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f*” Hü olvasóm!
Köszöntelek hü olvasóm, adjon Isten jónapot,
Vidítson jókedvre könyvem, amikor lapozgatod.
El a búval, el a gonddal, el a keserűséggel,
Kívánom, hogy egészséggel Matuzsálem kort érj el. 
Kívánom, hogy pénzjorrásod soha ki ne apadjon,
Legyen artnyi, hogy mindenre jusson is és maradjon.
Sose legyen adógondod, derűs legyen életed,
Legyen olyan, amilyennek kívánja szived, lelked.
S  legyen egy kifogyhatatlan szilvóriumos korsód,
Hogy egy kicsit rám is gondolj, ha bökversem olvasod 
M ert:

Ebben a szomorú, mindenféle nyomorúsággal tetézett, kapasz
kodó világban, amikor a jókedv is ritka mint a fehér holló, úgy 
gondolom mégis csak jól esik, ha valaki megnevetteti az embe
reket. Ez a célom ezzel a könyvemmel.

Nem pályázom irodalmi babérokra — esküszöm a szépségemre, 
hogy valamennyi bökversem irodalommentes — csupán az a 
célom, hogy olvasóim, akik eddig is megajándékoztak bizalmukkal, 
újra egy csokorban olvashassák a csengő-bongó rimeket, aktuális 
apróságokat, úgy ahogy a napi eseményekből leszürődtek, ötleteket, 
tréfákat, humoros rigmusokat, amiket éjszakánként füstkarikás kávé
házakban papirra vetettem.

Ez a célom, semmi más. Vékony Náci



Elázott Mikulás
Ólmos felhők kocorognak fejünk felett lomhán, 
Tizenkettőt üt az óra a nagy templom tornyán. 
Kongatják a levesmarsot, szép zene a fülnek,
Kár, hogy ennek a zenének kevesen örülnek.
Évek óta korog, morog, ficánkol a gyomor,
Fenemód ránk tehénkedett a ragályos nyomor. 
Valahogyan nincsen rendben ez a mai rendszer, 
Valahogyan változtatni kellene már egyszer. 
Valahogyan úgy kellene ezen reparálni,
Hogy a haszontalan nincstől el lehessen válni.
Hogy ne legyen sose gondunk másnapra felkelve, 
Honnan jusson egy kis kenyér, néhány dinár tejre. 
No de sebaj! Sose volt, hogy valahogy ne lenne, 
Voltunk mi már sokkal nagyobb közelharcban benne 
Lám a szegény Mikulás is alig birta szusszal,
Hogy itt kószált a napokban a vörös Krampusszal. 
Nem szokta meg a kis öreg a sarat, pocsolyát,
Azt mondja örök tavasz van, napsugár odaát.
Ám a dalesz éppen olyan vastag mint minálunk,
Ott is, mint itt elég siló egyénre találunk . . .
No de lássuk kinek mit hoz ajándékul márna, 
Ugyancsak jól megvan töltve óriási zsákja.
Örökös elnöki széket Vladiv Milorádnak,
Egy alapos végnélküli pert a villanygyárnak.
Mindent tudó Csobanitynak, kinevezést — jósnak, 
Egy kis nyomdatrónörököst Kelemen Jánosnak.
Derék Krizsanov Pájónak főszámvevőséget, 
Petrovitynak kinevezést városi ügyésznek.
A sztrájkoló munkásoknak fizetésemelést,
Terzin Zsivojin Bátyának egy százezres perlést. 
Felmentést Pantovitynénak azon feltétellel,
Hogy Szép Zsivó továbbra is a dutyiban telel.
Kohn tatának hangos mozit, sok jó vevőt Woghnak, 
Zsiros részvénytársaságot Brankován Gyókónak.
A „Petrovgrad“ kugllklubnak hoz egy kis szerencsét, 
Pacer Wetzl kapitánynak egy nagy tál főtt lencsét. 
Batának a Zadrugától néhány miatyánkat,
Nyárai Rudi mesternek állandó színházat.
Vékony Nácinak egy néhány akó sligovicát,
Harrynak jó mulatókat és három hü cicát.



Zsiginek egy illemkönyvet az uj köszöntőknek, 
Klekker Misinek néhány száz ondolázó nőket.
Ám a jó Istenke tudja mindazt felsorolni,
Amit az öreg Mikulás az idén fog hozni.
Mindenki kap szépet és jót, csak türelem kérem, 
Hogy kinek mit, elfecsegem maja a jövő héten . . .

