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(Publius Lentulus procousal levele Tiberius császárhoz.)
— Csaknem szóruUszóra. —

A napokban egy rendkívül erkölcsös 
Ember jelent meg köztünk Nazaretben,
Kit kísérői az Isten fiának
Hívnak, neveznek, szent nagy szeretetben.
Ki nem csak gyógy a betegnek, s támasz,
De fel bizony még holtakat is támaszt.

Kinek személye tekintélyt parancsol 
S magára vonja rögtön a figyelmet,
Arca sugárzó, tekintete élénk,
És egész lénye szeretettől gerjed. \
Különös ember; kiről dicsfény árad,
Nem jóba mondják őt Isten fiának.

:?1 Ti*
A haja szőke, mely simán omolva 
Hajlik fülére s onnan a két vállra,
Gyűrűzve bájjal Názáreti módra 
Hullámzik szépen ketté váltva,
Arca gyöngéden hamvasén piros szép 
Olyan egészen, mint egy élő szent kép.

Az orra férfias, és szép körszakálla 
Még hajánál is szőkébben világos 
S mint haja, ez is'ketté van választva,
Hogy egész lénye szinte kedvei, bájos,
Arcán bölcsesség melegsége tárul,
Szép kék szeméből tünde fény sugárul.

Társalgás közben szeretetve méltó,
Hogy lebilincsel mindenkit magával,
De a ki néki ellenmondani mer,
Annak félelmes! Ég ereje rá vall 
S a kit nevetni még senki »e látott,
De sírni többször a legjobb barátok.

Termete rendes, tartása egyenes,
A karja, s kezei oly csodásán szépek, _
Hogy gyönyör nézni. Keveset beszél, de 
Hangja erős, s mint a varázs gyújt, éget,
Lénye oly vonzó, hogy szinte káprázat,
Hívják Jézusnak! Mária fiának.

Markos Gyula. 

KIVITETLI TILALOM
— De Iluci! Hiszen mi már talán jegyesek is vol» 

nánk vagy mi? És még sem akar egy csókot adni?
— Sajnálom Béla! De a mama a csókot, mig a 

jegygyűrű ujjamon nincs, szigorú kiviteli tilalom alá 
helyezte.
oooooooooooooooo00000000000000<>000 <̂x>000

GYANÚS
— Gazdag leány a jegyesed?
— Van vagy másfél milliárdja!
— Csak nem német márkákban?! >

VIGASZTALÁS

— Hallottad, hogy az a nyomorult Blau váltót ha=
misitott? í

— Jesszus! Ne mond!
— És miért vagy te úgy megijedve?
— Mert sajnálom a nyomorultat.
— Ha szalonnát evett volna, akkor is igy sajnáb 

néd a nyomorultat?
— Akkor nem!
— Nohát tudd meg! Hogy szalonnát is evett a

ganef! « # # # # « # # # • • • • • • • • •

Budapest.
(P o lit ik a i Kor k é p .)

Ahogyan ez látja:
1. A liberális:

Judapest a világ legszebb (Schön) és legnagyobb 
(angro) városa, melynek középpontjában Vázsonyi Vili 
áll. Északon a Goldberger, délen a Lipták határolják, 
mig magát a várost a GanzsDanubius hullámai szelik 
ketté. Zugkereskedelme igen virágzó, melynek követi 
keztében éghajlata néhol hűvös. Ipara élénk, panamát 
és egyéb enyhe csalások sűrűn fordulnak elő. A faj és 
fajvédelem előfordul, miután közbiztonsága nem egész 
biztos. Építészeti remeke a sóhivatal monumentális 
épülete, melybe főképen a jogrend utáni sóhajok hor* 
datnak össze. Legszorgalmasabban keresik föl: Rupcrt 
és Rassay interpellációi.

2. A fajvédők:
Szép hazánk szivében a romlott Budapest hever. 

Lakosait főképp keresztények és zsidók alkotják. A 
város környékén virágzó bombatelepek (kukoricastáb« 
Iák), ólmosboterdők, s zöldelő sajtótermékek virulnak. 
A közlekedésügy sima forgását az állandó tarifaemelés 
sek nagyban gátolják, s a városi polgárságra néhol eh 
gázolólag hatnak. Úgy általában, mint egyenként azon* 
bán megállapítható, hogy minden rossznak a zsidók az 
okai, mint azt Lendvai (Lehner) ur is kézzelfoghatólag 
bizonyítja. (Folyt, köv.)

