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Vas-Pázmán-Szobor
(mint Szobaur)

«A madaraknak fészkük, a rókáknak odvuk van. Csak az Ember
fiának nincs egy tenyérnyi helye, hova fejét lehajthatná.*

Bizony! Ezt én is mondom! — Ha csak 360-szoros lakbért nem 
siet fizetni a jó háziuraknak. A népjólét nevében.
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Irridenfa Szent Szűz.
Gyönyörű zenéjét irta: Koniot Elek. —

Szűz Anyánk! Te Drága! Istenanyja 
Merre, hol vagy Égi Patronánk? . . .
Kit Szent István szerzett meg minikünk,

Hogy te légy a mi Édesanyánk. —
Nézz le! Lásd meg szép virágos kerted 
Hogy mivé lett az ős Hungária! . . .
Darabokra törte, zúzta — orvul 
A négy szomszéd, a négy haramia!! . . .
Szűz Anyánk! Te DrágaJ Isten anyja 
Ezeréves Égi Patronánk 
Látod:e te, oh a mi letiprott 
Boldogtalan, csonka, bús hazánk?
Még csak egyszer gyámolits te minket! . . .
Még csak egyszer légy te oltalmunk,
Mindörökre csak te lész minékünk '
Ami örök Szent Nagyasszonyunk.
Szűz anyánk! Te Drága Isten Anyja 
Kérjed értünk szentséges Fiad 
A magyarok Szent Nagy Istenére! . . .
Bús hazánk úgy újra felvirrad,
Hadd lehessen e letiprott ország 
Újra eggyé, nagy, boldog, szabad!
Nem is kell más ahoz, mint Teneked 
Égi Pátronánk csak egy szavad!

Markos Gyula.
®©OOOOOOGOOOOOOOOGGOOGOGGGQOGOOOGOGGGGGG

Pogány-vár.*
A Pogányvár: Apa-Kan Bar,
Szent hajdankorában . . .
Magerul: TursTeremtö Ur!
Volt még Baktriában.
Innen hoztuk őt magunkkal.
Jobbanmondva, hogy ő hozott minket,
Amikor mi Mohamednek
Nem adtuk fel szittya--Bér hitünket.
A Pogány vár: Apakasz*Bár 

, Csillagfényes trónja,
Láthatatlan istemSzéke 
Felegekbe vonva . . .
. . . Innen dörgött és villámlott . .. 

v Szent Felsége s nem is haragjában . . .
Mint „Zengő Fény“ szerette az 
Isteni szent „összhang"tót magában.
De kiváltkép a Balatont 
Nagyon is kedvelte,
Még mely akkor hullámait 
Pogányvárig verte . . .
S Balatonnak szivárványos, csillagfényes 
T üköntemploméban 
Többször is megnézte magát,
S gyönyörködött Szittya-Bár voltában...
Mutatványul a Balatoni Tündérregékből.

S valahányszor lépett egyet:
Sarkantyúja pengett,
Az égalja villámlott és 
Halk morajjal zengett . . .
Haragjában csak nagy ritkán,
S akkor is csak azért vágott, dörgött:
Hogy a poklok fenekére 
Meneküljön akkor minden ördög.

És hogy mi történt ilyenkor?
— A mellünket verjük —
A szent titkot leírni is 
Szinte alig merjük:
Abban lelte Apakan Ur 
Az ő legszebb égi boldogságát:
Lógatá le a Semmibe . . .
Csillagfényes — sarkantyúé csizmáját.

• ' J

Ez időben a Nap és Hold
Szent gyönyörben reszkedt
Olyan titkos bűvarázszsal,
Égi fénnyel rezgett 'j
Szinte láthatatlanná lett
Az Ur szent csizmája.
De Arkturus izzva gyűlt ki
Mint sarkantyú gyémánt karimája.

•

S az nem igaz. hogy a magyart 
Tériteni kellett 
A keresztnek szent hitére,
Csak mese, legfeljebb!
. . . Hisz egyszerűn átsétált csak 
Szittya^Bártól az ö Szent Fiához,
Aki szint oly Égi Fény volt,
Mint az Atya, ki Napként világolt.

\__
*• V ,,. Ü

Magyar csupán csak a német 
Csuhát nem szerette,
Mert tudta, hogy zöld a maja . . .
S nem Krisztus szerelme,
Ámde Bárhoz, Krisztusához 
Fölkelt, megtért mintegy szent ütemre, 
Vajblstvánnal egész nemzet 
Ö lángoló szittya hév szerelme.