December
Ugylátszik hogy végleg vége a tréfának,
Bús embertársaim dideregve járnak.
Én is ázva-fázva rovom az utcákat,
Hej, a kutyafáját! A meleg ruháknak . . .
Szürke nehéz felleg borul rá a napra,
Hideg őszi szél fu esti alkonyaira.
Szitálva az eső lomhán hull a rögre,
Locs-pocs csoszog ki-be lyukas cipellőmbe.
Széllel bélelt „bundám“ ficándozik rajtam,
Kedves embertársam! Azt hiszem, hogy baj van.
Pedig már azt hittem, hogy ez a december, 
Kedveskedni akar nekünk most az egyszer.
Egy néhány nap és már itt van a karácsony,
Jaj de kesernyés lesz a mákos kalácsom.
Itt van minden bánat, itt a téli zimank,
Üres az erszényünk, kölcsönt nem ad a bank.
Mit ér hát az ünnep? Mit ér a nagy v irtus?
Ha zsebünkben nincsen a „megváltó“ “krisztus“ ! . . .  
Ha legalább annyi jönne a konyhára,
Amennyi kell egy kis jó sligovicára,
Olyan duplán főzött Perkovác Jóskától,
Ez lenne a legszebb ünnepi ajándék 
A kis Jézuskától!

Amióta Petrikovics átvette RUFF üzletét,
Mindenki ott vásárolja csemege szükségletét.
Ami finom, ami olcsó, ami szép és ami jó,
Az Petrikovics Jóskánál legolcsóbban kapható. 
Cukros boltja a közönség kedvenc vásárló helye. 
Elsőrangú árut adni Petrikovics főelve.
Jelszava rendületlenül; Kis haszon — nagy forgalom, 
Nem csoda, ha bőven fogy a csokoládé és bonbon.



Kint vagyunk a vízből
Olvasom, hogy megalakult Petrovgradon a Bridge-klub 
És hogy mérkőzések lesznek ki tud és hogy ki nem tud. 
Komoly urak, úrasszonyok állanak a klub élén,
Tyüh ! Micsoda boldogság lesz Petrovgrad és vidékén ! 
Fellendül majd a forgalom, lesz majd bőven mindenből,
A bridge-klubbal egy csapásra a daleszunk romba dől.
Nem lesz eztán inség, bánat, nem lesz gond fára, szénre, 
Hála Is ten ! Itt a bridge-klub, fütyülhetünk a — té lre !
S mégis fúrja a bögyömet, nem-e lenne jobb talán,
A klub helyett, törekedni, hogy egy falat kenyér legyen 
Minden szegény asztalán . . .

Heszlein József ezüstlakodalmára
Gratulálok kedves Jóska, ezüst lakzid alkalmával,
Kivánom, hogy továbbra is gond nélkül élj anyukáddal. 
Huszonöt év egyfolytában hites és hü feleséggel,
Isten bizony a legnagyobb, legszebb dicsőséggel ér feU 
Ennél nagyobb érdem Jóska, akkor érne talán téged,
Hogyha végre papucs alól felmentene feleséged.
Hogyha egy kis szabadságot kedved szerint élvezhetnél, 
Hogyha hébe-korba velünk éjszaka együtt lehetnél.
Hogyha helyrebillentenék sordijadat úgy mint régen,
Hogyha jönne szebb jobb világ, hogy bú, bánat sose érjen, 
No de, hogyha eddig stimmelt, stimmel majd csak ezután is, 
Lesz úgy is, hogy rád mosolyog vigasztaló napsugár is.
S lesz majd jó kedv, örömteljes, gondnélküli vidám élet,
Ha ma, holnap férjhez adod kicsi lányod — Évikédet . , .

POPOVIC D F S 7 A N K A - K R F M
a kozmetika csodája! Saját érdekében próbálja ki, soha nem 
fog többé más krémet használni. Egyedárusitás :
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Bujócska
Hü olvasóm, hogy elmaradt a múlt héten a lapom,
Légy szives és ne neheztelj semmiféle alapon.
Soha nagyobb, érzékenyebb károsodás ne érjen,
Fő, hogy az újságolvasó a firkásszal megférjen.
Tele van a földgolyóbis rémes eseményekkel,
Mint elfüstölt cigarettel, bánnak el az élettel.
Nincsen érzés a szivekben, ölés, rablás mindenütt, 
Elvetemült gyermek szülőt, kíméletlenül leüt.
Párizsban Staviszki miatt folynak konferenciák,
Itt a vonat az autóval folytat „konkurrenciát“.
Hitler ismét békét hirdet, s mig milliárdok tűnnek el, 
Nekem fő a fejem mert a heti lapom marad el.
Hogy elmarad, meg van annak a komoly oka — foka,
A kellettnél több az eszkimó, mint a — fóka.
Az ám fóka, hóka, móka, hogy egye meg a fen e ! 
Kutyagolok, tétlenkedek ide s tova egy hete.
Egy kis hajtóvadászaton veszek részt a vidéken,
A puskásokat hol elől, hol meg hátul kisérem.
Igaz, hogy már a vesémre kocog ez a vadászat,
Se éjjelem, se nappalom, hiszen egyre hajhásznak.
No de sebaj! Lesz majd úgy is, hogy egyik derűs napon, 
Vidám kedvvel emelem le előttük a kalapom . . .