Consul Humorét.
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Hatezer éves m agyar ősnyomok.
A  b ib lia i Jó b  k ö n y v é t M e le k -tis e d e k  s z itty a  M á g u s  ir ta .

A Magasságos Isten azon fő papja, akiről szent Pát 
maga is bevallja, hogy nem volt zsidó, sőt hogy; na* 
gyobb pátriárka volt Ábrahámnál, mert a nagyobb 
áldja meg rendszerint a kisebbet.

Abrahamot pedig Melektisedek áldotta meg, aki* 
nek Abrahám tizedet adott hódolatul, noha együtt áh 
dozták fel a világ legelső kenyér és boráldozatát, mely 
az oltári szentségnek első jelképe vala, melyről Mózes 
meg is jegyzi, hogy Kades, azaz kedves vala az Ur előtt. 
(Mózes Gentsis) (14. zs. 18, 19.)

Jób könyvét tehát az a Szittya Mágus irta, akiről 
nem alaptalanul hisszük, hogy maga Abi Melek gérári 
szittya király volt Abrahám kortársa, akivel ő a bibliai 
feljegyzések szerint is többször együtt vendégeskedett 
nem egyszer reggelig.

Amennyiben pedig nem maga Abimelek volna az a 
kér^ses Melektisedek, akkor legalább is az ő Mágus 
főpapja volt az. De az események nekünk fognak iga* 
zat adni, mint alább látni fogjuk, hogy ez a két sze* 
mély egy volt.

Az Ur kifürkészhetetlen bölcsessége jól tudta, 
hogy mért küldi Ábrahájnot a bűnök és bálványok fér* 
tőjéből Babilonból Urkasdinból, a Kaldeusok földéről 
epen Abimelekhez, illetve Melech tizedekhez. Azért, 
mert az egy Istenben való hit és tudomány, amint az 
Jób könyvéből bölcsen és bőven tapasztalható azon 
időtájban csak Gerárban volt feltalálható.

Ábrahám hite tehát határozottan szittya emlőkön 
nevelődött.

Ábrahám született Krisztus előtt 2045 évvel. Az az 
Ádámtól számítva 1948*ik évben, amikor még Noé ja* 
vában él, mert ő csak 2006*ban hal meg.

A legnagyobb Zoroaszter, vagyis Zaratustra pedig 
azt vallja, hogy egyik Zaratustra sem a maga tudomá
nyát írja, énekli és vallja, hanem a legelső és legna* 
gyobbét a ki nálunk ezer évvel előbb élt. Ez a kor pe* 
dig összeesik a Noé korával. Bízvást mondhatjuk tehát, 
hogy Melehtesidek az ő szent tudományát és hitét 
egyenesen magától Nőétől örökölte, amennyiben ő még 
akkor élt, ha nem is vérség kapcsa szerint, hát mond' 
juk „apa és anya nélkül, nemzetség nélkül“ is.

Egyébként Jób könyve alább majd bővebben fog 
beszélni. '

Hogy Jób könyve nem zsidó eredetű szent könyv, 
azt nem én mondom először. Sőt Bochard (Geogr. 
sacr. tr. 11.) Írja, hogy Jób könyve sziro*feniciai betűk* 
kel íratott. A 70 fordítók előadása szerint pedig hihető: 
hogy „ezen a nyelven is és csak azután, vagy Mózes, 
vagy Dávid király fordította le zsidó nyelvre."

Sőt Kiss Bálint Magyar Régiségek jeles Írója már

meg is meri kockáztatni az első véleményt, hogy mivel 
„Józ könyvében több mint 100 szó nem zsidó eredetű, 
hanem magyar. \ '

De hát végre térjünk magára a tárgyra. Jób könyve
I. szak. 1. verse Írja:

„Vala Uz földén egy ember, akinek Jób vala a 
neve. Ez az ember fedjietlen igaz, Istenfélő vala és bűn 
gyűlölő. Vájjon hol lehetett ez az Uz földe? Keressük 
meg a mappán.

