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Harc az egyetem i keresztért

A kereszthez van szent jog u n k

S

e je lb e n győzni fogunk.

„Magyar Herkó Páter“ melléklapja.
Vidéki elárusítók jelentékeny kedvezm ényben részesülnek.

-* M IKLÓS A S T A N D O N **
Azt olvasom a zujságból, hogy
Wlassics urunk azért nem akarja
megengedni a kereszt használatát
a zegyetemen, mert ő maga is
a keresztény műveltség hatása
alatt növekedvén föl, tisztelettel
hajol meg ezen szent jelvény előtt.
Ejnye be jó! Igaz ugyan, hogy
az én szegény kocsis eszem valami
nagyon magas politikát nem épen
bir el, hanem ilyen nyakatekert
ko<k »dás fölött, még a lovam is megcsóválja a fejét.
*
Mrgpr bálom az en magam esze szerint glédába állítani
a dolgok sorrendjét. A zén lovam szereti az abrakot. S mivel
én szeretem a lovamat és mert van nekem sok abrakom,
tehát ebből az következik: hogy semmi áron sem adjak az
én lovamnak abrakot.
Hát ki látott már ilyen bolond észjárást ? Én legalább
nem ! Dejszen, nem is az én okosságom ez, hanem szakasztottan cinégért W lassics urunké.
*

s mert a zsidók legföljebb csak vendégjogot élvezm itt.
Mi következik ebből? Az-e, hogy a katolikusok iparkod
janak sjmi Ini a zsidókhoz vagy a zsidóik a katolikusok
De már ez csak tiszta! Oh nem! Hanem ami W Ls>jcs
urunk szerint az a tiszta munka, ne hogy a zsidók el talál nak
keresztényesedni, inkább tehát rajta kell lenni, hog\
ég
a keresztények is elzsidósodhassanak.
De már ennyire se müveit, se okos, se tudós nem kívá
nok lenni, annyi is szent igaz. Inkább akarok én lenni a én
egyszerű kocsis eszemmel szegény ember, mintsem ennyi
görbe rafinériával miniszter, mert ha még sokáig igv tart,
akkor aztán igazán nem tudom ám nemcsak én, de az egész
ország sem, hogy ...
Но va kérem aUh ,; n ?

Kazár honszerelem .

Továbbá, mert Pázmány Péter építette a mai egyetemet,
aki katholikus volt és kikötötte, hogy katholikus célra szolezért nem lehet az még csak keresztény sem,
hanem egyenesen felekezetnélkiilinek kell lenni.
Hol van itt az a bizonyos sütnivaló, melylyel némely
úri emberek szeretnek kérkedni, kiknek ugyan van nagy
pipájuk, de kevés a dohányuk.
«
Megpróbálom ezt is s egy kicsit tisztába hozni az én
paraszt ezzemmel.
Ez a Simli az enyém, mert én vettem. Én adok neki
enni, engem szolgál, én fizetek utána adót, — tehát én most
már azt ne is használhassam, hanem használhassa más, aki
se nem vette, se neki enni nem ád, sem érte nem fizet adót ?
Hát hol van az a rövidlátó ember, aki én velem ezt
elhitesse ?
Pedig W’lassics uram is így cselekszik szakasztottam
*
Magyarországon 10 millió katholikus van és 2 millió
Neh
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zsidó érzékenységét sérteni
rétiéi annak kell következni,
kath. érzékenységét szabad megsérte n i

Hogy az a szabadkőmives cica karmolná meg az ilyen
következetességet.
*
Megkísértem az én kocsis eszemmel ezt is egy kissé
érthetőbb formában bakra hozni. Van énnekem két jó kun
csaftom, aki kényes ember. Azonkívül van énnekem tiz más
kuncsaftom is, aki még érzékenyebb. Hát nem volna az
őrültség, ha én a két kuncsaft helyett a tizet röptéméin ki
a kocsimból ? Dehogy nem !
Épen ilyen nagy okosság Wlassics urunk zsidó-dédelgetése is.
*
Még egyet. Mert a katolikusok építették az egyetemet

Mit the találsz abban valami oly khölönöst, hodj az
Ocskay brigadiros elárólt a hazát? Hát nem nckhi jól a't
megfözették ?
****************************************
Zsidókávéházban.
Hunyadi Slajmi és Rákóczi Kóbi zsidó ügynökök zajo
san tárgyalják egymás közt a napi eseményeket. Slajmi г
türelmetlenül csenget Jónás pincérnek s kéri a hivatalos
Judapesti Közlönyt; ezt megkapván, előveszi jegyzőkönyve» •
kéjét s nagy szorgalommal kezd a lapból egyet-mást kiírni.
I ársa, a Kóbi ur ezt észrevéve, kérdi tőle:
Mikiiét notérozol olejan szorgalmathosan ki a Zeitun ból magadnak ?
Amire Slajmi ur spártai rövidséggel csak ezt feleli:
A litcethációkat.

