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A kanizsai zászlószentelésen.
— A  K o rm án yzó  szava* —

— A Zrínyiek vármegyéjébe örömmel jöttem e zászlót felszentelni, mert látom, hogy a Zrínyiek 
megyéjében a Zrínyiek kötelességeiért buzgólkodó harcosok is bőven vannak.
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Aa én
Érettségit végzett csizmadia mester,
Ez volt az én apám szív,délekkel, testtel.
Manapság már ritka — hát még akkor tájba!... 
Meg is siivcgelte az egész fajtája . . .

Ö volt a legelső ember egész céhben,
De nem éreztette, élt csendben, szerényen.
De hol ütni kellett épp a szeg fejére 
Számos tisztelője erre csak öt kérte.

És ha az öreget kedvében találták:
Vállalta a dolgot, de hasznát nem látták!
ÍJgyvéd, Szolgabiró avagy Polgármester:
Ki ellen ment: meghalt. Győzött a céh mester.

Hogy aztán ő később a levét megitta:
Az egész más dolog! — A közélet titka.
Neki elég volt, hogy övéit megvédte 
Bőrös zsidó gyakran szemre is hányt érte.

Voltam vele egySzcr egy lakodalomban 
Magyaréknál, hol a köszöntőt ő mondta . . .
Kis fiú voltam még. Amint befejezte:
Tódultak apámhoz szinte eszeveszve.

Én féltettem, hogy őt meg akarják verni,
Hát, a kezét rázták és kezdték ölelni.
Akkor nem értettem, furcsáltam a dolgot 
Ha most rácmlékszem: boldogan mosolygok.

Szerette a könyvet és az irodalmat,
Nagy tisztelője volt jó regénynek, dalnak.
Jókait, Petőfit pedig már imádta . . .
Ép úgy, mint Kossuthot a politikába!

S bár maga nem irt, de mintha diktált volna, 
Amit szólt, vehették ezt azonnal tollba.
Jó komái gyakran disznótorba csalták . . .
Csak hogy sziporkázó szép szavait hallják . . .

íi mint én, a hetvenes évek közepében 
Kezdtem versfaragni — csak titkon, szerényen, 
Hogyan hogy sem, egyszer rájött a nyomára . 
Mosolygott! . . . Tökfilkó! Adta poétája! . . .

De mikor legelső pályadijat nyertem,
És eléje léptem köz megünnepelten . . .
Olvasta a verset és csak annyit mondott:
Ezek már „szép hibák". — De azért bolondok! . . .

Csiricsári szép dal!. . .  írj valami ujt már!. . .  
Népdabfélét Írni tud ma minden bojtár!
Ámde: Talpra magyart! Búcsúit és Szózatot — 
Amig nem írsz nekem, addig csitt! Ne makogj!

Jó, jó édes apám! . , . Ne légy oly rátarti!
Petőfi se lett ám rögtön, Vörösmarti! . . .
. . . Hát küldd el Jókainak, s amit a mond rája 
Én is elfogadom! Adta poétája!

S megjött Jókainak drága, szép levele,
Három sor Írással, de gyönyörrel tele:
„Sok eredetiség van benne e dalokban . . .
(Hogy ha igy folytatod) lelkem érted dobban."

apám.
S én a zárjelbe tett sort leragasztottam,
Jókai levelét be akként mutattam.
— Jó! Hát légy poéta! S koplalj, mint Petőfi! — ,fjj 
Nem is fogok többé e miatt evődni! . . .
De előbb vetesd fel magad Veszprémben,
Akkor már nem bánom! Csak ne okozz engem! 
Mint az Ur „felszentelt szolgája" — légy áldott . . 
Ha felforgatod is az egész világot! . . .
Ilyen ember vala az cn drága apám.
Tudós csizmadia; sőt politikus is ám!
Érettségit végzett diplomás céh mester.
Büszke is vagyok rá sziv, lélekkel, testtel.

