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SCHIOPPA.

Nagyatádi: Nézd csak testvér! — Ez a szent em ber szerelmes ami Édes Anyánkba!
Bethlen : És az rendjén is van Így. Ezer éves szerelem az már 1
Hungária: Mely Szent Istvántól Mátyás királyig drága szép divatban is volt. Csak Bécsnek volt rá gondja, hogy 

minden áron elsikkasszon, mintha nem is lettem volna a v ilágon! Pedig még élek, és vagyok!
De hiszen csókoltatom is ám a Szentséges Atya kezeit, aki nekem egy ily igazán megértő aranyos embert küldött követül.
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Szent Dicső Kapisztrán.

Érc-szobor Te! Szent Dicső Kapisztrán,
Te magyar szent, az egekbe fent! . ..
. . . Nem vagy érc te! . . .  De élő valóság, 
Hús, vér, lélek itt miköztiink, lent.
Mert máig sem tudtuk elfeledni 
Mit tevéi te, hajh Nándor alatt,
Hol te egy maroknyi népsereggel 
Tönkre verted a nagy Ozmán hadat-

Érc-szobor Te! Szent Dicső Kapisztrán,
Ma is úgy van mi szegény hazánk!. .. 
Darabokra tépve, törve-zuzva,
Négy szomszéd fuj kapzsi örvvel ránk,
Jöjj tehát, és állj élünkre újból,
S tégy csudákat, mint szent hajdanán.
A semmiből is teremts nagy tábort,
S kész győzelmet seregeink nyomán.

Érc-szobor Te! Hozd nekünk el újra 
Szent kereszted törhetlen hitét,
Acélozd meg, igézd, varázsold meg 
Egész nemzet, s hadsereg szivét.
S mint hajdanta, maga a te neved,
Az legyen a biztos diadal.
Törj, zúzz össze minden ellenséget 
Merre te jársz hős fiaiddal.

Érc-szobor Te! Erre avat im fel 
Téged, ma a magyar hadsereg.
Véd szentjéül, vezércsitlagáut,
Hogy mozgasd meg a földet, — eget.
De ne tűrd, hogy soká rab maradjon,
E letiprott, csonka bús ország.
Sőt Hunyadi ősatyánknak is szólj,
Hogy vijja meg újból szent harcát!

Érc-szobor Te! Szólj már, hallgatunk mi! 
Zadraveccel veletek vagyok.
Sőt Hunyadi is már köztetek van,
Horthy Miklós lelkiben ragyog- 
Majd a többit ők tudják, mikor, hogy,
Ám de nékik szót fogadjatok.
Törhetlen szívvel! Vak buzogva!
A diadal már útban van! Robog!

Hallod ezt, te Szittya hét sasoknak 
Csudatévő szent hadserege?
Meg van már a győzelmi talizmán,
Melyről zeng majd száz meg száz rege: 
Jön a Horthy! Itt van Zadravec már!
Fű, fa, tű z ,  v íz , mind-mind magyar katona, 
Velők harcol, nekik segít jaj, jaj!
Nincs elbújni föld alá, hova.

Érc-szobor te! Értjük már a szódat,
Él: az Isten! Ámen! Úgy legyen!
Mind a többit, majd elvégezzük mink!
Csak te járj előttünk völgyön és hegyen,
Ámen! Úgy legyen! Jaj, hűtlen szomszédok,
Jaj tinektek hős cseh, szerb, oláh,
Isten legyen tinektek irgalmas- 
Szól a menyből Kapisztrán alá.
Régi jelszónk marad: Jézus, Jézus!
Árpádéval együtt! Huj, huj, huj! Zuhi! Gyi-hajrá!

*

Ez a vers a Kapísztrán-szobor leleplezésére ké
szült, de az utolsó órában az illetékes körök a kis- 
antant érzékenységére való tekintettel, nem merték 
vállalni érte a felelősséget. így maradt ki a program
ból. Adjuk tehát itt és mart. 15-én a magyar ifjúság 
felelősségére a szobor előtt. •

MARKOS GYÜLA.

