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Kossuth a királynál

— A béke embere vagyok Pelseg. de ha az önálló bankot meg nem tndom csinálni, akkor baj lesi. 
Kénytelen leszek 300-ad magammal ellenzékbe menni, mert ebben a kérdésben a nemzet csakugyan ne m 
akar hallani meghátrálást.

•Magyar Herkó Páter* melléklapja.
Vidéki elárusítóknak 100 drb. postai küldéssel együtt 60 kr., vagyis 80 fillér tiszta haszon.
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Újra kisért a fúzió,
S van is abban valami jó 
Ámde csak ha kisebb elvek 
A nagyok közé bejönnek.
Mint kis víz a nagyobb vizbe 
Maga is tartalmat visz be.
Bele folyik benn is marad 
S egy part között vígan halad 
De ki látta már a Dunát.
Kisebb vizbe ömleni át 
Ugy-e senki ? Bizony senki.
Ezt csak értheti mindé ki 
A 4B nagytábora.
Szívesen lát mindenkorra 
Vendégeket, pártfeleket.
Regi ősprogrammja mellett 
Dehogy ö azt el herdálja.
Tőle senki ne is várja

UfltapiDtcn Borvágyi Kalamáris nótárius uram körjegyzesei

Valamikor a boldogult szabadelvű rendszer alatt 
egy jó kortes nagy kincs volt. Annak aztán elnéztek 
mindent. Sikkasztást, okirathamisitást, katonai mani
pulációkat és más egyebeket.

Mainapság ezen erényekért bizony kitörik bárki 
nyakát is, ha előbb nem, hát utóbb, hasztalan pártolja 
őket akár szolgabiró, akár alispán, akár a főispán, 
akár az egész megye.

Es ez az a kis különbség, ami a mai és a régi 
rendszer között van

Hajdan az ily urak basáskodtak tovább a nép 
nyakán Ma már ha élném szöknek, hát legalább is 
elfogták ötét csapni.

Mit krván a nép Ezalatt a cim alatt a rmtlt d e 
cemberben egy bizalmas körrendeletét b o c s á t o t t  ki 
a sajtóiroda.

Nagyszerű! Igazán nagyszerű!
Mit kíván a nép ? Hát önálló magyar hadsereget, 

magyar bankot es külön vámot. Hát még ezt 
sem tudták? De hogy is nem tudják. Csakhogy ok 
mást vártak, azt várták, hogy minden 8-as kerület
ből azt a hirt fogják kapni, hogy a nép immár min
denütt csak a f>7-et kívánja. Kívánja ám a poklok 
fenekére.

A függetlenségi pártnak alig van jövője, mert 
ha mint többség ellenzékbe megy, a nemzet és a 
dinasztia között összeütközést idéz elő, igy írja ezt 
egy kétkulacsos nagy magyar lap, olvasom a reggeli 
újságaim között. Hát persze! Éhes disznó makkal 
álmodik. A ki milyen maga, olyannak szeretne látni 
mindenkit. Abból pedig nem pipál.

Mért idézne elő a 48-as párt a dinasztiával 
összeütközést, hiszen a 48-as párt is dinasztikus.

Csakhogy persze nem abban az értelemben, 
a mint azt a szabadelvű párt csinálta, hogy minden 
császári akarat előtt kétszer is hasra esett és rögtön 
liferálta. Ez tehát a jövőben egy kissé bizony meg
fog változni. És pedig a nemzet javára.

•
Uj tót lapot fabrikálnak cseh pénzen. Bizony

bizony nem adok neki 50 évet és nem lesz tót nép, 
hanem csak cseh. Hát nem veszi észre ezt az óriási 
veszélyt a jó tót nép ? Lám hová sodorják őket a 
cseh pénzen kitartott népbolonditói.