„Ha rám hallgattál volna oh atyám" . . 
Már eddig volna nekem is tanyám . . . 
Egy szép kis házam, melynek árnyiban 
Élhetnénk együtt. . .  gondtalan, vígan.
De amikor én mondtam te neked:
Édes apám! Én is csizmadia leszek! 
Lábszijat fogtál, s elvertél vala 
Hát nincs a szádban itt az iskola?
Légy csizmadia! Rajta csak vigan,
Ha néked tetszik, drága szép fiam.
De előbb nem, azt szentül fogadom, 
Mig nyolc gimnázium nincs a váltadon.
De oh papa, hisz rosszul tanulok! . . .
Majd jól tanulsz még, várj csak te tulok.
Ha megjön közben majd szamár eszed, 
Egyszer csak tudsz! Majd észre sem veszed!
Mert olyan kincs ám az a tudomány,
Hogy kész boldogság ;jár annak nyomán! 
Mert a tudás: az isteni gyönyör . . .
A balga is tud, csak tanulni köll.
Mert aki nem tud, az még nem hiba,
De csak ha nem volt mód tanulnia.
De ha alkalom s idő elszalad:
Megbánja később, — s az ebgondolat!
Légy csizmadia, majd a nyolc,után! 
Szívesen látlak én és kaptafám.
De addig fiam, semmi szóbeszéd,
Tudod-e már a holnapi leckét?
A hat után már csizmadiaság 1 1
Kezdé veszitni nálam nimbuszát.
— Apám! Bocsáss meg! De színész leszek!
— Oh te tökfilkó! Hát elment eszed?
Meg állj csak fráter! Ki a nagyobb ur? 
Ki fizet, s élvez, kacag s felvidul?
Vagy a színész, ki csak szinleg kacag,
S nincs vacsorája! Koplal a vacak!?
Ez már elég volt! Drága szent beszéd! . 
Dicsérem érte jó apám eszét!
Nem hasztalan járt nyolc gimnáziumot, 
De meg is látszott rajta, hogy: tudott!

— 1881 —
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III.

Eddig igazad volt dicső apám,
De mai drága nagy idők után,
Hol egy pár csizma negyvenszer ezer,
Szemöldököd nem ugrana?e tel?

Hogy még is csak nekem volt igazam! . . .
Most élhetnénk mi boldogan, vigan!
Filkó vagy! Ácsi! A száz antiát!
Hat nem látod, hogy ez bolond világ?

Mely soká úgy sem tarthatja magát,
Te fogtál hát, s nem én, csizmadiát!
(Mert akkor lesz csak jó világ, biz a, ! J
Ha tiz forint lesz egy pár uj csizma.)

’ __ , , t , í
I>e amellett mégis megmaradok,
Ha igy tart tovább e rongy állapot:
Mint sem lerongyolt intelligencia . . .
Ma többet ér egy jó csizmadia!

tn jó apám, drága céhmesterem 
Légy áldott érte ezerszeresen!
Akármi vagyok, csakhogy: te fiad! . . .
Nekem ez az, mi büszkeséget ad.

Maroshalmi Markos Gyula.

O0OOO0OÖOöOGOOOe>OO0OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

OKOS ASSZONY!

— Hoztam neked anyuci egy legújabb divatu 
Tutankamen cipőt.

— Ejnye, de aranyos vagy te Béla! Csakhogy ez 
nem is Tutan Kamen cipő, hanem határozottan szegedi 
papucs.

— Okos asszony vagy aranyos! Hát persze! Csak* 
hogy hitesd el a többi divat bolondokkal, hogy ezt ma 
kaptad direkt Kairóból.

— Az ám apuci! ez az ötlet megér egy Tutan Ka*
meni cipőt. - _ ___ _...

Halezeréves magyar szókincsek.
A paradicsomi Bár nyelv, vagy is: Krisztus kora? 

beli arameus nyelv, a bár szkytta, pártus nyelv és a 
mai magyar nyelv 6 ezer éves szó kincseit, aki ismeri, 
az valósággal a teremtés korabeli misztériumok nyo? 
mára akad gyakran, sőt a megváltás gyönyörű valósága 
is sokkal pompásabb, világosabb, csudálatosabb értei? 
met nyer általa.

Lássunk tehát nehány beszélő példát.
János 11. szak. 41. vers.
„Jézus felemelvén szemeit az égre és mondá:
Atyám hálákat adok neked, hogy meghallgattál 

engem.
Tudtam is én, hogy te mindenkor meghallgatsz 

engem csak a körül álló sokaságért mondtam, hogy el* 
higyjék, hogy te küldöttéi engem. És mikor ezeket 
mondá, fenszóval kiáltá Lázár jöjj ki! És kijőve a meg? 
holt lábain és kezein kötelékekkel megkötözve, és or? 
cája kendővel vala leboritva.

Mondá nekik Jézus: Oldozzátok fel őt, é9 hagyjá? 
tok menni. És feloldozák őt és hagyják őt mennie.

Ez az isteni csuda igy magábanvéve is elég Szép, 
élragadó, élő gyönyörűség.

