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c B e t e g  a z  é n  l e l k e m

Beteg az én lelkem, nehéz már kibírni 
Lantpőngetés helyett jobb szeretnék sírni ; 
Hiszen úgy szép a dal. ha örömről zenghet. 
Avagy düh nélküli bánatról keserghet

Rablók törtek reánk, vérenqzó hiénák.
Kik meg nem eléghk az elragadt prédát, 
Nemzeti létünk is megölni akarják,
Esdö, szitkozódó szavaink nem hallják

Örömre ma nincs ok én szegény hazámban, 
hisz e szegény martyr ezerryi bajában 
Panaszló jajszavát oly fájón hallatja.
Minden hú fiának a szivét szaggatja

Ébredj, jó Istenünk, nyújtsd fölénk kezedet, 
ha századakon át védted e nemzetet.
Ne engedd, hogy zsivány-préda legyen éltünk 
S bandita-tor éle ereszsze ki vérünk.

Marám gyötrődése feletti bánatom 
Átkozodu dühtől én meg nem óvhatom . 
Mert hazám kínzói annyira hitványok 
Más sem lehet részük, csak megvetés, átok.

Alszik-e az Isten e nemzet Istene!?
Mert. ha nem aludnék, büntető szent keze 
5ujtó villámival űzné szét a bandát.
A melynek tagjai e hon sorsát rontják

Mi is hát a céljuk e szegény hazával.
Hogy mit sem törődnek számtalan jajával ? 
Mit is akarnak hát? Ébredj, mi Istenünk 
Mert mig te aluszol. addig oh • jaj nekünk

haláltól nem félünk, csak a gyalázattól!
Ma megtámadtatnánk fegyveres hadaktól.
Oh. nem lennénk gyávák, soh sem voltunk azok. 
^agy dicsőn meghalnánk, vagy lennénk szabadok.

De megkötött kézzel, fegyveres bandával 
AlIhatunk-e szembe bízva bátorsággal?
Ha fegyverünk volna s ha lennénk szabadok. 
Akkor sem harcolnánk azokkal, kik gazok

Elégeld meg tehát, kérünk, oh Istenünk.
Mit gazoktól eddig szégyennel szenvedtünk 
Banditák kezéből szabadítsd ki éltünk.
Ébredj, ne tűrd tovább, hogy gyalázzák vérünk !

Egri Gábor.

Kérdés Imre Válasz Ádám.
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— Mondja csak koma, mii jelent a Kristóffi neve 
alatt az a két betű : s. k.

— Hát mit jelenthetne, azt, mit máshol saját
kezűleg.

— Oh nem! anyit jelent az, hogy * szocialisták 
kegyelméből.»

— Hát akkor a Fejérvárinál mit jelent ?
— Ott meg azt jelenti, hogy svarcgelb katona.

— Aazendják koma, hogy a Prímás is beállt béke 
közvetítőitek.

— Az annyira okos dolog koma, hogy a császár
nak már azzal kellett volna kezdeni és sokkal többre 
vehetett volna akkor, mint most, mikor csak végezetül 
J*l Miébe nekie ez.

Mán az igaz édes koma, mer akkor Csáki Albin 
nem ért volna rája, hogy olyan gyalázatos és komisz 
tanácsot adjon Ő felségének, főrendi elnök létére, hogy 
Kristófi cucilista urnák teljes szabad kezet lehet engedni, 
mert a magyar nemzet lojalitása a hülyeségig nyújtható, 
mint a gummi hozentrager.

— Ennek issza most a levét a király is, meg a
nemzet is.

Híjába csak igaza vót a jó Herkó Páternak a jó 
múltkoriban is, mikor aszonta, hogy csakis a kódis 
grófoktól ménesé meg az Úristen a hazát, a többi gaz
embereivel majd csak elbánunk magas érdemök szerint.

— A szerbek és bolgárok tehát csakugyan felcsu- 
tolták az osztrák gőgöt, megkötötték a kereskedelmi 
▼ám egyezséget.

— És mit szólt ehez Öécs ?
— Fújt tőle mint a dühös bika.
— Csakhogy a szerbek és bolgárok fütyöltek Bécs 

dühére.
0

— Igaz-e koma, hogy a híres bor pancsoló Engel* 
nek a mai kormány 250 ezer koronáért megkegyelmezett.

