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BELVÁROSI KORTESPÁRBAJ.

Vágd, vágd, fiam Madarász, mig egy Bán ff у -hu szárt látsz.

„Magyar Herkó Páter“ melléklapja.

Vidéki elárusítók jelentékeny kedvezményben részesülnek.



Titkos Bánffy-huszárok h ;iba kerülő manővere. Mi
már  ̂j \ eve ' ^veime/ieitiik raja >/éiI Kálmánt, hogy a kibukott 
stréber * »ispán urak, valamint a titk<»s Bántfy-huszárok csak 
a választásokat várják, hog\ aztán hamis jelszavakkal hátba 
kerülhessek és megbuktathassák véli Kálmánt.I

Podmaniczky, vén trottli a legtitkosabb Bánffy- 
hu szár, kinek a kezén át hogy hova tunt el a kétmilliós 
partk.jss a, ,/t csak f ehérvári tudja legjobban. De mondjuk, 
h í ez mind vsak üres mende-monda. Hát akkor a Oyön- 
a-. >i es ehez ha^mló sok más jelölés, melyben Szélit való- 
' gg.ii há: • kerülték. Mi az" Frre kérünk feleletet. Vagy 
h it i jobb m tetszik, el is engedjük a feleletet.

Tisza Pista ugrai beszámol«) beszédjében valósággal 
t^lkma к >/r»tt Bécsnek Széli Kálmán hata mögött, ki ugyan 
még :iem mondotta ki, hogy melyik jobb, az önálló, vagy 
a ko/< n vámterülete de Tisza Pista már sietett a licitáció- 
v:tl, h j . tudniillik a közös vámterület mindenesetre jobb.

Meglátszik, hogy apja fia. Az ő kedves édes apja is, ez 
; ; r.i. \ér. ni;n<»s csakhogy tovább is élvezhesse a hatal- 
r.at, szegény Magyarország minden javait Ausztria lábai elé 

j hordatta oda.
"а к hogy szegény Pista te elfelejted ugylátszik, hogy a 

te -iles a; ul ideje, kora és erkölcse már hála Istennek régen
| befagyott.

*

K riegham m er lemondása húzódik ugyan még, de 
! már befejezett tény. íme tehát az a bizonyos uj bronzágyuval
} neki lőttek legelőször.

Ne örüljünk azonban előre mi sem valami nagyon, mert 
- azért va ^zinüleg mégis csak mi leszünk legalább az ágyú
í árával meglőve.

*
Egy szívességet azonban Krieghammer mégis meg

tehetne m klink. Magával vihetné Fehérvárit is.
Ha azonban Ooluchopszkít is el tudná hódítani tőlünk: 

No^akko.- meg még Gromon Dezsőt és Münnichet is oda- 
j adjuk neki ráadásul.

*

A m agyar Szósz krokodilus mükönyei erőben om- 
í lanak Hieronymi és Lánczi Leó két szabadkőmives nagy 

atyamester iránt, hogy ők ime kénytelenek kimaradni a 
Házból az összeférhetetlenségi törvények miatt.

Pedig dehogy kénytelenek! Nagyobb és több baksist 
kapnak ott, ahol vannak, ennyi az egész.

Különben is valóságos botrányszámba ment volna a 
ni ült heti azon hir, hogy Hieronymit a kalocsai érsekség
nvakába szerették volna varrni. Szerencsére megbukott !

*a terv. v
*

A horvát kapcsolt részekről Pejacsevich szer érni 
főisp in elég szé|> magyar közjogi alapon emlékezett meg. 
L'gy látszik már Horvátországban is kezdenek észretérni.

*
A gyöngyösi egyesült pártok zászlóbontása még 

Bánitv idejében érthető volt. hogy a becsületes közjogi ellen
zék ellen az úgynevezett ( Mvös-Kossuth-féle titkos kormány- 
pártiak suba alatt kezetnyujtottak a Bánffy embereinek.

De hogy Széli Kálmán alatt minő) értelme lehet a tiszta 
választások jegyében születendő állapotokat is Bánffy képére 
teremteni, most már igazán alig érthető. Feleljen érte Pod
maniczky.

