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A magyar dal varázsa.

Kecskeméti dalos ünnep 
Szép, magasztos árja, 
lm az egész magyar haza 
Hegyét, völgyét róna síkját 
Győztesen bejárja.

A magyar dal bű varázsa 
És csuda szépsége,
Közismert egész világon.
Büve, bája belopozik 
Minden nép leikébe . .  •

Az anya a bölcső mellett 
Mér dúdolja ajkén . . .
Éltet adó forrássá lesz,
Kinn az élet tengerének 
Hányt-vetett nagy partján-

Csudákat szili, hőssé avat,
Tanít élni, halni,
Hont szeretni és dolgozni 
Gyárban úgy, mint a templomban 
Istent magasztalni.

Zengjen is hát mindörökké 
A magyar dal árja,
Mig csak nem egész világot 
Meghódítva önmagának, 
Győztesen bejárja.

Dfllaftatfrl Borrágyi Kalamáris itftáriu uram körjigyzésil.

Nikita nem akar király lenni. Nem ám. mert 
savanyu a szőlő. A kecske pásztorból lett fejedelem 
nagyzási hóbortja bizony örömmel szeretne király 
lenni, csak hogy petsze kevés hozzá a garas.

*

Ferenc* Ferdinánd és a Hohenzollern zászló 
úgy látszik nem valami nagyon kedves, jó barátok. 
F.gy tiroli ünnepség alkalmából a Hohenzollern zász
lót azonnal eltüntették. De legalább nem tépték le, 
mint Sinajában a magyart. Mit fog szólni hozzá a 
nagy szövetséges társ II. Vilmos, azt nem tudjuk, 
mégis azonban sagyon jellemző az a kölcsönös fél
tékenység, annyi áll.

A teutoburgi csata emlékére nem hívták meg 
II. Vimos német császárt. A kis lippei fejedelemség 
ugyanhogy nagy ur. Pedig egy második teutoburgi 
csatát aligha tudna megvívni Németország II. Vilmos 
nélkül. Se baj. Ez a németek házi dolga, e miatt ne 
fájjon a mi fejünk. Csak hadd veszekedjenek ők egy
más között kedves egészséggel. Jó az minekünk.

•
Tengerész tisztek szaporítása napirendre kerül 

hamarosan. Ez madárnyelven annyit jelent, hogy* 
több tiszt, több legénység, több hajó több költség. 
Értjük uram, értjük, csak legyen elég bolond, a ki 
fizesse őket, főleg most, mikor a nemzet törvénnyel 
biztosított jogait is elakarják sikkasztani. Nem oda 
Buda!
A Herkó csak rátalál a szeg tejére.
Ez az, amiért a Herkótátertolvasni és terjesztem úri virtus.

Hogv mi lesz, azt nem tudom, de megmondom. \ 
A mai minisztereket bicskávo se lehetne kivakamyi 
a miniszteri székekbú, ammá szent egy igaz. Nem !j 
akar bukni egy se, a cudar. Pedig mégis meg fog j! 
bukni mind, azt én mondom. Csak azt nem tudom <[ 
hogy mikor. De ezt más se tudja. És ha tudná is 1| 
nem jól tudná.

Elgyütt hozzám Bánffy Szemesre. Jóltette. Meg- ;1 
hánytuk-vetettük vele a világ sorát. Nem sok vigasz- ! J 
talót mondhatok, de annyi szent, hogy a koalíció már \ > 
fel nem támadhat többé. Értem alatta a Wekerle, \  
Kossuth koalícióját Mert a mi koalíciónk, Bánffyval !j 
és Feiérvárival az még mindig áll, mint a Szent- 1 
Gellért hegye. Ki ángya térgyének mi köze hozzája ;!

Csak hogy persze Bánffy is híjába gyütt Sze- ![ 
mesre, pedig nem gyütt híjába. Én adtam neki taná- Jj 
cső t hogy menjen le ő is még egyszer Szegedre ]! 
önálló bankot hirdetni, mert ha le nem megy, hát a < [ 
hollók vájják ám ki a szemét a mandátumának. És ez ! | 
hatott is. Le is megy tehát Hogy én is lemegyek-e ]! 
azt még nem tudom, de ott leszek. |

Őszintén szólva én egyedül csak Bánffyt sze- 
retném miniszterelnöknek. Ő tudja mér, de én is tu- / 
dóm ám.

Soha se vót szűk marku hozzám. De én sem '| 
ám ö hozzája, mert vagyok én olyan 07-es, mint ő !’ 
amilyen 48-as. Márucscse ! <[

Vajda K ároly
MegAtvözAtt lAditásai az Abbázia kávéházban.
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Ég a tárna, hó, hahó! 
Hol van az igazgató?

Bácsikának virágot ad Klárika, 
De hol van a bácsika ?

Tessék megkeresni. Tessék megkeresni,

Nyomtatványokat

B&l&tonfttred — kontra Siófok.
(Megtörtént.)

— Soha se búsuljon Mátyás! Van még 75 kho- 
rona hitele a házra. < Addig igyék, mig a világ világ
világ lesz>.

— Hova lett a phájeszod fhiamkhám ? Már the 
is az elgójosodott siófokiakhat akharol uthanozni. 
Hova lesznek akkor a mi faji erényeink.

Kedves papele: — Csak illik ed khicsit nekünk 
is haladni a khórral.)

— Bikfic a khi vágyói! Minek haladjunk mi a 
khórral, mikhor.a khór a nélkül is jön éthanunk.
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