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Meghiúsított buzgőság.

Bocsánat! Elóg voltl Tovább nem hagyok éket verni, mert akkor a törzsök kétfelé la repedhetne. 
Hiszen csak azt akarom!
Hiszen esek ezt nem akarom!

•M agyar Herkó Péter* melléklapja.
Vldékltlárual tótnak 100 drb. póttal küldéstől agyütt 60 kr, vagyis 80 fillér tiszta



Elmehetnek

Megbukott a kormány.
A közös bank ormán 
Oa nem is kár érte,
Mért szaladgál Bócsbe 
önálló bank kell minekünk.
Közös bankra fittyetet vetünk

Andrássy s Wekerle.
Két busuló gerle.
Addig sonfordáltak.
Mig pórul nem jártak,
S most se király, se nemzetnek. 
Nem kellenek — elmehetnek

Wekerle issza a levét az Andrássy és a Széli 
Kálmán közös ügyes barátságának.

Wekc rle újévig a 48-asok pártján volt. A nevezetes 
bankgyülés estéjén pedig elment Széli és Andrássy 
Wekerléhez és csaknem revolverrel kényszeritették, hogy 
szint valljon. Szint is vallott proforma, de megjárta. 
Bánja is mint a kutya, mikor kilencet külkezik.

Nincs kibontakozás. Mert sem a miniszterek nem 
tudtak megegyezni sem a pártok. Ez csak elég világos 
beszéd. A 67-es miniszterek a közös bank mellett cso
portosultak a 48-asok pedig az önálló bank körül. Miután 
a 48-as pártot ketté szakasztani nem sikerült, nincs más 
hátra mint a királynak is a 48-as párt állásfoglalása 
mellett dönteni.

•
(Kossuth és Andrássy.) A <Zeit> ma érkezett szá

mában Wekerle audienciája kapcsán a magyar politikai 
helyzettel foglalkozik és egyebek között ezeket is irja:

«Mindama híresztelés, amely szerint Kossuth a 
bankkérdésben ingadozó, vagy engedékeny magatartást

tanúsítana, hamis. Kossuth az önálló bank hive, az is 
marad és ebből származott az első nagy differencia közte 
és Andrássy között. Andrássy semmi körülmények között 
sem fog az önálló bank, Kossuth semmi körülmények 
között sem fog a közös bank mellett síkra száliani 
Ezeken az elvi álláspontokon semmiféle provizóriumok 
nem változtathatnak és legtöbb ideje volna már véget 
vetni azoknak az idönkint felmerülő hírlapi hangulatkel 
téseknek, amelyek azt mesélik, hoj.y Kossuth a közös 
bank híveihez közeledik. A minisztertanácsok jegyzőköny
vei tanúsítják, hogy ö és vele együtt az összes függet
lenségi miniszterek attól a perctől kezdve, amikor a 
bankkérdés politikai kérdéssé vált, állandóan a bank 
kettéválasztása mellett nyilatkoztak.

Ez így igaz! Aki mást mond, az hazudik. Ezért 
nem is vigasztalan a helyzet, sőt biztató.

•
Simkó tanár lett és lemondott a mandátumról. Jól 

tette. A keriilele mindenáron Nagy Andort akarja követül 
He az élelmes ellenpárt most azzal korteskedik Nagy 
Andor ellen, hogy zsidó, pedig antiszemitább embert ke
resve se kaphatnának.

Szerencse, hogy erre a körmönszedett csalafinta 
kortesfogásra hamar rájöttek.

Nagy Andor bizony jobban utálja az uzsorás zsidót
és a zsidó uzsorát, mint akár Istóczy.

Porba hullott tehát már is 
Ember Árpádék pecsenyéje 
Ez különben az ó baja.
Ha bukik, nem is kár erte.

Mert a politikában is csak becsületes fegyverekkel 
szabad harcolni. Aki ez ellen vét, az megissza hamar a 
levét.
A Herko csak mindig rátalál a szeg fejére.
Ez as amiért a Herkupáiért olvasni és terjeszteni un virtus.

Megszolgálta.
Körmöczi ur a drámairó két éve dolgozott a drámá

ján és a midőn he akarta mutatni a színház igazgatónál, 
útközben elvesztette a kéziratot. Szerencsétlenségében az 
újságokhoz fordul és hirdetést tesz közzé* mely szerint 
az, aki az ö kéziratát vissza hozza, 50 korona jutalom
ban részesül.

Másnap nagy meglepetésére beállít hozzá a színház 
igazgató és felmutatja az elveszett kéziratot ezen sza
vakkal: Íme Körmöczi ur az elveszett színmüve, egy 
szegény kóristám találta meg. Kérek részére száz korona
jutalomdijat.

— De hogyan igazgató ur, hisz én csak ötven ko
ronát tűztem ki s ezt ezennel ki is fizetem ? !

Igen, de bátran megadhatja neki a dupláját;
képzelje, a szerencsétlen ember még el is olvasta a
színmüvét!

Orvos: — Az Istenért Farkas ur, ön megitta azt 
a szeszt, a mit én rheuma ellen Írtam fel önnek külső
használatra ? ?

Farkas u r : aki a rheurr.ája mellett nagy fokban 
alkoholista is.i Tudja doktor ur, én egész életemben min
dég utáltam a — külsőségeket.



Nagyon szerény. Fitikus fogadás.

Orvos: — Tehát mindenekelőtt határozottan meg
tiltok önnek mindennemű szeszes italt, máskülönben nem 
állok jót semmiért.

Cucil Miska: — I>e doktor ur, hiszen akkor nem 
ér az egész életem egy fabatkát sem ? Ha még legalább 
csak a munkát tiltotta volna el. ezt könnyebben lehetett 
volna elviselni.

Elszólta magát
— Ugyan miért udvarol nékem olyan hevesen, hisz 

nem vagyok én szép.
— Édes Klla nagysád, maga még szép is akar lenni, 

ilyen vagyon mellett ? !

Röviden.

Schwarz: — Én mégis fogadokh a fejembe, hogy 
nekem van igazam.

VVeisz: — Áll a fogadás, én meg felteszem az 
egész erszényemet.

— Hiszen az üres.
— Az nem tesz semmit, legalább egyenlő alapon 

fogunk állani.

A részvényes.
— Ki az az ur a korcsmában, csupa üres korsó 

áll körülötte ; idáig megivott, vagy 24 korsó sört ?
— Ez az ur hivatalból iszik.
__ ? ? ? ?
— Múlt héten örökölt a nagybátyjától egy kőbányai 

polgári serfőzödei részvényt s azóta elhatározta, hogy a 
fogyasztást tetemesen emelni fogja, hogy minél magasabb 
osztalékot kapjon a részvénye után.

Drága ügyesség.

Mondja csak ügyvéd ur. mibe kerül egy kérdés ? 
A kérdés nem kerül semmibe, csak a felelet

Hölgy: — Horváth ur hálát adhat a jó Istennek, 
hogy oly ügyes feleséget kapott. Az minden ruháját maga 
tudja elkészíteni és hozzá milyen szépen.

U r: — Azám! Csakhogy sajnos, minden héten 
csinál egy újat.



Rossz tanácsPapucshős

Magda!
Hol a phapa ?

Tessék megkeresni.

A őszi tájon egy magán 
Ábrándozik itt egy leány.

Tessék megkeresni.

Nyomtatványokat
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