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Dutyela draku ! Vamnag mig magyarog! Vamnag mig homvideg!

2. oldal.
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1916.

A szent béke napja.
Nem kell a szent béke
A gonoszoknak,
Az emberirtáshoz
ügy hozzá szoknak.
Pedig célt nem érnek
A kultur gazok,
A szent béke napja
Mégis felragyog.

Mire való hát a
Vak tülekedés,
A nemzetmészárlás,
Bosszulehelés?
Mért fúl vérpatakba
Annyi millió,
Kiknek szent békében
Tovább élni jó?

Mi nem félünk ettől,
Csak védekezünk,
Olajlombtól ékes
Mind a két kezünk,
Pedig babérfánknak
Bő a levele,
Nyugodtan várhatjuk
A békét vele.

Árvák s özvegyeknek
Mért sikolt jaja,
Nem bestia, ki ezt
Tovább akarja?
Számoljon erről az
Angol kultur-gőg,
Az orosz s a többi
Vérben kéjelgők.

Bár az ellenségnek
Oly nagy a száma,
Hogyha mi fű volnánk,
Mind lekaszálna.
Csakhogy acélréten
Nem fog a kasza
S a hiú törekvést
Mind megakassza.

A szent szabadságnak
Álarca alatt
Tipródik a vérben
E bestia had ;
Pedig aljas önzés
A valódi ok,
Látják ezt már régen,
Mind, akik józanok.

Csak hadd tobzódjanak,
Mi álljuk, ha kell,
De leszámolunk e
„Kultur népekkel."
Fanyar lesz békéjük,
Hogyha beköszönt,
Torkukra forrasztjuk
Majd a vérözönt!

♦

£

Cybebe.
Proccz.

Udvarias.

Udvari tanácsos a szobalányhoz : Anna, húzza
ki az asztalt 12 személyre. A vömnek ki akarom adni
a lányom hozományát.
[ji]
w v /v /

— Ah orvos u r ! Már mindent megpróbáltam’
de ez a szemölcs csak nem akar lemenni az ajkamról.
— Biz én se mennék le drága nagysád, ha ott4
lehetnék.
WWW

Sok ember nem azzal szeret barátkozni, aki eré
nyeit, hanem azzal, aki hibáit — dicséri.

*

A szeretettől a gyűlöletig — csak egy lépés —
sokszor egy hajszál.
Fekete József.

A legnagyobb földrengés is a természetnek csak
egy tüsszentése.

Kérdés Imre, Válasz Ádám

*
A szó
mond.

gyakran csal, még akkor is,

ha igazat

*
Az okos mosolyog, ha szamarat lát, csak a sza
már dühös, mikor a szamárról példáznak neki.

A teleszáju embernek rendszerint üres a feje.

Egy nézésben
száz kályhában.

sokszor több meleg van, mint
— Mondja csak koma, ki az a Venizelos, akiről
most annyit Írnak a lapok.
— Az, koma, a görögök Görgei-je.
— Most mán értem koma.

*

Sarcastnus a humor epéje.
M

Az árnyék addig ólálkodik a fény
elnyeli.

körül, amig

*

A remény is, a szenvedés is
utolsót lélegzünk.

addig tart. amig

*

Aki áldoz, az a jövőbe vet.

£

— Olvasta koma, hogy Morgen német tábornok
magyarul beszélt ?
— Olvastam koma, Vót is nagy gyönyörűségem
miatta, hogy még azt a kererüséget is elfelejtettem
aközben, hogy a mi kedves osztrák főhercegeink pe
dig még pénzér sem akartak megtanulni soha ma
gyarul.
— Majd a háború után koma.
— Adja Isten, koma.

Vérből táplálkozik az élet.

£
A mi halottaink —• a mi halhatatlanaink.
♦

— Igaz-e koma, hogy a bolgár király
huszár vót valaha?
— Igaz biz az ! Még pedig a javából.
— Dejszen mégis látszik ám rajta.

A kimondott szó és az eldobott kő, sohse tudja
kire esik.

*

I

magyar

MAGYAR H E R * 0 PA TF <

4. oldai.

Könnyű neki.

Kadornáék búja.
Csak eső ne esnék soha a világon
És csak köd ne volna !
Mely a már kivívott biztos győzedelmet
Ah, mindig lerontja.
S ah, te édes eső, köd, szél, drága zápor,
Mégis csak légy áldott !
Mert van legalább hajh, kikre rákenhetem
A vesztett csatákat.