Hát meg akkor, ha a 6 ezer éves magyar szókin* 
esek nyomán megtudjuk, hogy Lázár nem csak egy 
lázár, akit Jézus szeret vala, hanem Lázár_tulaj dónké? 
pen nem más, mint az a bibliai Eliézer. Abrahámnak 
Hagártól való fia, ki Izsák előtt született 13 évvel, aki 
nem is Eliezer, hanem Éli ere ez! Isten ereje ezl Az 
Élő ereje ez. — (Az angyal mondja) Az itt szereplő 
Lázár nem más, mint Eliézernek 40 ivadékot megelőző 
unokája, tehát Krisztusnak emberi nemzetség táblájá? 
bán szereplő Izsáknál is 13 évvel idősebb édes, egy 
apai vértestvére, tehát bátyja, aki Isma Élnek szüle? 
tik és neveztetik el Krisztus korát megelőzőleg 2 ezer 
évvel, az angyal kijelentése szerint Éhnek, az Ur?nak, 
Izma, Ereje, ö  Lázár tehát 40 ivadékot megelőzőleg 
ugyanazon egy apától, ÁbrahámAól születik, aki Krisz? 
tus emberi nemzetség táblájában is a 40?ik ős.

Izma él anyja Hágár, a biblia szerint Egyiptomi 
nő, tehát nem zsidó. Ha én azt mondom magyar nő 
volt senki sem fogja nekem elhinni, ha pedig csak any* 
nyit mondanék, hogy bárszkita; akkor már többen 
akadhatnak, akik elhiszik, főleg azok, akik tudják, 
hogy Abrahám idejében Krisztus előtt 2000 évvel 
Egyiptomban Szalatiz (szőlőtüz, szilikiai Bár, Bor ki
rály dinasztiája uralkodott, ő volt a Faraó, a Fő ur 
mind a két Egyiptom és egyiptóm akkori dinasztiája 
fölött. (500 évig).

Hogy ezen Bár szkíták milyen szépen tudtak ma? 
gyárul, lássuk magából a szent szövegből.

Izma Él, az angyal jelentése szerint Él izmát Él 
erejét, az Ur erejét jelenti, akit az ő később születendő 
rokonaival szemben tesz erőssé az Ur. Mikor Abrahám 
felesége Hágárt Izmaelleí együtt elűzi és a pusztában 
csaknem szomjan hal, ekkor az Ur a szentiratok sze? 
rint a Láthai FroLnál a Látás forrásánál nyit neki Élő 
vizek forrását.

Ezen Lathai Froi =  Látás forrása talán eléggé ma? 
gyárul hangzik. Hogy Ezsau Béri leányt vesz feleségül, 
hogy a Megpela barlang. Mag Béli barlang volt, vagyis
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az Bélmagja =  az Ur fiának barlangja Krisztus előtt 
2000 évvel, ahol aztán tényleg Krisztus, született is. 
Aki mondom ezeket már tudja az a magyar szó kin* 
esek nyomán azonnal tisztán fog látni, hogy nem 
híjába szereti Krisztus Lázárt annyira, hogy meg is 
siratja, sőt halottaiból fel is támasztja — hanem azért, 
mert Krisztus bizonyosn tudja, hogy ez a Lázár tulaj* 
donképen nem más, mint azon Eliezar (Izmáéi), ki 
Izsákot megelőzőleg 13 évvel előbb születik, tehát em= 
béri generatiója szerint Neki édes testvárbátyja, még 
pedig Bár szittya anyától (40 ivadékot megelőzőleg). 
És amint Ábrahámnak mint Ur Emberének, ha sza* 
bad igy kifejeznem magamat, próba nemzése volt 
Éliezer (Izsák szüetése előtt 13 évvel), úgy Krisztus 
feltámadását megelőzőleg 13 nappal Eliezer volt a ha* 
Iáiból való feltámadásnak is mintegy élő próbája. Nem 
Krisztusra nézve, aki az Atyával egy vala, hanem a 
környezetére nézve, akik látták, hallották őt, hogy 
higyjenek.

Maga Krisztus megvallja: csak a körülálló soka= 
Ságért m o n d ta m ,  hogy elhigyjék, hogy te küdöttél en* 
gém: Lázár jöjj ki! És Lázár kijőve a sirból. Lázár 
Bár szkitául annyit tesz Él az Ur! Lázár jöjj ki, tehát 
annyit tesz Él az  Ur — Él az Is ten  (ha te halott vagy 
is) jöjj ki! És Lázár kijőve! E halál próbára nem 
Krisztusnak vala szüksége, aki tudja vala, hogy az ő 
testének templomát harmadnapon felépiti, hanem e 
körülötte álló hívőknek . . .

