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Honiig püspök jubileumára.
Hajdanán a Tomoriak 
Karddal védték a hazát 
Vezettek nagy hadsereget 
S leverték a ta r hadát.

Ma a tudós püspükck már 
Nem vezetnek ily hadat.
Hanem azért küzdenek még 
Hősül a zászló alatt.

Csakhogy persze írás terepen,
A tudomány és erény.
Vallás, erkölcs és műveltség 
Leggyönyörűbb terepén

S köztök Hornig is az egyik 
Legjelesebb hadvezér . . .
S van is ám a nemzet előtt 
Ritka, nagybecse ezér.

Annyi sok szép iskolát és
Más kultur intézetet
Csak talán Simor Ranolder . . .
Vagy az sem létesített.

Mint amennyit Hornig eddig 
Gazdagon megalkotott . . .
Fz legszebb jubileuma . . .
Kincs, aranynál több, nagyobb.

M

Otllapintéri Borvágyi Kalamáris nótárius uram Eljegyzései.

*
Vázsonyi Vilmos bpesti legfö f<"» törzsfönök egy 

érdekes levelet irt a Khon-Polgárba:
Mint a harcot szertlŐ őrmester, bi.t.'i hűséggel szol- 

gáltani a koalíciót, míg a béke tejfölös i*őju tisztjei kik 
soha puskaport nem szagoltak es tűm :s talahak jel — 
meg nem érkéz te k. Azoia ezek az utal *ngttn egy kanál 
visben is eláztatnanak. I)e hiszen én is lm okét,

Vilmos barátocskám legylirk ószinték az egy
szer! Te nem dicsekszel most, hanem panaszkodol.

*
A bosnyákok sem Ausztriához, sem Horvát

országhoz, hanem egyenesen a magyar anyaország
hoz kívánják csatoltatni magukat. Őszintén szólva 
nem hittem volva róluk, hogy ilyen okos emberek. 
De mi hasznunk van ebből, ha a háj fejű osztrák dip
lomácia pedig nem csak rövidlátó, de füles is.

*
Szocialisták külföldi segélycsapatokat keresnek. 

Mindjárt is tudtam. Szerencsére a magyar paraszt
nál sem a jött-mentek sem azok politikája nem volt 
népszerű soha.

•
Az osztrák egyetemek jók és szabadelvűek, a 

mienk meg rossz és klerikális, írja Pajesz Ede. rop
pantul megvedlett bocher újságjában.

Én csak arra vagyok kiváncsi, hogy hogyan 
fog markába nevetni Pichler Gyula mosdatlan szájú 
filozóf ur, hogy immár ö is klerikális számba megy.

0
Erzsébet királyné halálának emlékezete, mint 

egy mártír oly szent és szép. A király népszerűsé
gét a közelmúlt politikai dér egy kissé megviselte, 
de az övét nem, soha!

*
Zsilinszky ur kirohanásakor önkénytelenül ju

tott eszembe a fákób és az Ézsau története.
A hang az Zsilinszky Jákób-é, a kéz az Bánffi 

keze volt.
A Herkópáter csak rátalál a szeg fejére.

Ez az, a miért a Herko pátert olvasni és terjesz
teni un virtus.

Izidorka pozdorjái.
— Mámikhám !

Mongyál cshak a táti 
nem szeret árnyékon 
lenni?

— Mér ne sze
retne the föles !

Háth akkhor mér 
mondta olejan mérge
sen, mikhor a rend- 
őrökh elvitthek ütet, 
hogy már megin arra 
a bödhös hövösre 
visznekh !

— Mámi!
— No, mia !
— Azth khérőzök, hodj van az égen is utkha-

pharó ?
— Az eszed veleje,
— Háth khi igazgat akkhor a thejothat ?

0

— Én cshodálkozok Mámileben, hodj a thaka- 
rékban is incs edj vasuthi szöröncshétlenség.

— Hodj vóna ottb ?
— Mert hodj otthane is van válthó.



N ag y hitel. M egn yu gtatás.

No hallja koma, azt az egyet soha se felejtöm el, hogy 
a felesége egymásután kétszer is kinevetött ma.

— Fö se vegye a koma! Hát nem tudja, hogy az minden 
közönséges butaságon is tud nevetni.

Jó vé lem én yn yel van.

— Megfogod látni Béla, hogy engem te és a kályha előbb- 
utóbb sírba fogtok vinni

— De hogy jövök én a kályhához nem értem?
— No, mert mind a ketten anyira — füstöltök.

Mondja csak Pál szomszéd, miféle ember az a Csurogi 
Péter. Tisztességes?

— Hát Instálom alássan a nagy ságos tensurat, én a magam 
részérül nemtok rája semmi rossszat . . . mer legalább én tülem 
még nem lopott.



Asszony : No Kati, meddig főzted a tojásokat ? 
Cseléd : Kilenc percig nassága '
Asszony : Dehát nem mondtam én neked, hogy 

tojást három percig kell tözni, ha lágyon akarjuk?
Cseléd Hát persze, hogy mondta a nassága. 

de hát most három tojást kellett főzni, háromszor 
három az kilenc, tehát tojástjkilenc percig !

Mondja csak Keli ur miért \isznek maguk 
magukkal mind a ketten puskát.

Hát nem tetszik látni, hogy vadászni
meg} link.

No és maguknak al 07 n n d  a kettójőkitk 
okvetlen — kell puska?

Tréfás képrejtvényeit

L’tközépen, ez már sok is,
Hol a kocsis ?

Hol van ? tessék megkeresni.

Itt az egyik lovam, 
De a másik hol van ?

Hol van? tessék megkeresni.
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