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_ í  Ejnye, Ferenc barátom! Hát hová lett egyszerre belőled az a híres bölcs mérséklet és az a roppant 
nagy hazafias mnntimnm ?

Avagy azt csak Ausztria számára tartogatod.

•Magyar Herkó Páter* melléklapja.
S S S  Vidéki síire ti tóknak 100 drb. postai küldéssel együtt 60 kr., vagyis 80 fillér tiszta hasson. ± 3 S
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Justh körúton.
Népek, zászlók áradatja 
Jelzi fényes ú t já t .
S merre Jár harci rivalgás 
S zajos kedv vonul át

Mert im itt  J5 az egyetlen 
»Kgé8z* magyar ember.
Kit császári kegy varázsa 
Megnem ejt, le nem ver.

Azt a zászlót mit kezében 
Fenlobogva lenget — 
Oszthatatlan magáénak 
Vallja egész nemzet.

S győzni is fog mert vele van 
Sgósz hon szerelme.
Rajta fel hát i  És dolgozzunk 
A szent győzelemre.

NUptatfel Borráfjl Lüaaárta odtários urán kBijtgjzáui

Temperamentumos, okos, egészséges esztl mágnás, 
amilyen ma már kevés van. BUszke lehet rája nemcsak 
lusth, hanem az egész ország.

íusthék még nem törtek be egy Kossuth Ferenc-téle 
kerületbe sem, de Ferencék már több helyütt, Léván, 
Komáromban. Szegeden megpróbálkoztak veié Sebaj 
Igaz. hogy szép kudarcot arattak mindenütt, de ez az
ő bajuk

Majd csak akkor lesz cifra világ, ha Justhék is el
tanulják ezt a furcsa mórest és rámennek mindenütt a 
császári 48-as urak nyakára 

*
Alkotmánypárti főispánok maradása tetszik nekem. 
Kenyes lelkiismeretű urak ezek, az már igaz.
A jó  disznónak egész mindegy, akárki rakja elé a

moslékot a vályúba.
Hz is igaz. Mi különbség tehát a kettő között, tes

sék kitalálni. •
Öles betűkkel Írják a bérlapok, hogy Kossuth 

Ceglédre 20 — 30 képviselő t ársaságában indul beszámolni 
20 — 30 tudtommal még nem 96. Pedig Justh Gyulá

val 96-an voltak ám Makón
Nagyon tartok tőle egyébként, hogy ez nem is be

számolás lesz, mint inkább leszámolás.
0

Aerenthál baklövései egyre szaporodnak. Most berlin 
látogatásakor elfelejtette meghívni ebédre az olasz nagy* 
követet, ami a németek között is kínos feltűnést keltett
A lapok ugyan később megcáfolták a hirt, de azért a 
3-as szövetség egyik tagjának az oldalában benne ma
radt a fullánk.

M iklós a standon.

Zichy János vallásminiszter. A népszerűtlen kabiné1 
ezen tartalmas és értékes szépségtapaszszal sem lesz alkot
mányosabb és törvényesebb.

Zichy a trónörökös bizalmasa, kinek nagy része v t 
abban, hogy Zichy kötélnek állt. Határozottan nagy k. i 
Zichy szép jövőjére e ballépés

A Kossuth párt teljes határozottsággal megmarad 
amellett, hogy csupán oly választási reformot fog tán o- 
gatni a jövőben, mely a magyar nemzet és intelligencia 
(elsőbbséget biztosítsa.

Ezek a szép citra szavak igaz magyarán annyit 
jelentenek, hogy Kossuth csak olyan választási reformot 
fog pártolni, amely a 67-es Andrássynak, Szterényinek 
és Wekerlének tetszik, a.nely a hivatalnokoknak kortnány- 
alkalmazottai és a pénzeszsákok bérszolgáinak tetszik, a 
magyar nép százezreit kizárja.

Vád alá fogjuk helyezni a granicsár kormányt, 
raondá Justh Galántán. És amennyire én ismerem justhot, 
meg is fogja tenni. Ezt a vád alá helyezést aztán nem 
szívja ám vissza többé semmiféle potentát Meglássuk.

Valóságos nemzeti büszkeség fog el, valahánysz r 
a fiatal Esterházy Mihály grót első szereplésére gondolok.

i l . l  >m, hogy Khuen lepipálta Andrássyt, lefogja
pipálni íz még Tiszát is szentül hiszem. Andrássyt ugv 
pipálta le. hogy fele pártját megkapta még pedig úgy, 
hogy magát Andrássyt sikerült neki kinn rekeszteni.

I iszát pedig úgy fogja lepipálni, hogy a választá
sokon a régi szabadelvű pártból Tisza mellé alig enged 
be 15 20 fazék párti dárdást.

Jeszenszky volt Bánffy azon híres választási titkára, 
ki azt a roppant véres és erőszakos választást csinálta 
1896-ban. Ugylátszik, hogy ez tetszett meg benne 
Khuennak is.

Csakhogy ám azóta nagyot fordult a világkereke. 
Akkor még nem volt 250 kerület a 48-as párton

Megfogjuk bizony érni. tán nem is sokára, hog) 
Kimen Jeszenszky vei együtt sem tudja, hogy

Hová kérem alássan ?

A heteokint 16 oldalban megjelenő HERKÓ PÁTER ára í  vnegyedenklnt 3  kor, vasutasoknak, postások-
nak, kisiparosoknak 2  k o r o n a .  -■ l



GONDOLATOK Matyók észjárás.

A hetenkint 16 oldalban megjelenő HERKÓ PÁTER ára évnegyedenkint 3  k o r , vasutasoknak, postások-
— nak, kisiparosoknak 2 k o ro n a .

Mihelyt védelemre szorul a tekintély — már azon
nal vége is van.

Az éle végét, a gorombaság kezdetét többnyire 
nehéz elválasztani.

*
Sok ember beszél úgy. mintha karajt vágna abból 

a kenyérből, ami nincs.
*

Egy szó sem honosuk meg olyan gyorsan a vilá
gon, mint Budapesten a klikk.

A jó  és a szép többnyire ikertestvérek, mert a jó 
többnyire szép is.

Azok a gyerekek.

Képtalány

— Anyuska itt egy ló meghalt.
— Dehogy is, csak kihágást követett el. Megtántorodott és elesett.
— Anyuka, hát mikor a házmester részegen tántorog, az is kihá

gást követ el ?



Tréfás képrajtvények.

Jenkit nem lát ha néz.
Mégis hol van itt az erdész ?

Tessék megkeresni!

Béla mega kiabál?
De nem látom ám hol áll!

Tessék megkeresni!
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