
XXIV. évf. 1916. Melléklet 32*33 s z á m h o z . 3 3 -  S S ~ Budapest,JÁug.

Megjelenik minden va*árnap

Szerkesztőség: IX, Ferenc-tér 1. •  Felelős szerkesztő: MARKOS GYULA. #  Előfizetési ár egyévre 12K

tő rb e  u g r o t t  m a c s k a .

^.Ország-világ lássa.! — Mi lesz a folytatása.



2. oldal.
✓

MAGYAR HERKO FATER _____ ÍÖ16.

VAN ISTEN MÉG!
„Oroszlánokkal vívtunk hajdanán 
És most a tetvek egyenek-e m eg?!“
... Rettentő volna ! Drága szép hazám ! 
De ám azért hajh, ne légy csüggeteg.

Mert hogyha véres ezredeken át 
Megtudtad óvni szent felségedet,
Híjába tör ma poklok örve rád,
Van Isten még, ki véd, óv tégedet.

Én szép hazám, te ős Hungária 
Csak mint hajdanta, úgy viseld magad, 
El fog veszni a hűtlen pária,
Ki ellened ma orv acélt ragadt.

Az álnok macska bárha lopva jött,
Meg is kerülte bár az oroszlánt,
A harcz nem kétes, mert a csalfa dög 
Úgy szét repül, mint olcsó, rongy foszlány !

A butaságig becsütetes, hiv,
Nem gyanakvó soha a magyar,
De rettentő az, mikor harcol, viv 
És aljas bűnt megtorolni akar.

S ott tartunk m ár! A mócz álarc lehullt. 
Hurokra jött a kétszínű barát.
A szövetség! . . . Báránybőrbe bujt 
Oláh farkas, a perfid, gálád !

Fel hát, fel a megtorló harczra fö l! 
Rettentő legyen a* számolás,
Mig egyetlenegy Móczot hord e föld, 
Addig te nyugtot egy percig se láss.

Markos.

APRÓSÁGOK.
Gyengéd kritika.

Gondold csak Pityi. Ma 3 uj arcképmegren
delést kaptam.

— No látod, hogy az emberek még sem olyan 
rosszak, mint aminők-nek te leszoktad festeni.

Megadta neki.

— Szeretnék egy lekötelező bókot mondani a 
grófnőnek.

— No hát hazudjon egy jó nagyot, mint más 
férfiak és rögtön kész a bók.

—- Oh, a méltóságos grófnő mily végtelen ke
gyes és — szellemes.

Jó biztatás.

— Kisasszony, megakarom kérni. Van beleszó 
lása magának is?

— Még nincs, de majd beszél helyettem a ke 
zem, ha a magáé leszek.
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Hát csuda-e, ha „terv szörüle£ vonulunk vissza 
oda, ahova jóelőre elkészültünk." Ménkű ütött vóna 
mög az ijen hadi tudománt.

No de most mán többet nőm mondok.

Alapos ok.

Akik farsangon pártában maradtak, alig várják 
az első kakukk szót, ők tudják miért

*

A jog és a hatalom két erő, ur a földön, de 
azért ezeknél is van két erősebb : a becsület és az 
igazság.

*

A ravasz fondorlat és alattomos lesipuskásság 
csak nagyon hitvány emberek és nemzetek tulajdona.

Van az erénynek bizonyos nyelve, amelyet azok 
is megértenek, akik nem értenek semmiféle gramma
tikát.

*

A közönség sokszor a leghitványabb tűzijátékot 
is megtapsolja, ami soha eszébe se jut a nap kelté
nél. aminél pedig nincs is a világon szebb tűzijáték.

— Egy évben kétszer is fürdőztök ?
— A lányomnak van rá szüksége"!
— Beteg ?
— Dehogyis! Csupán azért, mert már 27 éves.

Pista bácsi 
talpraesett 
kiszólásai.

Hát betörtek az olájok! Betörtek az ebatta !
Pedig dehogy is törtek b e ! Úgy sétáltak be, 

kérőm szépön, mert mi elhittük nekik, hogy sömle- 
gössek.

