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MEGBOMLOTT VILÁG
Lerongyolódott, megkopott gavallér 
Te vértől ittas, megbomlott világ!
Te becstelen lump, öncsaló, nagy szájhős, 
Hogy vagy te most, és Sátán cimborád?
Ki nagyképün a kultúra nevében 
Megfertőztettél mindent ami szent,
Reszkess! Az Isten ujja már közelget,
Ki nem bottal ver, — Hitvány, gyáva cenk!

Lebuj ligákban titkon doibézolva 
Ki orvgyilokra hőn szövetkézéi,
Hogy öt világot gyújthass fel egyszerre 
Cudarabb bűn hát van-e még ennél?
S ha volna is tán — mert millió halál hörg, 
És sok millió ártatlan zokog. —
Mi átok van, mind a te gaz fejedre 
Fog rászakadni előbb vagy utóbb.

Gazságra Isten nem adott szerencsét 
Mióta forg e bűnös gyatra föld,
Mert még ha látszott is netán: a bűn győz, 
A gaz siker a végcélnál letört.
Híjába ujjong most is ott, Cambrainál 
Hogy meg van már a biztos d iadal:
Az Ur lehellete, mert hátra van még,
Amelytől minden hazug fény kihal.

/
Aetnából bujt ki 10 éve a Sátán 
S ment Pétervárra, Párisba legott,
London—Varsóba, Prágába, Belgrádbn 
S* ott branázva Princzipet fogott,
Hol van azóta Petár és Nikita?
Sőt szent nagy atyjok a hatalmas Czár?! 
Bár jól dolgozott Jauraistól—Leninig 
A bérelt tőr! . . . Az mind-mind visszaszáll.

Mert Archangelskból a Béke Arkangyal,
Rég útba van már s meg is érkezik,
Népmillióknak buzgó szent imája
Több ezer tanknál. Mert az Ég győz itt!
Az árvák könyje, bizakvók erénye
Az öntelt gőgös kultur bűn fölött
Kacaghatsz Sátán! Megbuktál! Bár győzesz
Látszatra még. De az Ur szent. Örök ! M a r k o s  G y u la

Dülapintéri Bor vágy i Kalamáris nótárius ur körj egy zései.
A háború óla szünetelnek a katho- 

likus kongresszusok, e népnevelő 
tartalmas gyűlések.

Nagyon okos dolog volt helyette 
most egy kis szociális kurzust ren
dezni, azt én mondom.

Örömmel látom ott a főpapság és 
a főnemesek legjobbjait váltakozva 
buzogni. A Majláth Józsefektől, 
Prohászka püspökig.

Akármi legyek, kedvesen imponál 
nekem ez a főrangú demokrácia.

Hogy a tartalmas Vass Józsefről, 
a tudós Gissweinről, az agilis Hu
szárról és Hallerról ne zóljak.

Mindnyájan megértették a nagy 
idők nagy kivánalmail.

Jó példákkal és oktató buzgalom
mal vezetik a népet nagy és szent 
célok felé.

Nagyon jól van ez igy.
Ha a kereszténység révén mint

egy közös haszon nem érné ugyan
abból a protestantizmust is, talán 
még irigykedhetnének is emiatt.

De erről szó sincs. Ne is legyen.
Ezt nevezem én az igazi de

mokráciának.
És csak ezt!
Hol Isten és haza ily szép 

harmóniában ölelkezik.
Az ilyet jegyző nélkül is könnyű 

megjegyezni.

Bölcs tanács.
Mit tegyek kedves doktor ur 

hogy minél tovább élhessek.
— Éljen minél kevesebbet.
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Dicsekoő panasz.

— Ez a cudar dög kinézi belőlem, hogy én 
még Galiciábul jöttem ide.

De a fiamat próbálná csak igy sarokbaszoritani, 
aki nagy ezüst érmet kapott Volhiniában.

Még nem bizonyos.
V

— Hogy festek pajesz nélkül, tátele.
— Nekem elég jól. De nem tudom, ha valami 

Dob-utcai tömeglakásban ér a rendőrség — nem 
fog-e azért rád ismerni.

Megfejtés.