De aki tud aramensul, bárskytául az az magyarul, 
az Lázár feltámadásában sokkal több gyönyörűséget, 
igazságot és csodát lát, mint más.

Bizony mondom nektek, hogy elérkezik az idő, és 
az most vagyon, amikor az egész világ újra érteni 
fogja az özönvíz előtti bárszittya az az paradicsomi 
nyelvet, mely a magyar szülőanyja volt akkor az ősz* 
szes írások sokkal több isteni titkot fognak feltárni. 
Maga az evangélium is sokkal bájosabb, világosabb, 
megkapóbb lesz, mint ma.

De lássunk csak nehány példát Ábrahám ideje* 
beli bárszkita nyelvből.

Hágár =  Ha*Ag*Ar =  Az Ég árja, ereje, az akkori 
Szumirok, a Szumirt Szungirmak is ejtik, a Hagart 
Hangárnak.

Hangar =  Hongar, =  Szumir =  Sungir, Szungár, 
tehát egy és ugyanazon jelentési szavak főleg azok szá* 
mára, akik magyarul tudnak. Mert a szóm és a mag 
máig is egy jelentés magyarul. Egy szem búza, egy 
búza mag.

A Szum*ir,*er,*ár ■= Magir*er*ár. Vagyis a mag 
áradata, eredete (ami nem más, mint a magyar, a me* 
diai madájár).

Simon Péter, Jónásnak fia, nem híjába galileai 
férfiú, de neve is az. Simon =  ös Meny Petrus*ról 
maga Jézus mondja, hogy az én Anya szentegyházam 
szikla szírijévé teszlek.

Bet =  Ház =  Véd =  Fedő, védő. Pet*erus =  Erus 
Pét =  Erős Véd = Erős ház. Sőt Jézus nyomatékosan 
Kéfás*nak (Kőfásnak), Kószáltnak is nevezi Péte> t. 
Erre a kőszálra (sziklára épiti fel az ő anyaszentegy* 
házát, elég érthető arameus, bárszkita magyarázattal 
kapcsolatban.

Továbbá mikor Fülöp jelenti az Urnák hogy Gö* 
rögök  érkeztek, akik látni akarnak téged, erre az Ur 
(János 12. rész. 23. vers) azonnal igy felet.

Eljött az óra! hogy megdicsőitessék az ember fia! j 
Körrögíött =  görrögött az az ütött az óra! Ha én 1 

mondanám csak, akkor ezt aranyosan lemosolyogná a ■ 
mai hitetlen nemzedék, De nem én mondom, hanem a 
szent szöveg, hogy ugyanezen jelenetnél, mikor a gö* 
rögök megérkeztek és az Ur igy szól: Eljött az óra, 
Atyám dicsőíts meg fiadat (János 12. szak. 29. vers) a 
sokaság mondá: Menydöröge (akkori pártus nyelven) 
mond: Ur aga (vagyis szólt Ur ege). Hát nincs ez elég 
világosan aramensul bárszityául azaz magyarul 
mondva? ^

Záradékul még csak egyet:
És én, ha felemeltetem a földről mindeneket ma* 

gamhoz vonzok (minden hatalom nekem adatik). Ez 
igy még kissé homályos, de aki tudja a szittya ősregét 
a Hant őséről (Anteus), aki legyőzhetetlen, még a Iá* 
baival az anyaföldet éri. Ezen szép szittya regét hasz* 
nálja fel Ur4 Jézus például, hogy ő még a legyőzhetet* 
len Anteusnál is erősebb, mert még ha felemeltetik 
is (a földről, megfeszitetik) csak akkor lesz igazán 
erőssé, hogy minden hatalmat magamhoz vonzok. ö  
tehát nem földi Anteus, hanem égi Öntüz =  Igigi Égi 
Igigi a bábeli ékiratok szerint Égi Égő =  Égi tűz \ 
égő, Égi szövétnek, örök világosság, egyszóval maga 
a Bár =  az Ur.

(Folytatjuk.)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 '

HOGY ÁLL A KURZUS!

— Szerbusz Bimzele! No hogy állsz a Khurzussal?
— Hát hiszen tudhatod, hogy Zürich 103/g*ad!
— Mbok! Nem azt a khurzust értettem, hanem a 

khörösztént!
— Vagy úgy? Mért nem szoltál előbb! Hát te 

vagy az egyedüli Izraelben, akhi nem thudod, hogy jó 
phénzér zsidó mindent megkaphat, amit csak akhar!
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Tibany — Csobáncz.
— Tündér-rege. —

Még közel az Édemkorban, tündérek honában . . . 
Született egy tünde kislány Ispilángi várban —
Oly ragyogó szép vala, mint napkelet varázsa,
Sietett is a HéBheted ország, hogy őt lássa.

