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M ajd m eg  /esz m utatva általam  S zélinek , hogy nem csak az á lta la i lapoknak vanatik tenn i 

p o litik a i h itvallása9 hanem nekünk is /

„Magyar Herkó Páter“ melléklapja



TANI  TANI A S Z E G É N Y  C S Á N G Ó K N A K .
kántram uram szünidei ötletei.

Kérdem a minap az egyik nebulót, hogy ó a természet- 
\  •/ ííл!11 ш -/talva közül melyikbe teszi a cukrot.

Aszondja, hogy a kávéba. Lefűzött a mókus! Sebaj, 
okosan telelt.

Hozván szorozunk tízzel? kérdem a másikat.
Hát a buksi mit felelt?
Aszondja, hogy :

1'gy szorozunk tízzel, ha jobbra (egy) semmit (se)
teszünk.

Szaván is fogtam !
1 n azonban mégis tettem valamit jobbról is, balról is neki.

A szegény csángóknak, 
Nehány iskolája,

A magyar segélypénzt 
Már hiába várja.

Szemet szúrt a fillér 
A német sógornak, 

Kinek fejében oly
Nemes eszmék forrnak.

Kinek irányunkban 
Szive nem hord rosszat, 

Sőt boldog, hogyha ránk 
Valami jót hozhat.

Jámbor szolgálatra 
Idomít a karja,

A mi nagyjainkat 
Kis ujján csavarja.

Egy szemhunyoritás 
Nekünk édes parancs, 

Lábához gurulunk 
Mint elejtett narancs.

Ámde a román pénz 
Úszhat a Dunán át,

Brassó az állomás 
Nem Kunság vagy Bánát.

Itt iitik azt zsebre 
Bukaresti firmák,

Másképp tán a magyart 
Immár nem is szidnák.

Ettől növekedik 
Szivük édes láza.

Mely a magyart szidja, 
Átkozza, gyalázza

Ezt a jó fajt tehát 
Dédelgetni szükség;

A csángóknak nem árt. 
Akár agyonüssék !

Alázattal hajtsunk
Térdet Bécsországnak,

Mól minden jó eszmét 
A szájunkba rágnak.

Jó Wlassits hát csak nyeld,
Működjék a garat,

Különben keserű
Lesz még a poharad ! Cybdn

\ szomszéd kollegám azt mondta a minap:
\ /  én k-AMN'in igazán hogy értelmes, ritka eszű egy 

ember. Kár, hogy nem tanult.
mondok ezt már én tapasztaltam maga n is. 

A mit csak egyszer is meglát a szeme nappal, azt keze 
éjjel már felfogja.

♦

egám *- i ségi n t gy érte
sített egy táviratban :

* . reggel meghalt, kimondhatatlan vesztesé
ge n ;iz Ankemél fedezve van.

I' n lurkó, várj csak ezt sürgonyoztem neki

t feleséged miatt ne aggódj, ó okvetlenül 
u ui fog, mert hiszem a martyrok Isten választottjai

voltak mindig is.»

• ír mestert mar én is láttam játszani.
- ■»lem, mit játszik legjobban?

Azt hiszem — mondok a tarokkot 
tani könnyű, csak élni nehéz.

M egfelelt.

\ ínye, angyal >m mar hogy lehet a más haját olyan
büszkén viselni ?

I gyan menjen maga, kiálhatatlan. Hát hogy lehet egy 
pír keztyüt fölhuzn:, a mit előbb egymás borjú viselt.

Zalka János győri püspök.

Mióta Zalka János, a jó öreg győri püspök egy kisst 
gyengébben van, kerekekkel ellátott kaross/ékben tolj.ik ide 
oda. A mull nyáron többször lekivánkozott a rezidencziája 
mellett elterülő szép kertjébe. Hogy az emeletről könnyebben 
vihessék le a földszinre, littet, azaz csigáti-járó leeresztő s 
- föihuzó-gépet készíttetett A püspökvár körül settenkedett 
mindig egy Sipos Józsi nevű koldus. Már évek óta folyton 
azért ácsorgóit ott nap-nap után, hogy a járó-kelő papoktól 
alamizsnát kéregessen. Sipos Jó/м kiváltképen arra figyelt, 
mikor tolják ki a püspököt a kertbe. Ilyenkor tüstént ott 
termett a kertajtónál, illedelmesen megcsókolta a püspök 
kezét s nehány fillért kért tőle. A püspök végtére is meg
unta a kellemetlen napi viziteket, mert hiszen ki sem moz
dulhatott a palotájából anélkül, hogy Józsi kézcsókját és 
hadisarc/át kikerülhette \ohia. Midőn egy napon Józsi ismét 
a régi tempó szerint eléje állt, kedvetlenül igy szólt a jo pii> 
pók a koldusnak.