Nos hát meg fogjuk találni, hogy Keletről Kalded, 
délről Arabia, délnyugatról Idumeaval, északon pedig 
Judeaval, amely akkor még nem is létezett, csak 500 
évvel később, de Gerár Szittya király tartománya lé* 
tezett már, ennek délkeleti szomszéd tartománya volt 
Uz. Ezidőtájban még Jeruzsálem sincs megalapítva, de 
az ő későbbi lakosai az Uzok, a Bur*ok sőt Jeban*eusok 
A kanáni szittyák már itt laknak. A gerari Abi Melek 
az ő későbbi lakosai az Uzok, a Buz*ok sőt Jebgn*cusok 
akihez az Ur 2023*ban küldi Ábrahámot Urkasdinból, 
Háránból.

Az idő, a kor, a hely és a személy tehát határozót* 
tan kvadrál. 1

Majd alább látni fogjuk, hogy az eredmények is, 
sőt a nyelv is mennyire kvadrál.

Hogy hol lakott Jób, azt ime már tudjuk, de hogy 
ki volt ő, azt még nem tudjuk. Ha én mondom, hogy 
Szittya volt és Mágus volt, nekem csak az hiszi el, a 
kinek jól esik, de ez nem bizonyíték. . .

Mutassa be tehát Jób ur maga magát; annak bizo* 
nyára jobban fog hinni mindenki, mint nekem.

Ki volt tehát Jób, halljuk az ő saját szavait. Jób. 
29. szak. 8. vers.

Ha megláttak az ifjak, félrevonultak, az öregek ii 
felkeltek és állottak.

A fejedelmek abbahagyták a beszédet és tenyerű* 
két szájukra tették (Elhallgattak).

A főemberek szava elnémult és nyelvök az ingejk* 
höz ragadt.

Mert amely fül engem hallott, boldognak mondott 
engem, és amely szem látott, bizonyságot tett és fe* 
tőlem. — ,

15. A vaknak én szeme valék, a sántának lába stb.
így csak az szólhat önmagáról, aki vagy bölcs, 

vagy király, vagy főpap. Vagy együttvéve mindahárom 
egyszerre: Bölcs főpap azaz Mágus és főpapi király, 
Isten pátriárkája aminő Melektisedek, azaz Abi Melek, 
a gerári király volt, akihez bizonyára nem azért küldé 
az Ur Ábrahámot, hogy ő tanuljon Ábrahámtól, ha. 
nem hogy Abrahám ő tőle. íme egy tökéletes, hitbuzgó 
főpapi bölcs (patezi — tűzi pap. Bár*tüs tiszteli Mágus)



4 MAGYAR HERKó PÁTER

akitől az Isten kiválosztott embere is csak tanulhatott 
Szt. Pál zsidókra irt levele szerint 7. szak. 7. vers.

Az pedig minden ellenmondás nélkül való, hogy a 
nagyobb áldja meg a kisebbet.

És itt halandó emberek szednek tizedet, (a leviták) 
ott ellenben az, aki bizonyság szerint Él.

És hogy úgy szóljak, Ábrahámnál fogva tized vés 
tetett Lévitől is, a tized szedőtől.

Pedig aki még az ö Atyja ágyékában vala, amikor 
Abrahámr.ak elébe ment Melkisedek.

Mert akiről ezek mondatnak, az más nemzetségből 
származott stb.“ . . .

Tehát nem volt zsidó, sem nem koldeus, sem egyip* 
tömi, hanem lakhelye után Ítélve délkananita szittya 
íjász, mert Uz Bűz, sőt Jebuz is íjászt és szittyát jelent 
máig is. Mózesnél, aki Amoreus kananita íjász, Amo* 
reus pedig az Urszava kulcs szerint Ös-Öröme =  Bél*ia 
De vájjon nem fölösleges buzgóság*e Jobból minden* 
áron szittya magyart, sőt szittya királyt csinálni? Mert 
hátha mégsem az volt! Erre nézve szólaltassuk meg 
őtet magát, hadd lássuk mit mond:

Jób 19. 21.
k Ki neveli a lavot és lovagját?