Interpelláció
Sokorópátkai Kegyelmes Úrhoz!

Kegyelmes Uram! Vájjon níncs-e önnek egy hat 
tanú előtt megkötött becsületbeli szerződése arra- 
nézve, ha önt Markos Gyula a pótválasztáson megse
gíti, akkor ön teljes erkölcsi erejével, becsületszavára 
mindent el fog követni, hogy a Peeri és éthi kettős 
kerület szétválasztását ki fogja szorgalmazni?

Igen, vagy nem?
Ha igen is van, mint ahogy van. Miután a kérdéses 

8 hét már 7-szer is elmúlott és miután mi 4 ezer alá
írással ellátott folyamodványunkat már szeptember
ben benyújtottuk illetékes helyen, nem érzi-e erkölcsi 
szükségét annak, hogy Kegyelmes Uram a kerületnek 
tett írásbeli kötelezettségét teljesítse?!

Ha nem, mert látjuk, hogy nem, akkor legyen 
szíves levoni az ebből származó konzekvenciákat — 
mert mi is le fogjuk vonni.

És bármennyire tiszteljük is Kegyelmességedet 
a kettős kerület képviseletében, mi legalább is a peeri 
került választópolgárai ezennel kijelentjük, hogy ná
lunk a barátságos marasztalást ne tessék komolyan 
venni

Pintér Mihály, szentmártoni pártelnök.

A FILOSOFUS.

— Híjába no. Legalább egy gyenge oldala min
den embernek van. S ezt magamról is tudom.

— Nono!
— Sőt aki tagadja, annak már kettő is van.
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C I G Á N Y O K  I M Á J A . * )

Örök „Élő Összhang"! . . .  Te legszentebb Zene, 
Te csudás „Zengő Fény!" Ki lakod az eget . .. 
Még kit legbölcsebb is csak sejt, de meg nem ért 
Mi „érezzük" a Te roppant Szentségedet!
Mint a te leggyarlóbb, leghívebb fiaid!.. .  
Miatyánk! Zengő Húr! Áldj meg minket ma itt.

ZENEKRITIKA.
— Az ön kedves térje is olyan nagy zeneértö, 

mint Nagyságod?
— Oh igen! Valahányszor én énekelek, ö ren

desen az ablakon — dobol.
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CIGÁN YFURF ANG,

Te vagy a legfelsőbb Szférák fény azúrja, 
Legsötétebb mélyek, legalantabb húrja, —
A szin sejtett hangja, a hang színe, fénye, 
Világegyetemnek egy üteny-verése!
A szivek, a vesék, titkos szent szerelme,
Ott, hol a boldogság lüktet egy iitenyre.

Mi atyánk! Mi urunk! Te legszentebb Cinkan! 
Légy üdvöz te minden kis porcikáinkban. 
Örömünk, fájdalmunk, üdvünk, boldogságunk, 
Csak te vagy mindenünk, kit imádva áldunk!
Mit te nekünk adtál, a Húr minden hangján,
De legkivált a mi szivünk zengő húrján,
Hogy a húrnak titkát te minekünk adtad.
Légy örökre áldott s tarts meg szivednek.

Te adtad a méhnek zümmögő bongását,
Fcske csicsergését, csalogány trilláját,
A csend szent zenéjét, orkán tombolását,
Tengerek morajló bömbölő zúgását.
A szunyog-dongástól az ég-mennydörgésig,
Mind, mind a te zenéd! Mind neved dicsérik.

S mégis oh nagy Isten, mi Atyánk, mi Hurunk!
Te legszebb zenédnek tudod mit gondolunk?
Mint ezer világod robogó moraja
Lábad zsámolyán — mi összefut egy hangba.
A te csillagkottád isteni — összhangja!
Ez lehet legszebb, mi tartja a világot.

Ezzel áldanak ma téged a cigányok,
A magyar cigányok.