A Pogányvár ApakamBár 
Szemben állt Tihanynak,
Ez északon, az meg délen,
Végzett szent uralmat.
De amikor ApakamBár
Fejet hajtott Krisztusi Tihanynak,
Ez annyit tett szitya-bárul:
örvendjetek velem együtt az én szent Fiamnak.

*) Arcturus =■* Arak-Atu-Ur-us. Örök-Atya-Ur-Isten. A 
babiloniak ismerték már e csillagot, mely a legtávolibb, legelér
hetetlenebb és legfényesebb.
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Ballagj Aladár 70 éves.
Van*e igaz magyar, ki c nevet nem ismeri? Maga 

a név: kész fogalom. Horderő, Lendítő kerék. Esemény. 
Nemcsak idő, de 'kor is. Szóval élő történelem.

Csaknem félszázadig tanította az egyetemen a más 
gyár történelmet. Minden tanítványa rajong érte ma is! 
Katholikus, protestáns egyformán. És most a 70»ik éve 
jubilaris alkalmára a Magyar Tudós Egyetem egy sza* 
vazattöbbséggel kimondta rá, hogy: Mehet! Nincs rája 
szükség! . . .

No nézze meg az ember!
A kutyát is bevárják, mig megröglik, esek aztán 

húzzák ki a sövény alá.
Nem! a Magyar Tudós Egyetem nem ily kedves, 

ő előbb iparkodik sövény alá huzni egy érdemes tagját, 
ki teljes életébe, egész ember, kiemelkedő egyéniség tu* 
dott lenni.

Ez fáj némelyeknek ma is, kik nem tudják neki 
megbocsátani a Rákóchgyalázó Székfü erkölcsi kivég* 
zését. Ha Ballagj, az örök ifjú, friss és lankadatlan 
talentum maga mondta volna: Fáradt vagyok, hagyja* 
tok pihenni, akkor sem lett volna szabad őt egyszerűé* 
elküldeni, mint egy kivénhedt cselédet.

Nagy szégyene ez a mai magyar tudós Egyetemnek 
a szent kurzus idejében. De úgy kell Ballaginak is, mért 
nem iparkodott jobban könyökölni, kapaszkodni ál* 
lamtitkárságok után, elégszer megkínálták vele. Nem 
tette, mert ő egész ember akart és tudott is lenni 
mindvégig. A Székfü urak pedig azért még ne örül* 
jenek, mert Ballagi is olyan, mint valamikor Wekerle 
volt, elment és jött mindig. Sőt mindig akkor jött, mi* 
kor elment. ■' *:v
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H atezer éves m agyar ősnyomok.
A Bábeli nyelv zavar II.

Mózes irataiból öt év különbséggel teljes bizto* 
san meg lehet állapítani a bábeli nyelv zavar idejét a 
mi kulcsunk szerint, noha idáig még a bábeli Torony 
építését sem tudja egész biztosan a tudományos világ.

Mózes határozottan megírja, hogy a föld felosz-- 
fása a bábéi után Feloszt idejében történt, tehát akkor 
még Feloszt élt. Mózes Genezis 11. szak. Pelogsz pedig 
30 esztendős korában nemzé Reut. És éle Pelogsz mi* 
nek utána nemzé Reut kétszázkilenc esztendeig, ősz* 
szesen tehát 239 évig. Született pedig Ádám után 1757* 
ben. Meghalt tehát 1996*ban bábeli nyelv zavar után. 
A földosztás tehát 1991 és 1996 között voll.

A bábeli nyelv zavar kulcsának két ágát már elő* 
zőleg bemutattuk, mely kulcs által a világ összes nyel* 
veit fel lehet ismerni, hogy mikor és hogyan szakadtak 
ki az özönvíz előtti szittya nyelvből, vagy ami teljesen 
egyre megy, a magyarból.

Rövid okáért megismételjük a kulcs két első ágát. 
És pedig a Bábeli szótörést, mely szerint a Szittya 
Hites*párafobó\ lesz a görög Parakhitesz, vagyis a há* 
zas társak. A szíttá Roszsbarát*ból lett a görög Barat* 
rósz, a mi ellenséget jelent. A szittya vakmerőiből 
lett a zsidó Merbvach, A szittya Zöngésből lett a né* 
met Gesang és igy tovább sok száz és ezer példa.