Tisztölt ház! Azaz kedves polgártársak! Mi 
tehát most a töendő ?

A legelső sorba azokat küldeni ellenük, akik ezt 
el is hitték nekiök.

Czernin cseh gróf ur kivételösen nőm atta mög 
magát, De bár mögatta vóna, akkor talán a kecske 
se lakott vóna jó, mög a káposzta is megmaradt vóna. 
De igy?

Elszólás.

• — Monjál csak Blaumont, minek tarthol the
engemet?

— Annak, ami vágyói.
— Khikérek magamnak.
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Nyomós szavak.

Hasztalan^ pakliz összeillenünk alvilág minden becstelensége, Tmi lefogunk~gázolni 
minden^galádot.



MAGYAR HERKO PÁTER 5. oldal.1916.
=F

Megelevenült az Árpád-szobor.

Szent^István !,.Szent László! Csaba.unokái : 
Utánnam^ Előre ! Hordát ölni, vágni.
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Ferenczi László
(udvarhelyi székely, a csoda ember.)

Jó Ferenczi László udvarhelyi székely 
Doberdón küzd ősi szittya vitézséggel.

A pergő füzeknek rettenetes kínját §
Idegei 24 órán át kibírják.

S őrsön állva kapott 43 nagyobb,
700 kisebb sebet — s tovább őrt álla ott.

Végre egy gránát búg — s ez a földre vágta 
S balszemét elvesztő a hős bátrak bátra.

I

Ám József főherczeg rögtön szivrepesve 
Fel a klinikára küldi Budapestre.

Még alig hogy gyógyult — oláhok betörtek... 
Sej, néki sem kellett megtudni már többet.

Ment, repült rohamra Csaba unokája 
Ujia jelentkezni kincses Kolozsvárra.

* Mutatványul a Daliás Hősök 111, kötetéből.

Markos.

Egy kis félreértés.

Hol a gazda, Mózsi ?
— Keresztelőn.
— A templomban ? 

Dehogyis. A pincében.

— Ha megválasztanak képviselőnek, vashidat
veretek a Tiszán. '

Adja Írásba.
— De talán csak megbíznak egy talpig -úri

ember szavában.
— Csakis annak — nem.

Magyarázat.

— Mondjál csak papa, mi az, amit majdnem 
minden regénybe lehet olvasni, hogy : Messaiiance.

— Hát az nem más, mintha te egy boltajtó fö
lött látsz kiírva : Berényi és Kronfuss.
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Barátnők közt.

— Hallatlan.
— Mi hallatlan ?
— Hogy Betti egy tyúkszem-műtőhöz megy 

férjhez.
— Sőt egészen érthető. Mert legalább megéri, 

hogy valaki még ő előtte is letérdel.

Hideg vér.

Nő: Elment az eszed Bandi?
Férj: Talán megtaláltad?
Nő : Oh te ! Te !
— Férj : Csak tartsd meg édes. Terád úgyis 

jobban reád fér.

Krokodilkönnyek.

— Megkell vallanom Önnek Herr Ganzfuss, hogy 
anyósa állapota reménytelen.

Ma, vagy holnap.
— Ah, kedves doktor lében, ne hagyja őt so

káig szenvedni.

Homerpetia.
i

— Hova mégy?
— Hideggyógyviz-intézetbe.'
— Ideges vagy?
— Nem én, hanem a feleségem.
— Hát akkor mért nem az megy hidegvizgyógy- 

intézetbe ?
— Mert ő- nem bírná ki.

t
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Windisgrátz herceg

ajvasasjném etből !ett£szittya-kurucz,‘ ki^alMacsvában*amily^Bv//f£~£a/?/tá/zy“ volt, az ország- 
twíssÍ í' _ _  ............... ... gyűlésen oly lelkes* honatya.
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A^minapi interpelláció — hogy mért nincs delegáció.

Helyzetkép.
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Elmaradoznak tekinthetjük azt a közsérrelí,
< ahol fogyasztási szövetkezet nincs!

