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Justh Gyula második körútra indul.



A Corpus Juris.
A Corpus Juris im megmutatta, 
Hogy van hatálya még ma is, 
Döntött sorsán a tisztelt Háznak, 
Khuen fején ott a nyoma is.

OMapiatéri Bsrrífyl Ealaaárb odtáriw urán körjqyzése.

Az ököntói borzalom éppen olyan közös nemzeti 
uereaecétlenség. mint a messinai földrengés, az osztrák 
RiagoJtainház égése, a francia bazár csarnok kigyulladása 
és. az amerikai templom tiiz.

Valamikor U>— 15 évvel ezelőtt olvastam, hogy ha 
az angol gyarmatot épít. első épület a templom, a né
metnek az iskola, franciának a színház. Aszalai röppen
tyűi közt hozzátette, hogy ha a magyar gyarmatot ala
pitana, az első épülete bizonyosan a korcsma volna.

A miüemumi kiállításkor el is nevettem magamat. 
Mili*r a Városliget helyeit kimérték, semmi se volt még. 
de egy rögtönzött csárda már ott állt a közepén

íme tehát az angolnak a temploma, a franciának a 
hazára, a németnek a színháza ég le

Szomorúan stilszerű, hogy minálunk a csárda ég le 
és benne derék magyar.

KhzigaSjp|ási bölcsesség. Ez a te lelkeden szárad

Szegény nnnország. Megint bajba van. Nem híjába 
magyar távoli rokonság, de ennek is folyton a szabad
ságért keli küzdeni, mint nekünk, sőt a szegény finnek 
még kemiszabbul állanak, mint mi 3 millió finn 300 
üilhé orosz ellen.

Mig lö  millió magyar csak Iá millió osztrákkal 
á i szemben

Segítsd meg Isten ! Népek Istene a szabadságért 
küzdők fegyvereit.

•

Németország Aerenthál bölcs politikája folytán kiszo
rult a Balkánról de ö már is tudta kárpótolni magát.

Római nunciaturát állít Berlinben. Lám az okos 
császár! Hogy tudja kárpótolni magát azonnal. Khuenék 
muráén erőlködése dacára is látom én már a csúfos bu 
kását a magyar császári pártoknak, de ez is Aerenthál 
sikere fog lenni

Sajgó libák.
TwzMkat a választásait eredménye elfogja sza- 

mari tani.

Héderváriékat a csíkiak töltött karólábbal Maratnék 
mag véndögölni.

Magyarország önálló fiigétlen állam, melyat agy 
tzelelős minisztérium kormányoz.

Más karján tanul az ókos.

Tisza Pista azon működik, hogy minél jobban gya
rapodjék a nemzeti gyomor

Ha Justh lesz a miniszterelnök, a Khuen által ki
nevettetett főispánokat maga is rögtön elfogja csapni.

Lengyel Zoltán urat Ziiahon csak az Isten őrizte, 
hogy le nem tarkóztatták.

B á c s i  GergAly

csatári dékány ur uradalmas szavalatjai 

a helyzetről.

Az kormány által kilátásban helye
zett milliók választási közköltségeit sehol 
sem láttamozom.

Pedig már magam is komolyan hit
tem, hogy az én szilkebb részvénytársa
ságom is fog abból némi nemii részt 
esedékelni Ámbátor sőt csak is becsü
lettel olyformán. hogy az pénzt elraktároznám saját ktilö 
wertheimi bugyellárison önálló bankjába, az nyakamb 
zsinegen függetlenkedő kapcába.

*
Menelik négus császár elhalálozásának történelmi 

folyamata a napokban lett esedékes.
Nagy ember volt, okos ember volt, amint a keresz

tény erények közbirtokosa na y köztiszteletre érdekeslllt.
Közelebbi ismereteink nem voltak egymás ellenében 

mérvadók, miután csak hírből volt hallomásunk egymás 
gyakoriak elméleteiről.

De ha ö meghalt is, élek én

Sött csakis 
É n  B á csi Gcrgroly.

F r á t e r  V e r id ik u s
k«>|>p»‘nt\ü? rAppentyfli

A hurka olyan, min 
az ágyú, töltik.

A copf olyan, mint 
a virágkoszoru. fonják

A fazekas olyan, mint 
a színész, alakít.