I I .  A paradicsomi szavak pedig a kulcs második 
ága volt. Midőn az idegen szó mgánhangzói kettős 
pontozva magyarul szólalnak meg és ugyanazt jelen* 
tik, mint az idegenben, például: Chaloria — Chölöria *= 
H616 erő, a kőszén hév tartalma Gongülosx — Göngü* 
lösz =* Gömbölüs, görög szó. Szkotitosz, görög szó 
kettős pontozva =  Sötites —Povera szláv szó =  Bü* 
verő, kharma, szans*krit szó — körmö =  köröm, cul* 
túsz latin szó =  kül tűz, kül tisztelet, corridor latin szó

=  körű tör =  körű tér — kör folyosó stb., stb. száz éa 
ezer minden nyelvből.

Most mutatjuk be a kulcs harmadik ágát a Gur* 
Rug-ot, mely szerint a bábeli eretnek mágusok kevély* 
ség okából, mert szebb és rövidebb szót akartak nyerni 
az özönvíz előtti Ur szavánál, — a szittya szó magán* 
hangzóit egyszerűen ki*Rug*ják, és ez által egész má# 
szó lesz belőle. De mihelyt mi a ki Rúgott magánhang* 
zót vissza gurítjuk a helyére, amihez jogunk is van —* 
a szó azonnal magyarul szólal meg és ugyanazt jelenti 
mit az idegenben. Például:

Tergum latin szó =  ember háta =  Teregam =s 
derekam.

Embrió latin szó =  Emberia =  Ember fia, emberi 
csira. ’ 1 < ■

Ebriusz latin szó =  Eborios — részeges. >;
Scutva latin szó — Csutura =  csutora.
Mensa latin szó =  Min esző — asztal.
Krikosz görög szó =  Karikás, gömbölyű.
Brankhodész görög szó =  berenkedés =  berckedés.
Herbst német szó — Herbaszt =  hervaszt, az ősz.
Kiingen német szp =  kilengeni, hangzani, hangöt 

adni. í ; 3
Grund német szó =  Görönd. Alap.
Szrükah zsidó szó =  Szűrke.
Tribanal latin szó =  Törbinálló, törvényálló, Vá* 

rosatya.
Mineszte görög szó =  Meneceske =  menyecske.
De kivált az összes szláv nyelvekben: Drabit ss 

darabit. Csrep =  Cserép. Dricfc — Derék. Dvor =  Ud* 
var. Szrecsa =  Szerencse. Drug =  Dorong. Czmogat — 
Czuppogat. Krvi “  Görbe. Vedro =  Veder. Szlama —
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Szalma. Csrieda =  Csorda. Szraka =  Szarka. És még 
több ezer ilyen a világ minden nyelvéből.

A kulcs negyedik ága a Lop-Kop. Azért nevezzük 
igy, mert bizonyos betűk évezredes használat után 
vagy lekapnak vagy el/opódnak. De mihelyest az ellő* 
pott vagy le kopott betűt vissza adjuk, a szó azonnal 
magyarul csendül fel és ugynazt jelenti mint az ide* 
génben. Például:

Lehem zsidó szó =  Kényer vagyis é/ehem =  élelem.
Delice francia szó élvezet =  édelisz éldelés =  él* 

vezet
Sfenélos = Görögisten ki az életét adja az anya* 

méhbe Isten élős =  az élet istene.
Kozmos — görög szó é kösmü.
Candis — cukor — i kan i jdis =  igen édes.
Gehenna = olthatatlan tűz =  i*gen na hő!
Szetom (zsidó) =  összetöm, =  összetör.
Pes =  Lé*p*s. Posz podosz =  tapos, tápod, a láb.
Wassza — ivás a — viz. Voda =  ívat a =  viz.
Rustikus — Pa*rasztikos, parasztos.
Schirm =  E sirme =  Esernyő stb. még több ezer 

minden nyelvben. A kulcs ötödik ága a Csomózás.
Kivált a szláv, de még inkább a német nagymez 

tér ebben. Sokszor egész mondatot összeránt egy szóba. 
Egy szóval csomóz. Például:

Ostrom =  Sturm. Aggaszt Angszt. Zsinór =  Schnur.
Görönd — Grundb. Költő pénz % Gélt, Geld.
Bürüke — Brücke. Nyugat =  Nacht. Bolha =  Floh.
Falazottér — Flaszter. Burkolat, vár, burok =  Burg.
Talap =  Palat =  Blatt. TümiiestKovács Schümüet 

