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Az Egyetértés és a Magyar Szósz fúziója.

„Magyar Herkó Páter“ melléklapja.

Vidéki elárusítók jelentékeny kedvezményben részesülnek.



A „Magyar Herkó Páter“ alakjai az egyetemi keresztekről.

Lovag Hencegi Izór.

Khürösztct az edjetemen! 
.Mire föl ? Igazán leherlich ! 
Mar mitsede edj blazirt gon
dolat, hodj holmi ósdi ra
jongó szerszámokval meg
bélyegezzenek a műveltség
iül a közszellemt ? \a ja  ! 

Jószt is hadjunk kidobni 
az «'»teára nemtsak a khürösztöket, hanem 
m ;g az árnyékát is. Ha a botlia ultrá
mon tánoknak az nem is tetszik, majd 
fogja ithélm mithülünk az izraelit khüz- 
vélemény.

Miklós a standon.
Tisztölöm cinegéri 

Wla^sics urat, de még 
jobban azt a két beteg 
nem szavazó urat, kik 
a szent ügyet elbukni 
engedték.

Lovam becsületére 
mondom, nincs ezek
ben a derék urakban 

akkora szikra éle hit sem, mint a leesett 
4’ gj volna akkor keresztény 

tisztesség ? No de sebaj! Most már tud
juk legalább a zsidó liberális törekvések
re >1, hogy... Hová kérem alássa n ?

Én Bácsi Gergely ur.

Tiszteltcimii fő-fő- 
tisztelendő uram !

Az egyetemi keresz
tek ügyében történt 
elmarasztalási rangfo
kozat ellenében meg- 
botránkozó szavallati 
érdekeltséget hozok 
folyamatba.

Szégyelje magát az 
szégyelje magát Wlas- 
cinegéri lángbuzgalma 

még az zsinagógabeli aranyborjúnak is 
csak gyalázatára érvényesülhet. Sött 
csakis !

Garantirozó Kóbi.

Rebbálám Thollagi.

Hodj megbokta a khereszt, 
Sajdirididaj!

Hadjok én thecceni ezt, 
Sajdirididaj!

Legalább Mögendov, 
Sajdirididaj!

Ciceszt, pajeszt jól megóv, 
Sajdirididaj-daj-daj!

Minek a felekezet, 
Sajdirididaj!

Ha az khürösztöt vezet, 
Sajdirididaj!

De ha sakterkhést szolgál, 
Sajdirididaj í

Az már egész máskhént áll, 
Sajdirididaj-daj-daj!

Bánffy Dezső és Thisza Kálmán mi
kor meghallotta, hodj az edjetemi kiirösz- 
töket leszavazták, fájdalmas keserűséggel 
idj kiáltották föl

Jessus Mária! ezt mi thól nem 
éljük ! *

A Madjar Szósz szerkhesztüsége pedig 
iázitó vezércikkt irtha amiatt, hodj ő 
mégis meg fog mothatni, hodj még 
katholikus hitszónoknak is khöll 
lenni mielőbb, nemtsak kürösztnek az 
edjetemen.

Akhi mindezt nem elhiszi, tedje róla.

Fráter Veredikusz.

A mai keresztény köz
szellem Pázmán egyete
mén olyan, mint az An
gyal Bandi, mikor hitelbe 
borozott a kondorosi csár
dában : kitették a szűrét. 

*
Timon Ákos és Rapaits betegsége 

pedig olyan volt, mint a jó színész arca 
előadás alatt: maszkírozott.

Hepp cicesz.

Ledjél the edj 
igazi kürösztjülölő 
zsidó és mégis kü- 
rösztök nélkhül is 
ledjen a the vállai- 
don edj nadj kü- 
röszt.

Wlassics Jola 
küröszt iránti szent 

the boldogságodul!

Dűlapintéri.

— Köszönjük 
alássan, Wlas
sics urunk, ezen 
kegyes szívessé
gét, hogy meg
mutatta nekünk, 
mennyire barát
ja a keresztnek.

