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W eR erle gyém ántcsillagai,,

Én megkaptam a gyémántcsillagokat, igaz. Örülök is neki, de százszor jobban örülnék annak, ha a négy éves 
háború okozta gyémánt csillagok a nemzet szeméből mihamarabb eltűnnének.
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DAL A HÉTRŐL
Párisi másodszor is csehek mentették meg, 
Legalább igy Írják a cseh gaz pribékek 
A hitvány barátok. Az áruló fattyak,
Kik a béke napján rajtunk gazdagodtak.

Hitszegés, árulás, bármi fényes méret 
Igen nagyon hitvány hadi hős erények 
Bármi hangos is most a hűtlen cseh testvér 
Azért megjön minden kutyára még a dér.

Hogy kint Szibériába tombol a cseh gárda, 
Hát az még úgy, ahogy talán csak megjárja, 
De hogy itt Laibachban a délszláv testvérek 
Mire szövetkeznek, ugy-e te sem érted ?

Cincognak egerek, nem érezve macskát, 
Nem okultak szerben a sok szláv uracskák 
Jómódjukban ime rámennek a jégre,
De csak hadd menjenek, baj lesz még a vége.

A nagy szerb békáról Ezóp ira hajdan 
Gyönyörű kis mesét, gyönyörű kis dalban : 
Béka minden áron ökör akart lenni, 
Fujta-fujta magát s megpukkadt. Krebendi.

Csak most volt a minap, még nincsen is vége 
Nagy szerb butaságnak, — hogy foly

[népek vére,
Most a jugoszlávok uj drámát akarnak ?
No de majd eléje tekintünk a bajnak.

Jó lesz körülnézni odaát Ausztriában,
Hogy a jó patkányok mit rágnak kínjában, 
Ha ők szét nem rúgják a ripők uj bandát 
Majd mi rácsörditjük Zobor szent irgalmát.

M a r k o s  G y u la

Kártya közben.
— Ejnye azt a száz mindenét, 

de nagy pechem volt megint.
— Dehogyis pech az pajtikám! 

Semmi egyéb hiba nincs a kréta 
körül, csak az, hogy rosszul táp
lálkozol.

— Hogy értsem ezt.
— Hát csak úgy, hogy te levest 

és húst eszel, holott szénát kellene 
enned.

Kerülő utón.
A. Mondja csak édes ügyvéd 

ur, ha valakinek a szemébe, más 
fülehallatára azt mondja valaki 
huncut, gazember, népnyuzó, hát 
ezért..meg is lehet büntetni valakit?

Ügyvéd : De mennyire! Hisz ez 
becsületsértés és rágalmazás, melyért 
okvetlen elitéi a biró.

— Nohát akkor kedves ügyvéd 
ur, akkor inkább nem mondom ezt 
önnek tanuk nélkül sem.

Beszéd és értelmi 
gyakorlat.

Tanító: Mit tudsz a 
libáról. Peti fiú: A libát 
le lehet vágni.

— Hát még,
— Meg lehet enni,
— Csak tovább.
— Meg is lehet ko- 

pasztani.
— Nagygyon jó! De 

ha a libát megkopaszt- 
juk, mit kapunk ?

— (Fiú hallgat.)
— No ide vigyázz 

fiam! Mi van tinála- 
tok nagyon sok az 
ágyban?

— Poloska, tanító ur.

s

Szórejtoény.
Öt ujja van és nem élő állat,
Pedig bőre valóságos állat 
Fogni is tud, pedig nincs benn élet 
Fel is húzzák, bár ha mit se vétett.

Boldog falu.
U’látom, hogy maguknak nincs 

is zsidajuk a faluban.
— Vót, de kigazdagodott innen.
— Hogy hogy?
— Hát fődesuraság lett.
Bódogfalván.

Egy kis félreértés.
— Hadimilliomos: Csak még 

azthotat akarom mondani Józsi, 
hogy én a khocsisomat tegezni 
szoktam ám.

