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Menekülés a kóser tömjén elől.

Apage Satanast „ Hazafiasésln em zeti“ vagyok én*< t i  kóser töm jén ezéstek  nélkül is.

„Magyar Herkó Páter“ melléklapja.

Vidéki elárusítók jelentékeny kedvezményben részesülnek.
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Az esztergom i nemzeti ünnep méltó folytatása volt 
a pesti kath. nagygyűlés is, melyet ép oly joggal vehetünk 
nemzeti ünnepnek, mint akár a/ előbbit. .Micsoda gyönyörű 
publikum volt az, azt egyszerűen leírni nem is lehet.

Csak mikor igy egvűtt látja az ember a nemzet lelkének 
igazi szinejavát, akkor resteli, hogy idáig mégis milyen 
kevese. tudtunk tenni.

*

Széli Kálmán ott volt a szent Istvánnapi körmeneten.
joggal és méltán lestük e nagy politikai fontosságú moz
zanatot, mely minket egy s/ebb és öntudatosabb jövő remé
nyre ‘gosit :• »1. Л régi keresztény társadalom megújhodására.

I száéknak és Bmíívéknak persze roppant zokon esik 
 ̂ v Kalman e gyengéd figyelme és bizonyára hálásabbak 

'ettek v na iránta, ha ez elöl ő is mint valamikor ők 
< >-ztende: ‘ \agy Apanagyfalura szökött volna.

*

A kath. nagygyűlés ggyik szónoka megdicsérte azon
- s :m étereket, kik az ő felekezetűk élén nem szé- 

s gt Л a la I >bl k< vétkezéssel teljesíteni,
sót buzgóm eliiljárni.

H< van W’lassLs?' Г : g szívesen látnok mi is! Hol 
m Wiassics >! Ah \\ — Nem ér rá szegény, roppant
. 4 tón: -ss.ig ; le."le: g : íz a lipótvárosi izr. nőegylet

{ vezérkarának.
Bizniu \\ aS'igs с-лк Iván katholikus, mint aminőt

J a fúró kihány.

A kath. nagygyűlés kir lyfelkószöntőjén a zenekar 
let Gottei • sak a ha t ig érlu t< it el, m  11

a/t.m cm> tita az ^Isten akid meg a magyart». Nyolcszázan
énekelték.

*

Semmi disszonánciája nem volt a szép ünnepnek, 
ki e eg\et. Azt, mikor az ősz vezér egy áldozatkész férfiú 

* tejeiről emlékezett meg már mindenki bizonyos volt 
fei« hogy ez az áldozatkész ember gróf Wenckheim Frigy es 
■ vsz, aki a katholikus-kör palotája építésekor egy szuszra csak 

! 150 ezer forintot adott.
És ti ram fia, mi sült ki 0 Az, hogy a felköszöntött áldozat

kész férfiú nem más, mint Molnár János prelátus ur.
Tisztelet, becsület a prelátus urnák, ne kicsinylés gyanánt 

hangozzék el a szó, de ha egy csöpp érzék ul valakiben az 
ő helyen, akkor az <> els< kötelessége lett volna ezt a szép 
megtiszteltetést az ő igazán méltó helyére juttatni és Wenck- 
heim Frigyes számlájára honorálni.

Különben erősen hisszük, hogy ez a kis mulasztás 
a nemes gróf urnák nem derogál, mert ahol beszélni kell csak,

Inger Szolim án m oham edán. Ki az, aki ne
ismerné a múlt évek folyamán)! azt a temesvári születésű 
zsidó firmát, ki Fehérvaryt is becsapta néhányszáz fegyver 
erejéig, hogy a keleten keresztény expedíció, hogy ne mond
juk missziót tervez.

A keresztény misszió) persze nem sikerült, fölcsapott 
tehát mohamedánnak és meglehetős pozíciót szervezett Sza- 
moliban. Fs most * halul a keresztényekre» jelszó alatt támadja 
Abessiniában a derék n ég üst.

Ilven a zsidó! Nemcsak ez, a többi is A rebach, a rebach. 
Remélhetőleg azonban, Menelik még megfogja ezért őt 
tanítani.

♦

A M argitsziget hidavatása igazán fényes volt. József 
királyi herceg alcsuthi polgár ur valóban fényes magyar 
vendégszeretettel hidalta át Pestet a szigetre.

Könnyű neki. Sokkal nehezebb dolgot is áthidalt ő már
többször is. *

Még egy híd kellene Buda és Pest között, nem az 
eskütérit értjük, hanem az 1 így ház és az Állam köztit, melyre 
pedig ugyancsak nagy szükségünk volna. Vaszary és Széli 
már hozzá fogott Fsztergomban. 1 élő, hogy csak a kezdetnél 
marad. Jóllehet, ö millió kath. már mégis csak megérdemelne 
legalább némi kis figyelmet, hogy róla nála nélkül semmit.

József kir. herceg különben is oly zamatos magyar ezer
mester, hátha ehez a hídhoz sem lenne épen rossz pallér.

*
i Pekinget bevették. A város lángokban áll. А/ anya- j 

császárné menekül. A követek föl vannak mentve. A szövet
ségesek bombázzák a várost ».

I ízt a kis táv h atot véletlenül így is elég ügyesen szöve- 
gezhették volna:

«А/ anyacsászárné lángokban áll. A szövetségesek őt 
erősen bombázzák. Peking föl van mentve. A követek be 
vannak véve**.