— A költőknek, kiknek szárnyaik vannak, 
többnyire dús hajuk is van. Hogy lehet ez ?

— Hiszen a szárny, a toll, a sörény, a haj 
rokonok is.

Mond oalamit

f

— De hegyesen ül ez az ur itt, mint egy 
herceg.

Pedig fogadni mernék, hogy nincs úgy jóllakva 
töpörtös turóscsuszával, mint ma — én !

Célzás.
— Ejnye de ismerős ember ez 

az uj tenorista. Ezt mór bizonyosan 
láttam valahol.

— Láthattad, akár nálatok is, vala
mikor bírósági végrehajtó volt.

Ravasz pincér.
— De pincér! Én csirkét rendel

tem és maga nekem tojást hoz.
— Lesz abban kérem csirke is 

alighanem,

Pályaválasztás.
— Mi akar lenni a fiad ?
— Valami olyan pályát szeretne 

választani, mely mindenkinek örömet 
szerez és mosolyt csal az arcára.

— Ennél könnyebb választás 
nincs.

— Nos?
— Nos, hát legyen pénzes levél

hordó.

Talán illik.
Mondja csak kedves doktorlében 

nincs valami baja a mi kutyánk
nak ?

— Ejnye kérem, hál baromorvos 
vagyok én ?

— Szó sincsen róla kedves doktor 
ur, de gondoltam magamban, hogy 
egy lelkiismeretes házi orvosnak 
talán illik érdeklődni az egész csalód 
iránt.
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Közhitre  tetetik. Zsírcsempésitet ha á t fedezettel

A zsírt kézi gránát gyanánt vitték, 
De azért a tettest rajtacsipték.

TALÁNYOK

Monopoliumország. Az vagyunk 
egészen, te bűne verje meg. Az az, 
hogy ne is verje meg, mert már meg
verte. Ahány központ, annyi mono
pólium van mór. Azért olyan drága 
minden. Most meg már a bort is 
monopóliumra akarják bízni. (Baj ne 
legyen még abból.)

Két millió ember csalója folyik 
most a francia harctereken.

Ezerötszáz évvel ezelőtt is úgy 
volt. Csakhogy akkor Attila egy dél
után learatott estig. Csak 14 sor em
ber feküdt egymás fölött másnap 
reggelre. (Pedig akkor se tankok, se 
ágyuk nem voltak.

Amerika döntő győzelmet akar 
minden áron.

Úgy látszik fejébe szállt a boltos 
legényből lett elnöknek a nagy harci 
dicsőség. (De majd később adja ám 
még alább is.)

A német trónörökös nem a puszta 
fegyveres győzelemre, de a megegye
zéses békére is törekszik, mint azt 
egy hirlapirónak mondta.

(Wagy kérdés, nem fog-e e miatt 
kikapni, nem annyira a császári fel
séges papától, mint inkább a nagy 
német uraktól.)

Lenin jobban van, és úgy látszik, 
nemcsak ő, de az oroszországi álla
potok is, mert ezzel a gyilkos golyó
val csak magát lőtte meg a híres 
antant.

(Eggyel több antanterény van már

A csángók semmiesetre sem kap
hatnak Romániában magyar iskolát, 
hanem a román iskolában gyakorol
hatják magukat magyarul is.

Ejnye be jó 1 Legalább mi is 
tudhatjuk, hogy hogyan kell bánni 
a mi drága oláhjainkkal, kik a betö
rés örömére bálokat rendeznek bün
tetlenül.

Járjanak ők is magyar iskolába, 
aztán gyakorolhatják magukat egy 
kissé- oláhul is.

A drága cseheknél legtöbb a fel
mentett, semmi rekvirálós és teljesen 
nyakló nélkül való izgatás.

(Hát nem jobb volna nekünk is 
cseheknek lennünk ?)

Őket nem lövik fejbe pór heti ló
gás miatt. (Hja, mert ők Ausztria 
kedvencei! Úgy kell nekik is, meg 
Ausztriának is!)

*

I.
Szekér ,  melyen nem áll senki,
T y u k, mely nem tojásból kelt ki, 
Medve,  melynek nincsen szőre, 
Ka s z á s ,  ki nem jár dűlőre,
Vaj ki mondja azt nekem meg, 
Hogy im ezek mik lehetnek?