Schmütt =  Schmidt.
Ép igy a szlávban — Grozd =  gerezd. Vrbac — 

Veréb, Goromba =  Grob, Törzsök. Trcsak. Csavargó 
— Csvarga, Fordít =  Vrtit, Kalász =  Kiáss, Unoka 
=  Vnuk, Barázda =  Brazda, Varázs =  Brass, Vi* 
ruhát (Kikelet) FrüLing =  Frühling, Virágtős (a gyű* 
mölcs), Fructus (latin), Frucht (német). Koponyafő =  
~  Kopf, österemtő aba =  Ósabater = Schöpfer, Istráng 
(üt és rangat). Strang, szigorun =  Strang. Villanik 
Vlikt, Blickt =  Blitzt. A vér Belü*üt =  Blut Ver stb 
stb. még ilyen több ezer.

A kulcs hatodik ága a bábeli „C“, mely rendesen 
cs, avagy zs. helyett tétetik, gyakran pedig K betűvé 
válik. Például a magyar Ékes a zsidóban Eczesz. A 
magyar Kistárna (viztárna), a latinban cisterna. Körike 
=  Karika, a zsidóban cze ri'kach. A magyar Keménit — 
a latin cement. Csáberő a német Zauberei. Czörötes 
(szeretés). Karitás (ölelés) Charitas, kharittet, az angol 
Cseriti. Rózsa nő zsidóul Rochczena. A magyar Szoba 
=  Szabott, kimért hely =  Zimmer. Chanq ó  Csengő 
pénz. Zsandár, Csendőr, Gendarm. Hangszer =  Kon* 
ezért. Csönget szlávul Czengat, Csemege zsidóvul =  
Czimukah. A magyar Fehér személy a németben Frauen 
Zimmer, pedig a nő nem szoba, hanem Személy (szí* 
mel), Zimmer stb. stb. még több ezer.

A kulez 7»ik, 8., 9*ik ága Gy—Ty. Ly—Ng. Sem a 
zsidó, sem a görög, sem a latin, sem a német nyelvben 
nincsenek meg e betűk, helyettük rendesen d, t, 1, n 
betűket tesznek. De mihelyt mi kicseréljük a kérdéses 
betűket, amihez jogunk van, a szó azonnal magyarul 
szólamlik meg. Például

A görög Diasza, Dieszé =  a magyar Gyász, a gó* 
rög Diakoré =  a magyar gyakori. Diartein ó  gyártani. 
Diamant =  Gyémánt. Radamantus (szansekrit) =  Ra* 
gyogó menytüz. Nahar =  Na ár (zsidó) Nagy áradat 
Nyár. Naherat (zsidó) =  Nyerit. Nevalach (zsidó) 
Nyavalya. A latin genus, generis =  gyener — Gyönyör. 
Genovéve =  Gyönyör vevő. Naak zsidó} == nyög. 
Nakas (zsidó) Nyakaz. És még több ilyen ezer.

A ki e 9 ágú kulcsot egy kis ügyességgel és egy kis 
nyelvérzékkel tudja kezelni, az a világ összes nyel* 
veibe rövidesen bele fog látni és meg tudja állapítani, 
hogy mikor és hogyan szakadtak ki a szittyából vagyis 
magyarból.

E kulcs segélyével rövidesen világcsodákat fogunk 
látni, özönvizelőtti magyar mondatokat fogunk olvasni. 
A szentirást és történelmet sokkal ragyogóbb fenségé* 
ben fogjuk megismerni.

Rajta tehát! Mindenkinek szabad a vásár!

1656.
Végezetül azért irtuk ide ezt a számot, hogy le* 

gyen mivel válaszolni, azon kedves kétkedő barátunk* 
nak, akik bizonyára elég sokan lesznek és azt kérdezik, 
de hátha mégis! Nem*e a magyar vette ezen szavakat 
az idegenből és nem'megfordítva. Ezek számára álljon 
itt ez a szám, mely az özönvíz évszáma, amikor még 
Mózes szerint csak egy nyelv van. És se latin, se görög, 
se zsidó, se szláv, se kínai, se japán, ee perzsa, se arab 
nyelv nincs. Csak magyar van. Azaz a Bár*szittya. 
GOOOOOOOOOGGOGOOOGOOOOOGOOOOGGGOOGOGOOOQ

A JÓ IGAZSÁGÜGYMINISZTER.

