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— Micsoda?! TI még fel akartok támadni?
Do hiszen akkor agyon Is vertek benneteket újra.

„Magyar Hcrkó Páter, melléklapja.
Vidéki elárusítóknak 100 drb. postai küldéssel együtt 60 kr., vagyis 80 fillér tiszta Itasson.



Nemzeti öntudatnál 
Mit ér a szappan?
Benne van. ki benne volt 
A rút iszapban.

Jobb volna bünbánólag 
Verni a mellet,
Mint prókátoroskodni 
Szörnyű bűn mellett.

Dfilapütérl Borriffl bUaárts lótários ír u  körjtgyzferi

szép szokásaikat) De mihelyst magyart kell tttni, rögtön 
egy kalap alá futnak és összetartanak.

Nem igy a magyarok! Mi egymás közt marakszunk 
ezért vagyunk a jó napban.

Most is két testvér pártunk támad bennünket hátba, 
mikor a törvény által biztosított jogokért küzdünk.

Drámai hatása volt e szavaknak.
Markos azonban egy tréfával ütötte el a megrázó 

hatást. XIII. Leó megkínált egy biboraokot tubákkal.
— Köszönöm ez a bűnöm még sincs meg, szeren

csére.
— Micsoda ? szólt a pápa.
Ha ez bűn volna, te már is követnéd, Ausztria is 

azt mondja, hogy az önálló bank is káros a magyar 
nemzetnek.

— Legyünk nyugodtak, ha káros lenne, már régen 
ránk is parancsolta volna.

S ha bűn volna a bank a nemzet ellen a 67-es 
pártok is már régen követnék.

•
— Ki szerezte a polgári házasságot, kérdé Markos.
— VVekerle! Zúgott a tömeg.
Mi ezzel a Wekerlével most a legnagyobb harcot 

folytatjuk, a néppárt pedig csókolozik vele.
A hatás leírhatatlan volt Az alsó-lendvaiak igy 

jöttek át szépen a 48-as táborba.
A Herkociak rátalál a s**g

Em ao, óméért aHerkééátart oktatná é t

Közhírré tétetik, hogy:

A lendvai bank gyűlésen a néppárti hallgatók eleinte 
valóságos obstrukciót csináltak a szónokoknak.

Mikor aztán Csizmadia Endre került sorra. Meg
kérdezte tőlük. Elég jó katholikus-e ő nekik Mátyás 
király. Pázmán Péter. II. Rákóczy Ferencz. Aszonták rá, 
hogy igen!

— Nos tehát, mi 48-asok is az ő politikájukat foly
tatjuk, a Független Magyarország megteremtését, melyet 
legutóbb Kossuth Lajos hirdetett, kinek mi is katonái
vagyunk.

— Ettől a pillanattól fogva aztán a néppárt is 
együtt éljenzett a 48-asokkal.

*
Legfökép azután, mikor Markos Gyula még azt is 

hozzá tette, hogy a néppártnak csak 30 tagja van a 
48-nak pedig 230 tagja.

S ha erős fegyveres őrzi a ház küszöbét, akkor 
bizton alszik a háznépe, mig ha nála erősebb jó, az el
veszi fegyverét

Hát nem sokkal jobb, ha a magyar katholicizmust 
nemcsak 30, de 230 igaz fegyveres őrzi. Volt erre persze
nagy éljenzés.

Markos aztán mindvégig zajos derültség között 
adomázott tovább. Nézzék csak meg tisztelt barátaim 
oda át Ausztriát. Ott a cseh az osztráknak, a lengyel a 
szlovénnak kaparja ki egyre a szemét. Folyton hadilábon 
állanak. 'Tartsa meg as Isten továbbra is az ő ezen

Hogy a császár már hajlandó is lett volna az önálló 
bankhoz hozzájárulni, de Andrássy, mint nemzeti szeren
csétlenség helyett megelégedett némi kis katonai enged 
ménnyel.

*
Hogy Blériot kijelentette, miszerint Magyarországon 

legközelebb a 67-es pártok fognak repülni.
*

Hogy a Lendvayak Nyári-t télire megfogják aszalni. 
+

Hogy Lueger urat nagy búskomorság fogta el amiatt, 
hogy szegény magyarok se katonai vívmányt se bankot 
nem kapnak.

*
A racconagii találkozó óta a cár az anarchistákat 

nemzet boldogító felekezetté avatta.



— Igazán nem értem, hogy engedheted magadat 
annyira csalni szemlátomást.

— Hogy-hogy.
— Megfigyeltem egyenesen, hogy neked rendesen 

csak fél pohár sört adnak, fele csupa hab.
— Hja barátom az a korcsmáros baja.
— Nem értem.
— No igen, mert igy csak 10 pohárral maradnék 

— adósa. — így pedig tizenöttel.

Könnyű a hölgyeknek.

— Hogy áll a csalási porod Khonval ?
— Khi egyeztünk.
— Milyen alapon?
— Elvette'a leányomat, azon az alapon.
— így phersze, most [nem ő téged, hanem the 

csaptál be ütet

.Hihetetlen.

— Igazán pompás dolguk van a hölgyeknek el
jegyzéskor.

— Miért?
— Hát, mert nekünk férfiaknak egész hasáb dik- 

ciókat kell betanulni, félvilágot összehazudni, a hölgyeknek 
pedig csak egy szót kell tudni. — Igen, vagy nem!

— Mongyál csak Móni! The a Herkó Pátert is 
olvasol, tehát felvilágosultabb vagy és igy thodnod khell 
hogy a halak közt is vannak-e hölgyek!

— Hisz az nagyon is természetes!
— Alig hihető ?
— Miért ?
— Mert a halak tudvalevőleg szótalanok. Egy 

szótalan hölgy pedig, ha mindjárt hal is, szinte hihetetlen.

őszintén.Kortyondi fráterok logikája.



Magyarázat A jó huszár.
Két e*cy testvér

— Pista! Mért nem szivarzol te is, hiszen odahaza 
te erősebb pipás voltál, mint én.

— Ne feledd el Jóska, hogy én most huszár vagyok 
Az én szivaromnak az ára abrakra kell!

Mi az a tünemény? Apjuk?
— Annál egyszerűbb sincs anyjuk. A tehén nem 

tünemény, az alma sem az, de ha a tehén felmászik az
alma tára, az már tiineménv.

Marika sir kinn a tanyán,
Hol az anyám ?

Tessék megkeresni.

A cirkuszló száguldva ront, 
Hol a bolond ?

Tessék megkeresni.
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