Esetem a kecskeméti ügyésszel
Megkondult a kecskeméti ügyészség vészharangja,
Árkon, bokron, hegyen által, fülembe cseng a hangja,
No lám, ki is hitte volna, hogyha egy kecskeméti 
Beletekint a Tükör-be, S. O. S. Genfet kéri . . .
Mit neki a leszerelés, India földrengése,
Mit neki Zemplén Gézáné, Kuba vagy Saarvidéke.
Mit neki, hogy Gömbös Gyula pár hülyét leleplezett.
Hogy az „Uramöcsém“-éknek, krach ! Végleg befellegzett ! 
Neki fontos a szemérem, meghiszem azt, nyete n y e !
Bolond volna aki ha tud, már miért ne — szeretne . . . 
Nem tudom, hogy milyen laza a szemérem oda át, 
Mindenesetre tisztelem az erkölcsös ótatát.
Már hogy én, vagy talán Gréte ? Ugyan kérem ügyész ur, 
Hogy németül ne is mondjam, pendül ott is elég — húr. 
Azt hiszem, ez alkalommal, a célon kicsit túl lőtt,
Nem volna jobb ha mindenki seperne háza előtt ?



Pünkösdi királyság
Szegény Gyuricára ugyancsak rámásztak,
Működésére gyászkeretet rámáztak.
Befeketítették od gláve do péte,
Aki követ dob rá — nem tudom hogy vét-e.
Igaz, hogy előtte nulla volt a polgár,
Pénz volt az Istene, cukorgyár az oltár.
Szegény tisztviselők — bár nem respektálták —
Benne a legnagyobb neprijateljt látták.
Hatalmasabb, nagyobb, nem létezett nála,
Hétrétre görnyedtek a parancsszavára.
Pedig de benne volt már az alkotásban,
Úgy ült mint egy főur a diszequipázsban.
Hát még a luxusban és ez volt a hiba,
Innen pattant ki a neszretyna galiba.
Most mindennek ..vége, letörött a szára,
Búsul mint a széltől lesodort fa ága.
És jött garmadával a sok kalamajka,
Hiába esengett, „Dodji Vujity m ájka!“
Ám májkától segélyt mindhiába hivott,
Dosen a nyakába sózta a Vladivot.

Aktiv vagy nem aktív
Puskaporos a levegő a városban végig,
A mérgezett ellentétek felnyúlnak az égig.
Két pártra oszlott a város s egyre vitatkoznak,
Szegény adózó polgárnak csak gondot okoznak.
Nagy a duma itt is, ott is, hogy vájjon a Vladiv,
Mint városi tisztviselő aktiv, vagy nem aktiv.
Nem akarok belefolyni ebbe a vitába,
De mondom, hogy ne rontsák a levegőt hiába. 
Városügy nem politika, se Csáki szalmája,
Hogy akárki dolgozhasson a saját malmára.
Nem duma kell, hanem szorgos becsületes munka,
Csak ez hozhat vigasztalást százezer ba junkra!

Ószi, téli ruhaszövet gondot már rég nem okoz, 
Ezért fordulj bizalommal a Beck Gábor Gézához. 
A KULAI szövetei minőségben legjobbak,
Színben legdivatosabbak, árban a legolcsóbbak.



Dr. Fenyves Ferenc jubileumára
Nem tudom, hogy mi lenne jobb, örülni, vagy sirni. 
Amikor jubileumról zöngeményt kell irni.
Szép az ünnepeltetés de, sok bús év az ára,
Pláne kinek harminc év jut jubileumára.
No de sebaj Feri pajtás, mit nekünk az évek,
Fő, hogy néha jót is nyújtson ez a rongyos élet.
Fő, hogy soha ne érezzed a nincstelenséget,
Hogy soha ne zaklasson a végrehajtó téged.
Adjon Isten továbbra is erőt, egészséget,
Harminc éves fordulóhoz még harminc jó é v e t!

Bergenthal Lajos barátomnak
Kedves jó egykomám Lajos, 
tudom, hogy az élet bajos !
Tudom, hogy nem rózsás színben 
töltöd az életed itt lenn.
Tudom jól, hogy tövis az ut, 
mely előtted kígyózva fut.
Tudom ostoroz az élet 
s nem mindenben kedvez néked.
Ámde akármiként, hogy van, 
te eltűröd szép nyugodtan.
Fütyülsz az irigykedőkre 
s ha kacsintasz is a nőkre 
a te ügyed kedves pajtás, 
fő itt a kóser felhajtás.
Tudom, fejed sose kábul 
és ha egykor majd átrándul 
bús lelked a másvilágra, 
sose törődj, ki sa jnálja!
Egyenlőre gratulálok 
tűzoltó parancsnokságod 
megérdemelt kitüntetés, 
bár megélhetéshez kevés.
Azért majd csak lesz valahogy, 
fő, hogy a kedélyed nem fogy.
Fő, hogy vagyunk és nem voltunk, 
s bis zu Hundert tüzet oltunk . . .



