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Szent Gellért szava a hídon át
a s ibo ló  Pesthez :

— De most már elég legyen ám! És ne tovább! — Mert hogy egy kiló 
kávé 17 ezer korona, ahoz semmi közöm! De hogy egy kiló kenyér 700, egy kiló 
liszt 1400koronalegyen, az már határozottan komisz disznóság!

— Egy pár szittya menydörgös menykövet ha akartok, hát csak folytassátok!
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B a!-A ta -Parad  =  Balator&füred.*)
Tünde korban kaktuszok és pálmák 
Szegélyezték Párád alsó lábát,
S felső ormán, az egekre törve 
Libanoni cedrus-erdő .. . körbe . . .

S mert a Tündér bájdalu szavával 
Eget, földet elragadt magával,
Szóla Bél-Bár a Tünde leánynak: 
Elneevezlek Bál-Aha — ‘Lüzának! . . .**

Lent a vízben selymes folyondárok,
Hordó fejű, kék piros virágok 
Levelei kagylóson tagoltak,
Vizen ringó csőnakszerük voltak.

Nappal semmi! Alig látszott lélek,
Alkonyaikor kezdődött az élet!
Tünde Sellyők, Golyhók és Szirének 
A Fenékről fölszinre jövének.

S a hegyoldal tünde erdejébül 
Százezer dal bű varázsa csendül.
Pajkos rigók és aranymáringók 
H u n c u t o l n a k  minden f ö l d i  b í r ó t !

S a tó partján enyelgő tündérek 
Mosolyogtak a rigó füttyének,
Sőt magukban össze is nevettek,
Ki taníthatta meg erre őket?!

És amelyek jöttét várva lesték:
Élvezék a tünde bájos estét,
Mely édeni ihlettel volt telve 
Szótlan is a Bél Bárt ünnepelve.

Majd utánna, a rigók dalának,
Jöttek a bájdalu csalogányok,
S olyan trilla áriákat vertek,
Szinte mámor tölt be minden lelket.

De nemcsak az erdei csalogányok,
Voltak, kik ily bűvel csattogának.
De egy tündér búj-varázsu hangja 
Felelt is e száz csalogány dalra.

Ilyen édes szikra verv-vel zengett.
Elkáprázott vele minden lelket,
Sőt, mintha az Ég is megnyílt volna 
S szent csöndjével ünnepelte volna.

S maga Bár is ez égi danára 
Kikönyöklött égi ablakába,
S úgy élvezte ezt a drága dallot,
Melynél szebbet, tán mennyben sem hallott.

Sőt e dalnak tünde áriáit 
Kárpátoktól haliák Adriáig! . . .
Sőt azontúl nemcsak Hargitáig,
Operencián túl — is, Baktriáig!...

S e szent dalra a Nimfák, Tündérek 
Édenkerti boldogságot éltek . . .
Megtelének ihlettel, gyönyörrel,
S andalogtak, mig eljött a reggel.

*) Mutatványok a „Balatoni Regék“-ből. — Egy kötet ára 
1000 korona.

Majd Tordamács, s daliás Rodoska 
Zengtek egy-egy szent dalt áradozva. 
Az a Vízről, ez meg a szent Tűzről,
S egy örökkön termő Csoda Szűzről.

Bér oda szólt angyalok karának: 
Halljátok e drága áriákat?
Mageroknak tünde szép regéit?
Hón dicsérve földön, már az égit! . . .

Olyan szép e regősök danája,
Vegyétek fel az ég templomába! . . .
S e két dalnok, szólt a Bár meghatva: 
Kisfaludik s Markosok ükapja.

** ♦
Volt e kornak még egy ősz regőse, 
Édenkertböl származott az őse.
„A rózsák, s a fülemülék atyja". 
Szivárvány volt minden gondolatja.

Amikor ez elkezdett regélni,
Lent a parton, ez volt ám az égi! 
őt nemcsak a lelkes nép hallgatta,
De a halak is kijöttek a partra!

Szóla Bélbár, Hej, te Ásva, Jóka!
Legszebb Tünde regék alkotója,
Ki meséddel, oh nem csak a földöt,
De majd az eget is betöltőd . . .