Gonosz nyelv.

— De tulipirps kis lány ez a Rézike 1
— Könnyű neki, kékitős zsidó az aptya.

Filipesku.
Meghalt a vén gonosztevő,
Ki Rumunyt hadba vitte,
Nem ingyen ah ! Mert guruló
Szent rubelekért tette.
Meghalt a rokkant csataló,
De nem rendes halállal,
Mint cselszövő zsiványokat,
Be titkos méreg árnyalt.
Megkapta hát im végre azt,
A méreg keverője,
Mit másnak szánt, mert ő maga
Ivott halált belőle.
És Bratyanu, boldog nagyon,
Hogy ellenlábas nincs m o st! . . .
De útban van a N em ezis! —
Reszkess, hah, gyáva cinkos! . .

-— Pétiké! Te vagy az éléskamrában?
— Nem mama! Az éléskamra van énbennem.

j

— Mit szólsz Beróle a krumpli-központhoz?
— Szép társaság, csak az a kár, hogy ennek is
— mint a krumplinak — nincs a java a földben.

A kis diplomata.

— Ejnye te haszontalan Pisti, te már megint
rossz voltál? Menj csak ki te szépen az éléstárba és
hozd be onnan a poroló nádat.
— (10 perez múlva.) Anyukám édes, én az élés
tárban nem találtam mást, csak ezt a lekvárosbödönt.

Fiakker-elmésség.

— Hé, fiakker! Mennyiért visz el engemet?
— Hát ördög vagyok én, hogy az urat
el
vigyem ?
Én mint fiakkeros, csak szállítani szoktam.
W

W

W

1916.
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MAGYAR HERKO PÁTER
Czigányfurfang.

Repülő bravúr.
Ősze főhadnagy repülő tiszt ur
Felszáll Vindis-sel Rovnó mögötte,
Ritka bravúrral a hős őrmestert
Nagy ügyesen a földre letette.
S Vindis a muszkák vasúti hídjait
Könnyű negéllyel sorba robbantja,
Prüszköl a muszka, honnan ez átok
S bármitevő is, meg nem tudhatja.
S pontba 24 óra múltával
Megjelen újra Ősze röpgépe,
Felveszi Vindist és hozza vissza —
Két aranyérem lön dija érte.
Daliás Hösök III. kötet.

Oy.

APRÓSÁGOK.
S zeg é ny G ö r ö g o r s z á g ! Neked is kijutott a kál
vária borzalmaiból 1
De a te homlokodon legalább a mártírok gló
riája ragyog. Főleg királyod homlokán.
Szigfridnek hajdan könnyű volt győzni, mert
őneki volt kardja, amellyel hadakozhatott.
De Konstantin görög király most kard nélkül
győzedelmeskedik sokkal negyobb csatán.

— Valid be more, hogy te loptad el azt az 5
libát, hiszen úgyis tudom már.
— Van rá a biró urnák tanúja legalább csak
egy is, aki látta?
— Hiszen ha volna !
— No lássa kirem, nekem pedig 10 is van, aki
— nem látta.

Finoman.

Belgium és S z e r b ia nagyhatalmi rangját az entente a mai napon elismerte.
Ha egyéb bajuk nincs szegényeknek, hát. elis
merjük mi is. S őt! Mi még Oláhország nagyhatalmi
állását is akár előlegezzük!
Mint kutya szaván a vitézkötést!
Czárt ér a hatalom rang nélkül.

A szalonikii francia-angol hadsereg csupa pro
tekciós milliomosok fiaiból álló diszhadsereg, mely
komolyan soha se fog harcolni, tehát csatát se fog
nyerni soha.
Ezt a Herkópáter már egyszer az elején meg
írta ; s nem kisebb átkot vállalunk magunkra, mint
azt, hogy : kiisszuk az egész Egei tengert egy szalmaszállal, Ha ez a sereg csak valaha is győzni fog.

— Maga valósággal rabszolgájává tesz minden
kit Adél.
— Magát is?
— Engem is?
— Akkor végre hát rabolja el magát előlem.

1916.
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Huszár vágás.

— Hát igy néznek ki a rokkantak, Pista? Az
tán mid van neked megrokkanva?
— Az ellenségem Jutka, meg az bugyellárisom.

Zuhany.