í j, Józsi, csak téged ne látnálak!
Józsi nem szólt semmit s elsőmpolygott. Bement a püs

pöki palota folyosójára, ho! a fölhuzó-készulek volt s bele- 
kuporodott a ládas/erii kés/iilékbe. Még a hajaszála sem 
látszott ki. 1 gyszer esik tolja к vissza a püspökéit. Józsi már 
messziről kiáltja:

Kegyelmes uram, csókolom kegyes kezeit, most már 
nem lá t!

\  püspök nagyot nevetett a hunezut koldus furlangján 
és dusásan meg is ajándékozta.
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A zsuki jegyző  kifizetve.

БиЦ( I S A :

In egy sánta valakivel jóidban á ll;
ha egy rovotdnultu egyénnek van jövendőbelije;
ha egy csendőr lármázik ;
ha egy leány legénykedik ;
ha egy csizmadia papncshős;
ha egy biztos csalódik ;
ha egy cukrász megkeseríti valakinek a/ életét; 
ha egy nemdohányzó valakit lepipál ; 
ha egy kopasz hajmeresztő hirt olvas; 
ha egy iró egy ki kezdést bevegez ; 
ha valaki hideg fürdőt melegen ajánl.

NEM F L 'gO SA :

ha egy festő fölcsap színésznek; 
ha egy tiszttartó kardoskodik; 
ha egy gyújtogató tiizeskedik; 
ha egy labda-ügynök megugrik ; 
ha székelyek üléseznek;
ha egy patikárus mérgelődik. Seh.)

Csak ne olyan hegyesen, atyafiak; mert azért még 
nem bizonyos ám, hogy a «törvény, jog, /gázsiig' eltart még 
a jövő választásokig; addig ugyan még tizszer is vissza
fordulhat Tisza-Bánffyék szekere, hogy Széli Kálmánnak még 
csak hírmondója sem marad.

Dejszen, jegyző urunk, eddig maga muzsikált és mi 
táncoltunk, ahogyan magának tetszett; mai naptól fogva meg 
mi muzsikálunk és úgy fog táncolni maga, ahogy csak a 
törvény, jog, igazság fütyül majd magának.

S em m ik ü lön ös.

Papír fájdalom .

Megfogolsz látni, hodj a bürök ójra megverik az 
angolokat és az angolok edj oly potsékká lesznek théve, mint 
Szentesen a Kossuth-Otvös-féle khortcs matuiver. Vigyázz 
bak rája !

Kh, mit ennek Ili a szentesi khodarc. Nekhem az 
angol papírok esése sokkal jobban táj, mert Kossuthék 
Szentesről legalább elszökhettek, de az én papírjaimhoz 
már aligha van remény, hodj felszökhetnek.

Képzelje, tanár ur Szegény térjem éjien születése 
napján halt meg. .Mily különös játéka a Gondviselésnek!

Én ebben éjien semmi különöset sem találok, mert 
volt nekem egy barátom, akinek a fia épen halála napján 
született.



Ismerd meg tenmagadat. Füstölnék föl.

.Mondja csak kee, biró uram. mi legyen а/ a bor/c- 
ado elhalasztása ?

Mát édes szógám, a magyarít ippeg csak azt teszi. 
hog\ idáig a paraszt fizette még annak az nyereségnek a 
stemplijét is. amit az nacscságos zsidó milliomos urak a mi 
bőrünkből kipréseltek, most azután már csaknem úgy vöt 
a do og, hogy majd ők maguk fizetik... Hanem aztán for
dultak egyet és újra csak a paraszt nyakába sózták!

Ajnye, bíró uram, hogy füstőnék fő az síitnye válóját, 
aki ezt igy csinyálta ki.

Füstőnék ám föl ne csak a sütnyivalóját, de utet 
magát is. egészen.

B orom iszsza vigasz rem ény.

[ )r édesem, az orvos azt mondta, hog. rövidesen meg fogsz vakulni, ha
z iviist abba nem hagyod.

I h mit orvos! Csak л fundamentum legyen erős, ha az ablakok egy kicsit 
} vettek in. . .  Különben várj, hát nem iszom, csak öntsd !

S zecessz ió s  „h ier^-ek .

\u g y  zuvor és harc von mostanában, 
.1 mi kedves Ausztriánkban, 
i'ölkapott un a szecesszió,
S nyargal, mint J ékvesztett csikó. 
Marakodik a két dupla,
/ nnek feje, annak farka 
/ mez sas, amaz oroszlán,
( '.sunya állat az mindahány, 
fgvtnás szorít, tol hit nyúzzak,
Ha boy г a kik bÍrják marjak, 
l.gy sem enged az övéből, 
l i fegyvert csinál nyelvéből,
A másik ezt nem engedi, 
l j  nóta bár, mégis régi.
Igv megy ez hónapok óta,
Mindig csak a régi nóta.
Küzd, vergődik ahogy csak bír,
.1 /d e , a jelen és a hier, 
lárgyal a közös delegát,
Rengeteg milliót hidd,
Л politikája ravasz,
Mimién költséget megszavaz,
S mi fizetjük azt mit kiró.
! ! ! i< Hz az egy nem szecesszió •> / / /

Vipern.
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