** *
Még e korban a Parádi ferdő 
Az öbölben meleget lehellő .. .
Sőt vala is egy forró örvénye 
Az Urdungnak titkos szerzeménye.
Hol sok tündér lelkét és gyakorta 
Tüz-Örvényes keblére sodorta.
Kerülték is ezt a tünde lelkek,
Sokszor mégis bele keveredtek! . . .

Mentek aztán panaszra Bárhoz,
A Mindcnség alkotó Urához.
S ő megtette hogy örvényest végre 
Tihanyon túl emelte érvényre.

De Urdungot is pokolra űzte 
A Bakui f ö l d a l a t t - i  tűzre,
Ki csak már a föld alatt morogva 
Háboroghat a szűz Balatonra.

Ez Faradnak ős tündér regéje,
Mig meleg volt öble és szegélye.
De lassankint Föröd lett belőle,
S ma Bál Ata Tündéri Fördője.
_____  MARKOS GYULA.

** Bal—Aha =  Bá! Ege. Lüsa =  Éhíi szó, Zengöfény.
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Hatezer éves m agyar szókincsek.
(Paradicsomi szavak.)

A paradicsomi szavak oly művészi gyönyörűséggel 
alkotott szép és jellegzetes szavak, hogy arra közön* 
séges ember szinte képtelen, mert magán hordozza az 
isteni kinyilatkoztatás jellegét...

Például 1. Szív — Viszi
A szív tudniillik szív*ja a vért, sőt vissza is viszi. 

A mai orvostudomány színvonalán álló roppant érdé* 
kés szó.‘ Három betűvel két szót és két mondatot fejez 
ki. Szívja és viszi.

2. Túr Rut. Túr — a Teremtő Ur! A mi a lég* 
szebb... A Rut, ami a világon legcsunyább, ruUabb, az 
ördög.

3. östön =  Üstön — Isten. Sötön, Sátán.
4. Kucs—Csuk. — A kúcs: Csuk. — A csukó — 

kucs.
5. Szön—Nöz. A szem néz. — A Néző — Szöm (Se* 

hen =  szem néz )
6. Ur—Ru =  Az Ur rú, vagyis ró azaz paarncsol.
7. A Gam—Mag. — A mag*:am, vagys gyökér, csira.
8. A Vaj—Jav. — A jav*vaj, vagyis jó.
9- A Köny—Nyög vagyis a Nyög(és) köny (fia).
10. A kis—Sik. Ez már ellentét. A kis kicsiny. A 

Sik, nagy tér.
11. A kar—rak, ehez nem is kell bővebb magyarázat.
12. A kéz(kezü—űzök) Cselekvő, űző eszköz, u. a-
13. Saru — Uras. — Énec — Czene =  Ének Zene.
14. Csömöge — E gömöcs .e gyümőcs) ugyanaz a 

zsidó czümuka is: megfordított magyar szó űgümőcs.
Sőt fructus sem má svirág tős vagyis a gyümölcs, 

gümőöltés, virágtő(s).
15. Komó—móka. Komoly*tréfás.

16. Adapa — Apáda! Babiloni ékirat (Ádám neve.)
17. Adana =  Anád a (vagy Ádámné) szintén babi* 

lőni ékirat Éva neve.
18. Osarsiv — Vizrázó 

Osarsit — Tűzrázó
Mózes csúfnevei Egyptomban.
19. Apakan — Nakapa vagyis Nagyapa, a Nááp, 

vagyis a Nap.
20. Komó — Móka =  Komoly, tréfás.
21. Dolem (dallam) Melód(ia) Dali, Liad .a dal).
22. Kötél — Leköt. Cserep—Repecs .repedés, törés).
23. Bar — Rab. Bár világos. Rab sötét.
24. Eg — gé Eg föld (kő), Süt — Tűz =  Fönt Süt

lont tűz. »
25. Por — rop. Por =  kicsim — Rop (roppant) nagy.
26. Tü*üt- A tű átüt, átszűr.
27. öröm — mörü, öröm üröm.
28. Lát — tál. Lát világosság eszköze. Tál(og) a sö« 

tétség eszköze.
29. Nyár —- Árny. Nyár =  Naár, nagy fény, áradat, 

Árny — sötétség.
30. Sudár — Rá tűz. A Sudár rátüző sugár.
31- Gyom — mögy =  Eregy — gyere.
32. Karika — a kerék = guruga — A guru!