II.
Elől-hótul lyuka van,
Úgy használ, ha tele van.
Se nem kicsi, se nem nagy, 
Lába helyén van az agy.

Mi ez?
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Régi u )  barátok

Évszázados, sőt ezredes régi barátságét 
A két nemzet istenei nagybőven megáldják !

Fokragozás.
— Hányféle bort ismersz.
— Én csak jót, jobbat és legjob

bat.
— Hát rossz bor, talán nincs is.
— Ha rossz, akkor már nem is 

bor az.

Csakhogy.
— Miért nem dolgozik ön.
— Mert nagykereskedő voltam é,s 

mindenem leégett.
— Talán nem volt biztosítva?
— De igen, csakhogy a társulat 

lecsukatoít.

Székely válasz.
— (Kérdi a pesti biró)
— Van-e férje.
— Hál Istennek! Instélom !
— Remélem törvényes.
— Nem biz, instálom, nem törvé

nyes, csak napszámos.

Banketl után.
— Pincér a kalapomat.
— Hogy nézett ki?
— Egészen uj cilinder volt.
— A legnagyobb sajnálatomra, 

de az uj cilinderek már egy félórája 
elfogytak.

APRÓ IGAZSÁGOK.

Az anyagi tolvaj eldugja zsák
mányát, a szellemi tolvajok fitogtat
ják prédájokat.

♦

A fösvény nem azért gyűjt, hogy 
éljen, hanem él, hogy gyűjtsön.

*
Mint a gyujtatlan gyertya sötétben 

annyit ér a sok arany — más ládá
jában.

*

Aki ebédre is gyertyát gyújt, az 
majd sötétben fog vacsorázni.

*
Aki munkálkodni szerel, nem is

meri mi az unalom.
*

A szem a lélek tükre. A lélek a 
cselekedetek kamrája, a cselekede- 
detek a lélek bizonyítványa, aki c 
harmat jól megfigyeli, tisztába lehet 
rögtön mindenkivel.

*
A költészet virága nemcsak a 

bölcsőből, de a sírból is gyakran 
fakad.

*

Acél béklókat könnyű tönkre verni, 
az aranyat nehéz.

*
A csevegés sokszor többet ér el, 

mint a komoly beszéd.
*

Könyeinket törlő égi selyemkendő 
a vallás, Esztelen, aki eltépi, áldott, 
aki oltalmazza, meg őrzi.

Fekete József.

*
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Rlku a  töroényen.

— Tekintetes Törvénysék! Csukolom kezsit, 
lábát, ahelyett a másfél évi berten helyett alássan 
kérnék inkább egy ketél általi halált! De hadi 
keiéire ! Papirosbui! 
•*a®69S©502S3®©©íia©©®33e®®

U lenézés legnagyobb foka

— Mit szí koma.
—1 Meggyfa levelet pótdohánnyal.
— Melyik jobb.
— Az egyik büdös, a másik csip.
— Hogy csipné meg a bagó, aki ilyent

— Tudod mit koma- Az ilyen dohány
nak még bagaja sincs.

Cgyetmás. -

— Búcsúzunk aranyos, búcsúzunk. P á !
— Tisztelem a bájos Tátrát!
Majd a téli viszontlátásra, ródlira én is . . .
— Arra bizonyosan lesz már egy kis disz- 

nóság is, tej, túró, tojás és egyetmás.

— Micsoda nagy disznóság az Petyi, hogy 
te megint nem köszönsz.
. — Dehogy is disznóság csendőr uram, csak

neveletlenség, mert tudja maga, hogy mi egy 
kis disznóság ?

Ezerhatszáz korona!



Jó logikus.
— Figyelmeztetem a tanút, hogy 

vallomására meg kell esküdnie.
— Tudom.
— Evégből csak az igazat szabad

vallani. t
— Tudom.
— És nem szabad olyat vallani, 

amit csak másoktól hallott.
— Igen is kérem.
— No hát mikor született.
—, Nem tudom.
— Micsoda ? Nem tudja?
— De igen is tudom, csak eskü 

alatt nem vallhatom, mert másoktól 
hallottam.