— Ez aztán a jó igazságminiszter, körösztapám!
— Szó nélkül is meg tudja mondja az igazságot!
— Hogy hogy?
— Hát kibicczan a fajéval!
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Számán Isten még a Szumir korban 
ötmagyarul: Egek Istene.
Mert az égen az Ur Szöme a Nap, 
Mely reggel kél és mén estve le. — 
Számát tehát ősszittyául■' Szömöt 
Vagyis Isten Szöme az Égen,
Mely tud, lát, hall mindent a világon, 
És mint Élő örök eleven.

Ezt imádták őseink buzogva,
Nem az izzó tűz parázs Napot,
Hanem annak Élő szent Valóját,
Aki, mint a Nap Él és Ragyog.
Szamas Istent Baktriából hozták 
őseink el a Balatonig.
Hol ö délben Balaton tükrében 
Mindennap megfiatalodik.

Az Istennek végtelen Nagysága 
A legkisebb porszemben is azl . . . 
Szemesen a milliárdnyi porszem 
Mind megannyi kis parány Nap az. 
lm ezért is volt vala az hajdan 
Szamas Isten szent helye Szemes 
Mert milliárd apró porszemében 
Élő tükre volt ezerszeres.

Dél verőfény izzó homokéban 
Szikrázik a milliárdnyi kvarcz,
Föld rögéből visszatükröződve 
Ragyog ott fel az isteni arcz . . .
Kvarc homokja gyarló embereknek 
Az igaz, hogy nem sokat jelent,
De mint Szamas izzó tükör képe 
Csillagfény az mind az égbe fent! . . .

A Szemes hát tündérhoni község 
Bál Áfának szentséges helye! . . . 
Damaskhonrtól, Ádám őa honától 
Balra fekszik délnyugatra le 
Palesztina: Bábisten honában 
Szittya község volt sok ezrede 
Mikor zsidók Egyiptomból futva 
Kanaanban telepedtek le.

Szemesiek az ős Magerőkkel 
Jöttek ide még Árpád alatt,
Ki Szamasnak szent tiszteletére 
Duna vizéből telt kupát ragadt: 
„Neked ajánlom e Vizet, e földet 
Te szent Szamas! Le legfő Hadúr!
Csak te légy, s maradj velünk örökké: 
Ez a nemzet $ ország fölvirul.

Ez Szemesnek magyar ezeréves 
S ötezerév őstörténetei . . .
Somogy nem is Somogy, hanem Samaé 
Sőt Samadár volt régi neve.
Mert Samadár annyi mint ősmagyar 
Sőt ennél is több: Somogycország/I 
Madajári proto méd nemzetség 
Orszég’világ! Tudd meg hát, most mir.

Markos Gyula.

OKOS VŐLEGÉNY.
— Tehát. Észházasságot fogsz kötni Csabi?
— Azt Birikém!
— Aztán mennyi a hozománya? ’ 4
— Hát úgy 10—15 ezer korona.
— De hiszen az szerelmi házassághoz is kávés.
— Hja kérlek! Csakhogy bizonyosan tudora án», 

hogy azoknak nincs több pénzük. Illik tehát, hogy 
kém legyen több eszem.
O I I C 3 I I C 3 I I O I I C 3 I I C 3 1 I O I I O I I C 3 I I O I I O I I C 3 I I O I I C

NEM VÁRT HATÁS.
— No mi újság Petyikém?
— El akarok válni a feleségemtől főtisztelendő pló»

bános uram. ,»
— De nem lehet ám Petyi fiam.
— Micsoda? Már mint hogy nem lehetne?
No hát akkor azért is együtt maradunk.

HAZBÉREMELŐ MORE.

— Ejnye More! Csak nem a házbéreraeléstől va» 
ilyen jó kedved?

— De bizon Illés uram! Attól.
— De hiszen neked házad sincs, hát akkor 

csoda házbért emeltél te fel.
— Nam is fal, csak al — a másét!
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MEG LEHET SÜTNI.

— Boldogtalan Berlin! Nincs kenyere.. És egy bil* 
liárdot adnak ott egy libáért.
. — De ha a libát meg is lehet enni, mig a billiárd
főleg papirosban, a fenének se kell. — Megsütheti.

— No látod éppeg azért ér egy liba egy billiárdot, 
mert azt meg is lehet sütni.
❖ 0000000000<XX>00<><><X>0<><>0 >#00<x̂ 000<><><x><><>0

Apró igazságok.
A legnagyobb földrengés is csak egy tüsszentése a 

Mindenségnek.