Emigráció
Köszöntelek embertársam, adjon Isten jónapot!
Kérlek szépen gondolj rám, ha bökversemet olvasod.
Gondolj rám, ha jól mulatsz az iparosok estélyén,
Gondolatban, szeretettel veletek ott vagyok én.
És hogyha épp úgy adódna hogy csika Bozsó körül,
A vig drustvó Ferkó, Duskó, Szlavkó, Lyubó össze ül,
És megindul hangulattal vigan a tere-fere,
Igyatok néhány pohárral az én egészségemre.
Már, hogy én, hogy érzem magam? Jobb hogyha el se mondom, 
Megszállt a nagyzási hóbort: Napoleonoskodom.
Hol itt, hol ott ütöm fel a rozoga sátorfámat,
Ali samo tamo gde me az éber őr nem láthat.
No de hála Jupiternek már a vége felé jár,
Az idő is kezd engedni és enged a konok zár.
Enged a bősz hitelező, enged a végrehajtó,
Enged a vén uzsorás és a duplán bélelt ajtó.
Enged a nagy kamatláb és enged a zord haragos,
Enged a nagyságos asszony, a zsörtölődő anyós.
Enged az arisztokrata és enged a poloska,
Enged az antiszemita és enged Betűs Jóska.
Enged az elfásult sziv és enged a rossz vese, máj,
Csak engem nem enged haza bogami a — policáj . . .

Kikinda egy híres város, ott lakik a PYRAM gyáros. 
Pyram gyáros Pyram krémje, cipő paszták éke fénye. 
Az út lehet poros, sáros, ám a Pyram sose káros,
Se cipőre, se csizmára, ezért mindenki használja.



Esik a hó, fú a szél
A kis késit ennek a zord, szüzl, fehér világnak,
Sose lesz már vége a sok kesergésnek, sirámnak.
Már azt hittem, hogy megúszom valahogyan a telet,
Most törhetem, a koponyám, honnan szedjek meleget.
Tréfa ide, tréfa oda, mégis csak itt van a tél 
Összehúzom a nyakamat, mégis belefuj a szél.
Veres az orrom, a fülem, ficánkol a tyúkszemem,
Csoda hát, hogyha a telet csipetnyit se szeretem ?
Nem is tudom mi csudának van a tél és ha már van,
Mért vacogunk, mért reszketünk, mért didergünk annyian. 
Igaz, hogy a Zsuzsa lelkem örül, hogyha hull a hó,
Ilyenkor h e j! az áldóját előkerül a szánkó,
Előkerül a si, rodli, a szép karcsú Halifax,
És h a jrá ! neki a télnek ujjong Ernő, Kamii, Max.
Ujjong Juckó, Jolán, Évi, ujjong a fiatalság,
Kedély, derű, mosoly, vigság, az igazi boldogság.
De nem úgy én, az á ldó já t! már csak inkább legyen nyár, 
S azt se bánom, ha rám fröccsen egy picurka meleg sár. 
Legyen minden jóléleknek, legalább egy subája,
Legalább egy prémes-bundás, hü, szerető bubája.
Legyen mindenki ezzel az élettel elégedett,
Hogy valahogy megszeresse, megkedvelje a — telet. 
Magamfajta rimelőnek, már nem való a zord tél,
Széllel bélelt kabátomban zörgök mint a falevél,
Nem mondom, ha az Urostól kapnék jó sligovicát 
Gyárfáséktól egynéhány öl bükk, vagy cser tüzelőfát 
Ifjú Krausztól szeretetből kevés kokszot, vagy szenet,
Így valahogy még elbirnám ezt a keserves telet.
Ám de éppen, éppenséggel se szén, se fa, se szilva, 
Bizonyisten bolond lenne, aki hidegben im a . . .

Mihály bácsi vendéglője a borivók szeretője,
Meg is becsülik a borát, azonképpen tisztes korát,
Mert amit a Mihály bátya térit vendég asztalára,
Akár ital, akár étel, legszebb dicsérettel ér fel.
Zamatos és jó a bora, de még jobb a disznótora,
Hurka, kolbász, májas, véres, még ha nem is lennél éhes, 
Muszáj enned, mert oly finom, hogy erről verset kell Írnom !