33- Gukku—rukku, Guk—kuriku.
Kuk =  Gug =  Gömb. Guk — kuriku =  a föld, 

karikás = gömbölyű, Kukk, vagy Gug — gurigul! A föld 
gurigul, gurul, vagyis forog. És az Ur a kakas szájában 
adja már a teremtéskor.

Záradékul még csak egyet.
Krisztus két latorjának a neve a szent iratok sze* 

rint Dismas a bal lator, Gestás a jobb lator.
De hisz ez még nagyon tatárul hangzik a magyar 

fölnek, nem értjük. De ha az Ur szava kulcsával tud* 
juk, hogy Dismasz nem is Dismas, hanem Diszamasz: 
akkor már azt is tudjuk, hogy: hogy Diszamasz, szit* 
tyául olvasva =  Számma szid, vagyis Szomszéd, Krisz* 
tus szomszédja a kereszten balról valószínűleg Naza* 
retben is, mert valószinüleg szaván akarja fogni Krisz* 
tust „Ha Isten fia vagy szállj le a keresztről és szabadítsd 
meg magadat és minket is“, ez gyengéd szemrehányás 
akar lenni a názáreti szomszéd részéről, kiről Jézus 
mondja, hogy a számma szid ám vagyis a saját igéim* 
mel. Ez volt tehát Dusmas, szittyául olvosva =  szom* 
széd om (Szomszéd*om).

De hát ki volt Gestas? írjuk őslatinul =  Gyesztas. 
Még igy sem értjük, mert bábeli szó. De kettős pontoz* 
zuk fel a magánhangzókat, lesz a Gestas*ból =  Győztes, 
sőt Győzetes. A Gestas tehát nem más, mint pártos 
nyelven Géza Tas vagyis Tas Géza. Sőt mert Gestas* 
nak aki roppant hitével nemcsak hisz a kereszten függő 
Jézusban, hanem még a Számma*szidó szomszéd Dis* 
mást is megfeddi. Lukács 23. rész 40.: Az Istent sem 
féled*e te? Hiszen te is ugyanazon ítélet alatt vagy. 
És mi ugyan méltán, mert mi cselekedetünknek méltó 
büntetését vesszük, ez pedig semmi méltatlant nem cse* 
Iekedett. És mondá Jézusnak: Uram emlékezze! meg én 
rólam, mikor eljösz a te országodba. És mondá neki Jé* 
zus: Bizony' mondom neked még ma velem leszel . a 
paradicsomban.

Gestas =  Gyestas =  Győztes — Győzetes vagyis 
Géza Tas az ő nagy hiténél fogva nemcsak Gésatas, 
hanem Na(gy) Gesa Tas vagyis bábeli kulcs szerint r= 
Na Gesa Tas =  Nagy győző Tas. Ugyanezen szót 
szittyául olvasva: Na Gesa Tas — Sata segana vagyis 
a Sátán Szégyene. Ez már aztán igazán nemcsak pár* 
tusul, hanem teljesen magyarul van.

Paradicsomi szavakról Írunk, a melyek jobb*balri 
balról jobbra is ugyanazt jelentik némi kis különbség* 
gél. írjuk le tehát a két lator nevét egymás mellé az 
előbbi értelemben Ma, Diszamas =  a Szama szidam. A 
szám ma szid ám! A Na Gesatas pedig szittyául ol* 
vasva =  A Sátá(n) segana, vagyis Szégyene. Ugy*e cső* 
dálatos dolgok ezek? De még ennél is százszor csodá* 
latosabb dolgokat fogunk látni hamarosan az Ur szava 
kulcsával, mely minden nyelvet felold és megmagya* 
ráz. Csakhogy a mai bolond drága világban nincs annyi 
pénzünk, hogy az Ur szava könyvét meg tudja jelen* 
tetni.
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Szumir-Akkad =  Kingi-Bnrra.
Szumir Akkad =  Kingi Búrra!
Két nagy talány rég, s ma újra!

Száz tudós töprengett rajta,
Mit jelent ez „ék-iratka?

És mert magyarul nem tudtak 
Mind a százan bele buktak.

De én — égre fogadom azt —
Tudja, minden magyar paraszt.

Ki se Babilont nem jára.
Se ék iratot nem látta.

De hát térjünk a dologra!
S talány már meg is van oldva.