MARKOS GYULA.
* Gyönyörű zenéjét Radics Béla, cigányprímás, 

fejedelem irta.
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NEM EGÉSZEN ÚGY.
— Úgy hallom a drága anyósa veszélyesen beteg,
— Betegnek éppen nem beteg, de veszélyesnek

elég veszélyes. ' i *
▼ ▼ ▼ ▼ Y Y T T »T T ¥ T T T T T *? T Y Y T T T Í* »T »?T T ?T ¥ T ?T T T T T T T Y T T T »Y T Y *T T Y T T

A FÉLTÉKENYSÉG NETOVÁBBJA.
Róza: Mit csinálsz Míli? Csak nem akarod a fér

jed arcképét az albumomból kivenni?
Mili: Azt nem! Csak máshová teszem! Csak nem 

hagyom itt ezen az oldalon csupa szép leány között.

— Tekintetes tervénbíró uram!
— No meg már mi a baj?
— Bajnak nem baj, mer az anyósom a halá

lán van.
— No hát akkor mit akarsz?
— Csak az igazságot akarja Ő.
— Istennél van az igazság és az irgalom —
— Hászen ippeg csak ezt akarom én is, hogy 

gyüjjön és mondja meg neki.
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APRÓ IGAZSÁGOK.
A legmegátalkodottabb csaló az, ki eszével 

csapja be szivét.

Az első szót soha se engedd át az ostobának. Az 
utolsót már inkább.

A hősök verekednek, az okosok győznek,

Az angyalok többnyire csak másvilágon laknak 
— az ördögök azonban közöttünk élnek,

A nép olyan, mint az erdőben a visszhang. Azt 
kiabálja vissza, amit belekiabáltak,

Ne kívánd, hogy az Isten napszámosnak szegőd
jék be hozád-

A jók békéje nélkül hiú minden dicsőség.

Az öröm jól áll mindenkinek.

Aki szeret, az tud várni, de aki várni tud, aZ 
nem mindig tud szeretni.

FEKETE JÓZSEF.
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MADÁCH.
Isteni eszmények szent Íródeákja!
Több! Evangéljomi látnok, égi vates,
Mint a küzdő Ádám megifjult alakja,
Hős, ki asszony által tett hibát jóvá tesz.
És ezt millióknak szent közkincsül adja,
Mint hatezer éves Éden uj lovagja.
Kit ravasz Lucifer soha meg nem ejthet,
Mert magába hordja a földön már a menyet. 
Bár tragédiája nincs Lucifer nélkül,
De e tragédia is — legszebb hymnus végül- 
Ádám törhetetlen szent hite az Urban,
Oly dicset arat, mely szférákon is túl van. 
Kinek dalja feljut az Ur zsámolyára,
Mint a küzdő ember örök glóriája.

OOOOOOOOOOOOOOOCXXXXXXXXXXXXtOOOOOOOOOQOO

DlapiÉri Borngyj Kalamáris
nótárius uram korjegyzései.
Nagyatádi végre hát a sarkára állott ám a föld

reform dolgában! Jól tette! Nem csak ő, de az a 40 
kisgazda barátja is, akik a jó gróf urak kifiruncvanci- 
goló agrár politikájával már szintén torkig jóllaktak.

őszintén szólva nem is járja ez a garasoskodó 
smucig eljárás, amelybe némely urak, kivált a hadi 
rokkantak és özvegyek igényeit kisemmízík, nem is 
szólva arról, hogy a kisebb gazda igénylők 7, 8 hold- 
nyi vagyon kiegészítését milyen alacsonyan és szinte 
szégyenletes ürügyekkel szokták félretolni úgy a jól 
dédelgetett bérlők, valamint a több ezer holdon felüli 
uraságok érdekében.

Mikor a hazát kell védeni, akkor jó a kis ember, 
aki kezét, lábát, sokszor a szemét is otthagyja a csata
téren, a drága nagybirtokos urak pedig legfeljebb ha 
a vörös-kereszt kórház körül automobil óznak és kato
náskodnak.