r



Újévi köszöntő
Boldog uj esztendőt adjon az Úristen, 
Megelégedést és mindent, ami nincsen. 
Adjon az Úristen a dolgos legénynek 
Egészséges leányt, jó hü feleségnek. 
Jóravaló férjet az eladó lánynak,
Lelkes nagy szülőket, a kis unokáknak. 
Adjon bort és búzát, adjon néhány kecskét, 
Öt, hat hízott disznót, fejős tehenecskét. 
Adjon sonkát, kolbászt, tartós egészséget, 
Adjon érző szivet a dolgozó népnek.
Adjön foglalkozást a bús éhezőnek,
Megértő, jó lelket, a hitelezőnek.
Adjon a fukarnak, egy kis hascsikarást 
A vén zsugorinak, néhány mérges darázst. 
A rosszakarónak hátralékos adót, 
Ellenségeimnek, mondjuk, egy kis bagót.
A hazsártosoknak csupán a rim véget, 
Adjon az Úristen jó viszketegséget.
Adjon az Úristen minden jó léleknek,
Vidám hangulatot, aranyos, jó kedvet,
Adjon a városnak sok, sok jövedelmet,
Hogy föllendithessük a kereskedelmet.
Hogy ne legyen gondunk holmi pótadóra, 
Vagy ami még rosszabb, a végrehajtóra. 
Hogy itt-ott lehessünk, végre valahára,
Hogy teljen két-három deci borocskára. 
Adjon bő, dús termést a nélkülözőknek, 
Adjon Petrovgradnak, adófizetőket.
Adjon, adjon, adjon, adjon mindent végre, 
Hogy hála telt szívvel tekintsünk az égre.
Itt van végre, itt van, tele Ígérettel,
Tele vidámsággal tele szeretettel.
Vágyódtunk utána egész éven által, 
Háthogyha részünkre szebbet, jobbat tállal.



Vágyódtunk utána mint bu a vigaszhoz,
Mint a fecske madár ébredő tavaszhoz. 
Vágyódtunk, mint beteg a jó egészségre 
Mint a fáradt ember egy kis pihenésre 
Vágyódtunk utána mint a klakk, a frakk-hoz, 
Mint Kemenes Jancsi egy szép játszma sakkhoz. 
Vágyódtunk mint a kis csecsszopó a tejre,
Mint a vad nyulacska, egy káposzta fejre.
Mint a pipásember finom, szűz dohányra,
Mint a fránya Cinke, a kis, hamis lányra 
Vágyódtunk utána, mint zsoké a lóhoz,
Mint a végrehajtó a fránya adóhoz.
Vágyódtunk szent hittel, becsületességgel,
És most a jutalmat várjuk — rem énységgel!

Karnevál
Embertársam, el a búval, a keserűséggel 
Fel vidáman, vig kedéllyel, amig el nem késel.
Ki tudja mit hoz a holnap, p a jtás! vigadj márna,
El a sutba, ma a gonddal, fel a Karneválra!
Itt a farsang, itt van újra tele hangulattal,
Tele bohém huncutsággal, tele akarattal.
Csilingelő sarkantyúja Karnevál hercegnek,
Dallamosan zengi Testvér hogy: Sose halunk meg! 
Sose bizony, vagy ki tudja, ám addig is rajta,
Az ember sohase tudja, mikor kerül bajba.
Alig bújik ki egyikből, már ott van a másik,
Észre se veszed amikor a fejedre mászik . . .
E j ! de mit baj, szép az élet, szerelem és muzsika, 
Napsugár az élet, kedves, akárcsak a Z suzsika! 
Valamikor réges-régen farsang ideje alatt,
Heteken át szólt a nóta, az arcra mosoly fakadt,
Itt az alkalom most újra, itt a Vojvodina bál,
Lányok, fiuk, aki ott lesz, egy szebb életre talál . . .

A legelőnyösebb árban vásárolhatsz a Právdá-ban.
Mert DRNDARSKI könyvesboltja, a súlyos krízist megoldja. 
Tankönyvek és tanfüzetek, bőrtáskák, festék készletek, 
Ceruza, tenta és toll, legolcsóbb a PRÁVDÁ-tól.



Beborult
Perzsel a nap és izzadok, 
holnap lehet, hogy meghalok. 
Holnapután lehet talán, 
ölében ringat Ábrahám !
És megpihenek nyugodtan, 
fülem hegye meg se moccan.
Mély, nagy csend lesz körülöttem 
és nem zavar majd semmi sem.
Jöhet tőlem a mosónőm,
Béla a fő hitelezőm,
Jöhet a fás és a szenes, 
mit bánom én, hogy ki keres.
Mind, mind jöhet, kakas rúgja! 
Hogyha nincs másfelé útja . . .
Engem egyik sem érdekel,
Feledjük őket szépen el.
Tőlem jöhet a vészes perc,
Hogy nem jön quart és nem jön tere, 
Nem jön sláger és az sem jön,
Aki szívélyesen köszön.
Mit bánom én, ha nem hiszik,
Hogy Vékony Náci nem iszik,
Hogy Harry a Koronából,
Nőnek többé nem udvarol.
Hogy a zsidó kuglicsapat,
„Bánáttal“ szemben lemaradt.
Hogy Kelemen a szerkesztő. 
Mindenhova elkésve jő.
Hogy a Hiradó „sakálja“,
Kirándultat Tekiára.
Hogy ez, hogy az, mit bánom én, 
Hiszen minden szörnyen szegény. 
Hogy bús vagyok szontyolodott,
Erre nincsen különös ok.
De nem látok vig arcokat,
Csak verejtékes harcokat.
Búskomorság mindenfelé, 
így nézünk a jövő elé.
Mely oly cudar és nyomorult,
Úgy látszik mégis beborult . . .