•
Maniu pimaszkodására ajánlok egy praktikus 

^eceptet. Hogy mivel ö maga magát kidobta a Ház
ból viselkedésével, hát egyszerűen nem kell beeresz
teni többé. És le van.
A Herko csak rátalál a szeg fejtre.
Ez az, amiért a Herko fiáiért olvasni és terjeszteni urwtrtus.

H ábelesz Á ro n
thörtilmetélt anekdothái.

J hodok en edj szép khts messe.
Egy finom olajfestmény U arcképet szeretnék magam

ról föstetni s mi lenne az ára.
— 300 írt.

Es ha magam szállítanám hozzá az olajat ?
Akkor lényegesen többe kerülne, mert az ön 

olaja nem hozzá való.
#

Az alkotmánypkart is minden áron szeretne egy jo
ölese fúziót de csak az o olajával keverve. Csuda-e tehát 
ha az u olajával sokkal többe k/ierút —  hiszen az u 
olaja se nem hozza való.

Sajátságos' Ami asszonyunk tovább is vagysaga 
akar lenni,mikor jobban főz, mint én, a szakácsné, panasz
kodott az edszeri szakácsné is.

Azt thartok, hogy ez a khisgáncs sokkal nagyobb 
dicséret, rnint a szakácsné hitte volna.

ffPeg így okoskodik Ausztria is a bank korul. Hiszen 
ak oi ha meghsz az önálló bank, Mayyarorszag togton 
<gv ga (tag őrs ag fogni Unni. Hát pitétsze, hiszen aztat 
is ahharunk. Nüs nem ?



Ki miben utazik

— Van szerencsém magamat bemutatni Báron 
Jakab vagyok.

— Látom !
— Selyemben és bársonyban utazom.
— Azt nem látom.
— Uraságod nem utazik semmiben.''
— Már hogyne utaznám ! Hát nem látja, hogy 

vasút kocsiban utazom.

Ejnye, de rossz agár lett volna te beliled is 
Mózsi, a Devla rúgna meg.

— Choki More és miril the gondolod eztetet ?
— Hát, mert a nyúl kéréstől tudna kennyen futni 

kit lábad kezsett.

!

A két fejedelem »őszinte« melegséggel búcsúzott el 
egymástól a pályaudvaron, (dsak állig voltak begombol
kozva és csak épen meg nem harapták egymást.)

Gyanús szorgalom.
l r :  Mondhatom, hogy ön igazán boldog ember! A 

neje olyan szorgalmas, hogy szinte bámulatos! Ma reggel 
mikor hazamentem, emlékezhetik, hiszen ön még ott ma
rad a társaságban, az önök háza előtt mentem el és a 
kedves neje már fenn volt és éppen kihajolt az ablakon, 
bizonyosan szőnyeget akart porolni, mert a porolót is 
láttam a kezében !

Interpellációs néphumor.

— Ne okoskodjék Mózsi uram. mert én voltakép 
még nem is tudom magáról, hogy véletlenül nem-e lány ?

— Megbolondút maga Pál gazduram ?
— Én ugyan nem, de nem tóm. hogy a ki magát 

köröztözte, az a rabbi nem volt-e véletlenül, mármarosi 
vagy beregi, mert azoka fiukat is lánynak sakterolták ám



— Ki a pénzem ellopá
— Hol van itt az oláh

Ah, hogy püftfl engem! 
Ki a? Feleségem!

— Mit szól a nászom, Kossuth bécsi utjáhol ?
— Ha nem vóna szükség rája, hát nem hivatnák. 

De mer szüksége van rája a nímötnek, hát azér hivatja.
— Es ennek örül kee ?
— Má hogyne örünék annak, ha a nimöt valami

nek a szükségét látta

Szép l'luskha. ha ön leteszi ma a khónzervato- 
riumot: Elveszem

Kedves Szilárd uram, ha ön leteszi a szigorla
tot, hát én hozzá is megyek.

Hát ön örökké lány akar maradni ?
Az ön számára miért nem ?
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