pedig hallani sem akar a király makacskodása 
felöl. Ez pedig előbb-utóbb összeütközésre fog vezetni.

FIá/tologatásra gondolni se mer a korona, mert bizo
nyos felőle, hogy hire-hamva sem fog visszakerülni a mos
tani Tisza-féle udvari pártnak.

Nincs más hátra, mint törvény ellenére a kisebbség által 
kormányozni. Egy alkotmányos fejedelem életében pedig ez 
az úgynevezett legdisztelenebb sötét pont. 1

És ha mégis megtalálna történni ez, akkor aztán igazán 
elmondhatná a király, hogy 50 évig hiába élt. Mert csaknem j 
igaz is volna. *

Keglevich királyi nyugdíjas népszínházi és Tisza politikai 
első fórtencer ügyei kezdenek rosszul állam.

Kisül lassankint, hogy miért és kik szájaskodtak a lég- j 
jobban a nemzet ellen. Akik az osztrák császártól kegydijat 
élveztek. így már aztán rendben vagyunk.

*
Ugrón is keservesen panaszkodik a folyosón, hogy a 

bécsi újság milyen csúffá tette őt, fele cikkét kinyirbálta, felét 
meghamisította stb. De hát hiába, igy jár az, aki szóba áll a 
némettel. *

Andrássy hallom félre akar vonulni. Ezt rosszul tenné. 
Miért kár az a nagy érzékenység.

Lám, Tisza nem akar félrevonulni, pedig ugyancsak itt 
\olna már az ideje. De úgy látszik, ö be akarja várni, mig 
a nemzet tettleg ki nem fogja hordatni.

S ez az, amiért a Herkó Pátert olvasni és terjeszteni 
úri virtus.Tisza parii.



Nagyszerű.

Kérek szépen néni még egy kis kalácsot, mert ezt a kávét 
nem bírom úgy szárazon lenyelni.

1
Néha a pofon̂ is hasznos.

— Miért vagy ma olyan jókedvű
Az előbb iszonyúan fájt a fogain és mikor most egy 

hölgytől egy pofont kaptam, a rossz, fogam kiesett.

Szeretik egymást.

—  Hát azután mondja csak, szomszéd uram, a maga fia es 
a szekeres lánya csakugyan szeretik egymást

—  Oh igen ! Az én fiam is egy mást és a Szekeres leánya 
is egy mást szeret.

Megfelelt neki.

Mondja csak, édes szomszéd ur, hogyan van az, hogy 
úgyszólván valamennyi hentes csaknem a kövér disznóra üt?

—  Ah, édes fiskális ur, csak éppen úgy, mint valamennyi 
ügyvéd —  a piócára. Mind a kettőből van kérem valami kis igaz
ság a formában is.



Nincsen ambíciója. Cioni kongresszusról

Pír búm ' \< .Miska bácsi, mit csinál a Jóska fia, hogy megy
> a dolga >

M/>kti bt’u ti:  Oh, hagyja el, fótisztelendó ur, az a gazember 
! ugv  Ihetne, mint akár csak egy gróf de mikor a lator nem akar
( ganajt fuvarozni.
i

Mondjál osak phajthele, Khón, mit the szólsz a legotholsó >
Cioni khongresszusho/ ?

btte vóna meg a fene az:hat is akhi khigonduta. N o  igen, j 
alighodj begyiihettiink a Vereckei-szoroson és most mi khimen- 
jfink becsületes munkára Argentínába ? Fz vóna a legnagyobb 
emberthelenség a világon.

Rátalált.
— Hun van keednek az a kötnivaló fia?
— Fiskális lett. }
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