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,Magyar Herkó Páter* melléklapja.
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E gy

t\itoán\renegát magyarhoz.

Jársz még Palesztinába.
Mmt vezeklő barát.
Pejedre hamut hintve
5 hordasz daróc csuhát.

Mely lelkedet karmával
Szakgatja. dúlja szét.
hogy szived vért izzó lesz.
Az agyad meg sötét.

S amint a pápa hallja
A roppant bűn neszét.
Az rögtön összecsapja
Imádsáfjos kezét.

Sarutlan. fóveg nélkül.
A porba kúszva lenn . . .
Mmt nagy bűnöst, megbámul
Még sok-sok idegen.

S mivel te a szent földön
Gyógyírt nem lelhetél.
El fogsz Rómába menni
Méltó bünbocsánatér'.

A kegy sugára arcán
Haraqra változik
Az oldhatatlan bűntől.
Székéről felszökik.

Böjtölsz még étlen-szomjan
És tűrsz korbácsolást.
S míg tégedet bánthatnak.
f)e te nem bánthatsz mást.

5 a szent atya lábához
Roskadva hullsz oda:
Atyám, egy roppant bűn nyom
5 nem hagy nyugton soha !

Istennél a bocsánat
5 bűnért irgalmazás!
Csak egy, mit nem bocsát meg.
A hazaárulást I

Tö;issel lesz behintve
Könyázott fekhelyed.
De nem hagy ám nyugodni
A lelkiismeret.

Csak bizalom, jó fiam.
Mondd hát e! nagy bűnöd!
S te súgva, nyöszörögve
A szemed •esütöd.

Hej I Vojvoda tfajda Sándor.
Csúf. álnok renegát,
De meg se halhass addig
Míg ezt nem éled átl

Garay

KÉRDÉS IMRE -

V Á L A SZ A d AM.

— Nem is hiszem koma, hogy
valamikor nem volt foghuzó.

az a Ballagi

— Mér mondja nekem ezt a koma ?
— Hát csak azér, mer meglátszott rajta nagyon
is a szakértő, mikor a Bredicsanu és Polit urak méregfogait sorra kihuzogatta.

— Mit szól koma W ekerle mai beszédéhez?
— Még sok ilyen svábot a magyarnak, k o m a!
Hunyadyról is aszongyák, hogy oláh vót.
Nem tesz a koma semmit. Akkor hát még
sok olyan oláht. Maga lehetett oláh származású, de a
szive, lelke, a szelleme az bizonyos, hogy magyar
vót. Wekerléé is az.
— Hászen azér áldja meg az Isten mind az
ilyen németet is.

Mi az a világszabadság, koma ?
Mi-e? No várjon koma. kiverem a pipámat.
I gy ni. Hát ez a világszabadság: szemfény vesztó
üresség, világcsalás. Kevesebb, mint ez a hamu és
tóbb, mint az akasztófa. A szappanbuborék legalább
^zép, ha haszontalan is, de ez a nagyszájú szó még
ennél is haszontalanabb, mert kártékony.
— Most már értem, koma.

— Ki volt az a bizonyos Svatopluk, akit Vajdu
Sandoru ur a Házban annyira em legetett?
— Vajda ur aszongya, hogy az egy kitűnő tót
költő vót.
— No, ha költö vót, akkor az Úristen sokáig
éltesse, mer a költők rendszerint a népszabadság
dalnokai, akár magyarok, akár tótok, akár románokMár ez igaz koma, de én csak egy Svatoplukot ismertem, akinek a hátára Árpád apánk irta tel
a legszebb költeményt a kardjával.

— Mondja csak koma, miféle ember lehet az a
Halász Lajos képviselő, aki a minap azért támadt rá
Apponyira, hogy az iskolában a keresztény erkölcsö
ket akarja műveltetni ?
Vallástalan szabadkőműves volt az, koma.
— Hát aztán az ilyen embert nem tudják moresre tanítani ?
— Nincs az ilyennek morese koma, mer oda
egy kis műveltség is kellene.

C igány észszel.

— A féfétistelendé ur ast prédikálta vasárnap, hogy
százszor nagyobb as éréme a pástornak egy elvesett
juh miatt, mint kilencvenkilenc meglevőn. Hát mondok
mér ne serezszsek én is százszoros eremet ánnak a jó
pás tornak ?
Ism eri a gazdáját.

Zulu cáfolat.

— Azt Írja rólunk a Times, hogy mi kizárólag
emberhúst eszünk ! Ez határozottan nem igaz, mert bizony
mi az asszonyhust is szívesen megesszük !

Tisztiszolga (kit gazdája levéllel küld ele Kérem
alássan, a feleletet az útban talán mindjárt fel is váltsam ?
Ö nhittség.
H itvesi szem pont.

— Biz' én megmondtam ma Aladárnak, a vöm
uramnak, hogy ha le nem szokik az ivásról, hát elviszem
áin tőle a lányomat, mintha sohase lett volna a felesege.
— No látod mama, milyen vagy t e ! Már hogy
akarhatod, hogy leszokjon Aladár az ivásról, ha te még
jutalmat is ígérsz neki, hogy ne tegye ?

— Nagyon szép kis lány, az már igaz! A magáé ?
— Hát nem látja? Hiszen a megszólalásig hason
lít rám í

»

Ism ertető jelek

Okos paraszt

Beszélhet az Lig ur nekem toldosztásml, jogegyenlóségríil! Mert én az én szógámmal sohase akarok
jogegyenlo lenni, mig legalább ín annyija nem lesz, mint
nekem í
Furcsa.
Ami a németnek kait hideg', az a románnak kaid
meleg .

„ANGLO-NYOMDA"
A |in lja

gazdagon

felszerelt

műintézetét az egész

váqó megrende ést. —

magyar

— Aztán miért nem hiszi az ur, # hogy én festő
művész vagyok?
— Mert rendesen fésülködik, tiszta gallért hord s
mert a kávéházon kiviil is látható gyakran.

Bu d a p e s t ,

közönségnek, a legnagyobb

v iii . baros s -u tcza w .

munkáktól a legkisebbig. Olcsón vállal minden € szakba

Gyorsan és pontosan szállít mindennemű megrendelt nyomtatványt. (Vidékre utánvéttel.)
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