Meg volt rendelve.
— Pincér! fizetek !
— Igen is kérem. Három kávé.
— Csak kettő !
— Hát ami a nagysága ruhájára 

dőlt.
— Dejszen azt csak nem fizetteti 

meg. Maga öntötte ki.
— Az teljesen mindegy kérem, 

meg volt rendelve.

Diktandó a telefonból.
— A kóser bort nem itták az 

antisemiták.
— Akó sert, bort Lipták és Anti 

sem itták.

1 Zl D O R K A
POZDORJÁ1.

MAGYAR HERKÓ PÁTER

— Apikám 1 Minden hajóskapitán 
szeret verekedni ?

— Már mért szeretne?
— Hát nem olvasod a lapokban, 

hogy ők mindenütt kikötnek'?

— Apele 1 A detektiveknél ugy-e 
több fogó is szokott lenni ?

— Mért kellene nekik a fogó ?
— Hát akkor mivel csinálják a 

jó fogásokat ?

— Ugy-e apa. a Béke nagyon 
rakoncátlan fiú szokott lenni ?

— Dehogy is !
— Hát akkor mért kell megkötni?

— Apuci, vannak némely paripá
nak levelei, sőt galjai is?

— Mért volnának ?
— Hát akkor mitől bokrosodik

meg ? '

— Api, a cigánymuzsikának tény
leg vannak lábai, mint a bogárnak?

— Szó sincs róla.
— Hát akkor hogyan tud a fülbe 

mászni ?

— Apuci, a képviselők a házból 
mindig létrán járnak ki ?

— Mért járnának létrán ?
— Háj nincs megtiltva nekik a 

kijárás ?

Árulás.
— Eredj Mórickám, csókoljál meg 

azonnal a nevelő khisasszonyt.
— Hogy engem is pofon üssön 

mint tegnap a papát.

Jógyithási költségek.
Isten.a világ fölött! Ennek a bol

dogtalan asszonynak — már mint 
az én szegény nejemnek, megint • 
fürdőt rendelt a dakther?

Pedig tudja meg ennyi jógyithási 
költségért amenyibe nekem van ez 
az asszony, már kaphattam volna 
egy egész újat, sőt szépet is.

Házmesterné, kérem 
Jöjjön le a feleségem.

Azt kérdi a szép Sasa, 
Hol itt a török basa.
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KÖZGAZDASÁG
A Haditermény borszindikátusai. Mint néhány 

eddig megjelent hir közölte, a m. kir. kőrmány bor
nak, borpárlatnak és szeszes italoknak Magyaror
szágból Ukrániába való kivitelét a Haditermény 
r.-t.-ra bízta. A Hadik-rmény r.-t. ezen kivitel 
kereskedelmi lebonyolítását az érdekeltek által e 
célra szakmák szerint alakítandó szindikátusokra 
szándékozik bízni. A szindikátusok alakítása az 
érdekeltség legszélesebb körű bevonásával van ter
vezve, oly módon, hogy a szindikátusban résztve- 
hessen minden bortermelő vagy borkereskedő, aki 
már huzamosabb idő óta borkereskedelemmel fog
lalkozott és megfelelő üzemképes pincészettel ren
delkezik. A szindikátusok megalakítása jelenleg az 
előkészítés stádiumában van és az érdekelt k erre 
nézve mér több tanácskozást folytattak. A bor
érdekeltekből alakítandó borszindikátus ügye már 
annyira előrehaladt, hogy ezen szindikátus megala
kítása biztosítottnak tekinthető. Azon célból, hogy 
az összes magyarországi érdekeltek a tervezett 
szindikátus konstrukciójával megismerkedhessenek 
és az azon való részvételüket bejelenthessék, a 
borszindikátus előkészítő bizottsága folyó évi szep
tember hó 3-án délután 4 órára a budapesti keres
kedelmi és iparkamara 1. emeleti üléstermébe álta
lános értekezletet hiv egybe és az összes n : rme- 
iők és borkereskedők ez utóm felhivatnak, i ,'y az 
esetre, ha a tervezett szindikátusban resztvenni 
szándékoznak, a fenti ülésen feltétlenül jelenjenek 
meg.