Ámde ennek a száz csuda és varázs szépségnek 
Jégből volt a szive! . . . Semmi szerelmet nem érzett. 
Bárha Tüzhon, azaz Tihany volt a neve néki,
S szeretett is volna bizony lángadozva égni.

Hát Csobánc tündér királyfi mit gondol magában?
— Szép Tihanykám, mondd szeretszse? Ah, hogyne,

;• á : . ' _ te drága!
— Adsza akkor jég szivedet! — És Tihany odaadta — 
S oda is ért az Édenhez Csobánc harmad napra.

Hol a lángpallosu angyal épen szundikála,
A jég szivet odatartja a szent tiltott lángra.
S az legottan szikrát fogva fellobogott, lángolt,
Csak alig hogy meg nem gyujtá az egész világot!

Megtudta az Arkangyal, mi a lopott tűz titka,
Csobánc szivét változtatta jéggé — megfordítva! . . . 
Most meg Tihany vitte Csobánc szivét a szent lángra, 
Sikerült is! . . . De a túl nagy siker a ment kárba!

Mert a mennyből lopott két tűz izzott, mint a szikra, 
Fénylett, gyújtott, égett, perzselt, egymást ölte szítva... 
. . . Rettenetes volt szerelmök olthatatlan lángja,
Jó volna a megcsufolt jég írül! Volnal bárha!

■ _ ; 
Szól a Táltos: El keli ásni mindkét szivet mélyre!
Hét időkig, mindegyiket a maga földjébe.
El is ásták mind a kettőt! És csudák csudája,
Tihany, Csobánsz, mint két Vulkán dúlt tüzet okádva.

Erre Tihany elment Bárdioz. Mindenség urához . . .
— Hév szerelmem szűzi lángja csak Te néked áldoz! 
Engem vessz el! Csak Csobáncnak lelkét jutalmazzad! 
S Véle én is, bár szegényül boldog leszek, s gazdag! —

— Mert feláldozád szivednek legszentebb tüzét te; 
Áldozatul. Elfogadom! S te is áldott légy, te! . . .
S hogy a szent tűz fölös heve mérsékelje lángod,
Elég, hogy ha Balatonba lenyujtod a lábad..

— Hát Csobánc hogy épüljön, ha nincsen Balatonja?! 
Néki egy csöpp s elég lesz! S ezt majd kutya hordja. 
Mert a kutya a hűségnek legszebb példaképe,
A hűségért szenvedett kár igy térül meg végre.

’é . ’
A csobánci kutya ezért oly serény naponta,
Hogy ötször is le szalad a Tündér Bátonra!
Erre a két tűzhányónak Vulkánja kihamvadt . . . 
Ámde szerelmök szent tüze másban nyert hatalmat.

A zalai borok heve e két tündér lelkén 
Égből lopott tűz varázsa! így derült ki ekként! 
Tihany ma is a Balaton visszhangos tündére,
Áldozati szentséges hely. Ég örök dicsére.

A Csobánc csak rom ma, ámde szűz szerelmek honja, 
Mely ma is még izzik, csakhogy föld alatt borongva, 
S szőllőfürtön át virul az Ispilángi rózsa!
Tündéreknek szép danája máig is zeng róla.

' MARKOS GYULA.

Tihany =  Tű hon =  Tűz hon
Tibet =  Tü =  Bet =  Tűz =  ház =  Tű hon.
Csobánc =  Csábonc =  Csábitó.
Hétheted ország =  Hittita =  Szittya hon =  Tü hon, 
a zsidó (Cion is az.)

NEM VESZÉLYES.
A házasságszerző Hagymási Mózes egy gazdag 

fiatal emberrel beáll Rákosi Izidorékhoz háztüznézőbe. 
Mikor egy idő múlva megakad a társalgás) félreinti Rá* 
kosiné Mózest és kérdezi: Mit gondol Hagymási, nem 
lesz baj, ha a Régike valamit zongorázna?

Hagymási: Csak hagyja ütet zongorázni, az a fia* 
tál ember annyit ért hozzá, mint a tehén a flótázáshoz!

OOOOOOOOOO00OO0O0OOOO00OOOOO00OOOO0OOOOO

A NOBILIS FIAKKEROS.

— Ejnye szomszéd, maga az a nobilis fiakkeros, 
aki 15 évig soha semmi birságot nem fizetett, és most 
sebes hajtás miatt harmadfél napi zárkát kap és 1000 
korona birságot.

