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Izabella királyi hercegnő
■*■ mint a magyar Ipar védnöke.
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Kiket ily vezér hív a csatára fel, 
Már azoknak győzni kell.

.Magyar Herkó Páter* melléklapja.
Vidékiolárusltéknak 100 drb. postai küldéssel együtt 00 kr„ vagyis 80 üllér tiszta hasson.



Lesz már magyar ipar.
L«sz már magyar ipar,
Kall is neki lenni!
Nem állhatja útját 
Immár többé semmi 
Fenséges védnöke 
Van már a munkának,
Szent a drága példa,
Mely nyomdokán támad 
Rajta mágnás sarjak 
Utánna, előre, 
így lesz magyaripar 
S annak szép jövője.
Mert ha kik gazdagok 
Ők maradnak hátra.
Csak nyomor s koldusbot 
Vár az oly hazára.
Fel a szép nagy példát 
Követni azonnal,
Úgy lendül az ipar 
Igazi haszonnal.

M.

Mlapiitéri Borrágyi Kilanáris nótárius uram körjegyzései.

— Uram, uram Andrássy uram, szólok ar urhol. 
Hát csakugyan kegyelmed volna az, aki a bankügyben 
eddigi összes érdemeit leakarja rontani ?.z által, hogy 
minden kévét megragad, csakhogy azt kikerüljön meg
akadályozni?

Maholnap az emberek nem mernek beszélni, azt 
állítja ön ? Hát nem hallja Nagyméltóságod, hogy a 48- 
asok nagyon is mernek beszélni, sőt akarnak és tudnak 
is, kivált az önálló bankról. Sőt nagyon szeretnék, hogy 
végre már Nagyméltóságod is minél hangosabban beszélne 
erről. Csakhogy persze ellene nem igen tanácsos beszélni, 
hz már igaz.

Ti össze vesztek mindenkivel, ezt is méltóztatott 
mondani. Abban az értelemben, akik az önálló bankot 
nem akarják, ez is igaz is lehet, de már erről nem tehetünk.

Bocsássa tehát meg nekünk. Már az én falusi nó
tárius rövid eszikém csak ilyen. Minek is tagadnám.

Tessék beleugrani a hidegvízbe egyszerre, hogy 
meg ne ártson, ezt a tanácsot méltoztatott adni a minap 
a folyosón a 48-as pártnak, kit meghiszem én, hogy 
szeretne méltóságod egy kis zuhany alá állítani — csak
hogy ez egv kissé nehezen fog menni.

Ugorjék bele ahelyett inkább Nagyméltóságod 
önálló Bank kádjába, megfogja látni, hogy ar. nem 
annyira hideg.

Hátmegetti politika. Gyomrozaák a 48-a* főispáno
kat kin a megyékben, ezt irta egy napilap a napokban. 
Siettek ugyan félhivatalosan megcáfolni, de éppen ez a 
legbiztosabb jele annak, hogy igaz.

Hiszen maga a belügyminiszter is puhatolózik és 
tapogatózik mindenütt, hogy hol lehetne a 48-as pártot 
megfojtani. Vagy nem? Legalább idáig mást sem igen 
csinált és erre nem egy példát tudnánk azonnal is fel
hozni.

A darabontok megbélyegzése tehát végre még is 
csak meg lesz. Kedves egészségükre kívánom. Nem 
valami nagy' vívmány, de mégis ér legalább annyit, mint 
egy kis Kain-bélyeg.

•
Delegációs (?) bank készül. Hát ez már meg mia ?
Aszondják két külön bank az lesz. de kifelé való 

szereplésébe delegációszerű eljárással. Süssék meg. Hitcen 
éppen azért akarunk független nemzeti bankot, hogy 
tovább is el ne sikkaszthasson bennünket Ausztria a világ 
előtt.

Igen is!
A Herkó csak mindig rátalál a szeg fsjére.
Ez az, amurt a HerkópáUrt olvasni és Urjesztem un  virtus

Kétszer inkább Boda Vendel politikus csizmadia koppintásai (
Inkább mindennap bárom verekedés is legyen az 

osztrák Reicbsratban — mitsem a cseheket is jól elne 
paholják ott, ahol rászolgálnak

Inkább bukjék bele minden osztrák kormány a 
maga csalafintaságába, mintsem csak a legkisebb gáncsot 
is sikerüljön nekivetni a magyar banknak.

Inkább jöjjön haza minden amerikai magyar, mint
sem Lánci Leó tovább is oly bő sikerrel sefteljen a ma
gyar bőrrel.

Inkább Henc intepellál 10-szer is ily csúnya ügy
ben, mint Andrássy legyen kénytelen Lánci Leó védel
mében jobb ügyhöz méltó védelmet kidrukkolni

Kétszer inkább józanodjak ki még Nagy Cyurka is- 
mintsemDebrecenben újabb szavallatokat tartson ápr 14-én

Kvittek

— Szók keed cibaráznyi ?
— Szőkék. Talán megakar kiaáayi?
— Dehogy ! Kérnvi akartam.

Elszólta magát.
Asszony: — Hallja Rózsi, miért veszekedett maga i 

tegnap este a szakácsnővel ?
Rózsi: — Azért, mert ő is elakart jönni a * Szoba

lány ok Báljába*.
Asszony: — No hisz azért nem kellett volna oly < 

nagy pért csapni.
Rózsi: — Igen, de mikor a nagyságának csak egy

pár cipője van. (!) .
tiI



Kitalálta. Két maiamba* őrölnek

— Egymás után 10-szer is elesni, ki az Óráig látta 
■ár? Te se logod megnyerni a nemzetközi korcséivá 
versenyt Dóri.

— Sót! Aszondom, hogy már ie megnyertem, mert 
én legalább ezzel célhoz értem.

— Ezzel azt akarod mondani, kegy soka 
hatsz a lábadra többé korcsolyát.

— Eltaláltad.

Pedzi

— Hogy lehet az Mózai. hegy az idén a krajcárért 
is lehetett egy liter bort venni és a korsóméban mégis 
40—#0 kr. a bor.

— Hja kedves János gazda az a miatt
van, az Ördög vitte vóna el.

— Dejszen Mózst, szeretném én látni, hegy ki inná 
meg a te lérédet ha nem volna

Szaván fogdák.

— Hallotta koma, hogy az uj adótörvény szerint a 
kisgazdák nagy adókedvezményben fognak részesülni.

— Sokkal jobban szeretnék én koma a nagy adé 
kedvezménynél egy kisebbadó elengedést.

— Mit szólsz pajtás a Pallavicini Gyurka Szécsenyi- 
serleg telkOacOntőjéhez, melyszerint mi csak szobrokat 
tudunk emelni és csak légvárakat épiteui.

— Leszállhat ő is bátran az ő azon légvárai kOzttl, 
hegy e neki a nemzet valaha szobrot emel.



Messinai földrengés itt van a,
Hol van itt a romok közt a papa

Tessék megkeresni.

E szekeret kutya húzza. 
Ámde akkor hol a kutva.

Tessék megkeresni.

Nyomtatványokat
Auglo-nyomda Budapest Baroas-u. 47.
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