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Éljen a „Magyar* N éppárt!“
*  Mivel azótajnár a magyar szó lekopott a néppárt mellől, a mai állapotok szerint a magyar helyett 48-as jelző sem fog rosszul hangzani.

„Magyar Herkó Páter“ melléklapja.

Vidéki elárusitók jelentékeny kedvezményben részesülnek.



- r  Vigéc-törvényjavaslat méltatása ^

A 48-as néppárt szükségességét immár azok is kezdik 
belátni vagy legalább is suba alatt elismerni, kik eleintén 
olcsó tréfával vagy Ízléstelen viccel szerették volna azt 
agyonütni.

A 48-as néppárt még mielőtt országos értekezletét meg
tartaná, — már megelőzőleg két-három helyütt és pedig 
a közel jövőben fényesnek Ígérkező népgyülést tart.

¥
Minden egyébtől eltekintve, ami a 48-as néppártnak 

a létjogosultságát megadja, az, hogy immár nemcsak a 
katholiku<ok, de a protestánsok között is nagyon sokan jó! 
vannak lakva a liberális egyházpolitikával. iMásrészt pedig 
ha majdnem minden eddigi pártárnyalatban voltak képviselők 
akik a keresztény fölfogás ellen vétkeztek, — hát most azol- 
nak fényes alkalmuk lesz ugyanazon fegyver által meglakolt! 
másrészt módunkban lesz azon ellenzéki férfiakat megjuta 
mazni, kik a keresztény eszmékért küzdöttek.

>

-* А V  1\Ó jS Z E О E Ц ío

Az országos 48-as néppárt minden erősebb zökkenés 
nélkül, mintha csak évek óta már elő lett volna készülve, az 
> saját, rendes medrében fejlődik tovább. Ks ez igy van jól.

«
Már is számtalan kerület jelentette be magát a köz

pontban. \ s a kitartó munkálkodás ígéretével látott a dolog
hoz. Részint a pártszervezet kiépítésével, részint pedig a helyi 
gyűlések szervezésével.

*

Szükségesnek tartjuk mindenekelőtt első sorban is hang
súlyozni, hogy Lepsényinek a 48-as néppárt szemezéséhez 
annyi köze sincs, mint a kajánnak a harangöntéshez ; mint 
az égnek a bőgőhöz.

F zt csak azok szerették volna suttyonban forgalomba 
hozni, kik Lepsényi agilitását idáig jól ki, fel és elhasznál
ván, őt mint a kifacsart citromot félretették, hogy alkal
milag népszerűtlen ütőkártyául azok fejéhez vághassák, 
akik nekik bizonyos tekintetben kényelmetlenek.



Л bosnyák-dalmáf vasút. •j* F.rkel Sándor.
Mig élt s sok buzgalommal működött, 
Mellőzve állt számos kontár mögött. 
Most, hogy lezárta fáradtan szemét: 
«Elismerik» zsenijét, érdemét!

Ki a nemzetének hirt, babért hozott: 
lm, nagyjaink sorsában osztozott:
Az élőt tűrik csak nem szenvedik ; 
A holtat pompafénynyel temetik.

Erkölcsi m eggyőződés.

Mégis csak a becsületes ember 
boldogul legjobban okoskodik 
mély meggyőződéssel egy börtönből 
nem rég kikerült csavargó, társai előtt.

Hogy-hogy ?
Emlékezel arra a kutyára, amit 

loptam ?
Aha, már emlékszem !
No, hát két napig kínáltam fű- 

nek-fának; az ördög sem adott egy 
batkát sem érte. Utoljára, mint be
csületes emberhez illik, visszavittem 
a gazdájához. Hát nem öt pengőt 
nyomott a markomba! ?

Önérzetesen.

Fiume: Hadivasut ürügy alatt jöttök? ismerlek benneteket, szép maszk. Szeret- «Nos, hadnagy ur, hát milyen val- 
nétek megfojtani, ugy-e!? De nem esztek abból! Ha olyan nagyon rátok érett iomást akar tenni ?» «Kisasszony, 
a hadivasut, csináljatok Erdélyben. Oda igazán már régen kellene is. szeretjük egymást !»

^  Tréfás képrejtvények

Maholnap már szitál a hó,
Ugyan hol a hókaparó?

Tessék megkeresni!

Sirt ásnak egyik zugolyban,
Ámde a sirásó hol van ?

Tessék megkeresni!



Czicza Kálmán nyugalomba vonul -íc

Sajna, hogy a vén b ö stö r  azó ta  újra m ást g o n d o lt .

f и A t  h \ \  v  к ЦП л  ; u s  z
köppentyüs röppentyűi

Az Engel-féle bor (még mindig van belőle) olyan, mint 1 
az ürge: kiöntik.

Darányi íöldmivelésügyi miniszter olyan a kazár mer- 
kant11 istákkal szemben, mint Peking: folyton ostromolják.

*
Sasa szerb király úgy van az édes anyjával, mint mi 

az ad (»végrehajtóval: akkor szereti, ha távol van.
*

Bukott báró Báníív olyan, mint a Svábhegy beépített 
része: nincs kilátása.

Sok ártatlan ember olyan, mint az irótoll: bemártják.
*

A Magyar Szósz -ék sovinizmusa olyan, mint Takács 
Zoltán pénze: hamis.

*

Az autonómaiai 27-es bizottság működése olyan, mint 
boldogult Inczédy Dénesünk szive: megszakadt. Bonbon.

\
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