Szumir =  Szóm ur! Magir =  Magar,
Mert a szöm = Mag! Az ir, meg: Ur*)

Szumir tehát =  a Szöm ura 
Afagir pedig =  a Mag Ura.

Akka =  Éggé! így még talán 
Kissé nehéz még a talány.

Ég, az fönt van, Gé pedig lent.
Az £g-et! Ez Földet jelent.

Akka =  Éggé: Tehát Ég — Föld.
Akkad =  A kart =  Akkart — Ég-kört

Akkart =  A kert, sőt Ég kert-e 
Gerde gerde =  Kertek kertel

Szumir-akkad — hát =  Magyar Kert 
Vagyis a magyar: Éden Kert.

Latinul: Tigrana-certa:
Tüzek ragyogó na kert a.

Görögül a Gordioj =  Gordoj 
Kissé csámpás hangnemben foly.

De az: a mi Gerde — gerde,
Ugyan az, mi kertek kerte.

Arabul ez már =  Dzsar Madzsar 
Vagyis tisztán: Magyar kert már.

Zsidó mondja Phadam Aram!
Hangzik kissé ez cudaran!

De ha tudom: Phadam =  Fő döm 
Akkor az Aram már =  Ö röm,

Phadam Aram == Födöm, Öröm 
öröm-födöm, vagyis Édön.

Sőt Kart -— Dunias — Isdun karta 
Mert az assir igy akarta.

Ugyanaz mi a: Dzsart — Beldrt,
Törökül ma is Giart — Bekirt, ,

Tigris felső folyásán van 
Han — Idán vagy Idani han.

Magyar kört, és Edeni hon  ̂ ,
Minden hogyan már e bizony.

De hát mi a Kingi — Búrra?
Kezdjük el a talányt újra.

Ék iratban az Isten = In,
Két betű elein, s végin!. ..

Gi pedig az Iggí =  Igge 
Ék irattal rövidítve,

Ingi együtt =  Isten égi 
Gi pedig a == Gé-i — Földi,

Ingi =  Isten égi föld e 
Ékirattal rövidítve.

Kingi pedig — kört, és In ge 
Ékirattal rövidítve.

Kingi: hát egy szóba verve 
Isten égi, földi kerte.

Mit jelent hát most a Bur-Ra?
A Búr az Ur =  Urak Ura.

A Ra — Raó, vagy ragyogó,
Ez maga a Mindenható.

Kingi Búira hát egyszerre:
Az Ur — Égi földi kerte.

Szumir-Akkad, hát Magyar kert 
Kingi Búrra =  Égi Ur kert.

Ugyan az mi: Bár Ra — Tűz hon 
. Az ős magyar Paradicsom!

Tudós urak! A Túr Az Ur!
Tanuljatok meg magyarul!!

Markos Gyula.
GOOOOOOOOOOGOGOOOOOOOGOOOOGOOGOOGOGOGOOO

UDVARIAS.
Hölgy: Képzelje! Az erdőben tegnap egy méhraj 

lepett meg!
— Bizonyára királynét kerestek

Diicaiioiioiioiioiioiioiioiioiio iionouo*
GÓBÉ HUMOR.

— Mit csinál Komé?
— Patkolok Péter bá!
— De az ördögbe es, hiszen félre beszil keed.
— No majd meglátja, hogy csakugyan patkolok-
— Oszt mit patkói kied még a halálos ágyán is?
— Mit? Hát a Szent Mihály lovát!*) Ékirat szerint ugyanúgy jeleztetik.
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Kemal.
Budapesten már jó ideje valóságos Kemal-láz van.
ML, magyarok, lelkesülő nemzet vagyunk)!
Most tehát, amikor dicsőségének teljes fényében 

sütkérezik a hős Basa, ellátogattam hozzá, hogy meg
interjúvoljam őt s turáni érzelmeink közösségére való 
hivatkozással nyilatkozatra bírjam Kis-Ázsia koroná
zatlan koronás császár Alkoránját.

Drót nélk/ül érkeztem oda! Ó, 0 éppen a népszerűség 
meleg hullámaiban fürdött. Majd' a dicső Basa, sátrába 
burkolódzva, s lófarkas zászlóit maga alá húzva fo
gadóit.

