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Magyar Brennus'kardja

— Ugyan kérlek, ha te nem csak magadat, de még azt a kardot Is a mérlegbe veted, litaz akkor 
hogyan tarthatunk ml egyensúlyt.;

— Már pedig e nélkül a kard nélkül ne is legyen sőt nem is lesz egyensúly.

„Magyar Herkó Páter* melléklapja.
Vidékislárusltóknak 100 drb. postai küldéssel együtt 60 kr„ vagyis 80 flUér t in ta



Európai koncert

Az európai koncert hangol már,
Erősen kontráz, rá az angol már.
A muszka brummogva dömbörög,
Sőt francia is revancsot dörög 
De még mind suttyón, óvakodva csak, 
Nem tudva első bomba hová csap,
E cifra koncertből, sag zatrecene 
Valahogyan ne legyen macskazene

Ottlápiitéri Borvágjl Kalamáris nótárius uram körjegyzései.

Még ki sem iit >tt a háborít, már is keserítik -/ .H í
ják vele Magyarországot,

Radeczkyi indulóval akarják masiroztatni a magvar 
fiukat a Rákóczi helyett, a nagyszájú tehetetlen g*»g, 
tehát ismét jelt ad magáról, még idő előtt. Ez te vagy 
Ausztria. Ismerünk már szép maszk.

Csak néma német császár izeneteitől ittas<»dtuk meg 
úgy. Majd ha a hadicélra kidobált millióinkat mi is csak 
izcntiink volna, akkor talán nem fájna annyira ez a/ 
üres gőg.

*
Bienert egységes halserege paritásos igény nélkül. 

Mi ez magyarul ? A gyengébbek kedvéért megsúgom. 
Bolond magyarok ti csak fizessetek és hallgassatok, ha a 
hadseregről van szó, mert az se nem közős, se nem egy
séges, hanem tisztára osztrák.

így már aztán sokkal tisztábban lát minden magyar, 
h o g y  a Bienert mit akar, vagy legalább mit szeretne.

Csakhogy persze, még azon közben fog történni 
más egyéb valami is,

Herkó uccse pompás humor volt az, amit a muszka 
duma üzent tegnap Szerbiába. Oroszország most gyenge, 
de majd a jövőben megfogja bosszulni a szlávok sérelmét.

Hozómra nem félünk í
Ez pedig tisztára hozómra való ijesztés. Mi is elég 

kedélyesen fogadtuk, de hát még ha megtudják a japánok.

Szerbia háta mögött a francia, orosz, angol szövet
ség lappang valószínűleg, mely Európai háborút szeretne 
minden áron.

Ha Olaszország megbízható szövetséges volna, akkor
talán ettől sem kellene tartani. De így? . • • Főleg mióta 
Olaszország felső Itáliába csaknem összes lovasságát fel- 
vetette ?

*
Romániából 20 ezerrel több disznó jöhet be Magyar- 

országba a legujacb kereskedelmi szerződés réven,
Én legalább csak 4 .'»román disznót tudnék örökre

kiküldeni tőlünk Romániába — teljesen megvolnék elé- 
gedve a helyzettel.

*
Kristófty a trónörökösnél járt a múlt hetekben Ez 

Kristóféra nézve kitüntetés lehet. A trónörökösre nézve
azonban határozottan nem.

József királyi herceg a gyászos időkben tengerre
szállt a nemzet árulói elöl. Bizony.
A Herkó csak mindig rátalál a szeg
/-? az amiért a H' rkof átért olvasni is te r je  un virtus.

A híres.
(Z) — No baka, ki a gyiklesüvel.

Nem gyikot lesek én evve, hanem bosnyákot. 
De a bosnyák meg rád dönti ám a sziklát. 
Akkorra én mán a Ilid alatt leszek ám.

Jól felelt
Mennyiér ád kend ebblll a halbu pénz nékü 
Pénz nékü nincs hal.
Má hogyne vóna.

— No a mi van, azt mind neked adom.

Hep Cices Drágái jó kívánságai.
Még a balphárt se fogagygyon 

be théged, csak a sir.

Edj khézitháskába térgyen ej
egész vagyonúd.

Réph ularáhul fhözzenek nekhed 
khávét.

Khovács vergyen rád jó titartó., lábbelit, 
a

Állva thörténynyék a the themetésed.
♦

I.édj tbc edj hulláim, de ludhust ne láss soha. 
a

Akkhor is khacagjál, amikhor sirni khöne.

Minden dnlgodhul led jen edj szliép szapphanhugy-
borék.

De azér the lédj a világon legmocskhossahb.



Óvatosság

— Tegye fő a kalapját Mihály gazda.
— Alássan köszönöm a szives jóságát üdvégy ur. 

Csupán csak azt szeretném tudni, hogy ezáltal nem köl-e 
többet tizetni.

Azt várta.

Fiatal férj: — (délben hazajőve.) Pfuj, de fene 
rossz szag van itt! Ugylátszik minden odaégett! Nem 
volna a legjobb ha a vendéglőbe mennénk ebédelni ?

Menyecske : — Ha gondolod, hát menjünk! Ma ott 
borsó van füstőltoldalassal! Elövigyázatból már meg is 
kérdeztem!

Egy jó szív.

Hallja. Telegraph ur. Legyen szives és telegrafál- 
jon a városba a lányomnak, hogy az apjuk beteg; de 
nagyon lassan telegrapháljon, hogy szegényke meg ne 
ijedjen.

Következtetés.

— Mondja csak bácsi, ez a kutya hordócskát
evett?

— Mért ?
— Mert a dongái nagyon is látszanak.

Nem használ.

Nyerges: A férje ura mesélte a múltkor, ha ő
dühös lesz valamiért, akkor előbb mindig őtvenig számlál! 
Ugyebár ez nagyon kellemes dolog ?

Csipdesiné: — Ugyan hagyjon nekem békét avval 
az ostobasággal ! O a bolond fejével egyebet sem tesz, 
mint egész nap folyton számlál!

Ráduplázva.

— Ön hazudik Fedenveiss ur, hogy csak szépsé- 
gemér akar maga engem megházasodni, mert ön már 
bizonyossal! látta az én betétkönyvecském 75 ecer kho- 
ronáját is.

— Angyali Rebili! Higyjen nekhem. Még annál 
szebb khönyvet sem láttam ezen a világon.



Ungvári gratuláció. Részeg ember logikája

héten szerdán fog leégni.

Keed is fene mód szeretheti az itókát sógor.
— Aztán mini véli azt a sógor?
— Hát mert oly szép ibolyasziníi az orra kendnek.
— Az tények mitsem bizonyítanak. A kend neve 

is Király és mégis kódis, mint a templom egere.

Kire a trón rászáll, 
Hol a kínai császár?

Tessék megkeresni!

Az a kérdés itt már most, 
Hol a részeg korcsmáros ?

Tessék megkeresni!
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