Rengeteg arany változott már át kevés rézzé, az *— 
orron.

Tűz nélkül nyers az étel 
Bánat nélkül nincs öröm.
A jó akaratnak gyors a lába, selymes a keze.

•
A nap nem törődik a vak véleményével, azért ő 

•esak süt — tovább.

Egy jól vágó bajusz megveri sokszor száz nő bob
csészetét. ' , t '

• ■ ■ *
Az ember az egyetlen hibás teremtése a világnak, 

mert egy sem születik eredndő bűn nélkül, de az is 
Igaz, hogy nem is váltja ám meg senki. z

A gonoszság néha szünetel, az ostobaság soha. 

JAVULÁS.
Behordtátok<e már a pityókát, Gábor?

— Be. Hála Istennek!
—* Ezt is régen hallottam már a kend szájából Gá»

bor.
■*- Ejnye édes főtiszteiéndő uram, de különös! 
Haszen a jó Istent se szidhatom csak úgy lélek* 

zet nélkül.

Cigány keserv.
Csak egy kehes lovat loptam,
És azt se magamnak! . . .
De a hamis csendir urak 
Mógis rajtakaptak.
Húrokon dolgoztam eddig,
S hurokra kerültem 
Ketéláltali mennyország! . . .
Jáj, de korán idveziltem.

De hogyha már el kell menni 
Kényszer menyországra,
Legalább a hegedimet 
Tegyik a fejfámra,
Hadd játsszanak rajta szelek 
Gyászdalt muzsikálva:
Dikhecl Makhec fityelek már 
E tolvajvilágra.

SOK ÉS KEVÉS.
— Ejnye te oktondi fráter, hát neked már 11 millió 

hozomány is kevés?
— Jó, jó papa! A 11 millió az nem kevés, de rag

adásul egy olyan — ara . . .  az már egy kicsit sok. 
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HÖLGYI TÚRA.
— Mit gondolsz a Málcsi már elértene már a 25 évet. 
—- Elérni már, biztosan tudom, vagy öt éve, hogy

el ér t e . . .  • - oi,. |
— Csakhogy azt is tudom ám biztosan — hogy

még át nem lépte. i

ŐSZINTÉN SZÓLVA.

— A Pikler elvtársunk bőribe se szeretnék lenni 
most, őszintén szólva.

— A Khárolyj Mihály éltetése miatt?
— Eltaláltad!
— Tévedsz, mert egy képviselőt, mig a Ház ki nem 

adja. meg se idézheti a rendőrség.
— Csakhogy ára a Hm ki fogja ára adni ötét.
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Az Urszava 
kulcsa.

Itt mutatjuk be az Ur sza* 
va kulcsát, mely által a világ 
összes nyelveiről ki lehet mu» 
tatni, hogy mikor és hogyan 
szakadtak ki a bárszittyából 
a paradicsomi szittyából, vagy* 
is a magyarból. Előpéldákkal 
fogjuk igazolni.

A kulcsnak kilenc sarkantyú pengéje van, minden 
penge egy titok zárát rejti magában, mely által az ide* 
gén nyelv érthető lesz.

A szavak mellé csak a kulcs számát tesszük oda, 
nem is kell bővebb magyarázat.

Például: Chaloria 1. kettős pontozva: Hőlő erő. 
Karma 1. (szanszkrit) kettős pontozva Körmő=Köröm.

Zaggak 1. (szumir) kettős pontozva: Zöngő.
Corso 1. (latin) kettős pontozva Körző, körséta.

III.
A kulcs 3*ik ága a gurrug, bővebb magyarázatát 

lásd 3.*ik lapon. Újabb példák:
Kratzcn Karatzóni =  Karcolni.
Kritzeln kirincelni =  göröncölni.
Burg burug, burok, burkolt, várkolt fal.
Greben (horvát) gereben.
Bodriti (horvát) bodorit.
Hrdov (horvát) hordó.
Krsten keresztelt, krcs =  görcs. v 1 '
Krevet — kerevet, dívány.
Kvasz =  kovász stb. stb. továbbiakra nézve lásd 

és vesd össze a mai szám 6 ezer éves szavait a jelzett 
számú kulcscsal. Ehelyütt még csak nehány számozott 
6zót adunk a japán, khina, arab, finn, az egyiptomi 
pierogirfákról csudálatos dolgokat fogunk látni.