A rokkantaknak odavetett napi 80 filléres kegye
lem morzsa, ma, mikor egy kiló kenyér 120—150 ko
rona, ha nem akasztófa humor, akkor még Angyal 
Bandi is nobilis úri ember volt. Hát ahol még a 80 
filléreket sem kapják meg a boldogtalan rokkantak.

A beígért 2 hold földet és házhelyet is ezerféle 
ürügyek alatt tagadják meg és játszák ki. Nohát pedig 
ez már a legnagyobb csúnyaság. Jól tette Nagyatádi 
ha a sarkára állott. Cseh-szlovákíában, Romániában a 
volt katonák 10—15 hold földet kapnak és azt meg is 
kapják, s ezzel a kis embereket talpraállítják.

Hát a mi fiaink talán rosszabb katonák voltak, 
mint ezek. Ki merné mondani ezt.

Nohát akkor legalább őrólok is igy kell gondos
kodni, ha mindjárt nem tetszik is némelyeknek.

Dixi! az ilyet jegyző nélkül is könnyű meg
jegyezni.

KINEK VAN IGAZA.

— Csak azt nem értem, mit tartozik egy püspök
re a táncőrület.

— Ugyan édes, hát a jó pásztor nem megy az 
ő juháért el a poklok tornácába is.

— A poklok tornácába is? No de már akkor 
alighanem mégis a püspöknek van igaza. 
OOOOOOOOOOOOOOÓOOOOOOOOO X rOooooooooooooo

JÓ MEGOLDÁS.
— Mucikám, akar maga egy pompás huszár

viccet?
— Miért ne!
— De előre is ki kell jelentenem, hogy nem va

lami szalonvicc!
— Akkor hát gyerünk be talán az ebédlőbe. 
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A magyar földbirtokokat potom áron sajátítja ki 
a kis-antant.

A magyar iskolákat oknélkül is bezárják.
A magyar intelligenciát egyszerűen kitoloncolják 

a megszállott területekről.
Nagy kár! De sebaj . . .
Legalább tudjuk mi is & jövő leckéjét, mert hisz 

erre minket a jó Kis-antant tanított meg, amely legyen 
teljesen nyugodt, mi nagyon is buzgó tanítványai le
szünk neki — annak idején.

Hlínka ur cseh-szlovák dualizmust akar a régi 
monarchia mintájára. No hiszen csak az kellene még 
a drága jó tótoknak, hogy a cseh csak parancsoljan, 
mint annakidején az osztrák és a magyar, illetőleg 
most a tót csak engedelmeskedjék. Hát kell ehez kü
lön dualizmus?

i
i
I COGPíAC

KEGLEVICH
G RÓ F K E G LE V IC H  I J T V j f l  üTŐDAI BUDAFOK
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Világszenzáció.
A zsidók jeruzsálemi temploma és Róma Szt. Péter temploma is egy és 
ugyanazon szittya —  vagyis magyar ivadéku ember telkén épült fel.

Nem én mondom, hanem a szentirás, melyet csak 
meg kell érteni, aztán minden világos lesz.

Sámuel II. könyve 24. 16. részében írja. Monda 
pedig (a khitteus, tehát szittya) Arauna (A Róna) 
Dávidnak:

Vedd el uram, királyom, ha te neked ugv tetszik, 
ezt a telket (ahol az arkangyal lángoló pallossal a 
földre mutatott, a dögvész idején) és mutasd be áldó 
zatodat, amint te akarod. íme itt vannak Ökreim, 
mindjárt áldozati anyagul és az ökrök igái a kocsik, 
a szent áldozat számára tűzifa gyanánt.

És ez az Arauna (A Róna) jeruzsálemi jebezeus 
az az amorcus, vagyis szkytta, szittya magyar ember 
volt. Dávid azonban nem fogadta el az Isten dicsősé 
gére felajánlott telket ingyen, hanem 50 ezüst siklust 
adott érte (50 ezüst forint), könnyű volt neki, mert 
drágábban már nem kaphatta volna meg.

