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— Fessék uraim azt a ponyvát még sőtótebbre.
— De hiszen azt már nem is lehet!
— Micsoda? Nem lehet. Majd megfogják iátni az urak a jövő vasárnapi projiammbeszédemet

„Magyar Herkó Páter* melléklapja 
Vidékiel&rual tck r ? k íOO J rb. postai küldéssel együtt 60 kr.4 vagyis 80 fillér tiszta haszon.



Kortes lyra
(a pusztai já rá s  m uszkapárt dala.) 

Z s in d e ly e iü l a kas xá rn y a  te te jé t

Német Károly, tudjátok mit vakkantott?
Azt. hogy együnk mi is bécsi szappantot 
Edd meg Károly, ha kivágtad a rezet,
Nem eszünk mi se szappantot se meszet.

Egész járás jól tudhatja azt már is,
Mit akarhat egy népnyuzó fiskáris.
A nép után megnyuzni az országot!..

. Ismerjük ám a kölcsönkért orcádot
<

Nem látjátok már nevében a hibát?!
Német hozzon jó magyar politikát ?
Ebre héjat! Kecskére meg káposztát!
Ördög vigye, kik őt nyakunkra hozták.

Bécs kutyája) Magyarnak csak ostora!
Ki rá szavaz, köztünk nincs oly ostoba 
Ne is legyen és fogja meg az átok.
Még azt is, ki vele egy jó szót váltott

Patakokban foiyik Német sok bora,
De mit ér az, ha ő Vikár sógora 
Ha Lévay ide küldött bojtára.
Szép maskura' szerbusz! alászolgája

Kurucz

követi atyja politikáját. Rettenetes szavak ezek ! De a 
Budapesti Hírlap erre is megtalálta a m entséget:

«Hogy Kossuth nem törekszik atyja politikája meg
valósítására, hiszen az mindenek által tudott valóság.*

Igen ? Nos hát akkor miért bolonditják a jó  népet ! 
mégis Kossuthék, mintha ök is az öreg Kossuth politiká- / 
ját tolytatnák ? \

Ez az az intelligencia, mely rászolgált arra, hogy a > 
nép tőle elforduljon.

Sajna, de igy van. 1

Kimen retirádát fuvat Tudvalevő dolog, hogy Khuen 
az erzsébetvárosi lakomán azzal akart kedélyeskedni, sőt ! 
az ellenzéket megfenyegetni, hogy 2-szer sőt 3-szor is 
fog választatni. ]»

Csakhogy a puska egy kissé visszárui sült el, mert \ 
ettől nem á 48-as tábor ijedt meg, hanem a kormány. | 
Sietett is tehát kijelenteni Khuen, hogy ö ezt nem szó / 
szerint értette. Meghiszem azt én is. Aszondom. \

Becsületes cég
Főnök Móric siess, szedd be a vízhatlan köpönye

geket. mert esni kezd és azok tönkre mennek.

A csitrileány gondolata

Ah mily bölcsen rendezte be a jó  Isten ezt a világot 
Képzeld csak el, mi volna, ha minden csók egv lolto 
hagyna hátra ?!

Oalaplatéri Borrájyl Kalamáris nótárius uram körjrgyzései

Végre tehát kibújt a szeg a zsákból.
Hunkár veszprémi töispán ha vakkantotta ki hogy 

hiszen mihelyt a választások meg lesznek. Khuen félre áll 
aztán jön Tisza és Kossuth kooperációja t»7-es alapon. 
Ez az a bizonyos paktum, melyre a Kossuthék szövetkez
tek az igazi 48 ellen.

No ez hát gyönyörű szép kis elszólás. Úgyis tudtuk 
régen, végre tehát be is vallották.

Hermán Ottó bátyám uram is nagyon érdekes 
dolgot sütött ki a dunapataji deputáció előtt:

«Kossuth Lajosnak, az öreg kormányzónak belső 
embere voltam és olyan levelek vannak nálam, amelyek 
tisztán rásüthetik, hogy Ferenc már rossz utón jár és nem

Pisla bácsi kiszólásai.