A fogyasztási szövetkezetek révén szerezheti) 
be egv-ecv falu néue mindennemű háztartási! 
és gazdasági cikeit és italsziikségletét a lég- 
iuíánvosabban. úgyszintén hamisítatlan mi
nőségben. — Amelvik községbeft^fogvasztási 
szöv.etkezetet akarnak létesiteni. a mozgatóra 

kezdői forduljanak útbaigazításért a ___

I H
® 0 Magyar Gazdaszövetség Fogyasztás! éa

I Értékesítő Szövetkezetéhez.
Budapest. IX. kér.. Közraktár-utca 34. szára. 
(Saiát palotájában.) t— A „HANGYA" kötelé
kéhez ma már több mint 1200 fogyasztási 
következet tartozik 50 millió korona évi for- 

' galommal.

i.p»l5Ícihi: „HANGYA*1 Boest. oosfaiiok 100,

Nem várt hatás.

No engem csak egyszer ütöttek pofon. 
És mi lett aztán ?
Meghalt az illető!
Borzasztó ! Rögtön azonnal ?
Fenéket!
Hát?
14 év múlva nyakszirtmerevedésben.

3

Péri cigányok fifikája.
Az ötvenes években történt, hogy a garázdál

kodó cigányokat összefogták és more pátrió elhege- 
dültette rajtok Kerekes biró uram kereken az olva- 
satlan 25-öt.

A többi között volt egy öreges, vézna, beteg ci
gány is, akiért az egész karaván irgalmatlanul kö- 
nyörgött.

— Tekintetes biró uram, kiállom helyette dup
lán, csak ázt ne báncsá. Mmgyár belé hál.

— Kiállom én is, kiállom én is, zúgott a ka
raván.

Sőt még a biró keresztfiának Jákónak szive is 
megesett, de a biró hajthatatlan maradt. Mikor aztán 
a biró keresztfia szemére hányta az ő keresztapjának 
keményszivüségét, az igy mentette ki magát:

— Próbáltam én már igy is éhes fiam. Tudod 
mi lett a vége? Mind azt hányta a szememre, mikor 
a másik helyett kinálkozót akartam megvágatni:

— Micsoda biró maga? Kéne az ártatlan?! 
Olyan nincs ! Há á binesnek már megkegyelmezett 
hát csák kegyelmezzen meg akkor ázs ártátlánnák is. 
Most is szerették volna ám, csakhogy én már isme
rem ám a huncutságaikat.

Egy podográs imája.

Oh én szerelmes Istenem, ezer hálákat adok né
ked, hogy csak két lábbal teremtettél erre a világra 
és nem négygyei, főleg a mai száz koronás áru czi- 
pőtlen világban.

Fillérből lesz a korona, s 
koronából gyűlik egybe a va
gyonka ! így gyűjtött össze 
majdnem 200 millió koronát 
az a 700.000 tag, ki az Or
szágos Központi Hitelszö
vetkezetnek közel 2500 hi
telszövetkezetébe tömörült. 
Helyezzük el takarékbeté
teinket a —

SZÖVETKEZETEKNÉL,

hol azok legelőnyösebben kama
toznak és legbiztosabb helyen 
vannak. Az Orsz. Közp. Hitel- 
szövetkezetnek óvadékképes és 
adómentes kötvényei tőkebefek
tetésre legalkalmasabb értékpa
pírok. Felvilágosításért forduljon 
a hitelszövetkezethez, vagy az 
1898: törvénycikk alapján ala
kult Országos Központi Hitel- 
telszövetkezethez Budapest, Vili. 
kerület, Baross-utcza 13. szám.



19Í6. MAGYAR HERKO PÁTER 7. oldal.

Közgazdaság.
© © ©

Az Osztrák-Magyar Bank főtanácsának ülése.
Az Osztrák-Magyar Bank főtanácsa aug. 31-én Bécs- 
ben ülést tart. Ezen az ülésen a pénzpiac és a jegy
bank helyzetéről és folyó ügyekről lesz szó, a bank- 
politika érdemleges ügyeit nem tárgyalják.