Lábai vermet ásnak, örvend erejének, a fegyver 
elé rohan...........

Neveti a félleimet, nem remeg, neih fordul meg a 
fegyver elől . . .

Csörög rajta a tegez, ragyog a kopja és a dárda.
Tombolva, nyihogva kapálja a földet és nem áll 

veszteg, ha trombita zeng.
A trombitaszóra nyerítéssel felel, messziről meg* 

neszeli az ütközetet, a vezérek lármáját és a csatazajt.1'
A lóról a harci zajról igy Írni csakis csak egy 

szittya fejedelem Írhatott, aki ismert a lovat is, meg 
a legszilajabb harcot is.

A telel amarnai lelet szerint a világ a legelső igazi 
harca az volt, melyet a szittya Hétsasok Egyiptom 
ellen indítottak és pedig lóháton, amikor is elfoglalták 
egész Egyiptomot és 500 évig bírták azt Krisztus előtt 
2000 évvel, mely harcok éppen ezen időre esnek. — Ez 
volt a világ első feljegyzett hadjárata.

Aki ezt a sorokat irta, ha nem is volt Szalatiz az 
Egyiptomot meghódító Apafiak rokona vagy szövetsé* 
gese, de nem is járt tőle messze. Mert mikor a szén* 
védő Jób, hánykolódva átkozza az életet, hogy mért 
Is nem halt meg inkább, akkor is kibúvik belőle * 
szittya táltos:

Job. 3. 11.
„Mért is nem haltam meg fogantatásomkormért 

is nem múltam ki mihelyt megszülettem.
Mert most feküdhetném, nyugodnám, aludnám 

királyokkal és országtanácsosaiva, kik magoknak kő* 
halmokat építenek.

Vagy fejedelmekkel, kiknek aranyuk van és kik 
•züsttel töltik meg házaikat.

Csak egy kun szittyafejedelem irhát és beszélhet 
igy, mert hiszen csak kun szittya fejedelmek építettek 
kőhalmokat nemcsak egyiptomban, de amerre jártak 
az egész világon (Hunnen Brette).

Továbbá hogy Jób csakugyan szittya Táltos is volt, 
azt már nem is az ő, hanem barátai szavaiból láthat* 
juk meg legjobban.

íme: Jób. 4. fejezet, 3. vers:
Íme sokakat oktattál, és a megfáradott kereket 

megerösiteted. A ántorgót a te beszédeid fentartottak 
és a reszkető térdeket megerősítetted. Ha ez nem volt 
főpap azaz szittya táltos, akkor senki.

De még ez nem minden. 1
' Jób. 29. szak. 20. vers.
Hallgattak és figyeltek reám, és elnémultak az én 

tanácsomra.
Mint az esőre, úgy vártak reám, és szájukat tartót* 

ták, mint a tavaszi záporra.
örömest választottam utjokat, mint főembec ültem 

ott, úgy laktam ott, mint király a hadseregben; mint 
aki bánkódókat vigasztal.

Bizony! ez az ember nemcsak király, de magi0 is, 
sőt mindkettő egyszerre, hisz ő maga mondja:

Maga a szent szöveg is a Magasságos Isten főpap* 
jánali irja.

Ámde halljuk és lássuk végre magukat a beszélő 
szavakat, melyek négyezer évés változatlanságból ma 
füleinkbe újból megfognak csendülni.

Job maga annyit tesz: Jó aba. Jó apa -- Bábeli rö» 
viditéssel =  Jób. Abi*Melek, Apa király, Pátriárka.

2. ös*tön (Isten) a világosság ura. Sö*tön (Sátán) a 
sötétség ura az ördög.

3. A Leviáthán, a legyőzhetetlen tenger hulláma, 
melyhez e korban az Urat szokták hasonlítani nem í* 
Leviáthán ... hanem Levihatlan, máig is csaknem be* 
türőbberüre.

4. Jób három barátja:
1. a Suki Bildád, ** " '
2. a Naamai Czofár,
3. a Temáni Eli fár.
A Suki Bildád mint neve is mutatja, sok sok pék 

dákat ad Jóbnak. Éhez nem is kell talán bővebb ma* 
gyarázat.