A húskereskedelmi R.-t. visszaélései az ? kció-
liussal. Megírtuk, hogy a központi vásárcs mnok 
mészárosai ipartestületüknél jelentést tettek mról, 
hogy a Húskereskedelmi R.-t. az ákció-hust .ága 
áron extrém húsként adja el. Mint most értesülünk, 
a főváros közélelmezési ügyosztálya ebben az ügy
ben megindította a vizsgálatot.

A Keleti Vásár bezárása alkalmából a Gold- 
berger S. E. és Fia r.-t., mely hazai textiívállalataink 
legelsője és különösen kitüntette magát tiszta papir- 
szövetek, valamint pamuttal kevert szövetei által. 
Ezen pótszövetek a mosásban egyáltalán nem szen
vednek és tönkremenésük ki van zárva. Török és 
bolgár nagykereskedők a 130 év óta fennálló gyárat 
megtekintették és el voltak ragadtatva annak cél
szerű, nagyszabású berendezésétől és egyúttal töme
ges megrendeléseket eszközöltek török és bolgár
kereskedők részére.

— A Magyar Leszámítoló- és Pénzváltó-Bank
érdekkörébe tartozó Krausz Szesz- és Élesztőgyár 
Részvénytársaság, amely legutóbb szerezte meg az 
Adria Ipari és Mezőgazdasági r.-t. nagyváradi szesz-, 
élesztőgyárát, malmát és áruraktárát, fúzióra lép a 
nagyváradi Moskovitz Mür és fia Részvénytársaság
gal, az ország egyik legnagyobb éleszíőgyárának 
tulajdonosával. Ezen fúzió után a Krausz Szesz- és 
Élesztőgyár három nagy élesztőgyár felett fog ren
delkezni. A társaság elnöke továbbra is megyeri 
dr. Megyeri Izidor, alelnöke dr. Moskovitz Miklós 
és vezérigazgatója Vogel Lajos marad.

Az Országos Fatermelő r.-t. igazgatósága e 
hó 22-én megtartott ülésében elhatározta, hogy a 
f. évi szeptember hó 3-ára egybehívandó rendkívüli 
közgyűlésen alaptőkéjének 6 millió koronáról 12 
millió koronára való felemelését javasolni fogja. Az 
alaptőkefelemelést indokolttá teszi a legutóbbi idő
ben megkötött nagyszabású újabb üzletek jelenté- 1 
kény tőkeszvkséglete. Az alaptőkeemeléssel a válla
lat saját tőkéit kellő összhangzásba kívánja hozni 
nagy kiterjedésű üzleteivel.

Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos 
MARKOS GYULA volt orsz. gyűlési képviselő. 
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iagyar Köztisztviselők és AH. Alkalmazottak Takarékpénztára
Kflittsztvlselól kölcsönök 

törlesztésre
Előlegek értékpapírokra.
Családi házak és telepek 

létesítése.

részvénytársaság
Budapest, VII.,Rákáczi-ut 76. ez. 
—=  Telefon 163—44. exám EE—
Alaptőke 2.000,000 kor.

Kölcsönök lakbérletlltás 
ellenében.

Külföldi pénznemek vé
tele és eladása.

Sorsjegyeknek részletre és 
készpénzért való eladása.

Nlérből 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

HITEL
SZÖVETKEZETEKNÉL,

hol azok regelönyöseblDen kama
toznak és legbiztosabb helyen 
vannak. Az Orsz. Közp. Hitel
szövetkezetnek óvadékképes és 
attementee kötvényei tőkebefek
tetésre legalkalmasabb értékpa
pírok. Felvilágosításért forduljon 
a hitelszövetkezethez, vagy az 
1898: törvénycikk alapján ala
kult Országos Központi Hitel- 
telszövetkezethez Budapest, Vili. 
kerület, Baross-utcza 13. szám.

ZELINKA
kardgyár

TsUfoíf idusra w

AfJialív*

a fcfca&s hadsereg, a magy. 
kir. honvédség Oi a mzgy.
kir. csendőrség szerződéses 
szántója

Budist, tt„ vttffl Bt 55.

Nyomatott Pestvármegye könyvnyomdájában, Budapest, Ráday-utca 11.


