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Andrássy és Tisza kibékültek

A zsák tehát végre megtalálta a foltját, 
lm most már legalább tudhatja az ország. 
Hogy mit aaar Andrássy

•Magyar Herkó Páter, melléklapja.
Vidéki elárusítóknak 100 drb. postai küldéssel együtt 00 kr., vagyis 80 fillér tiszta haszon



Közhírré tétetik

Hogy a közös bank mellett 
kardoskodó magyar lapokat 
milliós kutvazsirral nem 

J - Pranger és Bilinszki urak 
á+' V  kenték ki

fogják szeretni.

Hogy a kárteli bank megbukott, következik az 
örömteli nemzeti bank

*
A »bankosok« csoportját — csak a bankosok cso- 

••rtja szeretné ellenzékbe küldeni.
Hogy hfise fimt a német kutya nékiin, kutyával 

meg dublán az

Ofilapintéri Bonrágyi Kalamáris nótárius uram köijegyzései.

!

Én úgy tudom, hogy a nemzet törvény adta joga, 
a király által szentesített törvény biztosítja az önálló 
bankot.

Ks csodálatos, hogy mégis akadnak magyar lapok, 
a kik kórusba zengik az árulást; vájjon mit kaphatnak ezek! 
A nemzet megvetését még nem kapták meg ezért az 
igaz, de okvetlen meg fogják kapni.

Az egyetlen Magyarország, a Budapest kivételével 
a többi laprrind áruló.

Nagy nemzeti szégyen ez.
Ez a magyar nemzeti átok. Átoknál is több —  

gyalázat.
#

A politikai kártya keverök most arra törekszenek 
hogy a nagy függetlenségi pártot sikerüljön neki ketté
szakítani, hogy aztán a hitványabb felével t»7-es többséggé 
alakulhasson át. Csakhogy ebbe a számításba is bele 
fognak sülni Mert a 4H-as párt nem fog kettészakadni, 
hanem együtt fog maradni. Nem fog kilépni senki. A ki 
elárulja a zászlót lépjen ki az. És ha az ki nem lép, 
azt ki is fogjuk dobni.

A hite-hagyottakra való spekuláció balul fog kiütni. 
Mert éppen az ellenkezőt fogja eredményezni

Csak még jobban össze fogja kovácsolni a iS-as
pártot

A körjegyzők vasúti kedvezményes jegyet fognak 
kapni a jövőre. Rendben van.

Csak azt nem értem, hogy a tanítók is miért nem 
kaphatják meg ugyan ezen a címen.

A Herkópáter pedig minden esztendőben megsürgette.
Reméljük azonban a legjobbat.

A Herko csak mindig rátalál a szeg ftjére.
Ez az amu rt a Herkapátért olvasni és terjeszteni un virtus.

Bakalevél
<Zi Tisztölt ides anyám. Innejd a Bosnyák födni 

irom ezen pár sor írásomat, az fekete gránicon. Itt tidö- 
gélek a magas sziklák között, se embert nem látok, se 
harangszót nem hallok, mer itend úgy kajáttvák e a 
harangszót a torombu, mint mikor nálunk otthun Mihál 
bátvám az bakteri kajáttást végzi. K képzölöm, hogy 
kendtek most fehér kalácsot szelegetnek s teli van himüs 
tojássá az abroszos asztal. Monde>k, hát az ere télé nincs, 
mer búza ere nem terem, csak szíva, meg hajdina kása 
Igaz ni, a hajdinám gyut eszembe, hogy megöték-e 
kendtek a giczát ? Ha megöték, ne átollanak egypár 
szá kohászt, meg csurkát elkövetkeztetnvi a hegvek közé, 
mer szomorú a katona sorsa ollan helen, a hun egyebet 
se lát a komi*/ tnenázsiná, meg fekete prúfuntná, a mit 
lábba dagasztanak zsidó Kóhi gyerekek. A kohász mellé 
egypár forintot is tehetnek, dehogy e ne zsirosogygvék 
béták irgathattva keed ide> szülém száraz lángossa. Isten 
mindnyájukká, ha lüvödözést hallanak, hullancsanak 
egy-két konvhullajtáat. Szerelmetes fija :

Mis ka i 
cugszfiler.

Bácsi Gergöly
csatári dékány ur uradalmas szavalatjai a helyzetről

tiszelt Cimü N acságos Pőtisz- 
telem lő K épviselő tír!
Jelenlegi volt káplán urunk.

Az mai polityikai gviklomaciai hely
zettel sz Telim viszonyt nem sz ív esén é l 
folytatok.

Sok baj örvendezik itt már a nem
zeti közszabadság rovására.

Az ördög hitte volna ,i nemzeti 
küzdelmek hadsorainak felvonulásakor,
,M>KV Andrássv meg feljebbvalója lét-ven az osztrák alá- 
valóságoknak. mint Tisza. Az én hitem fogantyúja ilv- 
nemii zárdái nyitányokra legkevésbé volt berendezve. ‘

l j terminust szeretne a krtzós bank 1010 helyett 
Meghiszem én azt: soha napjáig való elhalasztást!

Csakhogy ezen alkalmi rangsorozathan aligha lészen 
néki-e részvény társulata.

m
Az királynak aggályai vágynak mondják az ben 

tentösek.
Az aggály én nálam fogas. Miért ne lehetne a ki

rálynak is fogasa? Én Bácsi Gergülv
sött csakis.



Balatoni fogas halászat
(Akadály-verseny nyel)

Ismét jön a király 
Fényes Budavárba. 
Hol hiv magyarjai 
Hódolata várja.

Nagy baj lehet tehát 
Valahol a sorba. 
Különben szerencsénk 
Hozzá aliq volna.

£)e azért hadd jöjjön 
Ami jó királyunk. 
Bárcsak else menne 
Itt maradna nálunk.

De nem marad ám itt 
Legfeljebb pár hétre. 
Aztán újra elmegy 
Csaknem egész évre

Szegény ez az ország 
Árva ez a nemzet 
Sirva vigad annak 
Ajakin a zengzet.

Mertha ide is jön 
Ami jó királyunk.
Csak mint ritkán látott 
Vendég ő minálunk.

Akkor is csak azért 
Jön. ha jön mihozzánk. 
Nem, hogy megsimitsa 
Búra borult orcánk

Hanem, hogy kezünket 
Ő királyi jobbja.
Szent küzdelmeinkben 
Újólag lefogja.

Mi nem kérünk felség, 
Hogy segíts te minket — 
— Csak — ne segits ami 
Ellenségeinket.

Majd meglátod akkor,
Még pedig mihamar,
Hogy mit tud az árva, 
Elhagyatott magyar.

A kitartó tflrelem versenyt nyer



Kikapás analfabéta. Nem trárt hatás.
(Budapesti életkép.

— Ejnye Vicza ! A száz más macskájátfa tejha
mis kontyodnak, megmernéd-e nekem őszintén vallani 
hogy hányszor vétettél már te hitvesi uradjellen.

— Ugyan menjen a tekintetes ur! Hiszen nem tok 
én írást.

No szegény ember és mióta vak már maga ? 
Reggel 8 óra óta, édes uram.
És azelőtt ?
Siketnéma voltam S esztendeig.

Tréfás képrejtvények

Ugri fürgönc testtel, 
Hol a balett mester.

Tessék megkeresni.

A kis Vica arra kiváncsi, 
Hol van itt a nagybácsi.

Tessék megkeresni
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