— És méltán meg is érdemiem! Mert tényleg tub 
sebesen hajtottam!

—• Vájjon miért?
— Hát mert az anyósomat vittem ki a vasutállos

másra . . .  .. Barcsi.
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DilapiÉii Borvágyj Kalamáris
nótárius uram körjegyzései.i

Nagyatádi tárcáját köti a földreform novellája 
végrehajtásához! Okosan teszi! Köszönjük is neki ezt 
a nemes felbuzdulását! Amelyben^ biztos tudomásunk 
szerint őt az egész párt határozottan követni fogja.

Hogy a cseh morvából és lengyelből ide vedlet 
Zselenszky gróf ur a minap oly erősen kiruccant a la* 
pókban a több ezer holdasok nevében, azt még talán 
megértjük, de hogy Hadik János, a demokrata nobilis 
gróf is oly zselenszkysféle cikket írjon az Omge érdé* 
kében, nohát, azt igazán nem értem.

Azaz, hQgy én ugyan értem, csak sokan nem fog* 
ják tudni megérteni!

Mert mikor a hazáért vérezni kell, akkor az ezer* 
holdas Zselenszky és a többi grófok is nem kérdezik, 
hogy annak a buta paraszt bakának, aki tüzbe megy, 
hány hód földje van, vagy van*e neki csak egy talp* 
alattnyi is, de azért annak menni kell, mert a haza 
üdve úgy parancsolja — és megy is! . . . mig a drága 
gróf urak becses irhájokat a vörös kereszt által bölcsen 
megvédelmezik.

És most a háború után ezek a jó gróf urak az 50-— 
75% hadirokkantaktól egy pár hold földet egy kis ház* 
helyet sajnálnak? Nohát akkor szégyeljék magukat! 
Ugy*e Sokoró kegyelmes?! mondja csak rá, hogy igen! 
Hiszen nem fogjuk vissza mondani a Jankovich Bésán 
gróf urnák az ön kedvencének!

Ezért teszi jól Nagyatádi, ha most a sarkára áll. 
Az ilyet jegyző nélkül is könnyű megjegyezni.

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

AZ OKOS GÖBÉ.

— Aztán hogy főst ez a bolond világ sora kendtek* 
nél István bá‘?

— Istálom a/ássan főtisztelenü öspöröst a®! Ipar* 
ködök jó képet vágni a rossz játékhol.. .

—- De mégis, úgy mit vél magában, mikor lesz 
vége ennek a . . .

— Dejszen bocsásson meg a főtisztelendő ur, ha 
ezt én még magamnak se mondom meg. hogy mit gon* 
dolok a mai világ soráról.

Dörgicse.
Dörgicsén, a piaristák pincéjébe 
Legelőször 81*ben néztem én be.
Sohse tudtam, mért hívják azt Dörgicsének,
Hát, mert abban 1000 akós jó borocskák döngicsének.

Mint Rómában milyenek a katakombák,
Földalatti szent üregnek hívják, mondják,
De ott hordók nem állnak ám kettes sorba!
Mig Dörgicsén ilyen a szent katakomba.

Kiss Gyuláék barátomat látogattam,
Azok vittek Dörgicsére alattomban.
Vörös orrú bácsi volt a pincemester,
Még máig is feledhetípn kedves ember.

M.

Elkezdtük az egyik soron, — kóstogattuk —
Egyik hebér után másik hébért kaptunk . . .
Nekem feltűnt, hogy mért töltik másból vissza,
Mert igy dukált! Bor is iszik! Magát issza!...

' ^
Mig a 34*iki borhoz értem 
Én mindenre feltétlenül jól emlékszem.
Hanem aztán? Én Istenem! Boldog emlék! . . .
Bár mindenkor ilyen „sorsüldözött“ lennék. >

Sohse tudtam, hogy a bor oly jó poéta,
Szikrázott a vers belőlem, mint rakéta.
Vajha óh azt mások feljegyezték volna,
A világ legszebb bordala ma az volna!

V

S mig a hűvös pince tartott, helyt is álltunk , a
De feljövet augusztusi hőben jártunk.
Én Istenem, hogy ingott a föld alattam! . . .
Sok zöld szilvát ettem, mégis bajban1 voltam. •

Hazamenet Akaiiban vacsorára 
Nem vártam én semmi evet jó sorára,
Meg se mozdult reggelig a derekaljom 
Kiss Gyuláék hibája volt, — most bevallom.

De egy hasznom mégis volt a szent kalandból,
Nem az, a kis, utközbeli pár karambol.
Hanem az, hogy álmaim: mit döngicséltek 
Így tudtam meg, mért hívják ezt' Dörgicsének.