A Naámai Czofár, az már valamivel nehezebb.
Ernő, amó, édeset, szeretőt jelent a régi magyar* 

bán (az emlő se más).
Na emő, na szerető naon ideset jelent.
A Naamai Czofár. Csufolkodni szeretőt jelent. 

Nem is én mondom, hanem maga Jób, mikor panaszko* 
dik barátaira. 17. szak. 1. vers.

Még mindig csúfot űznek belőlem, ló. szak. 20. vers
Csufolóim (Cbófaraim) a saját barátaim, azért az 

Istenhez sir fel az én szemem.
A Temámi Elifáz. Ez már egy kissé keményebb 

dió. Töméntelen Elhibázó'.nak látszik, de nem az, mert
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Témán bábeli szó, mint a vászon is, amely s#őn«r e  van, 
Témán se Témán, hanem memtő =  mentő.

Temani Elifáz tehát Elhibázva mentő. Túlbuzgó 
jóakaró, aki inkább elkeserít. Ez volt Elifáz is.

Elihu. Ez már sokkal könnyebb szittya szó. Él =  
Bél =  az Ur. Az Isten, Hu=hü. Elbhu =  Éhhive. Élhez 
hű, Isten angyala.

És Elihu az is!
Minden szava, szándéka és tette. Ez az Elichu Bá* 

rakéel fia Buziból való Rám (Arám) nemzetségből vala.
Bara kéel kissé hebraizálva van, mert ez nem Bara 

Ké el, hanem Bár aki él, vagyis a Világosság Istene. 
Ennek a fia volt Elihü. 0

Talán nem is szükséges több bizonyságot felhoz* 
nőm, hogy Jób szittya Mágus, sőt szittya király volt. 
S mert Uz földe oly közel esik Gerárhoz, az Abi melek 
szittya király városához, akiről mi kézzelfoghatólag ku 
mutatjuk, hogy maga Meleh*tisedek a hebraizált Melhb 
czédek ő maga vala. Melehstsidek szittyául olvasva, 
jobbról balra — Kedus itelem. Ez a kenyér Malahítb 
sedek szittyául olvasva: jobbróhbalra — Kedes italom. 
Ez a bor. De ez már csak eléggé szittyán azaz magya* 
rul van. Eszerint tehát Jób volt a Melkiczedek, Melki* 
czedek pedig Abi melek a Gerári szittya király. Gero, 
Gerontosz — Gero bábeli szó. Visszafelé olvasva öreg 
vagyis apakirály — Gerár == apakirály városa — Abi 
Meleh =  Neleh tisedek =  Kedes Itelem. 

GGGOGGGOOOOGOGGOOOOGGGGGOOGGGGOOOOOOOOOO

A VÉGREHAJTÓ FIA

— Papa! fogtam egy poloskát, mit csináljak vele?
— Hajtsd végre!

OGGGOOGOGGGGOGGGOGGGGGGOOGQOOOOCXDOOOOOOe'

MEGINDOKOLTA

— Mért akarsz te Tibikém mindenáron csak „Klein 
és fia«féle pipereszappant"?

— Hát mert ez az a szappan, amelyről Csepregi azi 
a szép nótát irta: „Szagos lesz az utca merre merre 
merre járok! Engem kisérgetnek a leányok!"

L e l l e .

Még a tündér korban Lillái 
S csak később lett Lelle.
Büszke Boglár felesége,
Szeme fénye, lelke. ,
Ámde Boglár bármi büszke 
Gőggel volt is telve:
Megsúgjuk, hogy a kalapot 
A Lilla viselte!

Szőke barnát, barna szőkét,
Hegy mindig a völgyet,
Szeretik az ellentétet.
A sziklák a Tölgyet,
Mert hiszen a szerelem is 
Két örök ellentét,
Szent összhangja! S jaj mindannak,
Aki ez ellen vét.

; !íi . ; [)
Néha aztán pajkos Ámor 
Fordii^egyet önként,
Asszony kerül a nyeregbe,
Mint Bogláron történt.
— Lilla! Jöjj fel! — Boglár jöjj le!
— Csak azt lesd Galambom!
— Lesd te, fijam! Fönmaradhatsz
Miattam, ha mondom! _

S mit volt tenni a nagy gőgös 
Tündéri Boglárnak,
Lejött végre könyörögni 
A Tünde Lillának.
— Lilla! Lellebb! Mert nem tűröm 
A te büszke gőgöd!
— Csitt apuskám! szót se többet!
Kár is> megelőznöd!