^

Kókler-szerelem

Imigyen mutatja meg erejét.

S maga ad bokrétát szebbet, másat

Hány világ van ?

M üvész-hit

Németországnak egyik előkelő akadémiájában fizikai
zisekben a többi között ez is előfordult:
«•('sak egy világ van!*» Az egyik hallgató megcáfolni
ezvén e tételt, igy érvelt: «Az evangélium szerint a tiz megitott bélpoklos közül az egyedülihez, ki visszatért és hálát
tt az Urnák,
igy szólt az U r : Nonne decem mundi
: sunt? (Nemde, tiz gyógyult meg?
de igy is lehet
: ditani: Nemde, tiz világ teremtetett ? Ez pedig az utóbbit
ette.) «Ha tehát tiz világ is teremtetett, hamis az előbbi
tétel!»
Az elnök hiába igyekezett őt ezen helytelen állításáról
meggyőzni, ez mindannyiszor azzal felelt, hogy az a szentírásban van. Ekkor az elnök föltalálta magát és igy válaszolt :
Említett szavaid után mindjárt ez is ott van a szentirásban:
Séd novem ubi sunt, non est inventus, nisi hic unus.» (De
a többi kilenc hol van, nem találtatik, csak ez az egy.)
Az igy lefőzött vitatkozó ezután jónak látta többé hall
gatni e tárgyról.

Mond c-ak, pajtás, mi a te véleményed a mai müvészháboruról ?
Hát tudod, pajtás, teljesen igaza van Hocknak.
De én azóta a Dreyfuss-féle levél óta nem hiszek neki, még
ha imádkozik is.

^

M IK LÓ S A S T A N D O N

Azt olvasom a zujságból, hogy
W'lassics urunk azért nem akarja
megengedni a kereszt használatát
a zegyetemen, mert ó maga is
a keresztény műveltség hatása
alatt növekedvén föl, tisztelettel
hajol meg ezen szent jelvény előtt.
Ejnye be jó! Igaz ugyan, hogy
az én szegény kocsis eszem valami
nagyon magas politikát nem épen
bir el, hanem ilyen nyakatekert
( okoskodás fölött, még a lovam is megcsóválja a fejét.
*
Megpróbálom az én magam es/e szerint glédába állítani
a dolgok sorrendjét A zén lovam szereti az abrakot. S mivel
én szeretem a lovamat és mert van nekem sok abrakom,
tehát ebből az következik: hogy semmi áron sem adjak az
én lovamnak abrakot
Hát ki látott már ilyen bolond észjárást? Én legalább
nem ' Dejszen, nem is az én okosságom ez, hanem szakasz| tottan cinegéri W'lassics urunké.
♦
Továbbá, mert Pázmány Péter építette a mai egyetemet,
aki katholikus volt és kikötötte, hogy katholikus célra szol
gáljon is,
ezért nem lehet az még csak keresztény sem,
hanem egyenesen felekezetnélkiilinek kell lenni.
Hol van itt az a bizonyos sütnivaló, melylyel némely
) úri emberek szeretnek kérkedni, kiknek ugyan van nagy
> pipájuk, de kevés a dohányuk.
*
)
Megpróbálom ezt is s egy kicsit tisztába hozni az én
1 paraszt ezzemmel.
Ez a Simli az enyém, mert én vettem. Én adok neki
enni, engem szolgál, én fizetek utána adót, — tehát én most
már azt ne is használhassam, hanem használhassa más, aki
^e nem tte, se neki enni nem ád, sem érte nem fizet adót ?
Hát hol van az a rövidlátó ember, aki én velem ezt
i elhitesse ?
Pedig W’lassics uram is igy cselekszik szakasztottam
*
Magyarországon 10 millió katholikus van és 2 millió
/ч; : Nehogy tehát a 2 millió zsidó érzékenységét sérteni
T:i 1ía a kereszt, ebből aztán okvetlen annak kell következni,
h- gy a 10 millió kath. érzékenységét szabad megsérteni.
Hogy az a szabadkőmives cica karmolná meg az ilyen
következetességet.
Megkísértem az én kocsis eszemmel ezt is egy kissé
érthetőbb formában bakra hozni. Van énnekem két jó kun
csaftom, aki kényes ember. Azonkívül van énnekem tiz más
kuncsaftom is, aki még érzékenyebb. Hát nem volna az
őrültség, ha én a két kuncsaft helyett a tizet röptéméin ki
a kocsimból ? Dehogy nem !
Epen ilyen nagy okosság W’lassics urunk zs.dó-dédelgetése is.
4
Még egyet. Mert a katolikusok építették az egyetemet