— Aszongyák hogy igaz, sőt véd és dac szövetsé
get is kötött a két jeles cég, mely szerint Engelnek 
jogában áll tovább is bort, Fejérvárinak pedig az 
sagot — pancsolni.

— Hogy a bUne érje utói mind a kettőt de mi 
hamarabb.



Lelki m űveltség

Román zsidó, lengyel zsidó, m agyar zsidó én idáig 
azt hittem, hogy egy kutya, zsidó, z s id ó ! És khépzeld 
csak el, hogy ezek az arrogáns magyar zsidók mivel 
hencegnek.

Áztat mondják, hogy hát a lelki műveltség, khotya ?
Hát mi khözünk nekünk a lelki müveltségtül,

Ism erik egym ást.

— Ez a Lebele bizonyosan azt hiszi, hogy én va
lami nagyon khomiszat gondolok felőle azért khöszönt ü
ma nekem oly tartózkodólag.

Én phedig azért tartózkodom üthtlle, mert én 
thudom, hogy U én rólam sokkal jobb véleménnyvel 
thartozik lenni. Tehát quittek vagyunk.

Nem igen válogatós

Ón édes barátom igazán egy szerencsés pillanat
ban lépett be ide hozzám, mert van egy bájos kedves és 
amellett roppant gazdag férjhez menő kisasszonyom, aki
nek egyedül csak az az óhaja, hogy dús fekete haja 
legyen az ö leendő férjének.

A kisasszony papájának azonban — és azt be kell 
vallanom két nagy hibája van. Örökös hadilábon áll még 
máig is a köztisztességgel és a köztisztasággal.

— Mi khözöm nekem az ü apja hibáihoz, hiszen 
nem iitet akarom elvenni.

Álmatagon.

— No, lölköm, komámasszony, megen% fekete 
karácsonyunk van.

— Az ám. Hová is lettek azok a régi szép 
havak.

— Azok? Azok elóvadtak.

Miben gazdag

(G. GY) Napóleon Bonaparte nem szerette, ha valakinek 
olyan gazdagsága volt, a melyhez az illető a császár 
hatalmas befolyása nélkül jutott, vagy szerzett meg. 
Volt Párisban egy gazdag kereskedő, a kire e miatt kü
lönösen haragudott. Egy ízben a kereskedő neje is jelen 
volt az udvari bálon. A ,császár megszólítja:,, ön K. 
kereskedő neje ? “ „ Igenis, felség ! w „ ön nagyon gaz
dag ? “ „Igen felség! Tiz élő gyermekem van ! “ Ez a 
felelet rögtön elszöktette onnan a hatalmas férfit, mert 
neki akkor még egy sem volt.

Gondolja.

— Szeretném, ha a nőmet lefestené.
— Aqvarellbe, vagy olajba ?
— Inkább olajba, legalább kövérebbnek fog kinézni.



Mondja csak édesem, mit jelent ez a s«,L vör  ̂
betű, és vörös vessző a maga cseléd könyvében.

— Hát csókolom kezeit, édes nagysága a helyes
írási hibák engem rettenetesen zseniroznak piros tin
tával szoktam őket korrigálni.

No hallja, édesem, de én is nagyon szeretek ám 
korrigálni.

— A konyhában édes nagysága igen szívesen fogom 
venni, de csak majd ha helyes lesz a kortektura.

eiegeuve, nai csapjon ei egy szerűen, es le van: Hiszen, 
Istennek legyen hála, nem vagyunk egymással — meg
esküdve

Kellett neki .

Isteni Vilma, csak annyit mondjon, hogy igen 
Nohát igen
Megmerné vallani, hogy mire mondta e boldo

gító szót f
Hogyne? Arra, hogy maga igen nagy csacsi.

Tréfás képrejtvények

Most hallottam erre menni 
A tolvajnak itt kell lenni.

'l essék megkeresni.

A két utas szepegve jő. 
Hova tűnt el a vezető.

Tessék megkeresni.

„ANGLO-NYOMDA" Budapest , v iii. bahoss-utcza  «T
■" Jósad  kftrut sarok. ■---

gazdagon felszerelt műintézetét az egétz magyar közönségnek, a legnagyobb munkáktól a legkisebbig. Olcsón vállal minden •  u  
vágó  ̂ rHcgrendelést.^ — Qyorsan^ él pontosan szálht mindennemű megrendelt nyomtatványt. (Vidékre utánvéttel.)
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