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Zagrebu.
Horvátország követei
Túl sokat akartak.
Nem becsülték barátságát
A nemes magyarnak
5 {elsőbbségünk, a mely pedig
\?édefem. barátság.
Osztrák kapzsi zsarnoksággal
Egyformának látják.

Minket osztrák fegyver-erő
5oh sem vert le harezban.
Mégsem ismert soh sem határt
Az osztrák sarczban;
hatalmát e nemzet fölött
Bárgyú voltunk adta
5 hála gyanánt mit tett velünk?
Klió megmondhatja

Őket mikor László király
Lecsendesitette.
Országukat ugyanakkor
$zepen bekebiezte .
Am a magyar nemessege
Őket soh sem nyomta.
Sőt
ha ke ett, szekerüket
Nagylelkűen tolta.

5 most. midón mi önerőnkből,
Isten jósoltjából.
A vérünket szivó-szopó
Kapzsiság jármából.
Szabadulni iparkodunk.
Hálátlan a horvat I
Az oláhval szövetkezve
Rontja hazank dolgát!

Senkivel sem kerestük az
Összetűzést, zavart
De azt. a ki jogczim nélkül
Támadja a magyart.
Ki ügyünket hátráltatja
5 csak galibát akar.
Isten úgyse megtanítja
Móresre a magyar!

Egri Gábor

Dtllapintén Borvágyi Kalamáris nótái íus uram körjegyzései.

A magam jegyző eszével is azt tartom, hogy
nagyon okos dolog volt, be nem jelenteni a dolgot
előre, mert dobbal nem szokás verebet fogni.
És végre is ki tudja nem vesztek volna-e össze
már előre a párt bizonyos tagjai.
Sőt nem árulták volna-e előre el a hadi tervet
némelyek. Bizony.
*
Egy-két különc máskor is akadt, kik külön sze
retnek őrölni.
Egy-két megsértett h uság most is duzzog
ugyan, hogy meg sem kérdezték őket és az ö tekin
télyük latbavetése nélkül történt a dolog. De ez mint
semmi, Ez csak olcsó kukoricázás. Semmi más.
Én csak annak örülök, hogy sikerült. Mert a
siker mindent megmagyaráz.

Az uj bán ugylátszik ügyes legény a maga tal
pán, mert már is nagyon duzzognak ellene a horvátok. Hja a macska soha sem is volt népszerű az
egerek előtt. Az természetes.

Supiló, a rücskös azzal fenyeget, hogy horvátországban tO ezer magyar él, ö most már nem áll
jót semmiről, ami történhetik.
Sohse fájjon e miatt a ravasz olasz horvát feje
Majd jót áll azért maga a magyar nemzet. Rája
nincs is szükség.

Én is csak aszondom, amit Apponyi hangsú
lyozott a minap. Ezek a rezoluciós horvátok csak
törpe epigonok. ezekkel már végeztünk. De a horvát
nemzettel magával, továbbra is jó barátok akarunk
maradni.
Horvátok nélkül a magyar képviselöház egy
szerű tartom ány gyűléssé degradálódik, igy vigasztalják
magukat a Zágrábiak.
Sebaj. Csakhogy előbb Magyarországnak tartoK <»uth Ferencz mégis csak megmutatta, hogy
legény a gáton, tiirt amig lehetett a haza rovása nél i mánynyá kellene vedleni, pedig erről szó sem lehet,
kül. vegre is azonban rádobta a vizeslepedőt a min mert az a horvát agyrémek dacára is állam.
denáron okvetetlenkedö horvátolura.
A Herkópáter csak fején találja a szeget.
Szeretem, hogy ezt olyan ügyesen cselekedte.
Ez az , a m iért a H erkopátert olv a sn i i s terjesz tem u n
Most már aztán nem csuda, ha mindenki tudja
iirtu
s.
már. hogy miben vannak a horvátok Zagrebu-ban ?
Búban.