Japán: Osoku Soká (9) Kinza =  Kincs (9) Fuko* 
re, bukorc =  burok, takaró (7) Hondo =  Od*hon =Ot* 
hon (6) Honsi =  Is*hon =  öshon (6) Hondo Honsi — 
ősi otthon =  Japán ország, Saki =  Iszak (rizsbor) (6) 
Tzubo =  csupor, kancsó Sakützabo =  bor kancsó (9) 
Hon =  könyv, Tana polc, tanya hely Hon*dana =  köny* 
vés polc (7.)

Kínai szavak: Shi tjén — Isten (6), Ju =  Ujj (6), 
Tu =  Ut (6) Lö =  öl (6), Lé =  Él (6), Műk, Mák, «  
Mag, szem (7), Kokashu — kakas Kvampi =  Gomba 
Tang =  Tanya (5), Ting =  Tenyér (7).

Arab: Halam =  Alom (7), Sükut =  Süket (1), Ra« 
kis =  Kisár =  olcsó (6), Dzsizme =  Csizma (2), Dzseb 
=  Zseb (2), Vazir =  Vezér, miniszter, Irade =  Irata, 
Írott törvény (7) Surug =  Sürög (1)

Szúrnir: Iddar =  Udvar (7), Ahar =  Határ (7), Ze* 
rin =  Sereny (7), Han =  Hon (7), Cerum =  Köröm (1), 
Beljag =  bélyeg (1), Szikorja =  Szekerce (2).

Egyiptomi hierogliták: Hn =Hő*Nap =  Felség.
Hn =  Hü*Nép =  Szolga.

A két szó közt csak egy kis rajz a különgség.
Nst =  Na sátor =  trón. Hp =  had parancs =  Tör* 

vény, Mdw ~  Mondó =  Szólam, Dggt =  Tekintget =

pillantás, Atn =  Ata JNa =  Nagy Atya =  A Nap, Kk 
=  Ek Ek =  edd meg =  kenyér, Mr meder, folyó 
meder és més sok ilyen ezer.

Eeniciai, azaz finn szavak: Vüjö =  öv (6), Szun •= 
Szó ó =  Szóló =  Száj (7), Vávy =  Vö (8), Jő =  Ej (6), 
Kissa =  Czisza =  Czicza — Macska (2), Kivekko (9) 
=  Köveshely (9) =  Vere =  Vér (8), Voi ~  Vaj (8), 
Eleve =  Élő (8), Szonott =  Szólott menijá =  menő 
s= mene =  menni stb. folytatni fogjuk a világ minden 
nyelvéből.
t>o<><x><>ooo<><xx>ooô oc><><><>oo<><><>o<><>ooo<>o<>o<x><><: 

APRÖ SZEGEK.
Nagyatádit leszavazták félreértésből.
Nagyobb baj ne legyen. Majd meg tudja Nagy* 

atádi szavaztatni azt a bizottságot jól is.
A német császár haza megy. Kár volt eddig is 

várnia.
Batthyányi László herceg 25 éves házassági jubi* 

leumára a pápa ő szentsége is melegen gratulált. Schiop* 
pa Nuncius által Körmenden.

Gratulálhatott is egy olyan gyönyörű házassághoz, 
melynek 12 élő gyermeke van. Ilyet még csak egyst 
tudunk Peérett, a Kovács Ferkóét. Gratulál is ám a 
Herkó Páter mindakettőnek.
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GYEREK SZÁJ.
— Te is voltál oly kicsike nagymama, mint én?.
— Hát persze, csibikém.
— És akkor is már nagymama voltál?

APJA FIA.
— Mondjál csak Samuka mit szólnál te ahoz ho* 

zaja, h ate legközelebb egy uj mamát khapnál.
— Az a khérdés thatele, hogy mennyi phénzt hoz.

ÖNKÉNTELEN VALLOMÁS
— Ejnye te Mashele, de nyugodtan eszel te hosz*

szúnapon is. Te alighanem valahol már jó beebédez* 
tél . .  . . .

— Ugyan hagyjál engem békibe.
t  Sőt ellenkezőleg! . . .  !

T ré fá s  k é p re jtv é n y .

