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E* volt az a kulcs Felség, a  mivel a kassai m e g y e h á z a t  kinyitottuk. 
Hát ezzé I raiinien zár k i n y i t h a t ó  i
ncjszen'ikkoV én a császári korona kincstárt nem Mm ... önre

„Magyar Herkó Páter- melléklapja.
= vidéki elárusítók jelentékeny kedvezményben részesülnek.



Csípős válasz.

Volt foseolgabito: No Estók barátom, hát mi új
ság maguknál van-e még most olyan sok gazember 
a falujokban ?

— Megkövetem a tekintetes főbíró uramat, hogy 
szómmá’ ne vétsek — most má sokkal kevesebben 
vannak, miuta maga tölünk eegyütt.

Nagyon jó

Btrv : Vádlott, micsoda maga ?
Csavargó: Kn javított ember vagyok!
Bíró: Ne csináljon itt rossz vicceket!
Csavargó: De, kérem, hiszen én három évig vol

tam a javító intézetben !

Jellem ző.
— ( lt-e má sógor a Dubasi vicinálison?

Azon őszütem meg.

Mondd, Pali ez nem bánt téged,
Utánnunk egy borjú béget.

Hol van? Tessék megkeresni!

A vizsla erősen szaglász,
Hol van a harmadik vadász.

Hol van? Tessék megkeresni!

„A N G L O -N  Y O M D A “ budamviu: bahoss-utcza 47
Ajánlja gazdagon felszerelt mölntézetét az egész m*gyar kfi/3ns*gnek a munkált*! ? légiesebbig Ölesén vV’al minden e szakba

vágó megrendelést. —  Gyorsan és pontosan szállít mindennemű megrendelt nyomtatványt (Vidékre utánvéttel.)

Aaglo Nyomda, Baros:-utcza 17.



Utcán Csípős válasz

/  Lr (beleütközik a másikba): 
//. I •’ (kedélyesen) : Az nem 

az állatgyógyintézet alkalmazottja 1 
ságod talán megsérült volna, nagy 
venném, ha én gyógyíthatnám !

Okos/ : Hallod-e,

A legjobb szer

Aladár\ Hallod-e barátom, abt 
tudsz, de szép, okos és nagy köny 
náltatni.

B éla : Az meglehet- De abból, 
no abból ugyancsak nyomorúságos

— Mondja csak, nem tud valami szert, ami a 
látást élesítené ?

— Oh, igen! Az irigység! Mert ez mindent 
hamarabb megláttat, jobban mint más és mindent —
éiajyobbilva is mutal.



A 67 és a 4S a vasvári beszám olón. A nép
párt azt hirdeti, hogy tovább is m egm arad a nemzeti 
küzdelmek mellett.

Kz derék álláspont m indenesetre.
De a néppárt továbbra is a törvényes f>7-es 

alapon óhajt maradni.
Kz azonban már határozottan téves felfogás. 

Mert melyik t‘>7-en akar maradni, amelyiken idáig 
Tisza vezetett ?

Xo ugy-e, hogy nem ezen Hát azon a t‘>7-en, 
amelyet a császár szept. 23-án inagarugott fel, ékes 
német nyelvű m agyarázattal ?

Bizonyára ezen sem.
Hát akkor milyen *,7 van még hátra ? Meg

mondjuk mi. Olyan ü7, amelyen 3S esztendeig követ
kezetesen lecsusztatták a nem zetet minden jogairól.

Ilyen hatvanhétért pedig nem érdem es küzdeni, 
>em a néppártnak, sem másnak, mert a 48 éppen 
olyan törvényes alap. ha nem külömb, mint a t>7.

Mind hülye m agyar az, aki még most is a r>7-röl 
ábrándozik, mikor az. aki a f»7-es törvényeket hozta, 
egyenesen bele vetette m agát az osztrák abszolutis
ták karjaiba.

