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Szép a keresztény eszme szép, szép! Miniszter nr! De a magyar kormány egy tagjának talán még se volna * 
szabad ennyire kokettirozni az nltramontánokkal. . _

— Ismerem a kifogás forrását, tisztelt barátom, azért Is nem adok rá valami sokat, mert ami dísze van is; 
a mai kormánynak, azt én télem birja — kölesén.



Cifra nyomorúság. A czelli mandátumot biztosan megsemmisítik. 
A szabadkait is nagyon valószinüleg.

A i  Önérdek és a közig?. 
Iker volna.

M ongó tábor ol? tótágast 
Akkor nem tombolna.
A Kajának éjszakáján

A ié S e s r e t e h é f  cipó 
tá rna  é l szalonna.

Oe nUÓU a munkapárt 
(M a i munkán fárad.
Jön a pestis, a kolera, 
Melf féktelen árad.
A nép Java éa a közOgf 
Csak csillogó szólam —  
Annál sötéteké árnyék van 
A sok száz adóban.

A szegény nép egész nyáron 
Csak túrta a földet.
Izzadt, fáradt, hogy a télre 
Majd kis disznót ölhet.
Téli gúnya, meleg ruha 
Tán csak kifut néki.
5  íme tessék, amit gyűjtött 
Végrehajtó kéri.

Egyeseknek ugyan tómik. 
Telhetetlen zsákját.
De a szegény kisgazdák csak 
A morzsákat látják.
A sok nyűgéi), osztrák adó 
Az tesz minket tőnkre, 
hogy a kolera vinné e 
Mind kettőt örökre. K. M.

Osztrák bosszú a magyar önkéntesek ellen. Csinos 
kis vereség lehetett az, amelyben a magyar honvédek 
részesítették Eperjes körül a császáriakat, hog, a nagy 
szájú, de tehetetlen osztrák ármádia most a magyar 
önkénteseket sorra buktatja el a tiszti vizsgákon és két 
éves szolgálatra kényszeríti, mint ha bizony ellenséget 
győzni annyit tenne, mint németül lalattyolni tudni.

Nevetséges erőltetett gőg mely a tehetetlenség szo
morú bizonyítványa.

A magyar gazdák szervezkedése országosan meg
indult.

Szabó István nagyatádi képviselő a kisgazdákat 
áUitja hadirendbe, Darányi pedig a nagybirtokosokat 
mitod a két mozgalom eredeti és életrevaló, bárcsak mi
hamarább kézzelfogható eredménye is lenne.

Bienerth fogadta a német császár, Khuent pedig nem. 
Mi sem természetesebb, mint az, hogy ezt a balkezü ki- 
rttntetést most a kormány lapjai bécsi pirositóval sietnek 
elkendőzni.

*

Megtámadott mandátumok párosával kerülnek he
tenként sorra, A Kúria ugylátscik komolyan hozzálátott 
a munkához és alaposan a szeme közé néz a piszkos 
mandátumoknak és ott, ahol jók a bizonyítékok, nem sokat 
stappanyoz, hanem egyszerűen széttépi a rongyot.

Rakovazky ügyesen bizonyított az ellenfél érveiből. 
A saját fegyvereikkel verte meg a támadókat.

A német császár Bécsben serleget ürített a vár 
házán és nagy beszédet mondott. Nem irigyeljük Béc> >! 
ezt a kitüntetést, akik már is a Hohencollernok alatt 
valóinak hiszik magukat. Gusztus dolga.

•

Kezdődik az országgyűlés. Felvonulnák a mungók. 
A kolerával együtt, igazán sajátságos és jellemző sót 
egy rangú e kettős felvonulás mindegyik rombol és fer
tőz. Ezt jegyző nélkül is könnyű megjegyezni.

Szerencse

l  gyancsak jól járt a nagyságos ur ezzel az itt 
felejtett gukkerjével Mert ha valaki megtalálta volna 
bizonyosan elveszett volna.

GONDOLATOK

Semmi sem hangzik el oly messze, mint a mit a 
'emberek egymás fülébe súgnak.

Némely ember, ha akárhogy is elkésik, még mindi 
korán jön. . * .. %

V

Mit érnének a szabályok, ha a kivételek tényt ner
derítenének rájuk.

A legtöbb ember vesz könyveket, melyet nem olva 
és olvas olyanokat, melyeket nem vesz.

Ahol egy Caesar van, ott Brutus is akad.

A zsák legtöbbször többet ér. ipint 4  macska

A legszegényebb templom is megkívánja a mag
búcsúját.

t
Az az igazi tökfilkó, aki ha egyszer valamit tuó

mindjárt azt hiszi, hogy ő bölcs.

Névnapi szivarok és jó  kívánságok egy crtékllek,

A betenkint 16 oldalban megjelenő HERKÓ PÁTER á r a  évnegyedenkint
nak kisiparosoknak fi korona.



Berettyói humor. Goromba sógor

— Ejnye de ronda pofád van sógor mióta nem 
borotvákozol.

— Má mé vóna ronda.
— Mer mivel igy nagyon hasonlít kee a Khuenhol.

Móré! Aztán hogy loptad el a lövadász ur fegy
verét, add elő.

Sehogy, csókolom kezsit lábát a tekintetes biró
írnak.

— Ne hazudj more! Mert híjába tagadsz.
— Hát kérem alásan úgy tertént a dolog, hogy a 

éerdis ur egy fa alatt aludt, a fegyvere meg mellette. A 
égy vert felköltöttem, a fövadászt pedig nem.

Fogadjunk fel, hogy ez a konflis Sági papát hor

dozza, mert nemcsak a kocsis, de még a ló is alszik.

Rossz vicc! Mert ha Sági papa konflisa volna, az 

egy óra óta már felébredt volna. De alighanem a kor

mány lelkiismerete ül benne, mert a kocsi üres, az ülése 

pedig lelkiismeretlen durva.

A hetenkint 16 oldalban megjelenő HERKÓ PÁTER ara évnegyedenkint 3  kor, vasutasoknak, postások-
nak, kisiparosoknak 21 korona.



MaJom-retfény(6 képben.)

Tréfáé képrejtvények

Ujjú ju!
Hol itt az ötödik fiú ?

Tessék megkeresni!

Dt már én est túl nem érem 
Hova tűnt a feleségem?

Tessék megkeresni
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