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.Magyar Herkó Páter- in el lé ki apja.
Vidéki elárusítók jelentékeny kedvezményben részesülnek.



Hajótöröttek
Oh mert hagytál el te minket, 
Fenseges királyi herczeg!? . . . 
Amikor a vegzet atka 
Ránk hoza a gyászos percet . . 
Amidőn a zsarnoa ármány 
Vak dühebe belesapadt . ,
Es összetört büszke gőggel 
Törvényt, jogot, igazságot.

Tan mert tudtad, hogy mi lesz a 
Legsötétebb eljövendő?
Es te látni nem akartad.
Mi ezek nyomában eljő ?
Árulóknak cselszövöknek 
Gyalázatos vakmeresit?
S ez renditett oh meg teged.
Ez markolt beled vesékig?

Ezért mentei cl mitőlünk.
Messze túl a tengerekre? 
Szivedben mely tőrdöfessel, 
Neped veszten keseregve? . 
Hasztalan volt minden lepted. 
Ránk feküdt azért a vegzet. 
Különbség csak az, hogy szived 
Ott, a mienk meg itt vérzett

Te a tombolo viharral.
A tengeren küzdöttel meg 
Mi dölvfet az Ország hazban 
Láttuk a zsarnok önkénynek.
Te is mi is egy időben.
Lettünk oh hajó-töröttek.
De ezen meg ellensegink 
Csak kacagtak es örültek

Hat tudod mit, gyere haza!
Légy közöttünk s tűrj mi vélünk. 
Felvirrad meg ránk is a nap. 
Ármányt gőgöt is túl elünk.
Mert magyarok nagy Istene. 
Velünk van es velünk erez.
Aki megtör gőgöt ármányt.
S visszatér hü nemzetéhez

M Gv

Áll tehát a királyi eskü. Legalább is április 11-ig. 
Fel sem szabad tételezni becsületes embereknek, az ellen 
kezőjét csak eladósodott teljhatalmú vén lumpoknak sza
bad kilátásba helyezni azt, tolonc kocsiból toborzott kül
döttség előtt, hogy a király nem fogja betartani, a törvény 
szabta időt és határt.

♦
Kossuth Lajos hálálának évfordulóján, csaknem az 

egész függetlenségi párt megjelent Budapesten. Sőt más 
pártbeli vendégeink is voltak, és pedig szép számmal.

Holló Lajos, kezében a Kossuth serleggel hatalmas 
szép beszédet mondott, melynek egyik legszebb része az 
volt, midőn rámutatott, hogy : Most éjszaka van, amikor 
a nemzetnek csak annyi szabad'aga : any mint a mennyit 
a hatalom megenged es csak addig a meddig azt a 
hatalom engedi

De a jogokat a hatalom bar ásste lépheti, megsemi- 
sitheti, a nemzet elő ereje azonban minden alkotásnak ér
vényt szab, és hatályt tud szerezni.

Eget ren g e tő  taps kisérte e magvas szép tartalmú 
szavakat.

*

Lan fán  ur Becsben jár. Most akarja a királyt rá
venni, hogy esküjét meg ne tartsa. Gyönyörű szép kis 
törekvés az igaz. Méltó egy olyan ruinált vén kurafihoz, 
kit már minden bűn elhagyott, a ki már csak lelkiisme
retlen és megromlott szkwel tud csak vétkezni hazája és 
királya ellen.

Bánffi is ugyan csak most jár Bécsben. Tisza is. 
Hát nem szép kis társaság? A hol a dög, oda gyülekez
nek a sasok is, mondja az Írás. A magyar alkotmány 
azonban még romjaiban sem hulla. Kár tehát annyira
sietni a hiénáknak és a keselyüknek.

*
Nyug tálán s ig van Ncroi bazárban. Írják a lapok. 

Misem könyebb a világon, mint egy lelkiismeretlen hata
lomnak a szomszéd határon bujtogatni és zavari csinálni.

Amennyire én Ausztriát ismerem, az csak azért is 
képes rája, hogy mozgósítási ürügyet nyerhessen általa 
magvar< országon.

Piha í

Dülapmtén Borvágyi Kalamáris nótárius uram körjegyzései

A pápa tehát nem oldotta tel a királyi esküt, mert 
hiszen fel sem oldhatta Hanem, hogy a kigyótermé- 
szetü osztrák diplomácia ezt i> megpróbálta, a történtek 
után, szinte kézzel fogható.