*
Mi Visontai Soma gyöngyösi képviselő urat minden

kor higgadt, szorgalmas és komoly, számottevő politikusnak 
tartottuk és tartjuk ma is. Kár tehát a Bánffy-huszároknak a 
hamis cégér alatt harcok) Kossuthistákkal szövetkezni, mert 
úgy sem érnek célt.

Különben is Toroczkai csak olyan elcsapott főispán, 
mint volt Almássi Jászberényben. Azon különbséggel, hogy 
talán Almássi Géza még sem állt egyenes levelező össze
köttetésben a zsidó rebachügvnökökkel, mint Toroczkai.

!
Amerika, az anarchisták szabad hazája most már 

szintén erős hadjáratot indít ezen mocskos vitézek ellen.
Csakhogy persze a farkaskölykeket még kis korában 

kellene ketrecbe rakni. Mi nem resteljük egyenesen szemére 
vetni Amerikának az ő legnagyobb hibáját, hogy a túlhaj
tott szabadság csak kés a gyermek kezében.

Neveljenek elsősorban is vallásosabb nemzedéket, azon- I 
nal kevesebb lesz az anarchia. j

♦

Szint nem változtató zászlókat hirdetnek a képviselő- í 
választásokra. De mért nem hirdetnek ugyanilyen jelölte- j 
kel is?

♦
Morzsányit újra jelölte Ehrlich. ( >ssze is illenek ám ! |

Morzsányiban is, Ehrlichben is az «erlich» politika csak j 
morzsányi.

*

Követésre méltó példa. A kúriai bíráskodásról szóló ; 
törvény életbeléptetése folytán a közelgő választások alkal- \ 
mából Balaton Gyula ó-beesel főszolgabíró járása választói- j 
hoz körlevelet intézett, amelyben a többi közt igy szól:

( n перс ívesen kijelentem, hogy járásom közönségének 
polgárai minden utógondolat nélkül adhatják szavazataikat 
a választókerületben bármily programmal föllépett jelöltre, ;
mindenki meggyőződése szerint szavazhat bárhová, mert ezen ; 
jogának gyakorlatában senki által befolyása Itatni nem fog és i 
én, mint járásom közigazgatásának feje, ezennel ünnepélye- 
s<71 kijelentem azt is, hogy a hatóságok, elöljáróságok részé
ről senki azért, mert szavazatát egyik vagy másik képviselő
je b »11 re adta, nemcsak hogy üldöztetni nem fog, de sőt még 
szemrehányással sem fog illettetni.

)



Korszerű fokozatok.
Megszámlál hatatlanok az ég

bolt csillagai. Még inkább a 
világtengerek csöppjei. Tán ezek 
nél is a még mindig beözönlő 
galíciai kazár. Ámde teljesen 
megszámlálhatatlan amaz ér
demrendek száma, melyet Dan- 
zigban Miklós cár és Vilmos 
császár egymás embereinek ado
mányozott.
к

Természetes egy romlatlan kéthónapos csecsemő. Még 
tesebb, ha most Tisza Pista gróf Széli előtt meg
tudja miért?). De legtermészetesebb az, hogy Mik- 

sokkal tovább fog Franciaországban maradni, mint 
P.m/igban, mivel Oroszországnak most sürgősen pénzre 
van szüksége.

*
( S ilódnak, akik azt hiszik, hogy a katonai szolgálati 

i I •: két évre szállítják le. Még inkább azok, akik jövőre 
! vi dve vélik magukat a szivar-bacillusok ellen. De leginkább 

iS itak Kossuth Franciék Ugrón Gáborban, mivelhogy ez 
' •Tirt visszatér a politikai pályára.

♦
^ok levelet ír W lassics. Még több beszédet tart II. Vil

iszár. De legtöbb bakot lő Goluchovsky «éber» kül-
j ü gyérünk.

*

•Hamar kialszik a szalmatüz. Még hamarább a józan 
. \ nép lelkesedése a Franc Kossuth «önzetlen hazafi- 

.j i : t \  De leghamarabb kialszik, vagy már ki is aludt a
cár békepipája.