S ez az, ami a legaranyosabb vonás. Akadhatnak 
sokan, akik azt mondhatják arra, hogy hiszen ott se 
magyarról, se szittyákról nincs egy szó sem. Ez igaz. 
De azoknak sietek megsúgni, hogy a Hiveusok (a mai 
Hevesiek), a Girgazeusok (a mai gyergyóiak). Amoreu- 
sok (a mai Jászok). Periseusok (a mai borsodi, bara
nyai, Győrmegye Peériek). Jebuseus (Jó buzásí kana- 
nita. Kim). Kananeus (a. mai kiskunsági kun) és Kit- 
teus (Szíttá ős) ős szittya: a Palesztinában eltörölt 7 
szittya nemzetség, azok, akik a zsidók egyiptomi ván
dorlása alkalmából, mind szittya magyar törzsek vol
tak. (Patizi. A tűz papjai). Naba-teusok. Naptisztelő 
szittyák), mint Arauna is (=  A Róna), akiről külön 
meg van Írva, hogy nem volt zsidó, hanem khitteus, 
(vagyis ős szittya).

Idáig hát, talán rendben is volnánk.
No de hát még ha a jeruzsálemi templom szittya 

telken épült is, hogy lehet azt mondani, hogy a Róma- 
beli Szent Péter temploma is ugyanezen Arauna (A 
Róna) nevű ember telkén épült?

Azonnal válaszolunk:
Arauna (A Róna) Amoreus volt. Vagy ha jobban 

tetszik, hát Jebuzeus, ami teljesen egy és ugyanaz, 
mint az eltörölt 7 kananita törzs is egy és ugyanaz a 
nép, akiről mi legközelebb ki fogjuk mutatni, hogy 
még máig is vígan élnek itt közöttünk, Magyarorszá
gon, (mert csak azokat törölték el, akik ellenállottak 
Jozsue csudájának, de akik Mediába, Mangriába, Bak
trióba elmenekültek, az ő rokonaikhoz, vagy akik Jo- 
zsuenek behódoltak, azok máig is élnek). Mert a 7 
kananíts törzs is egy és ugyan ez a nép, nyelv és val
lás. Amint hogy Palesztina =  Bál Ist. hona, Bél Isten 
hona egy és ugyanaz, vagyis kun szittya ország. Ép

úgy, mint Stambul =  Östen—Bél =  Bél Isten országa 
egy és ugyanez.

De hát hogy jövünk mi Jeruzsálemből Rómába, 
ugyanazon telekre? És ezt joggal kérdezheti bárki is. 
Bizony!

íme tehát itt van arra is a felelet:
Rómát tudvalevőleg Romulus és Remus építette 

Krisztus előtt 750 évvel, vagyis Mózes szerint Adóm
tól számítva 3333. évben.

Romulusz pedig az Ur szava kulcsa szerint: Ro- 
mulusz, azaz szittyán olvasva jobbról balra =  Szulum 
Or, ami nem más, mint Szülőm-őr, vagy Szülőm Ár, 
vagyis Ádám egyenes ivadéké, Ár, Áradat szülője, 
azaz Amoreus, tehát szittya íjász.

De vájjon mit jelent az Amore-us?
Kettőspontozzuk, mert édeni szó, lesz: Ömöre üs! 

De mert ezt Bábelnél megfordították, annyit jelent: 
üs öröme, vagyis Isten öröme, azaz: Ij-Ász. S mit je- 
jelent Remus? Olvassuk csak szittyául jobbról balra. 
Lesz: Sumer, vagyis Szamor, sőt az ékiratok szerint, 
Szöm-ur. Boldogok, akik tudnak magyarul, mert azok 
azonnal tisztán fognak látni.

Mert Szöm. Szem máig is annyit tesz magyarul: 
Mag. Termő mag, nem látó szem, Szöm ur pedig annyit 
tesz: Mag ur, vagy Magár, sőt mag ár. De hát mond
juk, hogy ez véletlen vagy erőltetett magyarázat. 
Rendben van!