Török szokásokihoz hiven, térdre estem, hatvanihét
szer meghajtottam magiamat, miire ő dagadó párnáiról 
leereszkedve, barátságosan meg vakarta hátamat, s 
mindjárt a török fájdalomrend nagy félholdjának pa
sájává ütött föl. Száliem atókiml — köszöntöttem hó
dolattal, miután intett, hogy üljek le, én, ő és egy obc- 
liszk között helyet foglaltam.

A környezet kissé feszélyezve hatott rám! Előt
tünk vizipipa szuszogott, fölöttünk pedig kissé bizony
talan kilengéssel — Damokles kardja függött. Messzi
ről Mohamed hegye kéklett.

A basa egyfelől kezemet, másfelől diszkardját szo
rongatta.

Abszolút meg voltam hatva. Emelkedő lélekkel, 
mely mellett azonban hajam szálai is kellő mértékben 
érvényesültek, s a meghatottságtól remegő térdeim fo
gaimmal arzonánsan verődtek össze, de a Basa ke
gyelme kisegitelt zavaromból.

Házi tevéjét előbb kereszáülbujtatta egyik oda- 
liszkjának fejéből kihúzott tü fokán, majdl azt felém 
nyujtá egy örményfcoponyábó1! készült serleggel együtt, 
mit némi habozással kiürítettem, a tűbe pedig a társal
gás fonalát húztam!

Röviden) előadtam látogatásom célját. Kemáili bólo
gatott és megfontolatlanul simogatta szakál'lát (ill. he
lyét), Majd pipaszipkálját csikorgatva, felkért, hogy be
széljek a magyar-török vonatkozásokról.

Ezeket néhány szóval a következőkben dadogtam 
össze:

Az ős-turáni kapcsolatokon kívül — főleg az utóbbi 
időkben — Magyarországon a török-magyar testvéri
ség hullámai igen mag,asra csapkodnak össze. Akadtak 
sirofc, melyekben török csontok találtattak, amelyek 
azután a testvéri kapcsolat drótszálaival összefűzve, 
múzeumokban és más mecsetekben helyeztettek el. A 
magyar már gyermekkorában nagyon szereti például 
török mézet, előszeretettel használja a Török-gyógy
szertárt. Akad több magyar, aki szívesen Török-nek 
nevezi magát, sőt minden jobb lakában legalább egy 
valódi smyrna szőnyegutánzat ékeskedik.

Ezzel szemben görög gyűlöletünk szembeötlő! A 
görögöt a magyar eleve kiközösíti magából. Főleg 
dimmyeérés idején, mikor is számtalan görög roncs bo
rítja az utcákat. Vannak nagyobb malacok, kikre a 
nép, mikor azok a sárban henteregnek, rámondja, 
hogy: „görög". De viszont vannak görögök, kikre ilhi
nni nált állapotban azt mondják, hogy „malac"; ezeket 
különben egész közönségesen részeg disznóknak is ne
vezik stb.

És csakhamar a helyzet, magaslatára állott, minf- 
egv jelezvén, hogy a kihallgatás véget érf.

Elbúcsúztam.

Búcsúzóul egy valódi perzsa yatagáht nyújtott át 
nekem emlékül, mely nappal tőr, éjjel pedig ágy, 
azután kiértem Kis-Áz&ia varázsilóan kiék égboltja alá. 
Előttem A'ladin csodás lámpája ragyogott, távolról egy 
mnazein vontatott éneke nyújtózott felém. Mindenhol 
és mindenütt a céghetetlenül nagy csend tanyázott.

A tücskök halkan ciripellek.
A rabszolgák lopva kaktuszokat ültettek.
A trópusi ég lóvátételi szele lengett körülöttem. 
Lent a tenger mellett valami zaj hangzott.
Egyedül hallgattam a tenger mormodását,
Azaz nem! A parti fövenyen öt török öt görögöt

dögönyözött; örökös örömök között.
*

Consul Humores.
GOOOGOOOOOOOGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOGG

ADOMÁK.
Báró: Kedves Vöröshegyi ur! Én ismertem a 

maga bácsiját, a nénijét.
Nagyon jól ismertem a kedves papáját, nagy> 

papáját, sőt —
Vöröshegyi: Jó, jó kedves báró ur! Nagyon szép 

ez, de mondja meg csak röviden mit akhar, és ne 
mászkáljon az én családfámon híjába, céltalanul.
OOOOOOQOOOOOOGOOOOOOOOOOOOOOGOOOOOGOOOOO

SZAVÁN FOGTA.