— A szivek összhangján épül fel az igazi bol
dogság és te azt még most sem tudod?
— Dehogyis nem ! Hiszen éppen azért könyörögtem£az^édes"anyámnak,*hogy' ne erőltessen hozzáid

Jó mentség.
Méla keserv.

— Egy szó mint száz, én a ti házasságtokba
nem egyezem bele, mer te egy kicsit még nagyon is
fiatal vagy Kati.
— De hiszen idösapám, a Pista is nagyon fia
tal még egy kicsit.

—
a maga
—
tudnám

Azért is itthon marad kee ! Nem muszáj a
torkán mindennap féllitereket lesiklatni.
Ej asszony, csak már egyszer a te nyelvedet
lesiklatni, lemondanék inkább a félliterekről is.

MAGYAR HERKO PÁTER

1916.

Kvittek.

7. oldal.

Két papucshős.

— Szók keed czibarázni ?
— Szokok. Talán meg akar kinányi?
— Dehogy. Kérnyi akartam.

Lefőzés.

— Mondja csak kedves Harapi.a maga felesége
is olyan — hogy is mondjam — olyan .. . olyan . . .
Harapi (közbevág): Hát persze. Szakasztott
olyan — olyan.

Fordított egyenleg.

— Én csak azt hiszem el, amit meg tudok
érteni.
— Most már aztán legalább nem csudálom,
hogy mért nem tud hinni — éppen s'emmit.

— Mikor elvettelek, a hajad vörös volt, most
meg fehér.
— Mikor hozzád mentem, az orrod fehér volt
most meg — vörös.

8. oldal.
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f

Taku Jonesku a Cárnál gyorssegélyért esd.

— Szentséges A tyuska! Ha csak egy millió oroszt nem küldesz azonnal, tisztára végünk van.
— De édes fiam. Honnan vegyek én egy millió uj katonát? Még csak egy félmilliót is. —
Bizony jó volna az éppen most magunknak is,

1916.

MAGYAR HERKO PÁTER

Útban Európa zupringeréhez.

Jön ám már a negyedik is !

9. oldal.
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Elmaradódnak tekinthetjük azt a községet,
t ahol fogyasztási szövetkezet nincs!
A folvasztási szövetkezetek révén szerezheti)
be egv-egv fain népe mindennemű háztartási
és gazdasági cikeit és ítalszükséelefét a legluténvosabban. úgyszintén liamisifaftan mi
nőségben, — Amelvik községbeil'fogvasztásl
szövetkezetét akarnak létesíteni, a mozgalom
kezelői forduljanak ntbaigazitisért a ____

a

.HANGYA'

*

Magyar Gazdaszövetség Fogyasztás! éé
Értékesítő Szövetkezetéhez.
Budapest. IX. kér., Közraktár-utca 34. szám.
(Saját palotájában.) t— A „HÁNGYA“ kötelé
kéhez ma már több mint 1200 fogyasztási
Szövetkezet tartozik 5Ó millió koroná évi S o r -

'

o

galommal.

í/d é le im : „HANGYA11 Bnest. posfafiók 100,

Konstantin helyzete olyan, mint a Megváltó
keresztfája: latrok közé jutott.
I

*

Franciaország olyan, mint az erősen sebzett ne
mes vad: biztosan elvérzik.

Szeretet,

Fráter Veredikus
köppentyüs röppentyűi.
A mai adó és az élelmicikk olyan, mint a ka
lap: emelik.
*
A magyar nép
szekér : sokat elbír.

türelme

olyan, mint a bivaly

Harc után a béke olyan, mint a kéve : megkötik.
*
Erdély vidéke olyan, mint a karró : hegyes.
*
Nikolajevics dobrudzsai fővezérsége olyan, mint
a halvaszliletett gyerek : Senkise örül neki.

Fillérből lesz a korona, s
koronából gyűlik egybe a va
gyonka! így gyűjtött össze
majdnem 200 millió koronát
az a 700.000 tag, ki az Or

szágos Központi Hitelszö
vetkezetnek közel 2500 hi
telszövetkezetébe tömörült.
Helyezzük el takarékbeté
teinket a

— Mondjál csak Dórikám, ha te engem soha
sem láttál volna, akkor is úgy szeretnél engem
minf*most?
— Sőt, még jobban.