De aki magyarul tud, az azonnal meg fogja látni, 
hogy Amore-us =  Üs öröme: a Róma, sőt A rauna =  
A Róna is ugyan az, mert Öröm-ős Örün-ős máig is 
egy fogalom a magyarban. Ép úgy, mint Roma =  
Ámor, Ömör =  Öröm.

Nos tehát Romulus és Remus is ugyanazon ős 
Arauna, Amoreus ivadéka volt, aki az ő telkét Dá
vidnak adta Isten dicsőségére. Dávid után 250 évre 
vándoroltak Rómába.

Nos hát igy épült a jeruzsálemi zsidótemplom és a 
római Szt. Péter temploma is egy és ugyanazon szittya 
ember ivadékának a telkén.

Igaz ugyan, hogy ezt mi már latinul is megírtuk 
és a Nuntius ő nagyméltóságának el is küldtük, de az 
ő nagyon tudós magyar, vagy olasz titkára úgy látszik 
az ő sok teendői közben máig sem ért rá a cikket el
olvasni, mert még máig is ott van.
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A SIEBER NEJE.
— Aphukám, hány gyűrűs ujja vagy egy nőnek?
— Ha akarod Régikhám, neked minden kezeden 

Hz is lehet.
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V 87 ÉVES.

Mezei Mór
Herkó Páter ismeri jól.
Tisza vitéz! Lipótváros!
Ez a két cim elég káros.
De letörte Sándor Pálunk,
S most melyiknek gratuláljunk? 
Egyiknek se! S mindkettőnek! 
Sándor Pálnak azért főleg,
Hogy Tisza huszárt buktatott,
Aki örök mameluk volt.
Mezei Mórnak pedig azért,
Hogy 87 évet megért.

ZSIDÓ NEM FOG KI A CIGÁNYON.

— Mit nevetsz More!
— Csak azt, hogy te azt hised, hogy kifogtál a 

cigányon.
— Hát nem másfél liter bort ittál, mint fizettél?
— De nem ám, mert csak fél litert ittam, a töb

bit dézsába öntöttem, olyan komis vöt,

CIGÁNYBECSÜLET.
— Aztán mi vöt abba a zsákba tennap este 

Lulugya?
•— Mi vöt, hát semmi.
— Csak ne kenterfalazz már annyira én előttem, 

hát azt hiszed a birkát nem én is úgy szoktam meg- 
reperányi•

— Nohát akkor birka vót benne, de csak neked 
ám! Mert ha törvényre kerül a dolog, se láttál, se 
hallottál a vállamon semmit.

— Hát persze hogy persze! Sőt még téged se 
láttalak.

Izidorka pozdorjái.

— Apuka! Vagyok én egy csillag?
— Anyuka mondta, ugy-e hogy csillagom.
— Nem apuka! Hanem a tanító ur mindig meg

fogja az — üstökömet ❖
— Papele!
— No meg már mi az?
— Van a harangnak vére?
— Nincs.
— Hát minek akkor neki a s z ív ?

❖
— Apele! van a holdnak kapuja is?
— Már hogy volna-

Hát akkor minek van udvara?
•>

— Apika, a fehér terror is az égből való?
— Már micsoda kérdés ez!
— Hát a zalaegerszegi hó nem az égből esett 

talán?

Színházi lövöldözés. Éretlen diákcsiny. Több! 
Gonosz májú kurzus szamárság.

Kinizsi Pál sirköve, melyről a visszapattant golyó 
magát a török merénylőt ölte meg és egy szikrát sem 
ártott Kinizsinek.