— Nem tesz semmit, kedves 
naccsága. hászen tegezhetjük is 
végre egymást, ha úgy jobban 
esik.
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Vere dignum et iustum est

— No, clarissime ! mit szól a papibirtok 
haszonbérletéhez, rokkant és kiszolgált kato
nák számára ?

— Ugyanazt, mit a grófi birtokokhoz.
— És ehhez mit szól?
— Vere dignum et iustum est! Jusson 

azoknak is belőle, akik azt megvédték.

Süge-Mesiige.

— Mit szólsz a zsircsalókhoz Süge!
— Rosszul csinálták! Suszterok! Mesüge.

Fokosra is.

— Jó lesz a koma, ha most a bort is a 
Haditermény fogja kezelni.

— Mig külföldről van szó, koma, addig 
se üngöm, se gallérom, de ha belföldön is ő 
akarná a bort kézrekapni. az ellen aztán már 
fokosra is mennék.

Jól tették

— Jól tették, hogy a hegyaljai borbörzét 
szétrobbantották.

— Még ön is azt mondja, Kondori uram.
— Miért ne! Meg is mondom, mert temp

lomba bort csak a pap, az is csak az Ur 
asztalára vigyen.
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Dülapintéri Borvágyi 
Kalamáris nótárius ur 

körjegyzései.

Mennek a muszik haza. Ab- 
bizony ott tartunk már, hála 
Istennek. A mieink pedig szin
tén érkeznek egyre vissza. Ezért 
is ezer hála Isten. A savó- 
szemű szelíd muszka fiukat 
szinte sajnálom is egy kicsit, 
mintha távoli vértestvéreink let
tek volna.

Isten velük!

Burján lengyel politikája kezd 
dűlőre jutni, csak az a félő, 
hogy Burjánnal egyetemben, 
vagyis hogy Burján maga is 
el fog dűlni vele. Nekem nem 
kell a német megoldás, hogy 
csak az orosztól visszaszerzett 
lengyel nép legyen független 
királyság, az osztrák Galícia 
pedig külön maradjon.

Sőt nekem Burján lengyel 
politikája sem kell úgy, ahogy 
van, tudniillik a lengyel trializ- 
mussal, a mi királyunk jogara 
alatt. Bárha e megoldás jobb. 
De csakis azon esetben járulok 
hozzá, ha előbb Magyarország 
is teljesen független ország lesz 
és csak a perszonál unió révén 
leszünk közösek.

Mert hogy mi egy nagy és 
szabad Lengyelországot teremt
sünk és emellett egy rabszolga 
Magyarországban maradjunk, 
melyet az osztrákok és a né
metek egyaránt agyonmélyitse- 
nek, mitteleurópáljanak, nohát 
ebből nem kérek.

Változott sietepek
Le a német militárizmussal!

Éljen az amerikai-angol militárizmus'!

IZIDORKA POZDORJÁI
— Apele, ha Petőfi 

élne, ugy-e ma nem 
tudná megírni a Talp
ra magyart?

— Mért ne tudná?
— Mer legalább is 

csak maximális talp
ra írhatna.

— Apuka! Ugy-e 
a nyugati harctéren 
most roppant sok ke
nyér lehet?

— Mibül gondolod 
te azt ?

— Hát mert most C  ^ *  *

került rá a sor ott a 
kenyértörésre. Vagy 
nem ?

— Ugy-e, apuka, a 
a galíciai hitsorsosok 
nagyon szeretik az 
igazságot ?

— Nem igen mond
hatnám.

— Hát akkor mért 
vesznek össze annyi 
bort, ha nem az igaz
ságért, mely a borban 
van ?
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Jelenet a Telekí-temől

— Bizthos ur, khérem ! Csak barátságosabban egy kissé ! 
Hiszen én k h i v á n a t o s  elem óhajtok maradni.