A Ferenczös-párti 07/48-asok énhozzám i> betörtek 
Ekis zavart csinyátak is, mer az becsületes kecskeméti 
nép máig is hisz Kossuthban Usak ; zt nőm tudja, hogy 
a I-erencz mögtagadta mán a Lajost

No de erre kitanitotta már az országot Hermán 
Ottó. ki valóségos tükröt tartott Ferenci öcsém clejbe, 
mondván A te politikád, már nem az apád politikája. 
Ha sokat mersz okoskodni, hát akkor én olyan leveleket 
toszok közzé, hogy elmén azoktul a jó kedvöd.

Hát osztán erre berencz öcsém is jobbnak látta 
halig itni.

No de sö haj. Elgyün az én vezéröm is nem so
kára Köcskemétre, a ki még úgy hirdeti, sőt követi is a 
^8-at, mint rraga Kossuth Lajos. Az majd mögmagya- 
rázza Köcskemétnek is, hogy hogyan köl fölünyi a Fe- 
rencz-párti kortesöknek, a kik Khuennel már régön együtt 
cimboráinak.

A hetenkint ,6 oldalban me ĵe.enö HERKÓ PÁTER ára évnegyedenkint 3  k o r , vasutasoknak, postások-
nak kisiparosoknak 2  k o ro n a . — — — —



Kölesdi enyelgés Szentiványi szentencia

**• Van szerencsém kedves naccságos v o l t  kép
viselő urunk !

Mért mondja nekem kedves Pál gazda hogy v o I t.
Mer mivel tudom, hogy az voltra nem ád a 

zsidó! De hiszen mi sem ám, amióta megtudtuk, hogy 
munkapárti 18 as lett az ur.

Paktum a malom alatt
— Mondja csak Vendee sógor mit tud maga a

Görcsönyirü.
— Hát hogy fogja meg a görcs !

Igen ám, csakhogy ezt már mindenki tudja itt. 
Hát még valami mást mit tud ?

— Hát én bizony nem is kívánok semmi egyebet, 
csak azt, hogy fogja meg

Nohát akkor majd meg is fogja.

Fráter Veridikus
köppenlyüs röppentyűi

—  Mondja csak koma, mi az a pactum ?
— Hát aszondják hogy Kossuth és Khuen titkos

egyessége. tífusz, lázzal jár.
— No koma, ha Kossuth Ferencz mar is massal

egyesült, hát akkor nekünk se marad más hátra, mint
hogy mi is mással egyesüljünk.

Az orsó olyan, mint 
a táncoló leány, lordul.

A leány olyan, mint 
a soroksári tej, hamis.

A tej olyan, mint sok 
agyvelő, hig.

*

A seb olyan, mint a

A tífusz olyan, mint a duhaj legény, ki is üt, be is üt.

A hetenkint 16 oldalban megjelenő HERKÓ PÁTER ára évnegyedenklnt 3  kor., vasutasoknak, postások'
—---------  nak, kisiparosoknak 21 k o ro n a . ------ " 11" 1



Kárbaveszett fáradság. Megtért bűnös.

— Mongya csak nászom, nem szégyenli magát, 
hogy kee is bement < iyörbe a muszka-párti lakomára ?

Hát ha nem szégyelleném, talán leittam volna 
magamat ?

A felhasznált alkalom

Fellegi tanár a lakásában meglep egy betörőt és 
azt maga vezeti a rendőrségre. A tolvaj egy darabig 
nyugodtan megy vele. egyszer csak megszólal : Nagyon 
sajnálom, tanár ur. de itt elválnak utaink s így búcsúz
nom kell.

Tanái : (szórakozottan • No akkor l»teu önné! és 
legyen mielőbb újra szerencsém becses látogatásához.

Tréfás képrejtvényeh

A sok deák kiváncsi 
Hol van a tanár bácsi.

Turista pápele 
Hol van a mámele !

Tessék megkeresni.

Ny omtatvá ny okát
Tessék megkeresni.
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