— Ha jól viseled magadat Cziczám, hozok egy jó 
vőlegényt rövidesen.

— Ne vőlegényt hozzon Feri bácsi, mert azt tudok 
én magam is, ha akarok. Hanem hozzon egy vég sifont, 
akkor majd jól viselem magamat.
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GONOSZ SZOMSZÉD.

— Asztá ki kötötte be a keed szemét!
— Hát a feleségem.
— Mingyán gondótam.

o^ooo<xxxx>oooooooc>oo<oooooo<x>oooc>o<>ooooc 

KÉTSZÁZ KORONÁS KENYÉRVILÁGBAN.
— Mi lesz vacsorára asszony?
— Hát at egnapi maradék.
— De hiszen tegnap nem volt semmi.
-— Nohát mára is csak az maradt.

MEGFELELT.
— Mivel tartozunk őrangyalainknak? kérdi a hit* 

oktató a nemrégen keresztelt Samukát.
— Mink semmivel sem tartozunk senkinek, mond* 

ta az édes mama, mert a mi adósság volna is — az 
mind az édes — apukáé.

BABONA.
— Ejnye de bolond jó kedved van pajti.
— Viszket a tenyerem, azért!
— No és?
— Hát úgy látszik pénzt fogok kiadni.
— És ennek te örülsz?
-— Hogyne! mert még nincs.
Tehát előbb kapnom kell valahonnan.

MEGFELELT.
— Mit szeretsz more jobban ennhe vagy inni.
— Hát instálom alássan, evés után — innya!

F u t u r i s t a  z ö n g i c s é l é s .
— D z s in g is z  K h á n h o z . —

láttam pánszláv lengyelt — turánt szavalni,
Láttam hittel vágyban járni,
láttam csókot prolongálni,
láttam költőt váltót Írni,
láttam turánt turfát vinni,
láttam Cholnokyt csolnakon menni,
láttam Cholnokyt turánit enni,
láttam nagyvezért kétségbe esni,
láttam ,,Dzsingisz khánt" — cukedlit nyelni,
Láttam! Láttam! láttam . . . láttam?
Láttam bolondot verset faragni.
Láttam futuristát futva szaladni . . . 
láttam féltéglával mellett vakarni, 
láttam pánszláv lengyelt — Turánt szavalni. 
Láttam, láttam, láttam, láttam.
Sőt szittya osztrákot is láttam . . .
Csak osztrák szittyát nem láttam . . .

Vaj. Lent. Bay.
o o o o o <x >o c k x ><>c <><x ><><><><>o o <x >o o <><><x ><><><><x ><><><>o <>

KLASSZIKUS BUKÁS.
— Megbuktál?
— Igen. A csillagászati földrajzból.
— És hol csíptek meg?
— A te jut: on.

A BÖRZE ELŐTT.

—  Mennyiér adtad el Grün pajtikám a hal konzerv 
részvényeidet.

— Most már este van, azért nem mondem meg, de 
holnap reggel szívesen, hogy egész nap pukkadhassál 
tüle.
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OülapiiÉi Borvágyí Kalamáris
n ó tá riu s  u ra m  k ö rje g y zé s e i.

Ha a börzét még most sem zárja be a kormány, 
akkor nincs menekvés! Se őneki, se minekünk.

Meg fogja látni.
Bár ne mondanék igazat. De sajna. Igazat kelle 

mondanom. *
26 millió métermázsa búza után, mikor egy mé* 

termázsa 75 ezer korona, hogy szabad a kenyér árát 
emelni, azt már nem is merem megkérdezni.

Nem a drágaságot kell letörni, hanem azokat, 
akik csinálják. Pont.
0 0 0 0 < X X > 0 0 < x X X X > 0 < > 0 0 0 0 0 0 0 0  X  > 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gondolatok.
Ha a szerelem álom, akkor a féltékenység éb» 

resztő óra. *
Az ész olyan fekvő jószág, amely művelés nélkül 

nem jövedelmez.
*

Ha az emberek olyan könnyen felednék a rosszat, 
mint a jót, kevés harag lenne a világon.

•
Bolond, aki még a jó cselekedeteknél is hátsó ru* 

gókat keres. Pedig a legtöbb ember ilyen.
Az a jó fül, amelyik csak azt hallja meg, a mit kék.