Szegény Magyarország
Piave vizének 
Piros lett a fodra. 
Halálnap virradt ott 
Szegény magyarokra. 
Gazul elárulva 
Százezren maradtak 
Zajló vizében a 
Szörnyű áradatnak . . . 
Magyar anyák lelkén 
Tenger lett a bánat 
S özvegyek csókolnak 
Apátián árvákat.

m Magyar városokban 
Villanylámpák égnek 
S vége-hossza nincsen 
A korzózó népnek. 
Tömve a mulatók, 
Mozik s egyéb házak, 
Ahol a golyóknak 
Csókjától nem fáznak. 
Halotti szemfedőd 
Kacagás közt fonják, 
Szegény Magyarország, 
Szegény Magyarország 1

Ágoston Andor.

K özh itté  tétetik.
A legutolsó ütőkártya az an

tant kezében most az amerikai 
hadsereg.

Nagyra is van vele. Hanem 
azért ez sem minden. Adják 
majd ők még alább is a má
moros diadalokat rövidesen.

(A háborúban is áll az, hogy 
ma nekem, holnap neked.)

Ausztria erjedése, bomlása 
megkezdődött.

Ma a csehek, holnap a dél
szlovének tartanak tüntető gyű
léseket, egyházi és világi méltó
ságok pártfogásával, az elnyo
mott testvérek érdekében.

(Hát elnyomottak azok, akik
nek minden szabad, még a nyílt 
lázadás is?)

Csupán csak a lengyelek üd
vözlő távirata fáj nekem a lai- 
baki gyűlésre. Ez nagy szépség
hiba volt.

(De restelik is ám már a 
lengyelek is. No de hiszen res- 
telhetik is.)

Megverték a cseheket és a 
japánokat Szibériában.

(Kedves egészségükre váljék 
és folytatása következzék.)

A „Drang nach Osten bis 
Bagdad" nagynémet jelszavak 
mintha egy .kissé megcsappan
tak volna. És ez rendén is van.

(Nekünk sem az antant agy
rémei, sem a német túlkapások 
nem kellenek. Ne akarja az 
egész világot felfalni se az egyik, 
se a másik.)
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Mi a szép asszony?

Erre a kérdésre F. J. barátunk 
valakinek igy felelt:

A szép asszony a szemnek 
paradicsom, a léleknek pokol, 
az erszénynek tisztitólüz,
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Munka megosztás.

— Miért nem húzod fel az órét 
jobban Albert.

— Mert akkor 15 napig járna.
— És aztán?
— En pedig egy hét múlva el

megyek. Hát csak nem dolgozom én 
az utódom javára is.

időváltozás

Hadigulyás.
Nyakigláb Áron minden áron 

meg akart halni és ezért szer
zett magának ciankálit. Haza
ment, elkészítette a végrende
letét és bevette a mérget. De 
nem használt és pedig azért, 
mert hadi ciankáli volt.

Mit tett Áron? Vett kötelet 
és felakasztotta magát. De a 
kötél elszakadt, mert ez is hadi 
volt, még pedig papírból.

Most örömében, hogy nem 
sikerült meghalnia, elment a 
vendéglőbe s miután benn volt 
már a hadiban, evett egy nagy
porció hadigulyást.

Ettől aztán egy óra múlva 
meg is halt. Reményi

Szemrehányás.
Asszony: A szomszédok előtt 

kell magamat szégyelnem, hogy az 
éjjel részegen jöttél haza.

Férj : De édesem, hát kilátott
meg ?

Asszony: Senki, 
mikor szidtalak.

De hallották

Betürejvény.

— No végre egy kis napsugár, 
a cica rúgja meg ezt a nyarat, 
Kánikulában is csaknem hosszú 
bundában kellett járni.

— Annál melegebb volt a 
nyugati fronton.

— Az ám, de remélhetőleg 
ott is hamar beáll az idővál
tozás.

árda
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A németet, ha üres is a zsebe, 
megvigasztalja a statisztika, amely 
szerint minden egyes németnek 3000 
márkája van (elméletben.)