Akadt ugyan egy-két 4s-as, aki rósz néven vette
K issuthtól, hogy a part megkérdezése nélkül csele
kedett, Kossuth azonban zseniális naivsággal vágta
ki .agat, a szerdai pártbeszélgetésen. No ugy-e ti
is tartoztok az interpellációkat és indítványokat előre
bejelenteni minden hétfőn ? És ti néha még sem je
lentitek be és mégis interpelláltok. Nohát az egyszer
most én is úgy tettem mint ti szoktatok. Hát nem
jelentettem be.
Lett is erre határtalan kacaj.

Kávéházban.
Mama: Jaj de haragos arcot vágsz! Talán valami
bajod van?
Leánya: Dehogy, mamám! Gsak dühös vagyok arra
a fiatal emberre, aki ott az asztalnál ül!
Mama: De hiszen az egész nyugodtan újságot ol
vas és rád sem néz!
Leánya: Hisz ez ez, a miért olyan dühös vagyok reá

Azok a gyerekek

Önzetlen szerelem

No Béla, hát hogy esett az eljegyzés felbontása
— Őszintén

szólva

hamar megvigasztalt,

a menyasszonyom elvesztése

De a hozomány elvesztése miatt

ír.ég máig is nagyon bánkódom.
Milyen csillag tetszik magának bácsi.

Harapós szobalány,

Nekem a hajnal csillag
hát teneked.
Nekem is az olyan tetszik legjobban mint a

Furcsa többesszám
Klza: Édes Lacikám . Csak még ezt az egyetlen
egy óhajtásomat teljesítsd !
L aci: Ugyan kérlek most már hagyj békén evvel
a kínzással! E héten már legalább tizenkét ilyen egyet
len egy óhajtásokat kellett teljesítenem !

Vőlegény : Nézd édesem, mit hoztam neked, hzt a
gyöngyfüzért! Mint igazi gyöngy! Annyi szem van rajta
ahány éves vagy!
Menyasszony: No most jól jártam . De úgy kell ne
kem ! Miért is nem mondtam meg az igazat, hogy hány
éves vagyok!

Tudja már miért
Gazda : (mikor szemere hányj a a l
hogy meglopta öt > Hát ha olyan ártatlan
nem védekezel becsületesen.''
Cseléd: (tenyeres-talpas.) Persze! Mit
Hogy aztán elmehessen a bírósághoz es b
lyos testisértésért.

nincs
envém

Oos paraszt

Segít magán

Parancsol nagyságos uram
Hozzon nekem folyó kenyeret.
Azt nem

tehetem kérem,

mert folyo kenyerei

mi nem tartunk
Értsen meg tiiles ! S miután az

orvos

megtil

totta. hogy ö pohár sörnél töhhet nem ihatom, tehát én
több N.'»rt nem is iszom. Miután azonban a sör árpából
van, a NÖr tehát nem

is más, mint kenyér folyékony

állapotban. Hazudni pedig nem akarok

az

tehát ért>en meg füles. Hozzon nekem még

orvosomnak
két

pohár

folyó kenyeret.
Igenis krém alássan.

Nagyságos |akab ur én az arató sztrájkot most
azér nem javasolnám, mert akkor a télen nem lenne
mibiil élnünk.
Hallja maga hundás. Majd gondoskodik erről
a szakszervezet.
Csakhogy kérem alássan minekünk kenyér köll
ám elsősorban is, és nem szakszervezet.

Révész néni mondja kegyed
Nem látta a nővéremet.
Hol ? T e ssék m egkeresni

„ANGLO-NYOMDA"
A|ÍBl|a

gazdagon

kiszerelt

möintézetét az égési

magyar

Itt van a szép dóri, nia
Hol a Thátija Mámija.

Hol? Tessék megkeresni
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közönségnek, a legnagyobb

munkáktól a legkisebbig. Olcsón váUai minden t izekbe
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