«

A kath. nagygyűlés oly mesébe illő csoda szép hatá
rok között mozgott s oly szép és gazdag sikereket aratott, 
minőt még idáig soha. Püspök, érsek, földesur, gróf, paraszt- 
asszony, mesterember, kisgazda egymás mellett egysorban 
oly szép összhanggal, egy eszméért és célért lángadozva, 
ilyet igazán csak a katholicizmus tud produkálni.

A protestánsok is megülik a (XX) éves jubileumot,
csakhogy persze a protestantizmus októberi dátumával. Hát 
még a jubileumot meg sem kezdték, máris protestálnak ! 
a protestantizmussal? De már ez ellen mi is protestálunk. 
Bar az igaz, hogy szent István is protestált, de csak a német 
eszme ellen ám és a császár ellen. Nem jutott eszébe neki, 
hogy a német vallással ide német erkölcsöket is átplántáljon.

Hasztalan élt volna akár Luther Márton, akár Kálvin j 
János akkor akármit mond is rája a Magyar Szósz, bizony 
nem kellett volna neki sem testének, sem lelkének, hogv 
ezzel a magyar egységet megbontsa.

*



ООМЮЬАТОЦ.

(Z.) Akinek az ember betömi a száját, az nyitja föl 
száját legnagyobbra az ember ellen.

*
A hazugot az is boszantja, hogy a kétszer kettő négyet 

I kell ismernie.
*

A vénség nem fáj annyira, mint a vénülés.
*

Kevesebb lenne a nagy ember, ha több lenne a valódi 
her.

*
iyakran boldogabb a légvár lakója, mint a kővár ura. 

*
A hiba elismerése még nem jelenti az igazság szeretetét.

♦
A lelkiismeret a lélek élete.

*
A bankártól a koldusig gyakran egy perc az ut csupán.

♦
Legnehezebb tűrni a megérdemelt megaláztatást.

*
Az ellenfél gyöngesége a legnagyobb erősség.

Bűnt követ el, aki eszményeitől fosztja meg a népet.

Nagy különbség.

Barátom, az ön baja csalhatatlanul tüdővizenyőség. 
— Lehetetlen, orvos ur, soha, de soha egy csöpp vizet 

n ittam, örökké a legfinomabb Radó-féle borokat tar
aiam.

Az épen nem zárja ki, sőt megerősíti azt.
Tehát még Radó is keresztelte volna borait?! Uram 

az lehetetlen!
Nem is a víztől van az a viz, hanem az igazi erős

bortól!
Az már más, doktor ur.

M eglepő ajánlat.
Bankár : Mit akar tőlem ?
Csavargó: Tessék belépni a munkanélküliek segélyegy

letébe.

Tréfás képrejtvény.

Pekingben a bősz katonák 
Elfognak négy udvari dámát.

Nem szégyenli magát.

— Nem szédjeli mogát, Imre khomám, olyan khomisz 
zsidónak való mesterség miatt, hodj most már maga is botos
nak tsap fül a fodjasztási szüvetkhezetben ?

Nem én, Slajmi szomszéd; ahogyan maga nem 
szégyelte azt 30 év óta, ép úgy nem fogom szégyenleni 
én sem.

— Csakhodj én már khezdem ám szédjenleni.
Nem, Slajmi szomszéd, maga ezt már nem szégyen

leni kezdi, hanem erősen fájlalni, hogy most már nekünk is 
kezd kinyílni a szemünk.



Lenyelheted a haragodat.
Midőn ügyed erre késztet.
De barátom, m ondd: mit ér az,

I Ha mérged meg nem emészted 0
*

Nem várjuk azt, hogy egy buta ember 
Néha okos tettet elkövessen.
Ám, hogy az okos ostobaságot 
Elkövessen: ezt várjuk mi lesben.

* '
* Erélyesnek tartja magát Bandi,
Ki különben elég feddhetetlen.
Pedu hogyha igazat kell szólnunk:
Nem egyéb ő, csakis kíméletlen.

Magány.
Ha a magányt nagyon érzed, akkor 
(jyötör téged, kínokhoz vezet.
De mihelyt mar nem érzed magányod’ : 
Ez, számodra gyönyör, éi vezet!

Igazán grosartig !

Nagy különbség.

-900

I íssa, W n iga nekhem_mindig azt^vei az én 
nememre, hodj én Min.fikhálok, pedig bizony maga se 

' l me íkké sántikl

Ravaszság.
Vendég: Nézze, a pincér mindig annál a fiatal házas

párnál áll. . .
Korcs maros: Hja, kérem, azok folyton rendelnek, csak

hogy a pincér elmenjen a nyakukról...

Hallodtad, pajti, hodj a Hegykhövi Jónás az u nemesi 
oklevelével angyira siette magát haza, hodj bethörte az ajtó 
előtt nagysiettében az orrát

Még nem hallottam. No de ez igazán grajszarthig, 
hiszen akhor nem is gült már thöbbé az u nemessége.

1 lodj értsek ezt ?
Hát tsak ódj, mert ha eds/er khilukadt a khotyabör 

akhor az érthéke már ugyis érvénythelen.

M egengedi.

/

— Megengedi szép nagysád, hogy Aöw/hessem ? 
Megengedem, igen, Imgy követ ehessen !


	38