A Kenderközpont rt. megalakulása. A magyar 
textilgyárosok orsz. egyesülete helyiségeiben ma tar
totta alakuló közgyűlését a Magyar szent korona or
szágainak kenderközpontja rt. Az alakuló közgyűlést 
Wimmer Fülöp, a Magyar textilgyárosok orsz. egye
sülete kenderipari szakosztályának elnöke vezette. Az 
igazgatóság tagjaivá megválasztattak : A horvát bán 
képviseletében Hoffmann Hugó, Auer Albert, Érti Já
nos, Fayer Sándor, Fiedler János, Fuchs Leó, Horo- 
vitz D. Lipót, Maier Mór, Michels Ákos, Michels Ká
roly, Odescalchi J. Zoárd herceg, dr. Pajzs Gyula, 
Rerabek József. Szántó Jenő, Szász Ernő, Sghweiger 
Richard, Steinhaus Sándor, Tschörner Ede, Weiner 
Géza, Wimmer Fülöp, továbbá a mezőgazdasági ér
dekeltség köréből 5 igazgatósági tag. A m. kir. keres
kedelemügyi miniszter és a m. kir. földmivelésügyi 
miniszter képviselőiket az igazgatóságba utólag fog
iák megnevezni. A felőgy. biz. tagjaivá lettek : Just 
Emil, Révai Jenő, Sebestyén Gyula, Steinberger Ár
min. Az alakuló közgyűlés után az igazgatóság tar
tott ülést, amelyen a részvénytársaság elnökévé Wim
mer Fülöp, társelnökévé Fayer Sándor, alelnökévé 
Szántó Jenő és Rerabek József, ügyvezető igazgatóvá 
pedig Birnbaum László választattak meg.

Szent István napján szívesen értesültünk, hogy 
a világhírnévre jutott Szent István dupla malátasör 
gyártójának, a Kőbányai Polgári Serfőzde részvény- 
társaságnak a magyar kir. miniszterelnök 1267/1916. 
szánni leiratával az egyesitett címer használatát enge
délyezte. Megemlítésre méltó, hogy ily módon a Kő
bányai Serfőzde Részvénytársaság az első cég, amely
nek a nagy egyesitett címer ujjáalakitása óta e címer 
használatának joga megadatott.

Dr. Lipták és társa építési és vasipari rt.,
amely a Magyar Bank és Kereskedelmi rt. érdek
köréhez tartozik és az idén alaptőkéjét 5 millió K-róI 
20 millióra emelte, tárgyalásikat folytatott az Enzens- 
felder Munitions- und Metallwerke A.-G.-tal Bécsben 
egy érdekközösség létesítése végett. A tárgyalásokat 
eredményesen befejezték és ebben a tárgyban a Lip
ták rt. igazgatósága aug. 31-én ülést fog tartani.

A Stummer Károly cukorgyárak rt. 1916. évi 
julius 31-én lezárt mérlegében 1.895,995 K (1914-15- 
ben 4.167,662 K) nyers hasznot számol el, amiből a 
költségek és 615,500 K leírások levonása után a tiszta 
nyereség 814,281 K, az előző évi 592,612 koronával 
szemben. Az igazgatóság a közgyűlésnek — mint ta
valy — 12 K: 6% osztalék fizetését fogja indít
ványozni.

A Hazai Kőolajipar rt. (a Magyar agrár- és 
járadékbank vállalata) 1916. április 30-án lezárt mér
legében az előző évről áthozott 3824 K-val (1914-15- 
ben nem volt nyereség-áthozat) együtt 1.583,383 K 
(az előző evben 291,401 K) bruttó hasznot számol el, 
amiből a költségek levonása után a tiszta nyereség 
1.482,143 K az 1914-15. üzletévbeli 173.824 K-val 
szemben. Az igazgatóság a szeptember 4 re összehí
vott közgyűlésnek 10 K : 5% osztalék fizetését fogja 
javasolni.