Nyárai Rudi jubileuma alkalmára
Három tized az áldóját a fele se móka,
Hej Rudikám ! de sok minden rohant el azóta.
Elrohant az ifjúságunk és vele az évek,
Alig voltunk porban játszók s íme, máris vének . . .  
Elrohantak az esztendők, el a vidámságunk,
És mi mégis, te is, én is reménykedünk, várunk.
Hogyis volt csak egykor, régen ? Volt egy legény ember, 
Tele vággyal, akarással, tele szerelemmel.
Csordultig volt szive, lelke, bohó, dőre, kába.
Így tévedt be Tháliának szentelt csarnokába.
Közrefogták a rajongót s mire jött a reggel,
Tháliának papjává lett, igaz szeretettel.
Mit bánta, hogy mi vár rája ő csak egyet látott.
Egy szebb, egy jobb, egy igazibb, csodásabb világot. 
Ebben a csodás világban ma is él a lelke,
Bizonyság rá, hogy még ma sincs talpalatnyi telke.
De van érző, bohém szive és sok, szép emléke,
A nyakán egy kis, aranyos, cuki felesége.
Hogy ma jubilálunk testvér, szívből azt kívánjuk,
Hogy három évtized múlva, ismét jubiláljunk.

Kugli-láz
Nincsen e kerek világon Petrovgradnak párja,
Bárhol bármily hóbort divik, rögvest itt is járja.
Újabban kugliőrület dühöng városunkban,
Ember, asszony és a gyerek benne van a svungban. 
Amerre jársz, amerre kelsz, mindenütt csak kugli,
Hová fog ez még fejlődni, nem lehessen tudni.
Lök az asszony, lök a férfi, élvezettel kéjjel,
Löknek nappal, löknek este, löknek többször éjjel. 
Mondok, ha már olyan jó ez, megpróbálom én is,
Hiszen a sok lökő között van fiatal és vén is.
Igaz, hogy a lökés nekem már csak egy szép álom,
Azért egyik-másik dámát néha eltalálom.

Minden hölgy ma boldog, hogy ha szive óhajára, 
Megszokott kedvenc fodrásza ügyel a hajára. 
Azért sokan bizalommal sietnek is márna 
Kolb Paula és Csizmadia fodrász-szalónjába !



Álarcos bál
Zug a fejem, kábul, szédül a sok, sok gyönyörüségtül, 
Pajzánkodó pajkos Ámor, bor, dal, asszony, édes mámor,
Élet, vigság, derű, móka zene-bona tánc és nóta,
Fesztelenség zsivaj, lárma, bájos lánykák csodás álma 
Minden, minden csak értünk van, mig a szivünk lobban, dobban 
Nem is tudom hol is kezdjem, hej! de bolondos a kedvem. 
Lesz-e böjtje? Ej! ki bánja, a bánatot vigye kánya!
Hiszen minden olyan szép volt, szép mint a csillagos égbolt 
Csókos, csengés, kedves, bájos, rózsa bimbós, szüzi, lányos,
Itt is, ott is vidám lárma, szép asszonyok mosolygása.
Cuki lányok ragyogása, volt az est szignaturája.
Hogy ki volt szebb, ki kedvesebb, ki csinosabb, ki édesebb, 
Nem tudom én, én csak láttam, körülöttem vidámság van,
Ötlet, szellem, Ízlés, nivó, varázsos arc, táncra hivó,
Itt a Vilma, ott a Sári, a szép Juci, a kis Klári,
A Mancika, Jolán, Bébi, a karcsú, mosolygó Évi,
Zoli, Pista, Feri, Bandi, természethüen a Gandhi.
Margit, mint tiroli lányka, egyre kacsintott a Lángra.
Amott Lonci, Lenke, Ella, Sacika, a kis gazella.
Az Ilonka, az Annuska, Stefiké a bájos fruska,
János bácsi török basa, a sok „széptől“ dagad hasa.
Csinos lovag a szép Marcsa, az apus mint Maharadzsa.
És a többi, mind, mind drága, kár, hogy nem fér e strófába. 
Csodás csokor, mint egy álom, mint gyöngyharmat a virágon 
Tündökölt fényben, pompában, csillagsugár ragyogásban,
Minden, minden véges-végig, h e j! azt a bús mindenségit 
Ennek a cudar életnek, mégis szép, hogyha — szeretnek.