s mert a zsidók legföljebb csak vendégjogot élvezne itt.
Mi következik ebből? Az-e, hogy a katolikusok ipa- odjanak simulni a zsidókhoz vagy a zsidók a katolikusok! >z^
De már ez csak tiszta! Oh nem! Hanem ami W’lassics
urunk szerint az a tiszta munka, ne hogy a zsidók el talál nak
keres/tényesedni, inkább tehát rajta kell lenni, hogy
éa
a keresztények is elzsidosodhassanak.
De már ennyire se müveit, se okos, se tudós nem kívá
nok lenni, annyi is szent igaz. Inkább akarok én lenni . én
egyszerű kocsis eszemmel szegény ember, mintsem i-unyi
görbe rafinériával miniszter, mert ha még sokáig ig лп,
akkor aztán igazán nem tudom ám nemcsak én, de az ez *sz
ország sem, hogy*...
Hova kérem a lá zn i?

Kazár honszerelem .

Mit the találsz abban valami oly kholönöst, hód] az
Ocskay brigadiros elárólt a hazát? Hát nem nekhi jól azt
megfözették ?
****************************************
Zsidókávéházban.
Hunyadi Slajmi és Rákóczi Kóbi zsidó ügynökök zaj<>san tárgyalják egymás közt a napi eseményeket. Slajmi ír
türelmetlenül csenget Jónás pincérnek s kéri a hivatalos
Judapesti Közlönyt; ezt megkapván, előveszi jegyzőkönyvecskéjét s nagy szorgalommal kezd a lapból egyet-mást kiírni.
Társa, a Kóbi ur ezt észrevéve, kérdi tőle:
Mikiiét notérozol olejan szorgalmathosan ki a Zeitungból magadnak ?
Amire Slajmi ur spártai rövidséggel csak ezt feleli:

A litcethációkat.
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Kókler-szerelem

Hány világ van ?
Németországnak egyik előkelő akadémiájában fizikai
/lsekben a többi között ez is előfordult:
Csak egy világ van!»» Az egyik hallgató megcáfolni
zvén e tételt, igy érvelt: «Az evangélium szerint a tiz megitott bélpoklos közül az egyedíilihez, ki visszatért és hálát
adóit az Urnák,
igy szólt az Ur: Nonne decem mundi
* ti sunt? (Nemde, tiz gyógyult meg?
de igy is lehet
fordítani: Nemde, tiz világ teremtetett? Ez pedig az utóbbit
^tte.) «Ela tehát tiz világ is teremtetett, hamis az előbbi
tétel!»
Az elnök hiába igyekezett őt ezen helytelen állításáról
meggyőzni, ez mindannyiszor azzal felelt, hogy az a szentírásban van. Ekkor az elnök föltalálta magát és igy válaszolt •
Említett szavaid után mindjárt ez is ott van a szentirásban :
Séd novem ubi sunt, non est inventus, nisi hic unus.»» (De
a többi kilenc hol van, nem találtatik, csak ez az egy.)
Az igy lefőzött vitatkozó ezután jónak látta többé hall, gatni e tárgyról.

Müvész-hit«

Hát tudod, pajtás, teljesen igaza van Hocknak.
De én azóta a Dreyfuss-féle levél óta nem hiszek neki, még
ha imádkozik is.

(^ONDODATO^.

(Z.) Sok iró annyira takarékos, hogy még élcet is csak
olcsót csinál.
*
X/ ellenség gyakran őszintébb a barátnál.
*
\ nőemancipáció egyenlő jogokat követel, de mélyen
hallgat az egyenlő kötelességekről.
*
X nőknél minden születésnap alkalom a íiatalodásra.
«
Az igazi jótékonyság nem gondol a hálára.
X nemzetközi jog csak egyenlő erős népek közt érvé
nyes az erős és gyönge közt nem számit.
*
Csak az a könyv tanít, amelyet átélünk.

Régikhám, mit thesz е/ a francia szó madj.irul :
indigena ?
Hát, kliedves papa, ez madjarul is csaknem beturo!betiire udjanazt teszi. Vagyis annyit jelent: Idegen a \
No ma, khedves Régikhám, igazán nem hittem volna,
hód] ennyire hasonlódja magát a madjar a franciához.

-r T r é f á s k é p r e j t v é n y e k

bjnye, szedte-vette, csipje meg a cincér,
Ugyan merre, hol van az a lusta pincér ?
Tessék megkeresni!
"»»«ми,»

• *-■

bn két napszámot fizetek,
Hát az ura hova lett ?
Tessék megkeresni!