Mi sem vagyunk barátai annak, hogy Budapest 
összes színházai Blumenthal ur kezein, illetőleg 
zsebeire kerüljenek, de azt nem ily éretlen szamár
sággal kell ellensúlyozni, hanem egész másként. Nem 
akarjuk mondani, hogy Haller István, volt közoktatási 
miniszter urat kellene ezért felelőssé tenni, (aki állí
tólag a zsidó mozisoktól, köztük Blumenthal úrtól is 
milliókat rakott zsebre, amit mi nem hiszünk), de 
bárki volt is a dolog értelmi szerzője, nagy tökfilkó 
volt, mert rendkívüli rossz szolgálatot tett magának 
is, meg a konszolidáció szent ügyének is.

Blumenthal urékat másként kell és lehet is meg- 
rendszabályozni.

A telhetetlen francia étvágy nagyon rossz szolgá
latot tesz saját magának.

Amerika és Anglia már elfordult a telhetetlen 
Falstaftól.

De nemsokára az egész világ el fog fordulni az 
ily túl éhes bosszúálló politikától.

Szánalmas Gloir biz ez!
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FRÁTER VEREDIKUS.
A korona árfolyama olyan, mint a szivar hamu: 

leverik,
■»

A francia becsület olyan, mint a törlesztett adós
ság: Volt, de nincs.

*
A francia gloár pedig olyan, mint a mammut: 

nincs, de volt.
♦

A kis-antant tisztessége olyan, mint a tengeri 
lovasság: nincs, de nem is volt.

■fr
A földreform olyan, mint a házőrző kutya: a 

küszöbön áll,

A magyarság szerencse csillaga ma olyan, mint a 
zsidóban a fájás: bujdosik!
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

A kis-antant riadozó lelkiismerete. Boldog emlékű 
Lonkay Antaltól tanultuk azt vagy félszázad előtt, 
hogy: „Az Isten malmai lassan, de biztosan őrölnek." 
És, hogy az Isten gazságra sohasem adott sikert és 
szerencsét, sőt még mikor úgy látszott is, mintha adott 
volna, az utolsó pillanatban ütni szokott az Isten 
órája. Pontosan. És igen jól!

Ó, hadd meg urunk, hogy most is úgy legyen-
A nyugodt lelkiismeret az mosolyog. A gaz lelki

furdalás gyanakszik.
Hát kell-e fényesebb példa, mint a kis-antanté.
Mi bizony nem vagyunk bolondok, hogy fejjel a 

falnak rohanjunk. Bevárjuk egyszerűen, mig az Isten 
órája üt. Hanem akkor aztán Isten legyen irgalmas, 
kis-antantnak is meg a Nagynak is.

De csak hideg vér! Mert az Isten malmai lassan, 
de biztosan őrölnek!

Meg van az egységes összhang. No végre valahára! 
Csakhogy már ennyire jutottunk. Hát nincs nekünk 
elég bajunk magunknak is? Hát kell még egymás- 
között is veszekednünk. De már ezt a cudar luxust 
hagyjuk arra a korra, amikor már nem lesz egyéb ba
junk, hanem ráérünk egymás haját rándgálni.

Kifelé tehát már egységesek vagyunk, kivált a 
kis-antanttal szemben.

Mért ne lehetne megcsinálni ugyanezt befelé is? 
— Bizony!

Próbáljuk meg. Egységben az erő!

Az a savószemü Eckhardt, az a senki! Az a nie- 
mand! Milyen fenomenális beszédet tartott!! — Be
szédet tartott? Hát más is nem tartott már fényes be
szédet? Dehogy is nem! De milyen fenomenális ered
ményt ért el. Ez itt a fő. Fogadni mernék, hogy a 
Herkó Páter tanítványa, mert még ha nem is az volna, 
szakasztott úgy cselekedett, mint a Herkó Páter maga 
is szokott. Kitapogatja először a beteg nép ütőereit, 
aztán mikor tudja már a baj okát és a baj gyógysze
rét, akkor aztán nem néz se Ponciusra se Pilátusra, 
hanem üt-vág (azaz hogy gyógyít) jobbra-balra, mig a 
beteg meg nem gyógyul, inkább magát is megalázza 
szívesen. Inkább maga is eltűri, ha visszaütik, csak a 
beteg meggyógyuljon. Mint most is.