Ifj. Krausz G;
a Begaparton (a gimnázi

i / l l l a .  Petrovgrad
um mellett) Telefon 103

Kőszén
Koksz

m** Tűzifa 
Faszén



Petrovgradi színfoltok
Mélyen tisztelt hölgyek, urak, fiuk, lányok, gyerekek,
Az alábbi strófák miatt ne fájjon a fejetek.
Egy ilyen nett környezetben nem érhetnek gáncsok,
Hiába * . . egy nyurga „gólya“, mégis szépen csám csog. . .

A kis Évi jó ideig azon törte a fejét,
Hogy ezután kivel töltse el a szabad idejét,
Hogy egy költő elköltözött szerelmes dalaival.
Üsse a kő, bánatát most megosztja a — Lacival . . .

Göre Imre, a sulybajnok, tudjuk, hogy a múlt nyáron, 
Beigazolta nekünk, hogy ki a legény a gáton.
És lám ha elébe kerül a korzón a lányka,
Menten olyan nyájas lesz, mint egy kezes bárányka . . .

Vági Gyurkáról úgy tudják, hogy mint méregkeverő, 
Szimpatikus egy patikus, és mindenkit szerető.
Szeret ő, de hogyha bántják, veszedelmes ellenfél,
Mert nála van állandóan a revolver-engedély . . .

Lici, pici, de a szive már érezteti, hogy nagy,
Ez a nyugtalan sejttömeg, békét neki sohse hagy.
Csodás álmokat varázsol lelki szemei elé,
Sose busulj — súgja neki — leszel még a Feri-é . . .

A Mancika okos lányka, beszédes, édes és nett,
A divatvonalra fütyül, de nem azért mert molett,
Fütyül, mert a leghőbb vágya, hogy ez a ragyás világ, 
Maradjon csak tovább beteg, amig nyit egy p a tik á t. . .

Ernő elektrotechnikus, minden géphez jól konyit,
Távolbalátó gépével lepipálja Marconit.
Ám a gyengébb nemnél — mondják — nagyon is rövid látós, 
Tizennégytől mindegy neki, lány, menyecske, vagy anyós.

Törköly, konyak, borovicska, likőr, rum és unikum, 
Borpárlat és duplán főzö tt kiváló szilvórium, 
Szerémségi és burgundi borok a legjavából 
Márna legeslegolcsóbban kapod Tostty Mitától. 
Buzatéri depójába ha kóstolóra betérsz,
Minden ilalmérőtől csak TOSITY-féle italt kérsz.



A komám eljegyzése
Kedves jó egy komám János,
Szép az élet, hogyha páros,
De még szebb és még kedvesebb, 
Hogyha szeret a kedvesed,
Hogyha tisztel, hogyha becsül 
Tiszta szívből, önzetlenül.
Eljegyzésed alkalmával 
Kívánom, hogy Rózsikéval 
Egy emberöltőn át végig 
A legboldogabban élj itt.
Megérdemled jó egy komám,
Hogy az a bácskai leány 
Cirogasson, dédelgessen,
Mint jó pajtás, hűn szeressen. 
Szeressen mint bú a vigaszt,
Mint a fecske a szép tavaszt.
Mint a virág a harmatot,
Mint a menybolt a csillagot.
Szeressen, de te is szeresd,
A hibákat sose keresd,
Éljetek jól és boldogan,
Mig szivetek egyet dobban . . .

esküvője alkalmával
Kedves Jancsi kom ám ! Szívből gratulálok, 
Adja az Úristen, hogy a házasságod 
Kedves, örömteljes legyen véges-végig, 
Boldogságtok nyúljon a csillagos égig. 
Szeressétek egymást igaz becsüléssel,
Igaz megértéssel ember sokat ér el.
És ha majd idővel, mondjuk esztendőre 
összeül a család egy keresztelőre.
Újra megjelenek rigmusos versemmel 
S eljárok egy táncot, a kis Kelemennel ; . .



Borsodi Lajos ötvenedik születése napjára
Villámgyorsan fut az idős mire rá eszmélünk, 
Észrevesszük, hogy elrohant hűtlen ötven évünk.
Alig voltunk porban játszók már is deres fővel, 
Hadakozunk a rohanó, mostoha idővel.
Úgy elrohan észrevétlen, hogy mire jól esne,
Alig van már idő, hogy az ember megszeresse.
Öt évtized, az áldóját ! a fele se móka,
Szegény fejünk búval, gonddal megőszült azóta.
H e j! Lajoskám még emlékszem, harminc néhány éve,
Én vidéki irka-firkász te már rég beérve.
Kezdő voltam és ha kellett vers, cikk, tárca féle,
Mindig kaotam turkesztáni dinnye ellenébe.
Bizony akkor kevesebb gond nyomta koponyánkat,
A szivünkben, a lelkűnkben dalos nóta támadt.
No de se b a j! ami elmúlt, sose bántson téged,
Van aranyos humorod és van friss egészséged.
Van méltó utódod és van drága feleséged,
Aki szeret, aki imád, aki rajong érted.