*
A halál után bizonyosan jobb életnek kell követi 

kezni, mert már valaki vissza jött volna, ha rosszabb 
volna.

INGI INKE.

Ingi — Inke tudjuk hol van 
Égi-föld-et tesz Somogybán.

S nem is messze, már Zalában í 
Égen föld, teljes voltában.

S ármelléken alul fekszik 
Paradicsommal vetekszik. í

Ingi =  Inke, Kingi — Kinges 
Veszprémben kajari Kiingös.

S ez mind együtt: Bá-Ra-dücs-hon 
Vagyis földi Paradicsom.

Babiloni ékiratok f
Tudjátok-e mit irtatok?

Kereken négyezer éve?
Hol él annak most a népe?

Zala, Somogy, Veszperémbe,
Sumer, Mager nemzetsége. M. Gy.

M a rk o s  G yu la  40 éves iró i ju b ile u m a .
A Húr ötezer éves feltalálása alkalmából két ezer 

pesti cigány egy sikerült hangverseny keretében, a fő. 
városi Vigadóban megkapó szép ünnepélyt rendezett 
julius 3*án.

Az ünnepélyt Kornay István a Nemzeti Irodalmi 
társaság alelnöke nyitotta meg talpraesett szavakkal 
méltatta Markos Gyula irói érdemeit. Felolvasván 
Ábrányi Emilnek Markos Gyulához 20 évvel ezelőtt 
Írott gyönyörű költeményét-

Majd Szabó Béla operamövendék énekelte Mar-- 
kos Nemzeti Hiszekegyét. Később a Cigány*Miatyám 
kát zajos tetszéssel. Majd Castelly Károly operamű* 
vész énekelt Markos egyházi és világi dalaiból az ő 
megszokott művészetével mindenkit elragadott.

Aztán Vörös Misi elsőrangú zenekara játszott. 
Kivált a Cigány*raps7odiájával aratott fényes sikert. 
Majd Markos Gyula szemináriumban irt népdalait 
játszotta frenetikus tapsokkal ujrázva.

A gyönyörű szép ünnepély a Hymnus előadásé* 
val ért véget.

SZEMESI GYÖNGYÉLET.
10 évvel ezelőtt.

Kiss Mihályné a zsidó lakbérlőhöz'.
— A lakás ára havonkint 40 korona! De azt ki* 

kötöm, hogy semmit sem szabad Pestről hozni-
— Van itt minden, lepedő, vánkos, dunna, paplan, 

ágy és minden.
— És mért ne volna szabad hozni a magunkét.
— Hát tetszik tudni, mert nem akarom, hogy a 

lakbér ára fejében felmenjen a poloskairtószer ára.

KORSZERŰ.

— Ejnye Tilda maga augusztusban is muffot hord?
— Hát muff ez? Nem látja hogy tömött szatyor 

börzekuponokkal tele.
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V o n y a r c  a  F é n y a r c - u . *
Szent Szűz.

E Fényarcu Szent szűz Gyenes^Dias lánya 
Egyszerű tündér csak, ámde szűz orcája 
Mintha glóriával volna körül fonva,
Olyan bíbvarázzsal tündöklőit ragyogva.

Mert bölcsője felett egyszer Nap megálla,
És saját leikéből lehelt az arcára.
S ez időtől fogva úgy tündöklőit, fénylett,
Hogy az egész arca szinte szűzi fény lett.

Sokszor — e nagy áldás — vagy légyen akármi... 
De a drága arcot le kellett takarni!... 
ő azonban egyre a legszebb szavakkal 
Csak a Bárt dicsérte, mint egy földi angyal. 
Napkeltén a parton arcára borulva 
Verte szűzi mellét, hő imára gyulva:
„Csakhogy újra itt vagy! Csakhogy újra látlak 
Mindenség Nalapja! Légy örökkön áldott!“

Hogy te nékem ezt a szent kegyelmet adtad,
Földi szerelemnél szebbéi, boldogabbat,
De áldlak is érte, mint Égi Atyámat,
S a te szent lányodat: a FödtSzüz anyámat.

S szent imája végén arcát eltakarva,
Földig megalázva ment haza Vonyarcra . . .
Ahol már őt várta szűz liliomos kerte . . .
Az ő égi lényét a mely csak nevelte.