Majdalkalmi- 
lag, ha Szom

bathelyen föl fog lépni, leszünk szívesek 
rája emlékeztetni.

Még ha Jajtelesz Abraháni alapította 
volna is a Pázmán-egyetemet, még akkor 
sem lett volna szabad a kultuszminisz
ternek igy böstörködni. Keresztelje meg 
érte őt a Scharf Móric.

Faxl M axi-gondolatok.

Az edjetemi kürösztöktül a ditsüség 
mindenesetre van edj roppant veszede
lem. Miért ? Mert ha az edjetemi ifjóság 
a küröszt nélkül is tudta djőzni, meny
nyivel inkhább thodna djőzni a jövőben 
a radikhólikás izraelita ifjak fölött. Naja, 
még edjéb se nem volna hátra.

Hát nem elég, hodj Pázmán az üvé 
alapító-levélben edjenesen kiköti a kath. 
hit ápolását ? Hát nem elég, hodj azt 
mi edszerően föl se veszszük ? Köllene 
most még a küröszt is. Olejan nincs 
a sifonérban. Ezaj!



Bánffy álma.
(Bánffy Ádám, mint fáraó.)

«Azt tartom, hogy megleltem az utat, mely a valódi nagysághoz vezet.*» 
(Az ember tragédiája, IV. szin.)

mysterium.
flngyalsereg ezüst hangon 
Zeng Betlehem felett,
0loria--Pax! Barmatoznak 
Шаг a megnyílt egek.

€pedve várt Üdvözítő 
Üdv és hála néked !
Születésed felett örül 
lüínden igaz lélek.

Воду elhagyjad égi trónod 
m i vitt rá ? Jlh értem ! 
Szeretetből hogy szenvedhess 
És meghalhass értem.

S hogy testet ölt a tiszta Szűz 
méhét nem rettegvén ?
Erőlködve bár, föléri 
Ezt is gyarló elmém.

S kinyúnyolva hogy szégyenfán 
Süggj e gyk o r. . . mily ta lán y ! 
Ám megfejtve gyönyörűen 
Cesz husvét hajnalán.

De hogy épen zsidóvá mért 
m áztad le m agad? 
már ez véges elmém előtt 
Örök talány marad. Dorogi Pál.

F^EjgDES» 1МЦЕ VÁLTASZ ÁDÁM. Kik a legarcátlanabb hirlaptudósitók ?
A futó zsidók.

*

Mi különbség van a 13 próbás Bánffy-huszárok és 
Kossuth Franci között, kivált hol kölcsönszavázatokat lehet 
csenni ?

Semmi.
*

Meg fog-e látszani az eredménye e szép szövetség
nek a jövő választásokon ?

— A jő választ lát sokon.
*

Minő szerepet fog vinni Bánffy pártkasszája?
— Bánffyt a párt kasszálja.

¥
Mikor fognak összeférni majd a magyar zsidók a 

kereszttel ?
— Majd ha a magyar zsidót keresztel.

¥

Mit fog tenni a jövő választáson Qajárival Belényes?
— Belé-nyes.

Mentség.

Ella: Hogyan, te hozzámész Mátéhoz ? !
Bella: Kénytelen vagyok.
Ella: Miért ?
Bella : Mert már nem bírom ki a verseit, a miket hoz

zám ir.



Csípős szellem esség. A legfontosabb.

Hadnagy: Itt lakik, FJza nagysád, itt !
Hölgy: Hol?
Hadnagy: A keblemben.
Hölgy Ah ! tehát vattában í Na ugy-e, hogy meg ne

hűljek ! Köszönöm !

Igazán eljegyezted Ilonkát?
— Tegnap.

De hiszen az a leány valóságos drótbáb! 
Az ám, csakhogy aranydrótból!

-7 Tréfás  k é p r e j t v é n y e k

Három urfi lesve vigyáz,
Hol van a negyedik vadász ?

>
Itt van a mámele, j
Hol a kedves fia a Számele ?
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