Annál rikítóbb tehát az a nagy kudarc, a melyet 
így kapott.

Az amenka magyarok gyönyörű küzdelme a ma
gyar válság ügyében

Amerika n* *m híjába szabad ország és szabad nagy 
nemzet, de van is érzéke más nemzetek szabadsága iránt.

Az amerikai magyarok minden tettén és gondolatán 
meglátszik, hogy már ők is szabad amerikai polgárok, 
kik nem ismernek tréfát, hanem amihez hozzá nyúlnak, 
annak sikerülni kell.

*

lom L. Jonson, a (Clevelandi polgármester kimondta, 
hogy ha szükség lenne, kész anyagilag és erkölcsileg is 
segíteni az igaz Ug\ harcosait, sőt ha kardra kerülne a 
dolog, az amerikaiak is örömmel jönnének a magyarok 
segítségére.

Tavábhá az olaszok és csehek is ugyan ily lelkes 
támogatást Ígértek, megígérték, hogy ők fogják legelőször 
elismerni függetlennek Magyarországot.

Sokszor mondtam én már, hogy' még egy honfog
lalása hátra van a magyarnak. Ez az lesz, mikor az 
óceánon túl jövő milliók és szahagságszerető karok 
veszik fel a nemzeti küzdelmet.

Most már ott vagyunk.

A Herko Pátert olvasni es terjeszteni pedig űrt virtus.



Lefőzött talmi gavalléria Zuhany.

Szabó legény: (A vasárnapi városligeti sétán, nyo- 
matékkal.i Fogadja barátom itt egy korina, de nem 
lesz sok ?

— Nekem ugyan nem. De hát az urnák?

Takarékosság.

No : Jövő kéten csirkét ölünk.
Férj: Miért ?
Nö: Hát az ezüst lakodalmunkra.
Férj : Ugyan hadd el ! tehet is az a szegény csirke 

róla, hogy te már 25 éves kotlós tyúkká lettél.

Adta lánchordta németié

— No sógor, annyit mondhatok, ha még soká igy 
folytatja a császártok, hát kódúini fog róla szentem uccse.

— Pánog is én !
— Micsoda, te nem is bánod ? De én bánom ám, 

mert a te császárod az én királyom is, addta lánchordta 
németje ! . . .

— Szép gyönyörűség, hát nem veszi észre, hogy 
már már egy negyed órája követem ?

— De észre vettem, csak nem akarom észre venni, 
hogy észre vegye, hogy nem veszem észre.

A beteg jogász.
«

Es mióta érzi ezt az égető szomjat ?
— Mióta a pénzem elfogyott, orvos ur.

Zuhany.

Szerkesztő ur, ez a legszebb, a mit valaha 

Jó jó, öcsém, azért ne veszítse el a bátorságát. 

Kedves.

Nö : Valid be, hogy épen csak pénzért házasodtál. 
Férj: No, no ! csak lassan, mert akkor még csú

nyábbat is vettem volna el.

ósi baj.
— Régen van már ez a gugája ?
— Bizonö orvos ur, már az anyámnak megvolt, 

mielőtt születtem.



Kortes virtus.Fitvókos szem m el

József kőrút sarok. ■ — ■ ■
Ajánlja gazdagon felszerelt műmtezetet a: egesz magyar közönségnek a legnagyobb munkáktól a legkisebbig. Olcsón vállal minden e szakba 

vágó meqrendeiést. Gyorsan es pontosan száliit mindennemű megrendelt nyomtatványt (üdékre utánvéttel.)

Én édes csillagom, csak még az egyszer bocsáss 
meg, többé soha se fogok éjiéi után jönni haza — És 
hogy ezt te most szótlanul megtudod állni hát jó van, le 
is fekszem azonnal.

H elyes
Férj : Kzek az utillatos zsidó lapok !
NŐ: Hah í Te még utálatosabb vagy, 

veszed őket.

Berczi bátyám !
— Hallom Pali fiam hallom.

Miféle választás készülődik mostan ?
— Hát csak olyan, édes fiam, akire minden 

becsületes kortesnek rá kell füzetni, ha virtust akar.
--  No ha rá kell füzetni Berci bátyám, hát 

rá fizetünk, de a magyar virtusnak mégis győz
nie kell

Antflo nyomda Budapest, Barow-u. 47.
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