: I . J!
Dörgicse vagy Dörgicse! Hát ez nem mindegy,
Az ég ördög, a szív dörmög. Hisz egyre megy!
Lévén a bor a napsugár hév szerelme,
Mit az Ur szőllőgerezdben küld a földre

40 évei Bár tegnap, vagy tegnap előtt — Történt e kis
kiruccanás. És nem előbb! 

A jó Kisék élnek még mind — én úgy hallom,
De hát a jó pincemester él*e vájjon? . . .

-  - „ -á  , • M .  G y .
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JÓ KAMERADOK KÖZÖTT.

— Veletek érzünk a Ruhr kérdésben teljesen ked* 
vés Kamerád, mert a francia kapzsiság igazán tisztára 
őrület!. . .

*— No ugy*c kedves Honyéd baj társ!
— Úgy bizony! Csakhogy azért ti most a saját 

fűztőtöket eszitek ám, mert ha Bresztlitovszk után a 
német gőg emberségesebb békét kínál, és Bagdadi ál* 
mait nem hajtja túl, akkor ma nincs is Ruhr kérdés! 
Abbizony!

A JÓ PÁRTI.
Süge: Én thodok Mesügc a the fiadnak egy nacccrü 

lányt, cdj remek partit.
Mesüge: Ugyan! hagyj fel, Sügc a mai lányokval. 
Süge: No jaja! Csakhogy az nem is mai lány ám

már!

RADICS JÁNOS hegedűművész
második hangversenye.

Nem akarjuk megsérteni Radics Jánost azzal, 
hogy ő i f j ú  művész, mert bizony már ifjan is való* 
sággal megélemedett öreg, teljes művész biz ő; ezt 
megmutatta legutóbbi versenyén, a hol codás techni* 
káju hegedűje sirt, kacagott, fuvolázott, harangozott, 
orgonáit és hárfázott egyszerre, Amerikába hívják! 
Csak menjen. Még olyat ott úgy sem igen pipáltak. 
Sok szerencsét az ifjú szittya „Zengő Hurnak“.

KI A PARASZT.
Gyönyörű szép feleletet adott erre a minap Nagy* 

atádi a vörösöknek, hogy az a paraszt, aki neveletlen 
és durva.

Volt is nagy gezeresz e fniatt, mert azonnal ma* 
gukra vették. __

JÓL FELELT.
— Mondd csak Jónás! Mit csinálnál, ha elnyelne 

téged is valami cethal.
— Mit*c! Hát rögtön halpaprikást, még pedig a 

czetból.
OOOOOOOOOOOOOOIX ooooooooooooooooooooocoo

NŐI KÖNYVELÉS.
Férj: Ugyan édes, hogy írhatod már a háztartási 

könyvbe a gyógyszertéri számlát is a bevételek közé?
Feleség: Hát nem vettük be?

3 I I O I I O I I O I I O I I O I I O I I O I I O I I O I I O I I O I I O I O

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
Pécs. R. K. .Nagy örömmel közöljük veled, hogy 

a 15 éve elnémult „Csárdás káplánt“ (aki azóta már 
persze aranykcrcsztes barcsi apát*plébános), sikerült 
újra megszólaltatnunk. —1 Lenn jártunk nála a pun* 
kösdi ünnepek alatt, fájó részvétünket tolmácsoltuk 
azért, hogy éppen a muzsikus bal keze törött c l!... 
Van eszébe neki! Szebben muzsikál a törött bal kézé* 
vei, mint valamikor a töretlennel. De hiszen nem is a 
muzsikálás a fontos a népdal poétánál, főleg ha ofy 
aranyos doktora van valakinek, mint a jó Huber Gyula 
apát urnák Dr. Villát, ki nemcsak pirula és medicina, 
hanem zongora virtuóz is, majd lekottázza az a ncp* 
dalt, amit a szerző ki álmodik, ha nincs más egyéb 
mód, de hála Isten erre nincs is szükség, mert az eb 
némult Csárdásíkáplán maga is tud már muzsl.álni is, 
meg írni is — sőt kedvet is kapott újra, főleg mivel 
maga is belátja, hogy Szentirmai halála óta senkii sincs 
kivüle, aki tűzről pattant igaz magyar népdalt Írhatna, 
mint csak ő, mert a lopkovici Zcrkoviczok népdalai 
nagyon sólctizüek. — Titkot árulunk el! — Mi bizo* 
nyosan tudjuk, hogy 36 friss uj tűzről pattant magyar 
népdala van Huber Gyula apát urnák és legközelebb 
4— 5*öt közre is fog adni. Csakhogy persze ezt a ma* 
gyár publikumnak és sajtónak aztán illőleg kellene ám 
méltatni is. Majd meglátjuk tehát.

