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Választás után.

„ElgyangUlt néppel és romlott urakkal 
Meg börze haddal, mit akarsz haiám?
Szabad, független magyar politikát?
Ne légy oly balga, mondom igazán I

Erős, gerinces köznéped az van még,
Amelybe bizhatsz, hogy meg óv, meg véd 
De uraid és börze népeidnek,
Lém osek az érdek csiklandja zsebít

Nagy szörnyű vád az : Hol jobb, ott a haza 
És hol haszon van, ott a becsület!
Igaz, hogy már sok szép kivétel is van,
De csak kivétel, mert a zöm  sülyedtl

Hitvány uraknak pénz éhes Molochnak 
Nehogy kövesd hát valaha szavát.
Mert ezek vinnék —  ha a nép engedné — 
Pokolba. Béosbe —  sirba a hazát

Bús magyar.

Miklós a standon

Khuenék nagy grandezzával hirdetik, hogy neit 
fognak rászorulni az ellenzék kegyelmére Att még velta- 
képen nem is igen tudhatjuk. Semmisítsen csak meg a 
kúria 30 — 40 mandátumot, majd meglássuk, hogy m. 
lesz akkor.

*
Khuenék már megtartották a g)őzelmi lakomát. Nem 

lesz egy kicsit túl kora vájjon ?
Bizony nem tudom, hogy nem-e. Mert bizony hátra 

van ám még a fekete leves.
Kár volt tehát a medve bőrére akkorát inni, mert 

az a bizonyos medve, ha meg van is lőve egy kissé, de 
még él ám És tudomásom szerint, több ilyen fajta lövést 
is kihevert már. *

Nem híjába a régi derék vitézek verődtek újra 
össze, de első is volt ám előttük az abrakos tarisznya, 
annyi szent.

•
Dehát nem történt csalás? Terucca? Kérdé a király, 

mikor az agancs kiállításon megnyerették vele az első dijat.
Úgy hallom, Khuen és Jeszenszky a háttérben ön-

kényteleníil összenéztek.
No hiszen csak a volna még hátra, hogy mi tőlünk 

is megkérdezze a király, hogy nem történt-e csalás a
választások körül ?

Szó sincs róla kegyelmes, hogy tőlünk is megkér
dezze, azt úgyis tudja. *

Hogy Rakovszky felkereste fusthot Tornyán, azt 
én nagyon jó jelnek tartom. Legalább két harcoló tábor 
van már Návay úgyis elszólta magát, hogy hiszen Kossuth 
is csak azt akarja, amit Khuen és Tisza.

Ezt a dicséretet is megérdemelte Kossuth.
De ha a néppárt meg a 48 komolyan összefog, 

akkor rögtön tudni fogja az ország is, hogy:
Hová kérem alássan ?

Bácsi Gergöly
Szeretem én a szép szónoklatot, de mikor látom, 

hogy a szónok a sok szép szó mögött csak kertel, mint 
Székelyhidon is tette ezt Apponyi, hát azt már a/ én 
kocsis eszem ne! is egyszerű népámitásnak tartom

Amely pártba még Apponyi bemert azt szerencsésen 
szét is robbantotta. Azért örülök neki. hogy ö most a 
Kossuth-pártót boldogítja

A derék nyakorján gróf arról is panaszkodott, hogy 
a koalíció katonai követelését justhék nem támogatták.

Bizony jól tették, hogy egy kis nemzeti szinti atya 
madzagért oda nem dobták a bankért való küzdelmet.

*
PalUvicsini őrgrót szénája ugylátszik nincs rendben, 

mert a szénáért a szavazó mungók (>ö szekérrel mentek 
el, hogy a szavalatért beígért szénát megkapják, de nem 
kaptak semmit. Úgy kell nekik.

Ai. ilyen embereket magukat kellene oda kötni a 
jászol elé.

♦
Tetszenek nekem az ungvári hitsorsosok.
OOO-an aláírták, hogy az ellenzékre fognak szavazni 

és 60-an sem tartották meg Írásban adott ! ecsületszavukat
Szép kis becsületük lehet ezeknek az uraknak 

írásban.
Hát még amúgy.

satári dékány ur uradalmas szavalatjai

a helyzetről.

Az választásokon megejtett szaval- 
! in árfolyamok botrányos közkeresletnek 
örvendettek.

Noha ez nemcsak az én egyéni 
közvéleményem, hanem az egész nem
zet magánvéleménye is, annyi szent, 
hogy a lélek vásár szemérmetlen üze
mekkel hadgyak* írlatozott erre mifelénk is.

A nagy vesztegetés mellett az hatalmi túl súly sem 
volt kutya, melynek tekintélyével sokan inkább távolma
radási közállapotba helyezték jelenlétüket, vagyis nem 
szavaltak.

Nagy bizalmi kételyem van nékem az jelen rend
szer köztisztességében, a hol is a talaj viszonyok már is 
nagyot sülyedtek

#
Nevezhetik én miattam magukat munkapártnak, 

akik ennyi gyalázatban viselösek, ott az honfti erények 
sztiz lilioma borbélyházi köztisztességre kerül csakhamar.

Sőtt csakis 
Én Bácsi Gergöly.

A hetenkint 16 oldalban megjelenő HERKÓ PÁTER ára évnegyedenkint 3  kor., vasutasoknak, postások-
nak kisiparosoknak 2 korona,



Tisztán beszél. íféltó kritika

A pa: — És van önnek vagyona ?
K érő: — Jelenleg nincs, de már azon a ponton 

vagyok, hogy azt magamnak megszerezzem.
A pa: — De van-e reménye, hogy ez önnek sikerül ? 
Kérő : — Az tisztán magától függ!

Gyanús.

EUa ; — Mondd csak édesem miféle ember az a 
Csányi ?

Róza: — Én nem ismerem közelebbről, de ugy- 
látszik, hogy nagyon óvatosnak kell lenni vele szemben 
az embnek, mert minden meghívást elfogad.

| |— Százezer koronát a magáéból, 10Ó ezer koronát
a? kormányéból elkorteskedni, 100 embert lecsukatni, 
200-at csendőrökkel körülzáratni és mégis megbukni — 
pfujjBéia szégyelje^magát !

Figyelmes kisbiró szerénység.

—  Miután ma a nevemnapja van, adok magának 
|ózsi egy koronát, igyon egy pohár bort az egészségemre.

Kisbiró : — Szépen köszönöm biró uram, de ha az 
egészségének meg nem ártana, jobb szeretnék egy kis 
pálinkát inni a koronáért.

A hatenkint 16 oldalban megjelenő HERKÓ PÁTER ára évnegyedenként 3  kor., vasutasoknak, postások-
-  nak kisiparosoknak 2 ko ro n a , .......................... ■



Alapot gryanuPalóc-észjárás

— Látott-e má’ komámuram geözkocsit ?
— Má’ honne láttam vaolna!
— Hát maongya meg. hogy hóm mehet a ló 

neékü ?
— Hát csak augy, hogy a hátósó taolja az eleötte 

valókot. az eeső meg houzza a hátósókat.
— No bez úgy it lösz a !

— Tudja Kiss ur, hogy a mit az újságok írnak, 
az mind hazugság. Azt abból is láthatja, hogy az újság
írók mindent, a mi é j j e l  történik, a n a p i h i r e k  
rovatában tálalják fel olvasóinknak.

T r é f á m  képrejtvényeb

Dohány-csempész homlokán ránc,
Ajjajé, megcsípett a finánc

Tessék megkeresni.

Sok ajándékot hozott a papa, 
De hát hol a papa maga ?

Tessék megkeresni.
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