Én föl akkor, ha úgy tetszik 
Te le, ha én mondom! . . .
— Jól van jó! . . . Csak ne izélj már 
Éri arany galambom!! . . .
Lilla Lelle Alább Lellebb 
Egy betű különbség,
De magában rejti Boglár 
Tünde becsű kincsét.

Markos Gyula.
000<>>CK><>0<X><><>C><>0<C><><><><>0<X> X  lOOOOOOOOOOOOOO

ISMERI A FELESÉGÉT.

— Hogy lehetsz olyan pazarló Braun Adolf, hogy 
a feleségednek oly drága gyűrűt vettél.

— Hadd csak! Bimzele! Mióta azt a gyűrűt meg* 
vettem, feleannyi keztyü sem kell neki. Pedig a keztyü 
tz aranyparitáson is duplán felül van.

X x^O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O vO O O O O O O O O O O O O O O C

TELHETETLEN

Mégis csak borzasztó! Még ma nem volt egy nyu* 
godt percem, melyben egy negyed órát a magaménak 
mondhattam volna.
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Fonyód, B uzsák, Táska.*'*
Fonyód felesége a drága Buzsáka,
Mert ő kötte a bút legelőször zsákba.
S hordta egy szigetre, s ott ki sem kötötte, 
Ment tovább hazáig — s boldogság mögötte.

Ha bú kevesebb volt — elég volt egy Táska 
Abba rakta a bút, de azt is elásta.
Éltek is ám boldog szép tündéri éltet,
Gond, bú nélkül vígan, mindamig csak éltek.

Nem'jába volt Fonyód, ámde ő naponta 
Még a sors haragját is bizony befonta.
Ezt a két szent titkot tessék eltanulni 
A világnak, akkor fog is boldogulni.

7 '

A sok bú miatta hordtak annyi zsákot, 
Szárazfölddé tették vizenyős Buzsákot.

 ̂ 5 ott, hol a gondokat gondosan elásták,
Viruló községül hozták létre Táskát.

f  1 ■ ~
Bút zsákba: Buzsákba tartják máig is még 
Ki nem hiszi, tartson róla terep ismét.
Táskán gond táskába hogy kerül legjobban, 
Megmondja Táska, mely Balaton parton van.

Fonyód font. Buzsák bút rakta a Táskába,
S a gondokat Táska gondosan elásta.
Tündér Balatonnak e három szép pontja,
A drága szent titkot ha kérdjük megmondja.

Markos Gyula.

ELVI SZEMPONT
— Min dolgozik most a tanár ur?
— A drótnélküli telefont szeretném tökéletesiteni.
— A telefon kisasszonyok nélküli telefont próbálná 

meg inkább talán megvalósitani.

, INDOKOLT

— Mért mondod te, Apele a Khonjunkturát folyto* 
nosan csak Junkturának?

— Ejnye the bibasz!1 Hát mert a Khon én magam 
vagyok.

*) Mutatványul a „Balatoni Tündérregék“-ből. — Egy 
kötet ára 1000 kor. — Kapható: Budapest, IX. Ferenc-tér 1.

ADÓsVALORIZÁCIÓ

— Mi az az adóvalorizálás koma?
— Én is ippeg most kérdeztem meg a jegyző úrtól.
— No és mitmondott?
— No hát aszonta, hogy az adóvalorizáció annyit 

tesz, hogy aki már 1920*tól fogva lefizette minden adói 
ját ezerszeresen lerongyolt pénzben, azon most újra 
megveszik azt háború előtti jó pénzen is.

— Csak nem? Debion, a bűn verje meg!
— De hiszen ez csak nem gyalázat!
— Sőt több ennél is! Szégyengyalázat!