Gyorirászat.
— A gyorsírásra nem tetszik 

beíratni a kis Leopoldot.
— Szó sincs róla! Lesz neki 

mindig annyi pénze, hogy elég 
kényelmesen Írhasson.

Csodálat.
Bandika kérdi:
— Édes papa. ha egyedül lennél egy erdőben 

és neked menne egy szarvas, megijednél ?
— Nem fiacskám, — felel a papa.
— És ha egy óriási kígyó menne neked, 

félnél ?
— Akkor sem.
— Hátha egy borzasztó nagy kutya jönne, 

félnél ?
— Akkor sem.
Bandi csodálva nézi papáját:
— Úgy látszik, apuka, te nem félsz, a mamán 

kivül, semmitől 1

Eggyel több.
A betlehemi jászolnál magam is szerettem volna 

ott lenni a nagy történelmi pillanatban.
— Ugyan mit kerestél volna ott te is. Hiszen 

volt ott ökör, szamár nélküled is.

Pumpolás.
— Barátom, tudod te azt, hogy a pénznek ma 

nincs értéke ?
— Hogyne tudnám 1
— Akkor adj kölcsön 100 koronát.

Férfinév-talány.
Sovorits J.-től.

Endre, Gyula, Antal, István, Kál
mán, Mátyás, Tivadar, Ulrik, Aladár, 
Vendel, Nándor, Tibor, Róbert, 

Imre, Tamás.
A fenti férfi-nevek úgy Írandók le, hogy a kez

dőbetűk egy találó közmondást adjanak eredményül 
az aratásról.
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Galíciaiak a Balaton körül.

— Mit szól a a koma ahhol, hogy a ga
líciaiak most meg a Balatonvidéki borok árát 
verik fel!

— Nagyon okos dolog ez, koma. Sok 
pénzt kapni a külföldről. Csak hadd jöjjenek 
a galíciaiak és hozzanak minél több pénzt.

— De hát ha maguk is ott találnak ma
radni ?

— Arról meg majd gondoskodjék a vár
megye.

Megmagyarázza

— No jegyző uram, verik ám a némötöt.
— És maga örül annak ? Hiszen ők a mi 

becsületes szövetségesünk.
— Tudom és szó sincs róla, hogy a ve

reségnek örülnék, csupán csak azért örülök, 
hogy igy talá majd egy kissé könnyebben 
lehet szót érteni a sógorral, mert énnekem 
kellenek ám a magyar határok.

K É P R E J T V É N Y E K

Távcsővel is nézem, 
Hova lett a feleségem.

Ukrajnában egy német, 
Úgy tekintik, mint kémet.
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KÖZGAZDASÁG
A gyapjuközpont. A Magyar Szent Korona 

Országainak Gyapjuközpontja r.-t. e hónapban zárta 
le második évi mérlegét, amelyben bő tartalékolások 
után 559.714 korona tiszta nyereséget mutat ki.

A Kisbirtokosok Földhitelintézetének 
uj elnöksége. A Kisbirtokosok Országos 
Földhitelintézete legközelebbi rendkívüli köz
gyűlésen elnökévé Imrédy Kálmán alelnököl 
választják meg. Imrédy helyére mint alelnök 
Bartóky József, volt földmivelési államtitkár 
kerül.

Az Országos Bank félévi mérlege. A
Magyar Országos Bank nagyarányú fejlődé
séről tanúskodó félévi mérlege a múlt évről 
áthozott nyereséggel együtt 3,079.159.96 ko
rona tiszta nyereséget tüntet fel. A kimuta
tott nyereség a múlt év végével 50 millió 
koronára fölemelt alaptőkének több mint 
12 százalékos kamatozásának felel meg és 
majdnem kizáróan a folyó banküzlet ered
ményeiből származik, minthogy a bank 
ipari vállalatokban levő részesedéseiből, 
valamint a lefolyt félévben keresztülvitt ki

bocsátási üzleteiből származó jövedelmek 
csak legkisebb részben vétettek a félévi 
mérlegben figyelembe s későbbi elszámo
lásnak maradnak fenntartva. Az intézet a 
lefolyt félévben a folyó üzlet minden ágá
ban intenzív tevékenységet fejtett ki.

Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos 
MARKOS GYULA volt orsz. gyűlési képviselő.

Nyilatkozat.
Több napilapban félmilliós árucsempészésről híradós jelent 

meg, amelyet állítólag Lein Saul lembergi kereskedő követett 
el és amely üggyel kapcsolatban a „Hangya" szövetkezetei is 
fölemlítették a lapok. Hogy szereplésünk tisztán álljon, szüksé
gesnek látjuk kijelenteni, hogv Lien Sault hetekkel ezelőtt egy 
régi és feltétlenül megbízható budapesti ügynök mutatta be 
áruosztályunk főnökének, mint lembergi kereskedőt. Fűszeráru
kat ajánlott megvételre, amelyekről kijelentette, hogy kizárólagos 
tulajdonát képezik. Ily körülmények között nyugodtan megvettük 
az árukat Lientől, amint azt bármely kereskedő megtette volna. 
Előleget nem adtunk. A tényleg átadott árukat fizettük csak ki. 
Nem felel meg a valóságnak, hogy Lien a „Hangya" szövetkezet 
nek volt a bizományosa és épp úgy rágalom, hogy a fűszerekért 
a „Hangya" szövetkezet lisztet akart volna kicsempészni. Ez 
utóbbi állítás annál alaptalanabb, mert a liszt forgalombahoza- 
talával a hatósági ellátás óla nem foglalkozunk.

„Hangyu“ szövetkezet.

Magyar Köztisztviselők és All. Alkalmazottak Takarékpénztára
részvénytársaság

Budapest, VII., Rákócziul 76. sz.
—2  Telefon 153—44. szám 2 — c .Sorsjegyeknek részletre és
Alaptőke 2 .0 0 0 ,0 0 0  kor. készpénzért való eladása.

Köztisztviselői kölcsönök 
törlesztésre

Előlegek értékpapírokra.
Családi házak és telepek 

létesítése.

Kölcsönök lakbérletiltás 
ellenében.

Külföldi pénznemek vé
tele és eladása.

o COGNAC

m i GLEVICI
KEGLEVICH
I5TVÁMÜTÓDAI BUDAFOK

Fillérből lesz a korona, s 
koronából gyűlik egybe a va
gyonka! Így gyűjtött össze 
nfajdnem 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

HITEL
SZÖVETKEZETEKNÉL,

I árok legelőnyösebben kama
tnak és legbiztosabb bélyeg 

vannak. Az Orsz. Közp. Hitel- 
szövetkezetnek rtvadékképes és 
adómentes kötvényei tőkebefek
tetésre legalkalmasabb értékpa
pírok. Felvilágosításért forduljon 
a hitelszövetkezethez, vagy az 
1898: törvénycikk alapján ala
kult Országos Központi Hitel
tel szövetkezethez. Budapest, Vili. 
kerület, Baross-utcza 13. szám.

ZELINKA
kardgyár

Tilifoá:idiMjfa-st

a tefefis tnii.Ti

187
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klr. honvédség 
kir. csendőrség szerződéses 
szállítója
Cntbutött. IX., blISl ut 55.

HUNYADI MÁTYÁS
HENTES ÉS MÉSZÁROS, B U D A P E ST E M

KOLBÁSZÁRU- 
ÉS SZALÁMI
GYÁR,

Vili., ÓRIÁS-UTCZA 30. (Saját ház.) vad0”” ' ÉS
TELEFON: József 3—9*. TELEFON: József 3 -91 . KERESKEDÉS

Nyomatott Pestvármegye könyvnyomdájában, Budapest, Ráday-utca ll.


