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GYULA.

A jó alkotmány csősz.

Ebre hájat bízni, keoskére káposztát,
Lássák meg, kik ránk ezt a megoldást hozták.

•Magyar Herkó Páter, melléklapja.
|  ——  Vidéki elárusítóknak 100 drb. postai küldéssel együtt 60 kr., vagyis 80 fillér tiszta haszon.



Gyönyörű kilátások.

Dér. fagy és jégeső,
Hol ez. hol meg amaz. 
De mindenütt hangzik 
A keserves panasz!

Rossz csillagok járnak 
Szegény hazánk felett. 
Ufrlátezlk. minket már 
Az Isten Is feled

A régi jó szellem 
Már rég veszendőben.
UJ szellem, uj irány 
Van most kelendőben

A politikában.
Kik vizet zavarnak. 
Szintén a nyakára 
Nőttek a magyarnak.

Szomorú a sorsunk. 
Egünk esillagtalan. 
Remem ünk mégis csak 
A jó Istenben van

De meg is fogadjuk 
S szentül meg is tartjuk. 
Hogy kalan toroknak 
Nem lesz itt révpartjuk.

Ősi alkotmányunk 
S hitünk marad, mi volt. 
Zászlónkat nem éri 
Sohasem a szennyfolt

Kishltüek, gyávák 
örvény szélen járnak, 
Nem is árt. ha a part 
Leszakad egy párnak

Temesse őket a 
Fekete-sárga láz.
Ne legyen Itt, aki 
Zavarosban halász!!'

Dtlipiattrt Bonrágyi Kalamáris nótárius uram köijtgyzései.

tisztelendő rabbi uram. Aztán mért ? Csúffá akarom tenni 
a famíliámat. így szólt az egyszeri paraszt is Tisza is 
azért szeretné Kossuthot G7-es kormányon látni, önálló 
bank nélkül, hogy ami nen sikerült neki amig ő kormá
nyon volt, hogy most talán sikerülne csúffá tenni a 48-a* 
pártot, Kossuth azonban átlát az ö szitáján.

Burján hátbatámadásáról tud-e Wekerle ? Erre volnék 
kiváncsi. Ha tud, hogy tűrheti el hogy öt a nagyszájú 
osztrákok Magyarország érdekeivel együtt oly ádázul 
támadják. Nem értem.

•

Ha Battyányi-féle bankot felállítani nem lehetne . 
így settenkedik egy bécsi zsoldban álló magyar újság.

Mért nem lehetne? Csak akarni kell és csak becsü
letes politikát kell csinálni, akkor mindjárt lehet, még a 
császárnak is kel! lehetni. Hát akkor még a királynak.

— Akkor — aszondja ez a lesipuskás lap felehetne 
állítani a nemzeti bankot

m
Nemzeti bank ? Mi ez. A közös bank ugyanazon 

kutyája, csakhogy nemzeti szinti nyakravalóval. Dejsze: 
ennyire még nem hülye a magyar.

Sok helyütt jobban beszélnek már magyarul 
az oláh gyerekek, mint románul így panaszkodik mar 
több oláh agitátor.

Ejnye de édes kis panasz, bár csak igaz lenne 
Kívánnám Istentől

A Herko csak rátalál a szeg tejere.
Ez az, amiért a Herkotátert olvasni és terjeszteni un virtus

Általai beszámoló Szegeden.

A királyt és a függetlenségi pártot egymáshoz 
közelebb kell hozni, akkor talán lesz valami a kibontakozás
ból Különben még jobban is felborul, ez az én hitem.

Andrássy pedig valósággal tudni és hallani sem 
akar a függetlenségi-párt törekvéseiről. Valósággal úgy 
tesz. mint a struc, aki homokba dugja a fejét és azt 
hiszi, hogy mivel már ö nem lát, hát ót sen látják.

Maradjon meg boldog hitében, — hanem azért látja 
öt az egész ország

♦

Lejáratás és cselszövés politikáját vették elő újra
A 48-as pártot kétfelé robbantani a hitványabbik 

elvtelenebb felével kifoltozni a megrokkant 67-cs tábort 
az erősebb és türelmetlenebb része pedig menjen tisztes
séges ellenzékbe. Vagy igen ! ?

Próbálja meg ezt előbb a bukott kisebbség.
Aki gazda nélkül csinálja a számadást, az rendesen 

fel szokott sülni, fel fognak tehát sülni a G7-esharuspexek is.

Tisza Kossuthot ajánlotta a királynak, de 67-es 
programmal, önálló bank nélkül Zsidóvá akarok lenni fö-

Tisztelt tejtartalmu Közvélemény !

Az önálló bank igen is, hogy akartatik általam is. 
Hogy mikorra, az teliesen a bécsi Burgtól tartatik függe
lékben. Itt egy közbeszólást hallottam! Az illető bará
tomtól az lett kérdezve, hogy hogyan képzeltetik általam 
az önálló bank. Ennek tehát a legmesszebb elmenőleg 
azt felelem, hogy: De csak úgy ! Ha lehet í

Egyebekben pedig 48-as G7-es vagy, ha jobban 
tetszik G7-es 48-as álláspontunk a jövőben is a legszilár
dabb ingadozással lesz kitartva általunk. Igen is!



Átöröklés.

fonok.

Kissé babonás.

— Jaj de meg vagyok akadva Griin ur.
— No mi baj ?
— Hát ebédre vagyok meghiva pompás úri ebédre 

a bankárékhoz — és nincs semmi étvágyam.
Akkor én jobban meg vagyok akadva, mert 

nekem meg roppant étvágyam van és senkihe~ se vagyok 
meghiva ebédre.

Maga alatt vágja a fát.

Bocsánatot kérek tisztelt felügyelő ur, de én 13-án 
születtem, 13 éves koromban már javítóintézetbe kerültem. 
13 szökés után csíptek rajta. 13-szor voltam már itt 
vendég, tiéláthatja tehát, hogy én a 13-as szám iránt 
kissé babonás vagyok — és, hogy e 13-as cella ellen 
óvást teszek !

Annyit mondhatok kedvesem, hogy X grófné 
kissé könnyelmű és nagyon rossz anya.

— De honnan tudod te ezt oly pontosan.
— Már hogyne tudnám, hiszen én vagyok a leg- 

iobb barátnője.



Megfordított világ.Szaván fogták

Ejnye a száz más macskáját pajtás! De fura

világot is ér az ember.

— Te a századnál trombitás és most (végrehajtó) 

dobos vagy. Kn pediglen dobos voltam és végre is trom
bitás (kanász) lettem.

Almát szerettem volna lopni 
És mért nem loptál?
Hát mert nincsen
Büntetésül itt fogsz maradni, mig azt az 
le nem lopod.

Csak most csapott a farkával felém.
Ugyan hova tűnt el az a tehén ?

Tessék megkeresni!

Zug az oroszlán bögése. 
Hol az állat szeliditö és a felesége?

Tessék megkeresni!

Nyomtatványokat


	22