De mikor leáldott már a Nap sugára 
Teljes fényben akkor gyűlt ki csak orcája 
Zsoltárokat zengett, csaknem egész éjjel,
Földi tündér lelke legszebb szerelmével.

A Tűzről a Vízről s a Föld;Szüzanyá=ról 
Nem csak zengett, szerzett is dalt bokrétául.
S tudta is e titkot Bada=Csáng királya 
Hogy ApasKan lelke szállott rá a lányra.

S azt a boldogságot szinte alig várta,
Hogy öt felvehesse trónja oldalára,
Csakhogy ám nem ment az mint hitte oly könnyen! 
— Ah, király! Nem földi ez az én szerelmem!...

Más valami szikra izzik, fénylik abban,
Nap sugár füzében, fényből fogantattam!
Égi bér Atyámtól és Föd szűz Anyámtól,
Más szerelem az, mi én szivemben lángoll!

Ámde Csang királynak nem tetszett e válasz 
Felment Pogány várba, szent ApakancBárhoz 
S az ő kegyit kérte földig leborulva! . . .
Jól van, édes fiam!! Tán próbáld meg újra.

Ekkoron a szent szűz, ki imázva zengett, 
Megnyeri a Bártól a legszebb szerelmet,
Arca glóriája a szivébe szállott,
S megnyeré földön az égi boldogságot.

* Mutatványok a „Balatoni Tündér Regékből*.

$ hogy aztán, de milyen lakodalmat csaptak?...
— hetedhét — hetekig tündérül mulattak!
Csobánsz volt a kérő! Tátika a Násza,
S egész tündér világ eljött a szent Nászra.
Sőt Apakan Bár is megjött lakomára
S maga adott áldást a két boldog párral
Badacsony borának illatos gerezdje,
Tünde szűzi báját imigyen szerezte.

Markos Gyula.
<X>000<X>Cm><X>C>O O C>CO <XX>0000'Í>O C'00000000<>0000

Közgazdaság.
Földhitel intézet rendes közgyűlése julius 31-én 

tőkéjét öt negyed milliárdra emelte.
Városi bank 500 millióra.
Magyar-olasz bank tőkeemelése 700 millió.
Esztergom-szászvári kőszénbánya 32-90 millióra.
Bihar-szilágyi olajgyár 200 millióra.
Viktória gőzmalom osztaléka 100 millió.
Kronberger faipar tőkeemelése 60—80 millió.
Magyar mezőgazdasági hitelint. 1 és egyharmad 

milliárdra.
Lloyd bank tőkeemelése egy milliárd.
Hazai ált. biztosító 46 millióra emeli tőkéjét.
Nemzetközi kiviteli-behozatali rendes közgyűlése 

julius 17-én.
Általános faipar tőkeemelése 200 millió.
Óceán Conserv rendes közgyűlése julius 18-án.
Czinner Szalámigyár 40—100 millió.
Neuschloss-Lichtig repülőgépgyár közgyűlése jú

nius 24.
Trans-Danubia 200 millióra.
Atlantika Trust rendes közgy, julius 7.
Török gyógytár tőkeemelése 60 millió.
Mercur váltóüzlet 200 millióra.
K. Polgári Sörfőző Szt. István tápszermüvek ren

des közgyűlése jun. 30. 250 korona osztalék.
Jelzálog hitelbank rendes közgy. jul. 7.
Országos fakereskedelmi OFA rendes közgyűlése 

julius. 26.
A Ganz-Danubius vasmüvek nagyarányú tőke

emelése küszöbön.
A Mobilbank tőkemelés küszöbén.
Az egyesült fa rendes közgyűlése jul. 28. tőke

emelése 200 millióra menő.
A KÉVE Agrár Industrie Gazdasági Bank nagy 

lendülettel indult. Friedroann vezérigazgató ur szak
avatott kezelésében nagy reményekre jogosít. 
<xx>o<x><xx^oooooo<xx> oooooooooooooooooooooo

AZ ÉLETBIZTOSÍTÁS-
Biztosított: (70 éves) No hallják, ez a folytonos fi* 

zettség kezd nekem már buta lenni!
Hivatalnok: Arról bizony már mi nem tehetünk! 

Miért is él olyan sokáig?

COGNAC 3
KEGLEVICH

GRÓF KECLEVICM ISTVÁN UTÓDAI BUDAFOK

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


