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Az amerikai magyarok vasárnapja.
Amerikában minden évben 
Lesz ezentúl egy szent vasárnap,
Az őshazának szerelmében . . .
Amelyen imádkozni járnak.

A honi töghőz való érzést 
Ápolni, mint egy szent virágot,
S  meg is oldták a szép nagy kérdést 
Be is mutatták Hungáriának

A múlt vasárnap templomokban 
Oly szép, magasztos volt az ünnep,
Minden magyarsziv lángra lobbant 
S  egy drága szent fogadást tőnek

Hogy bárha kint az idegenben 
Sokszor fájó kenyeret esznek,
Az őshazához sziv-lélekben 
örökké hiv magyarok lesznek M.
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Khuen-kormány bölcsessége, a mai hús és egyébb 
élelmiszerek drágasága. Vájjon miért? Egyszerűen azért, 
mert Bécsig csaknem olcsóbban lehet szállítani Szerbiából 
és Romániából az állatot, mint Budapestre. Természetes 
tehát, hogy azok nem Pestre, hanem Bécsbe viszik

Bezzeg csak vesztegetésről volna szó, nagy orgaz
daságról, akkor Khuen zseniálitása is hamarabb meg
nyilvánulna. De néhány millió ember olcsóbb és jobb 
táplálkozása ? Az neki bagatel.

Vilmos császár antialkoholizmusa szintén nem más, 
mint olcsó különcködés.

Lebeszélni a gyakorlatozó katonát, hogy ne igyék 
bort? Micsoda beszéd ez. Hiszen kivált hidegben, ha 
pálinkát nem kaphat, pusztán bagó mellett is könnyebben 
masírozik a szegény baka. Mádi Kovács annyi bort nem 
tudott venni, mert pénze nem volt a balassagyarmati 
gyakorlaton, de ecetes uborkát 1 0 0  hordóval vitt a 
sereg után.

Dunába is szorította Lobkovicékat.
•

Nem kell trancia kölcsön Lukácsnak. Nem ám, mert 
nem adnak, mint rendesen csak az a szöllő szokott savanyu 
lenni, amelyet nem érUnk el.

Most olvasom, hogy Kínában van egy ezeréves lap, 
a Kingkro, melyért a lapszerkesztők a fejükkel felelnek 
Ezerév óta 15 szerkesztőt tényleg le is fejeztek.

Ejnye, be kár, hogy ezt a jó szokást nálunk is he 
nem hozzák a fajtalan lapok és a piszkos regényírók és 
trágár dalköltök méltatására.

Vannak okos dolgok, melyet jegyző nélkül is könnyű 
megjegyezni.

Aprószsgek.
Zsolt az „Esti Lévélu Írója minapi cikkében azt

kezdeményezi, hogy ajándékozzuk meg a királyt egy 
diszmüve!, melyet az ország kiváló politikusai szerkesz
tenének s mely őfelsége uralkodását méltatná.

A tömjénezés ezen formája helytelen. A magyar 
nemzet már régen megajándékozta őfelségét szeretetével 
és ragaszkodásával, noha méltó viszonzásra még mindez- 
ideig nem talált.

Mi már mindent megadtunk.
Egyszer már felülről is kérünk valamit. Igen ke 

veset; csak annyit, hogy ismerjék el áUami különállá
sunkat, a mit törvény biztosit számunkra.

•

II Miklós cár Friedbergben csak rendőröket
látott az utcán. Azok sem a maguk jószántából álltak 
ki, hanem, mert kilettek rendelve.

A városi tanács pedig megbotránykozását fejezte 
ki a muszka hóhér friedbergi látogatásán.

Ilyen körülmények között igazán értjük a cár el
ragadtatását, midőn II. Vilmos császárnak válaszolva 
ezeket mondja: > 8  emlékezetemből sohasem törölhető ki 
az a szép fogadtatás s a rokonszenvnek az a számtalan 
jele, melylyel császári felséged birodalmának népei itt* 
tartózkodásom alatt engem elhalmoztak«.

őszinte bűnös.

Erős Mihály uram sohasem volt barátságban a 
gyóntatószékkel. A faluban a rossz nyelvek azt beszélték, 
hogy az öreg már 50 éve nem gyónt.

Egyszer aztán esik Erős bátya is gyenge lett; na
gyon megbetegedett. Feleség, gyermekei lelkére beszéltek, 
hogy legalább halálos ágyán térjen már Istenhez s szavai
kat mindig azzal végezték, hogy mennek a papért. De 
az öreg mindig tiltakozott ez ellen. Neki bizony hiába 
hívják ide, mert ö még nem akar meghalni.

Sok sirás-jajgatás után végre mégis csak engedett:
— «Nos elmehettek már a papért, de mikor ide jön 

azt mondjátok áqn neki, hogy már nem tudok beszélni.

A fogas fiskális.

— A tárgyaláson jó lesz vigyázni öcsém. És tagadni 
mindent. Érti ?
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Okos rendőr.

— Nos Fuxbaum úr, mit szól ön a mi új rabbinkhoz?
— Ah, az egy valóságos Mózes és és egy való

ságos Petőfi.
— Mért éppen Petőfi ?

— Hát mert Petőfi se tudott héberü.
— És miért Mózes?
— Hát mivel Mózes se tudott magyarul.

Leilei csendéletből.

— Ne legyeskedjék folyton itt Béla, mert szólok 
a mamának.

— De hiszen végre is jegyesek volnánk, vagy mi.
__ Az mindegy barátom. Sőt ha tudná, hogy mek

kora megerőltetésembe kerül sokszor magamnak is, hogy 
önt elzavarjam, annál jobban szótfogadhatna.

Korompai: — Könnyű magának Szijlaki uram!
— Mér vóna könnyű?
— Hát mer maga letudta főzni Mátyás király ka

marását is, a ki nem tudott megfejni 3 bakkecskét, maga 
pedig végig tud fejni minden minisztériumot, sőt minden 
képzelhető kormányt is.

— No hallja maga szomszéd, maga nem is Korompai, 
hanem inkább Gorombái.
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— Az az anglius, ki most a Hortobágyon kőszenet 
keres, 1 2  méter mélyön találta ezt a kucsot mit jelent ez?

Hát azt. hogy bekell csukni azt a bolond angli- 
ust, aki a Hortobágyon kőszenet keres.

— Sőt ellenkezőleg minyájan azt hisszük, hogy az 
titok kucscsát mán is mög tanáta Aggva Isten.

Pénzügyőr: — Hallja maga Grünbaum! A maga 
mértékei nem hitelesek

— Meghiszek én aztat, hogy nem h i t e 1 es Mert 
a baresz geld már régen kifözettem.

Tréfás képrej tvények

Nem elég a macska nyávogás,

Ez a kölök is ordit folyvást.

Tessék megkeresni'

Kőmives iparost,

Keresd meg hamarost.

Tessék megkeresni!
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