M ás k é rd é s  az o n b an  az, hogy a néppárt tovább 
is küzdeni akar azon nem zetfenntartó eszmékért, 
melyek »zent István szelleme szerint M agyarországot 
megilletik, mert ezen eszm ékért mi 18-asok is érde
mesnek tartjuk a további küzdelmet. Csakhogy nem 
azok táborában, kik a m agyar katolicizmus leverésére 
először a protestánsokkal szövetkeztek, mikor azt a 
nemzeti felháborodás elsöpörte, akkor szövetkeztek a 
szocialistákkal, később a szabadkőm űvesekkel és végre 
a baptistákkal. Lehet, hogy m inderről a császár nem 
tud semmit, de ez annál rosszabb.

Mi azonban bizonyosan tudjuk, hogy tud. Kz 
pedig még rosszabb.

Szóval, nekünk nem kell olyan osztrák császár, 
még ha m agyar király is, aki még az ördöggel is 
szívesebben szövetkezik, csakhogy a m agyar nemzeti 
eszmét minél jobban megölhesse. Dixi. í\s ezt jól 
te>zi a néppárt is, ha megjegyezi.

Győri aiispán nem zárja  el a közegeit attól, 
a tisztviselők zaalatása elkerülése miatt, hogy az ön
kéntes adókat beszolgáltassák és hogy az újoncok 
előállításánál közrem űködjék.

Meglátszik, hogy G yőrm egye K huen-granicsár 
m egyéje, szégyelheti is m agát e 'é rt, de nagyon.

K se hús. se hal féle határozat pedig méltó 
azokhoz, akik hozták.

Reméljük a m agyarok Istenétől, hogy ezeket a 
méltatlan fráterokat rövid idő múlva el fogja söpörni 
arról a helvröl, ahova ők nem valók.

N agykőrösi sociá lista  felsülés igazán lélek
emelő szép dolog volt. Csak egy hiba történt, hogy 
ezt nem a Herkó Páter receptje  szerint hajtották 
végre. T. i. ineg kellett volna a főtéren a mocskos 
fickókat nyilvánozan, muzsikaszó mellett nyírni és 
borotválni, aztán per zsupp, a határra kitenni. No de 
sebaj, megfogják kapni ezt még másutt.

Felhívjuk a derék Jakab urakat, legyenek szí
vesek eljönni Peér-re és ott hirdessék nem zetbolon- 
ditó tanaikat, mi nagyon szívesen fogjuk m egígérni 
nekik, hogy egy hajuk szála sem fog m eggörbülni. 
De azért egy kicsit aligha m eg nem fogjuk mosdatni 
a kitartott fráterokat, még pedig muzsikaszóval.

A cárt az őrület kerülgeti. Nem is csuda, sőt 
ha szemügyre vesszük, amit idáig megcselekedett, azt 
a benyomást kapjuk, hogy talán már régen meg is 
van örülve.

Kristőffi elfogta a hazafias m egyek fizetését. 
Sebaj. Majd visszafizetjük annak idején, de nem 
csendörszuronynval, se nem tolvajkulcscsal, hanem a 
saját aprópénzével.

*

Nem lesz udvart bál az idén. Kz a borzasztó 
csapás zúdul végig az egész m agyar hazán. Igazán 
b o rzasz tó !

Nem lakhatik jól nehány arany-tolvaj kulcsos 
vitéz, Bécsböl szállított hússal és vízzel, meg eg y e
bekkel. C sakugyan le s ú jtó !

No de ne essél azért kétségbe édes m agyar 
haza, m ert ezek a konclesi vitézek m egtalálják ezt 
Bécsben is. *

A trónörökös őfensége mint König von U ngarn.
Úgy látszik, Bécs lelkiismerete nem egészen 

nvugodt. Mert már előre retteg  attól a gondolattól, 
hogy ha Hohenberg hercegnő nem lehet osztrák csá
szárné, akkor bizonyosan m agyar királyné lesz és igy 
a királyné többet fog jelenteni, mint a császárné.

Hát bizony ez nagyon könnyen m eg is tör
ténhetik.

B o jk o tt A kiközösítés nem fejezi ki egészen 
ezt a fogalmat, de az m indegy. Mikor a japán  há
ború megindult, földig rombolták le m ndazok házait, 
akik a legcsekélyebb viszonyban voltak is O roszor
szággal Kz használt, mint árulót kezelték.

Miért ne tehetnök meg mi m agyarok is ugyan
ezt a tolvajkulcsos vitézekkel éz barátaikkal szemben ?
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