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Döntés után

A döntés tehát végre sikerült. 
A helyzet alá látjuk, ki került.

.Magyar Herkó Páter, melléklapja.
Vidéki elárusítóknak tOO drb postai küldéssel együtt 60 kr., vagyis 80 fillér tiszta haszon



Búcsú Andrássyhoz.
Isten veled drá^i Duciink 
Ki közös benkri kész. 
Mintsem továb is bajt okozz 
Hét jobb lesz. ha elmész.

De osak egy ajtóval beljebb 
Hogy ott öltözhess ét, 
Levetvén ott magadról a 
07-es gúnyét

Mint jó kuruc gyere vissza,
Ki Bécs ellen is kész 
Mit tőled a nemzet kivén. 
Csak annyi az egész

Nem értem igazán mért oly közös bank bolond 
Andrássy. Az édes apja iránti kegyelet azt hiszem nem 
elég jogcim erre Mert ami 44) évvel ezelőtt jó lehetett (? ) 
mért kelljen annak ma is jónak lenni, ami nem az.

Úgy hiszem, hogy ez a hir. ne mondjuk tévedés, 
hanem csak különbözet a kegyeletből származik. De 
azért igy is nagy hiba *

Nem a 48-as párt vonta meg bizalmát a kormány 
67-es elemeitől, hanem 67-esek viselkedése volt olyan, 
hogy már a 48-as párt szó nélkül nem tűrhette tovább.

Mert biztos adatai voltak arról, hogy a f>7-es esz
mék megmentése címén kinn a kerületek! en már is lázas 
munka folyik, a régi darabantok együttes szövetkezésével.

És hogy ezt a 48-as párt el nem tűri, hát jól is
teszi.

Tisza Isti'an szeretni mar valami szerepet újra. 
Hogyis mondja erre a legméltóbb választ az a bizonyos 
nóta ?

Várhatsz babám elvárhatsz
Még csak bele nem fáradsz.

»
A fűztő lehetősége ilyen hadi állapotban, amily 

távol esett ép oly közel van az én véleményem szerint.
Csak Kossuthnak ki kell nyittani a 48-as párt két 

ajtaját és azonnal kész is már. Mert akárhogy pattog 
is Széli Kálmán és Andrássy a 48-asok ellen, ha nem 
lesz már hova mennie máshoz, mindketten elég jó kuru
cok is tudnak lenni. Wekerle már is az.

Alkalmazkodni kell úgy az alkotás, mint az ellen
zékieskedésben is a nemzeti kívánalmakhoz. Olvasom egy 
mai lapban. Hát persze !

Sőt annyira, hogy alkalmazkodni kell a jövőben 
Ausztriának, sőt a trónnak is a magyar politikához. 
Bizony í

*
A j$-as part ftakciói, töredékei és csoportjairól 

imák a f>7-es lapok folytonosan Becsbe pedig el is hi
szik nekik, hogy csak egy 30— 40 emberből álló csoport 
erőszakoskodik.

Noshát a keddi bank gyűlésen 100-nál több 48-as 
képviselő volt jelen, pedig a képviselők fele még vidé
ken van

*
A nemzeti politika eszközei ma mások, olvasom a 

lapokban. Meghiszem én azt ! I>e a kezelői is mások ám.
szerencsére !

Most a nemzet által beküldött H-as többség ko
moly és öntudatos munka, különben ezt minden egyes 
ember jól tudja

Azért oly erő a párt is, h o g y  a hazudozások és 
ferde hirek meg nem bonthatják sorait.

+

Azért nevetséges egy bécsi újság e hire :
\tagy a tors ág Irgkt: tA bb mmtszti zenek alig szabad 

felszólalni a bank gyűlésen.
I>e hogy is nem szabad! Nem csak szabad, de 

neki kell is Sőt <> f-»gja megcsinálni a magyar önálló 
bankot

Azért van igaza Juszthnak, hogy most a dolog 
végre jó kerékvágásban van, nem engedjük többé ki 
zökkenni senki kedvéért.
A Herko csak mindig rátalál a szeg fejére.
}'. az amiért a H- rkupáiért olvasni és terjeszteni un virtus.

Izidorka pozdorjái.
— Mámilében a 

phénznek van lé ?
A halond eszed.

— Háth akkhor mi
nek présölnek az adót ?

•
— Udje mámikhám, 

mikhor the észt a szép 
ruhát veszel föl, oljan- 
khor van nekked az a 
viszkhetés ?

— Van fh . . e.
Hát mér hinak 

akkhor khosz-thüm ru
hának.

Mámele, a the fejedeth meglehetne ennyi?
Meg a the bolond fhejedet.
Hat akkhor minek monthál, hódi sokhat főtth a

Ihejed ?

Mámikhám ! a Rebekha sziive tolván szántval ? 
Hodj vóna ?
I héjig a Móni Weisz aszotulott nekhi, hodj 

plánthálon bele a Szilvibe a mithet ií mondott.



Felhevülésben Jó mentség

Miska bácsi: Hát az igaz, hogy az idén jó krum
plitermés volt. Sok is van és szép nagyok ! Csak az 
a baj, hogy kevés vót az apró a malacok részére.

Vendég: — Hiszen a grófnak itt gyönyörű szép 
jószága volt, ugyan mit csinált vele ?

G azda: — Az bizony az orrát festette meg avval 
Ez czélzás akar lenni talán rám nézve is?

— Dehogy hiszen ön nem is gróf.

Kölcsönös.
Hallja maga János, maga egy nagy 

Főnök ur, az nem éppen hizelgo rám 

Talán azt hiszi, hogy a baromra

A kiknek sohasem jó

O rvosné: (ismert házsártos asszony.) — Oh az 
én férjemnek most olyan sok páciense van, hogy 
már három nap óta nem jutottam hozzá, hogy vele 
beszélhessek!

Ű r : — Na azt hiszem, az reá nézve csak 
kellemes leh e t!



Szavatoló szavaló.

Tréfás képrejtvények

Lesen ül de vigyáz, 
Az orvvadász.

Tessék megkeresni!

Ki szivarzik a színházban?
Kérdi itt mindenki lázban.

Tessék megkeresni!
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pedzi

Hászen én annék a maga bárátjának akhar 
üt forintot is khőcsön, de khi szaval nekhem azér ?

— Ki e ? Hát én szivessan elszavalom érte akár 
az egész Petőfit.

— Mondgya csak sógor, hogy az a lánchíd, 
Budán van-e vagy Pesten.

— Hát, a bizony sógor se Pesten se Budán 
nincs, hanem a Dunán van.

ánglo-BjOBda Budapest, Karosa-a. 47.
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