’
Nem sikerül a földön tökéletes boldogságot élveznünk.

kevésbé érhetjük meg azt, hogy igazán jó, élvezhető 
л!г trafikdohányt szívhassunk. Ámde legkevésbé sikerül 
mk kedves horvát testvéreink barátságát megnyernünk.

*
Romlott nyáron a fővárosi levegő. Még romlottabbak 

mai cselédek. De legromlottabb még most is az adórend
szerünk.

*
f ekete a tenta. Még feketébb Czicza Kálmán epéje. De 
ketébb a múltja. Hoppmájszter ucscse! R n.

Lélekjelenlét.
(/.) Anjou Margit angol királyné 1042-ben vesztett csata 

in menekült sógora elől.
Kevés kísérővel bolyongott a rengetegben, mikor rab- 

>k támadtak rájuk. A kiséret le volt mészárolva s az egyik 
rabló a királyné kis fiára emelte fegyverét.

Megálljon! — kiáltott a királyné — ne bántsa a 
királyt! a maga vitézségére bízom életünket!

A rabló elbámult, a bizalom meglepte és meghatotta.
! Htamába vette a menekülőket, a tengerpartra vitte és átsegí
tette a francia partra őket.

Egy király. i
(Z.) VII. Keresztély dán király egyik Külföldi utján 

Velencébe érkezett és a Doge vendége volt. Este a Budapes- J 
ten is kegyelt Fáraó járta, amely már annyi ember vagyo
nába, becsületébe és életébe került. A velencei nobilik nagy
ban rakták, a király mindig egy aranyat tett. A Doge nem 
állta meg végre szó nélkül:

Hogy lehet az, hogy felséged ily alacsony összegben
játszik ?

Keresztély komolyan felelt:
Fz a népem pénze, nem tehetem föl bizonytalanra!

A Doge megjegyezte:
Felséged mint király, túlságosan gondol népére.

A király hallgatott, de egy idő múlva, amint az asztal 
tele volt aranynyal, harsányan szól: !

— Va banque!
Az egész roppant bankot egy tétre! Mindenki bámult.

A bankadó zavartan emelt é s . . .  a király nyert.
Urak! — szólt Keresztély — vegye el mindenki 

saját pénzét az asztalról, hogy csak az enyém maradjon rajta. !
Megtörtént. Ekkor a király lehajolt a hosszú és súlyos ; 

asztal alá, azt fölemelte hátával és a tömérdek arany szét- ! 
gurult a földön.

A király fölállt. !
A szolgáknak adom az egészet: egy királynak nincs 

szüksége ilyen nyereségre !
Intett és lakosztályába ment, elképedve hagyva a játék- / 

teremben a jeles köztársasági főurakat. ;

Hajlik.

A budapesti szerviták templomába a minap benézett 
három kecskeméti bús magyar. Amint azonban elkezdődik a 
szent ének. Heilik, heilik! Összenéztek az atyafiak és rohan
tak kifelé. Mert igy okoskodtak: ahol egyszer már hajlik, 
ott már nemsokára törik és szakad is.



Barátnők.
Dam az egyetlen igazi barátom. 
Es mégis hozzá mész feleségül ?

Ejnye te akasztófára való gazember, azért adok én 
teneked vajaskenyeret, hogy azonnal ledobd a porba. No, 
hiszen csak várj te! Élhetetlen.

Hiszen ippeg azér dobom le majszterné asszonyom, 
hogy tulajdonképpen melyik oldalán is van a vajas fele.

— Thekintetes, nemzetes, nadjságos szolgabiró uram, 
soha nem adok többé, de soha senkinek sem többet uzso- \ 
rára phénct, csak még edjszer khegyelmezze énneki.

— Még nekem sem adnál, zsidó ?
De, a szolgabiró urnák mindig is szives örömest.
Húzd le János te is szives örömest.

Érthető.
— Hogy van az. hogy összes ismerősein közül éppen 

csak téged nem tudlak legyőzni ? — kérdezte Valpoln minisz
ter Monsey barátját a biliárdasztalnál. Hamar meg volt a 
felelet:

— Mert én nekem nincs szükségem se hivatalra, se 
pénzre!
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