Az Apolló kőolajfinomitó rt. (a Magyar agrár 
és járadékbank vállalata) 1916. április 30-án lezárt 
mérlegében a 4900 K áthozattal együtt 5.906.468 K 
nyers jövedelmet mutat ki, amiből a költségek levo
nása után a tiszta nyereség 5'094,195 K, m g előbbi 
mérlege 1.286,015 K tiszta nyereséggel zárult. Az igaz
gatóság a szeptember 4-én tartandó közgyűlésnek azt 
fogja indítványozni, hogy részvényenként 16 K: 8% 
osztalékot fizessenek.

Szent István tápszerművek rt. cég alatt a 
Kőbányai polgári serfőző rt. égisze alatt 1.500,000 K 
alaptőkével (7500 drb. 200 K n. é. részvény) állati- 
és söripari melléktermények feldolgozására és hasz
nosítására uj vállalat alakult Budapesten (Maglódi-u. 
17.). Az igazgatóság tagjai : dr. Egyedi Artúr, dr.
Freund Antal, Freund Emil és Lukács József.

Hirdetmény.
Ezennel közhírré tétetik, hogy a Magyar királyi Szab. Osztálysorsjáték (XXXVI. sorsjáték) 6-ik 

osztályának húzásai szept. 6-tól október 3-ig tartatnak meg, még pedig a kövgtkező napokon:

szeptember: 6, 7, 9, 11, 12, 14. 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, október: 3.

A húzások a négy első napon fél 9 órakor, a többi napokon 9 órakor kezdődnek és a Magy. Kir. 
ellenőrző hatóság és kir közjegyző jelenlétében nyilvánosan történnek a Magyar kir. Szab. Osztály
sorsjáték huzási termében. A sorsjegyeknek a 1 osztályra való megújítása a játékterv szerint, minden igény 
különbeni elvesztésének terhe alatt, 1916. augusztus 30-ig eszközlendő.

Budapest,-1916. augusztus 20-án.
IWagy. K i r .  S z a b . O s z tá ly s o r s já té k  ig a z g a tó s á g a .

Tolnay. Hazay.



Palace-
S z á l lo d a
Elsőragu szálloda, a fő és székváros 
központjában. A legmodernebb beren
dezéssel, hideg és meleg viz minden 
szobában. Fényes hall. Lakosztályok 
fürdőszobával. 150 szoba ökorónától 
kezdve. Elsőrendű étterem és kávéház, 
este magas színvonalú hangverseny.

A Herkó Páter ol
vasói 10 százalék 
ár- kedvezményben 

részesülnek.

B U D A P E S T ,  R Á K Ó C Z I -U T  43.

Császárfürdő
Budapesten nyári és téli 
gyógyhely. A magyar irgal
mas rend tulajdona. Első
rangú kénes hévvizü gyógy
fürdő, modern berendezésű 
gőzfürdő,kényelmes iszapfür
dők, külön fürdők, külön 
hölgyek és urak részére.
Török-, kö- és márványfiirdök, 
hőlég, szénsav, és villamosvizfür- 
ők. Ivó-kura a légzősz ervek hu- 
rutos eseteiben s altesti pangá
soknál. 20 kényelmes lakószoba, 
szolid kezelés, jutányos árak. 
gyógy-és zenedij nincs. Prospek
tust ingyen és bérmentve.

Az igazgatóság.

KEGLEVICH
GRÓF KECLEVICh ISTVÁN UTÓDAI BUDAFOK

Katonai intézmények, kórházak 
és csapat-testek figyelmébe ! 1

Zeidl Vencel
hentesárugyára, Budapesten, 
Vili. Illés-utca 14. sz. alatt.
Azonnal szállít füstölt-kolbászt, 
száraz nyári szalámit, füstölthust, 
szalonnát, zsírt minden mennyi
ségben. — Sürgönyeim : ZEIDL 
BUDAPEST. — Telefonszám: 
József 45-07.

Nyomatott Müller Mátyás könyvnyomdái intézetében Erzsébetfalva. — Telefon 29.