HITEL
SZÖVETKEZETEKNÉL,

hol azok legelőnyösebben kama
toznak és legbiztosabb helyen
vannak. Az Orsz. Közp. Hitelszövetkezetnek óvadékképes és
adómentes kötvényei tőkebefek
tetésre legalkalmasabb értékpa
pírok. Felvilágosításért, forduljon
a hitelszövetkezethez, vagy az
1898: törvénycikk alapján ala
kult Országos Központi Hiteltelszövetkezethez Budapest, VIII.
kerület, Baross-utcza 13. szám.

MAGYAR HERKÖ PÁTER

1916.

11. oldal.

Magyar Köztisztviselők és All. Alkalmazottak Takarékpénztára
Kölcsönök .lakbérletiltás
részvénytársaság
Köztisztviselői kölcsönök
ellenében.

törlesztésre
Előlegek értékpapírokra.
Családi házak és telepek
létesítése.

B u d a p e s t, V I I ., R á k ó c z i-u t 76. s z .
—E T e le f o n 153— 4 4 . s z á m E —

Alaptőke 2.000,000 kor.

Külföldi pénznemek vé
tele és eladása.
Sorsjegyeknek részletre és
készpénzért való eladása.

Az olaszok nem sokat törődnek az oláhok buká
sával. És viszont. (A két drága latin nővér, úgy lát
szik, már jól ismeri egymást.)

Közhírré
tétetik:

Az oláhok Erdélyben roppant diadalokat
tak (hátra felé).

arat

Ferdinánd oláh király bekapta a legyet. Bratianu
tartotta eléje. (Azért is tudott Falkenheim egy csa
pásra két legyet ütni.)
A román hadvezetőség már hivatalosan is be
ismeri az erdélyi vereségeket. (Hát próbálja meg be
nem ismerni.)
A bajor csapatok egészen oly fényesen harcoltak,
mintha csak Gyergyóban születtek volna. (Attilán túl
bevonultak 1500 évvel ezelőtt.

Lloyd George
(Hát mikor nem ?)

és

Asquit megint nagyzolnak.

A Kárpátokban már egy méter hó esett. (Az
orosz offenziva tehát már befagyott.)

A városházán a minap nagy beszédek voltak.
( Cselekedetek lettek volna.)

A Brement az angolok, mikor már befutott az
amerikai kikötőbe, orvul megtorpedózták. (Régi britt
morál.)
A szerbek újra Nagyszerbiáról ábrándoznak. (Jó
volna pedig nekik nemcsak a kicsi, de a legkisebb is.)

Wilson valami nagyra készül. (Készülni az még
teljesen -t— semmi.)
'_
1 ,
A Haditermény meghamisított jegyeivel 4 hónap
óta temérdek élelmiszert hordtak ki Ausztriába. (Pé
pig nem is a jegyek voltak annyira hamisak, mint in
kább a határszéli közegek.)
WWW

R E IS Z D Á V ID

Husnagycsarnoka
Intézetek, kórházak, rendházak és zárdák számára jutányosán és elsőrangú húst szállít

B u d a p e s t, H u n y a d i-t é r i V á s á r c s a r n o k .
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Közgazdaság.
Az 5-ik magyar hadikölcsön. A pénzügymi
niszter — mint értesülünk — november első felében
fogja kibocsátani az ötödik magyar hadikölcsönt,
amelynek előkészítő munkálatai már folyamatban van
nak. Pénzügyi körökben elterjedt hírek szerint ezúttal
a járadékkötvények és pénztárjegyeken kívül egy uj
tipus is kerül kibocsátásra, de erre vonatkozóan még
nincs végleges elhatározás. Az ötödik hadikölcsön si
kerét bizonyára nagyban előmozdítja a jelenlegi nagy
pénzbőség s bankkörökben biztosra veszik, hogy az
ötödik magyar hadikölcsön eredménye éppen olyan
imponáló lesz, mint az előzőké volt.
A Hungária Bank bérlete. A Hungária Bank a
királyi család alapítvány Alsó-Pecere háromezer hol
das (pestmegyei) birtokot, amely a ráckevei urada
lomhoz tartozik, 12 évrn holdankint 10 kor. haszon
bérért kibérelte, A bank az uj bérleti üzletből külön
részvénytársaságot akar alapítani 500,000 korona alap
tőkével.
Az Általános Villamos megváltása. Megírtuk,
hogy az utóbbi időkben sűrűn keresték az Általános
Villamnssági társaság részvényeit s az osztrák gáz
társulatot is, amelynek birtokában 10,500 darab villa
mossági részvény van. Ezt a keresletet a városnak
az a szándéka inézte elő, hogy megváltja a vállalat
üzemét. A megváltásra vonatkozó tárgyalásokból annyi
került nyilvánosságra, hogy a város részvényenként
758 koronát fizetne, de a vállalat egyéb aktíváiból,
amit nem váltana meg a főváros, még 120 korona
jutna egy-egy részvényre,' amelynek mai árfolyama
810 korona.
A kőolajfinomitógyár rt. most tette közzé az
1915—16. üzletévre vonatkozó zárószámadását, mely
nek legérpekeseba tétele a készletek nagy növeke
dése. Árukészlet címén 2.026,300 K, bányaüzem kész
let gyanánt 873,613 K érték szerepel a mérlegben.
A 88 millió K alaptőke 5.285,869 korona nyereséget