<̂><X>0<X><XXXX>0<5<>0<X><>̂ <><X>00<><><X>0<><X>0<><><><>
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?
o <x >o o ó k ><x x ><x ><>c>o o o <x x >o k > < ^ o <><>o <x x x ><>o o <><>o <>

Apró igazságok.
A remény olyan tyuk, mely sokkal több tojást rak, 

mint amennyit képes kikölteni.
« ' w;í

Az embergyülölő a világot akarja megutáltatni má* 
sokkal, pedig csak magát utáltatja meg.

*

A dicsőség gyakran fényes kirakat, amely mögött 
üres a bolt. *

A szerelem édes, de csak kenyérrel.
*

Az asszony vagy jóra csábit vagy rosszra csábit, 
de mindig csak csábit. *

Még az asszonyra is lehet titkot bízni, ha előbb a
nyelvét kivágtuk. . j I i ^*

A no szemeiben is kell a sorok között olvasni tudni.

Nem süt annak nap az égen, kinek nap nincs a 
szivében.
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Zánka-Szólád.
K Zánka: a Bár szent községe .. 1

S annak legszebb dicsősége ,
Balaton part ékessége.

A zengő fény szent oltára legelőször itten alul 
Mert ha a Nap kél keleten,
Zánka: Zenge hév, melegen:' -n*
Nap! Naapaü Légy oh áldott 
Hogy már látjuk szent világod!!

Mely a sötét éjt legyőzte,
S a Sátánt poklokra űzte.

Nap! Naapa! Szittya Bárunk!
Ezért forró szívvel áldunk.

í. Úgy nézz ránk! E földi rögre 
Hogy maradj velünk örökre! —

i ....
így Zenge a Zánka reggel,
Imádságos hiv lélekkel.

De mint várta a Nap nyugtát, 
öccsének Szólád*nak szól át.

’
BártAtyánknak arca mását,
Add hírül szent lenyugvását!. . .

Hogy nyugvása is mint kelte — ' h
Szent legyen, mint égi lelke!

S Zánka«Zenge. Szólád —• Szól át 
Az Kelet, ez nyugovón át.

Két tündérfi Táltos papja 
Szent legyen az áldozatja.

Hozzon bő áldást a földre 
Mindörökkön mindörökre.

LEPIPÁLVA.
Ficsur: Bocsánatot kérek nagysád, hogy ma ismét 

alkalmatlankodom, de tegnap látogatásom alkalmával 
elvesztettem itt a szivemet! önnél van most.

Hölgy: Uram! ön téved! Én nem tudok semmit a 
szivéről, majd a szobalányt megkérdezem, nem ő ta» 
lálta«e meg!

AZ ÍRÓ FELESÉGE
— Rettenetes fejfájás kínoz, valami kegyetlen

szúró fájdalom! >*;§
Már az éjjel is éreztem á szerkesztőségben.
— Jesszus! Csak nem valami gondolatyszilánk 

maradt valahogy a fejedben!

VISSZAVÁG.

— Micsoda arcokat vágsz te asszony egy idő óta?
— Ej, ha én arcokat tudnék vágni, neked is már 

vágtam volna egy különbet — régen!

<>oooo<x>o<><x >oo<x ><c><><><><>o<>o<><>őo<>o<>c>oő<>öo<>oőo

NEM HAGYJA MAGÁT
— Ejnye, de jó kedved van More. :
— Hát mert bevettem én is a bundába a tetit. 1
— De hiszen nincs is bundád! »
— De van tetim.

TRÉFÁS KÉPREJTVÉNY.

/*
t .
Méreg forr a torkán
Hol itt a boszorkány.

<><x ><x ><x >o o c k ><x ><x x x >o <><x ><><><> O O O O O Ő O O O O Ö O O O O C  

GYANÚS BÓK
— Ha csak úgy közelről nézi az ember Nagysádot, 

nem is hinné el, hogy annyira szép.
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ia p iÉ r i Hónapi Kalamáris
nótárius uram körjegyzései.

A japán földrengés valóságos világ megrendülés. 
Ekkorát még nem ugrott ez a vén föld mióta él és 
mozog.

Utóhullámai Turkesztanban sőt a Bakonyban is 
voltak.

Én mindig is hittem, hogy Baku és Tihany Cső* 
báncz tűzhányóknak a föld alatt máig is van össze* 
köttetése.

íme tehát nem csak nyugatra a Bakonyig, hanem 
keletre egész Japánig, sőt azon is túl.