A tüzérség olyan, mint 
a batár, robog.

#
A kalocsni olyan, mint a harang, öntik.

*

A Iámpabél olyan, mint a házbér, felsrófolják.

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



L&tott mAr. Indokolja.

t!l Ül U) Ut

— Láttál-e már ekkora disznói hamarjában sógor 
mint ez a miénk ? Közel harmadtél mázsa.

— De láttam ám ! Még pedig Győrben, a munka
párt lakomája utár.Giem is egyet, se nem kettőt

Erzsébetvárosi kortesíogás Rettenetes drága ez a hal. Hiszen inkább kel 
küú disznóhust veszek, mint sem égy kiló halat.

Igen ám éde nassága. csak nagyhét ne volna, 
de ha nagyhéten se legyen drága a hal. hát mikor ?

Érti.

— No tírézele, hát ki egyen a vivát Ötvös Ká 
roly-e, vagy Márkus Józsi ?

— Hallja maga khedves Khükele ! Hát én khiké- 
rek magamnak ilyen kérdé t, a mit mihden zsidó annél- 
ktil is thud.

— Nem értelek Brézele.
Nohát Márkhus íózseí vét a tiszaeszlári védő 

vagy Ötvös ?

— Hallja maga János, megfogjuk nézni a leendő 
vömmel a birthokot. Hanem az egyszer ne úgy hajtson 
ám, mint maga rendesen szokott, nyíl irányban, mint a 
villám, hanem szép lassan és thekervényesen, hogy thöbb- 
nek lássék a birtok.

— Értőm uram, értöm.

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



C s e rk é s z e t  B é c s b ö l. F U R C S A .

A Just-párt erősen tiltakozik a húsvéti azon meg- 
gyanusitás ellen, mely az (ízletes sajtó rája kigondolt. 
Ugyan kérem, tes>ék inár tisztán látni, hiszen minket azért 
fizettek ki már a jövő január elsejéig, hogy minden 
vasárnapra találjunk ki valami kompromitáló dolgot a 
[usth-pártra. Ha ilyen nincs, hát csinálunk magunk. Ha 
rajtacsipnek, hát megcáfoljuk és levan.

De legalább 5 - 6  ezer példánynyal több keltei a 
szenzációs példányokból Ez is valami.

Bezzeg nem panaszkodik Khuen soha ellenünk És 
erre nincs is oka mert a mi üzletünk is kettős könyv
vitelen alapul. Az ellenséget gyalázni, a mindenkori kor
mánynak pedig a zsebit nyalni.

*
A Presse tegnapi száma már is tudja, hogy a lusth 

párt csak 40 — 50 mandátumot fog nyerni. »Ime a kisded 
bankcsoport melyről mi mindig irtunk Úgy kell neki, 
mért oly rossz fizető.*

Hja kérem csupán tisztességből nem lehet megélni 
Pézér pedig a hazát is meglehet venni, hogy ne mond
juk — árulni.

Csak hazafias politikát folytassunk

Hogy a takarékpénztár is az embert takaró nélkül
hagyhatja.

*

Ha Békésen is laknak haragtartó emberek.
*

Ha Kisbéren egy szolgának nagy bért adnak

Ha egv rendőrnek rendkívüli szolgálatot is kell 
teljesítenie

*
Ha egy szolgahirónak nincsen cselédkönyve 

Ha Szabadszálláson valakit letartóztatnak.

Aprószegek
Az egész ország az önálló bank mellett áll. főleg 

azért, mert most ez a legfő próbakő.
Ha sikerül Ausztria csökönyösségit megtörni vele, 

akkor Magyarországnak hosszn időre nyert Ugye van. 
Ha pedig nem, akkor 100 évig is híjába küzd már, a 
nemzet célt soha sem fog érni.

Ezért fontos a 4S-as párt erő* nagy és következe
tes küzdelme Kossuthék megpaktálása Khuenékkel éppen 
ezért volna óriási nemzeti szerencsétlenség, mert valóság
gal kézre játszódnák az országot a császárnak

Tréfás képrejtvények.

Hol a kosztos asszony?
Tessék megkeresni!

Hol itt a pobika ?

Tessék megkeresni.
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