1916.

eredményezett, az átmeneti tételek összege 1.383,362
koronára rúg.
A Dréher-féle sörfőzdék mérlege. A Dréher
Antal serfőzdéi rt., amely tudvalevőleg a Dreher-család
részvénytársaságé, most tette közzé az 1915-ik esz
tendei mérleget. A mérldg szerint a részv.-társaság
múlt évi tiszta nyeresége 2.211,705 K volt, de ezen
felül külömböző tartalékokba közel másfél millió ko
ronát helyeztek el, úgy, hogy Dréherék serfőzdéi a
múlt évben közel 4 millió koronát kerestek.
A Bihar-Szilágyi Olajipar rt. a napokban meg
tartott rendes közgyűlésén elhatározta, hogy 1.488,151
K 30 fillért kitevő 1915—16. üzletévi nyereségéből
részvényeinek 22-ik számú szelvényét folyó hó 10-től
kezdve pénztáránál (V, Nádor-u. 23.) 20 koronával,
vagyis 10%-kal váltja be és hadi jótékonysági és
egyéb jóléti célokra 156,999 koronát fordít. Az igaz
gatóság Takács Mór igazgató-helyettest igazgatóvá
és Pór Hugó cégvezetőt igazgató-helyettessé nevezte ki.
Az Egyesült Izzólámpa tőkeemelése. Az Egye
sült Izzólámpa és Villamossági rt. okt. 20-án rend
kívüli közgyűlést tart a társaság részvénytőkéjének
felemelése végett. Az Egyesült Izzólámpa részvényei
nyilván a tőkeemelésre való tekintettel emelkedtek az
utóbbi időben s nagy tételekben vásárolta egy szin
dikátus s vásárolja ma is s a részvények árfolyama
ma 390 kor. A rendkívüli közgyűlésre vonatkozó meg
hívó csak annyit mond : Határozathozatal a részvénytőke felemelése iránt, de, hogy mennyivel emelik fel
az alaptőkét, azt ma még nem árulta el — az igaz
gatóság. Tőzsdei körökben elterjedt hírek szerint 7o00
darab uj részvényt fognak kibocsátani; azt is beszé
lik, hogy az alaptőke .szaporítását a tartalék egy ré
szének felhasználásával fogják keresztülvinni. Ugyanis
a részvénytársaság tartalékjai már meghaladják a
6.500,000 koronát kitevő alaptőkét s a rendkívüli köz
gyűlésen az ér-tékcsökkenési tartalékalap egy részének
a rendes tartalékalapba való átutalását is elfogják
határozni.

H irdetm ény.
Ezennel közhírré tétetik, hogy miután a Magyar királyi Pénzügyminisztérium etlenőrző közegei a
Magy kir. Szab. Osztálysorsjáték (XXXVII. sorsjáték) I. osztályára szóló sorsjegyeket felülvizsgálták,
azok a főárusitóknak árusítás végett kiadattak.
Az l. osztály húzása 1916. október 27. és 28-án tartatik meg. A húzások a Magy. Kir. Lottójöve
déki igazgatóság, mint állami ellenőrző hatóság és ki**, közjegyző jelenlétében nyilvánosan történnek a
huzási teremben. Sorsjegyek a Magy. Kir. Szab. Osztálysorsjáték valamennyi árusítóinál kaphatók.
Budapest, 1916. október 8-án.

M a g y , K i r . S z a b . O s z t á ly s o r s já t é k ig a z g a t ó s á g a .
Tolnay.

Hazay,