TÖBBEKNEK. Akik még a múlt évi 6—8 szám* 
mai, az idei 5. számmal hátralékban volnának, azok 
tartsák erkölcsi kötelességüknek, hogy postafordultá* 
val nekünk legalább 360 koronát beküldjenek. Ez 
esetben még az idén fognak kapni 6—8 számot de* 
cemberig 250 koronáért, noha egy*egy szám ára most 
100 korona. Aki pedig még most is hátralékban marad, 
az már a következő Herkó Pátert nem kapja meg. 
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooe&o

COGNAC

keglevich
GStóF KEüLEVICH ISTVáfS UTÓPA1 BUDAFOK
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APRÓ IGAZSÁGOK.
Okos ember meggazdagodik, de a gazdag ember 

nem mindig — okosodik.
+

Sok kocsis nem a bakra, hanem a rúd mellé való. 
i +/
A disznónak makk kell nem virág, az ökörnek 

széna kell nem rozmaring. A szamárnak kóró kell és 
nem akadémia. És a szamár ezt tudja is, csak az akadé- 
mia nem.

A férfi tanul, hogy tudjon. A nő tud, anélkül, 
hogy tanulna.

+
Tál és kanál — házaspár együtt jár! azért zörög* 

nck folyton egymásra.

Okos ember sohasem számit a véletlenre, csak 
felhasználja.

Az ostoba nő könnyebben kerül illő párhoz, mint 
egy okos férfiú.

Fekete József.

PÜNKÖSDI KIRÁNDULÁS.

— Hát tudja mit pincér ur! Ha én ezt az étlapot 
odahaza megláthattam volna, akkor ki sem kellett 
volna nekem jönni a zöldbe?

— Aztán miért? ____
— Hát mert egy kirántott csirke ezerhatszáz ko* 

ronás árától, otthon is tudtam volna dühömben ké* 
külnbzöldülni.

Szikra-éknak.
4 Ma egy pakli gyújtó 30 korona,

Gaz zsiványság, rablás, sieber borona,
Egy krajcárból, hogy nő 15 forint? 
lm a példa kép, mely tovább bátorint!

Hogy engedheti ezt a dicső kormány?
Csak nem sibol együtt vele egyformán?
De biz attól tartok, hogy itt a hiba! '
Nem tiszta szikra ég itt a pakliba!

1: : 
Patkó Pista hajdan szikra betyár volt 
De szegényt soha, csak gazdagot rabolt. j 
Ma, kiknek zsebében izzik a Szikra:
Nem is egy, de bizony két Patkópista.

,-s 1 ■
* U •: ... ... ■ 1 'sí J ,

Ur. F ried r

Közgazdaság.
A Salgótarjáni Kőszénbánya tőkeemelése 650 

millió.
A Rimamurányi Vasművek tőkeemelési transak* 

ció küszöbön.
A Magyar Acéláru-gyár rendes közgyűlése május

28<án. '
Fonciére Biztositó rendes közgyűlése május 23*án.
Az Állatvásár Pénztár tőkeemelése 240 millióra.
Vármegyei Mezőgazdasági Ipar tőkeemelése 120 

millióra.
UrikányVZsilvölgyi kőszénbánya rendes közgyü* 

lése május l5*én.
Wiener Bankverein rendes közgyűlése május 15*én.
Magyar Pamut Ipar rendes közgyűlése ápr. 28*án.
Lipótvárosi Takarék ez évi tiszta nyeresége 17 

millió.
A Magyar-Angol bank ez évi tiszta haszna 132 

millió.
Az Általános Hitelbank rendes közgyűlése április 

28*án.
Magyar Ruggyanta rendes közgyűlése ápr. 21«én.
Lloyd Bank ez évi tiszta haszna 7 millió.
Óceán Halkonserv tőkeemelése 300 millióra.
Hazai Bank tőkeemelése 300—500 millióra.
Spodium Enyvgyár tőkeemelése 89—160 millióra,
Hungária Bank tőkeemelése 200*ról 300 millióra.
A Hangya 25 éves jubileumi éve 74 millió tiszta 

haszonnal zárult. Sokasok közjótékonyságát levonva. 
Mai nap közel 2800 fiókja van.

„OTTHON“-könyvnyomda (Kiss Iván) Budapest, VIII., Mária-u. 42.