Csak bár a pesti Börzét tudná elfujni a föld színé* 
ről, de úgy, hogy egyéb kárt ne tegyen, akkor szent 
zarándoklatot hirdetnék és járnék akár egész Jeru* 
risban, hogy ő kész volna mindenre, de a tótok nem

A magyar korona bizonyosan nem romlana tovább.
*

Minden van bőven! Adott az Isten elegetj csak ez 
a gyalázatos üzérkedő spekuláció ne volna, mindjárt 
boldogabb volna a magyar.

*
Szlovenszkóban győztek az autonomisták.
Meg lesz tehát a Szabad Tótország Papiroson!...
Mert a ravasz cseh fülebotját se fogja megmozdi* 

tani, hanem lehazudja a napot az égről és elhiteti Pá« 
risban, hogy ő kész volna mindenre, de a tótok nem 
akarnak semmiféle önkormányzatot elfogadni.

•

Bethlennek végre sikerült a külföldi kölcsön. Úgy 
adja az Isten_ hogy aztán az országnak is sikerüljön egy
kis fellélegzés még pedig Bankokrácia mentesen.

*
Megkezdődik végre a régvárt parlamenti szünet.
Sikeres vakóciót a derék honatyáknak. És több sze* 

rencsét ennek az agyonzaklatott szegény magyar ha* 
zának.
l O I I O I I O  Ilonon Olt O I I C D I I C D I I O I I C D I I O I I O I I C

KERESZTÉNY CIRKUSZ

Zsidó mozik után, egy keresztény cirkusz 
Ez lett volna ám csak egy gyönyörű mirtusz, 
De mert Csiliér, Hallér rosszul folyamodtak, 
Beketov nyert, Haller, Csillér belebuktak. 
Oh Krisztus zsebin ideális szentek!
Dajtele, dajdajdaj! Reb Menachem nektek!

Közgazdaság.
A Ganz és Társa Danubius bruttó jövödelmi 1:2 

milliárd. Tőkéjét 10 milliárdra emeli.
A Ganz^féle Villamossági 5 milliárdra, a Juta Ipar 

egymilliárd alaptőkével indul.
A Francia:Magyar Bank is.
A Merkúr Váltóüzlet tőkeemelése f,ólmilliárd.
A Magyar:Amerikai Bank egy milliárdra. 
Atlantika Trust 650 millióra.
Magyar Gazdabank egymilliárddal indul, nagyre* 

tnényü sikerek elé néz.
Városi Bank tőkeemelése 500 millió.
IVörner és Társa 400 millióra.
Vármegyei Mezőgazdasági ipar Szolnok M0Q mill. 
Magyar:Olasz Bank 800 millióra.
Magyar:Német Bank 500 millióra. 
őstermelő Rt. 800 millióra.
Bőhm Kálmán hordóipar 50 millióra.
A Püspöki Bérpince 400 millióra.
Országos Takarékpénztár 240 millióra.
Termelők Bankja 300 millióra.
Winternitz Posztógyár 60 millióra.
Budapesti Iparbank 200 millióra.
Halkereskedelmi Rt. 400 millióra.
Lipótvárosi Takarék 250 millióra.
Délkeleti Biztositó 400 millióra. !
Demecseri Ipar 400 millióra.
Corvin filmgyár 200 millióra.
Transz Danubia 200 millióra. $ :
Esztergom:Szászvári 90 millióra.
Földhitelbank egymilliárdra.
Magyar Mezőgazdasági Hitelintézet 1 és cgyhar* 

mad milliárdra.
Klein és Fia pipereszappan 200 millióra. ,
Magyar:Cseh Iparb. 700 millióra.
Standard Bank és Takarék 250 millióra. „
Rimamurányi Vasmüvek 372 millió. 
Schlick:Nicholson 400 millió.
Egyesült Fővárosi Takarék 600 millióra.
Unió Bank fél milliárdra.
Hazai Bank 1 milliárdra.
Városi Bank 1 és fél milliárdra.
Duna Lloyd 200 millióra.
Fonciére Biztositó 80 millióra.
Pesti Hazai Takarék 2 és fél milliárdra. 
KiviteluBehozatali 1200 millióra.
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