Nohát ez az Eckhard ezt Herkó páteri recept sze
rint csinálta, ennyi szent.

ATYAI TANÁCS.

ezer kront.
— Akkor elveheted.
_ De 100 ezer krónt esküvő után vissza is kell

ám adni!
— Micsede? Esküvő után? Csak csináld Ham, 

ahogyan jónak látod.
OOQQOOOOOOOOOOOO000000000<>0000000<X>0<X><>0

NEM JÖN ZAVARBA.
— Öné az a borjú, atyafi!?
— Nem a!
— Hát kié?
— A tehéné!

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.ÍAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4AAAAAAAAAAAAA

K özgazdaság .
Atlantika Trust dec. .7,250 millióra emelte alap

tőkéjét, {
Brassói Cellulose 18 millió 600 ezer a tiszta jöve

delme. Részvényenként 200 K osztalék.
Fabank 10—15% osztalékot fizet.
Óceán tőkeemelése 12 millióról 15-re.
Mezőgazdasági Ipar 200 millióra emelte alaptő

kéjét.
Hazai fatermelő tőkeemelés január 20. 160 millió 

koronára.
Klein és fia szappangyár tőkéjét 40 millióra 

emelte fel.
Gr. Keglevich István Cognac gyára január 25-én 

tartja rendes kögyülését.
Magyar Cukoripar tőkeemelése.
Magyar Rúg gyantaár úgy ár ingyen részvényekkel 

fog kedveskedni.
Selypi cukorgyár 2 millió 87 ezer tiszta nyere

séggel.
Rimamurányi vasművek 280 millióra emelte alap 

tőkéjét.
Gerbeaud 18 millió koronára emeli tőkéjét.
Kraus Moskovich vagyonértéke közel 2 és fél 

milliárd.
Neuschloss-Lichtig repülő gyár 120 millió francra 

emelte alaptőkéjét.
Ganz és Danubius január 31-i ülésén 200 millióra 

emeli tőkéjét. — Uj részvényeit 1:2 arányban 50-000 
korona árfolyamon bocsátja ki.

Részvénytársaság Villamossági Közi. Váll. (Trust) 
40-ről 200 millióra emeli tőkéjét.

Itt valami beteg. Vagy a Tőke, vagy a Trust-

A  „ H A N Q V A «  1923. J a n u á r  23-án 25 éves jub ileum át tartja.
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Csillagvárók.

]ászi Oszkárok, Kéri Pálok Bukarestben, Prágában, Belgrádban igy várják a háborús uj szovjet 
csillag felkeltét.

Várhatsz babám, elvárhatsz.

RADICS JÁNOS
hegedűművész hangversenye a Vigadóban feledhetet
len szép estély volt.

Csak az angyalok muzsikálhatnak úgy a Zengő 
fény glóriájában, mint ez az ifjú művész.

A „Szózat” kritikusa azt írta róla, hogy a jobb 
keze, mintha kissé hideg lenne. S ez igaz, de ez az ő 
egyik legbájosabb jellemvonása. Nem pózol: egy szik
rát sem, pedig tehetné.

Végig elragadóan szerény, de annál öntud atosabb 
isteni zseni volt.

Magával is ragadta az egész zsúfolásig megtelt 
Vigadót.

NEM VÁRT HATÁS.
— Rendőrkapitány: No szegény ember! És mióta 

vak már maga?
— Ma reggel 8 óra óta.
— És azelőtt?
— Siketnéma voltam másfél évig a barátok tem

ploma előtt.

JÓKOR MENTETTÉK MEG.
Halápi: Mondja csak Colléga úr, a kisebbik leá

nya is olyan nagy harcosa lett a női ligának, mint az 
idősebbik?

Kalászi: Az nem! Mert idejekorán férjhez ment. 
„OTTHON“-köDyvnyomda (Kiss Iván) Budapest, VIII., Mária-u. 42.