Hol van itt az őrült? 
Hátul vagy élűiről?
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Szegény Bethlen, őszintén sajnálom! Hasztalan 
hordja a tenyerén a lelkét, nem hisz neki a konok eh 
lenzék. Most is fényes eredményt ért a külföldi köb 
csönnel. Végre is siet kisütni a derék ellenzék, hogy 
nem volt szükség * kölcsönre. Szerencsére azonban, 
hogy Bethlen nem törődik az ily mondva csinált mfb 
akadályokkal, ő megy tovább. A kutya ugat, a kara* 
ván halad. ,

Az októbristák megéljenezték a legutóbbi Kossuth 
párti lakomán Károlyi Mihályt, ezt a félkegyelmű nagy 
senkit, ki védtelen hagyta a magyar határokat és aki a 
.Tásziék kedvéért Kunbéláék kezére segitett játszani a 
közhatalmat, melynek a vége a csonka Magyarország 
lett. Jól tette az ügyészség, hogy eljárást indított a 
Szovjet szociálista bőrben lappangó titkos lovagjai eh 
len, kik önkéntelen is magukra vallottak.

De azért pucskarlisták is csak hátrább ám az aga* 
rakkal, mert ez az önkéntelen szovjetgikszer egy csepp 
jogosultságot sem szerzett nekik, hogy ők pedig most 
már bátran Funchalba pisloghassanak. Mert a Kossuthok 
és Rákóciak szelleme fogja megteremteni a régi Nagy* 
magyarországot. Ámen.
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PAPUCSHÖS.
— Ismeri ön a felségemet Radó ur?
— Nincs szerencsém.
— És miből gyanítja ön, hogy ez őrire nézve sze* 

rencse?

MEGMAGYARÁZTA.

—- Mondja csak Salamon, mi az a Hosz, meg az a 
Besz, amivel most tele vannak a lapok.

«— Hát tudja Mihály gazda, az a Hosz a tőzsdén, 
ami tartós nyereséget hoz. A Besz pedig nem is any» 
öyira Besz, mint inkább Bűz.

— No köszönöm Salamon! Most mán hát értöm ám!

GRAMOFONDICSÉRET.
— No ez már aztán grammofon! így lármázni, mint 

ez, még soha sem hallottam.
— Hát a feleséged otthon, az kutya?
— Haszen ippeg annak örülök, hogy #z még őtet 

is túl tudja kiabálni.
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Közgazdaság.
Llovd Bank 2 és fél milliárdra.
Gazda Bank 3 milliárdra.
Magyar Ált. Gépgyár virágzó üzletévé után 500 

millióra. . <
Vásárpénztár és Takarék 720 millióra.
Hazai Bank tőkeemelése 2 és fél milliárd.
Városi Bank 1 és fél milliárd.
Rima Murányi vasmüvek 1 és fél milliárd. 
Kőbányai Serfőző és Szt. István Tápszermüvek 2 

és fél milliárd.
Drasche Kőszén és téglagyár 500 millióra. 
MagyarcNémet mezőgazdasági Ipar 200 millióra. 
Georgia Mezőgazdasági Ipar 2 és fél milliárd. 
Nógrád-hevesi kőszén 180 millióra.
Dr. Justh Izzó r. t. 700 millióra.
Beocsini Cement r. közgyűlésén osztaléka részvé* 

nyenként 300 korona.
Borsod Miskolci és Debreceni Istv. gőzmalom 500 

millióra.
Gróf Csáki acélművek rendes közgyűlés okt. 28. 
Kissling csillárgyár tőkeemelése 300 millió. 
Keleteurópai Forgalmi Bank 320 millió. 
Kartonnyomó Ipar 1800 millióra.
M .Ruggyanta gyár 900 millió.
Egyesült főv. Takarék 1 és fél milliárd.
Unió Bank 500 millióra.
Magyar Alt. Gépgyár sikeres üzleti lendület után 

tőkéjét 500 millióra.
Nemzeti Hitelintézet tőkeemelése 600 millióról 

1800 millióra.
Keleteurópai Forgalmi Bank tőkeemelése 320 millió. 
Assecurationi General Trieszt 40 millió lírára.
M. Cukoripar nov. 26. rendes közgyűlése 545 

millióra.
M. Unió Bank 9 millió 162 ezer tiszta mérlege. 

Újabb tőkét emel.
Deutsch lg. Cukorgyár tőkeemelése nov. 19. 200 

millió.
Viktória bútorgyár l!4 milliárdra.
Gschwindt*féle szesz nov. 17. rendes 
Hungária Bank 900 millióra.
Gyapjú mosó rt. 1% milliárdra.
Török gyógytár tőkeemelése 400 millió. 
Urikányezsilvölgyi W> milliárd.
Brassói Cellulose tartalék terhére ingyen részvények.
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