Köszöntelek szeretettel én is kedves mesterem,
Egy csepp bűn téged is terhel, hogy a lantot pengetem.
Igaz, hogy eléggé rosszul, de akár miként is van,
Az évekkel jó Lajoskám ott vagyok a nyomodban.
Igaz, hogy csak az évekkel, de azért büszke vagyok,
Hogy a neved a költészet égen tündököl, ragyog.
Harminc éve, hogy magamba szivtam rimes soraid 
Harminc év után még ma is firkálgatok sorra itt,
Ám amig te eljutottál a Parnaszus hegyére,
Én ott felejtettem magam, valahogy a — tövébe . . .
Sebaj pa jtá s! azért mégis bizisten úgy érzem én,
Hogy hasznomra szolgált a sok csengő, bongó költemény. 
Most, hogy a Pen beválasztott tagjainak sorába,
Hogy friss egészséggel lépdelsz a boldogság nyomába, 
Kívánom, hogy az életet mindig rózsás színben lásd,
És az ötven esztendődet gondtalanul, vidám kedvvel 
Családoddal megduplázd . . .

Cipó-"  különlegességek női, 
~  férfi- és gyermek 

cipőkben legelőnyö 
sebben szerezhetők be -nál



Magamról
Nem tudom, hogy érdekel-e hü olvasóm Téged,
Hogy elcsíptem ma reggel az ötvenedik évet.
Ötven évet lemorzsolni, a fele se tréfa,
Mondok, ha eddig jutottam, megünneplem én ma.
Nem minthogyha fontos lenne nekem ez a dátum,
De úgy érzem, hogy valahogy lejárt a mandátum. 
Lemorzsoltam az életem háromnegyed részét,
Ilyenkor a magamfajta kételkedve néz szét,
Nem hisz már a holnapokban, mert nem lehet tudni, 
Ilyen korban a — gajdeszbe mikor fog eljutni.
Mikor jön a Kaszás ember, a csontos kezével,
Hogy ellovagoljon vele egy csúf, sötét éjjel,
Szó se róla, egynéhányan már szívesen vennék 
Hogyha a fészkesfenébe végtére elmennék . . .
De nem megyek, a kiskésit a földgolyobisnak 
Tapodtat se, amig bort és sligovicát isznak.
Most amikor az életem alkonyához értem,
Hogy a hatodik évtized küszöbére léptem,
Megbékülök haragossal, minden ellenséggel,
Szivem, lelkem melegével, becsületességgel.
Szálljon a dal halkan, csendben hegyen, völgyön által, 
Én meg majd csak megbékülök a fránya „kaszással“ . . .

Hogyha már sör, az áldóját! 
Csak DUNGYERSZKI legyen az, 
Hogyha iszom, Istenbizony.
Bús életemre vigasz.
Nincs is párja az országban 
A jó DUNGYERSZKI sörnek,
Ha néhány kriglit beveszek,
A gondok se gyötörnek!



Láz
Ahova csak be, be térek,
Holmi járványról beszélnek,
Holmi vészes náthalázról,
S te, a puszta szótól fázo l! 
Beburkolod magad állig,
Sőt a koponyád búbjáig,
Izzasztód minden testrészed, 
így óvod az egészséged,
Pedig hogyha egy keveset,
Edzenéd a kényes tested,
S bevennél pár kupicával 
Szembeszállhatnál a — lázzal.
Szó se róla, veszedelmes 
A láz, de csak egy fajtája, 
ügy nevezik z s e b 1 á z és ott 
Fészkel az árva — tárcába.

Az Okruzni Ured meg én
Végre én is megmérkőztem a munkás pénztárral, 
Hadakoztam, verekedtem kézzel is és lábbal.
A „gólokat“ egymásután lőttem az „Urédra“ 
Mindenfelé erről folyik még ma is a téma.
Hiába volt Kövér Micus kapusi tudása,
Felülmúlta tudományát Lucs Feri rúgása.
Bár a biró pártoskodott, mit lehessen tudni,
Hátha valahogy beakar a pénztárhoz ju tn i?
Akár hogy van, akár mint van azt mindenki tudja, 
Ottan biztos a gól ahol postás Gyurka rúgja . . .

SCHWIRTLICH ALAJOS
szeszfőzde és bornagykereskedés

Petnovgnad, Brigadira Ristica 17. - Telefon 259
Minden alkalomra ajánl kitűnő likőrt, rumot, konyakot, duplán égetett tör
kölypálinkát, szilvóriumot, gyümölcspálinkát, finomított szeszt, valamint 
kitűnő ó - és ujborokat. Nagyban és kicsinyben



Kaverna
A mikszer ott a pult mögött,
Egy koantrót, húszért töltött.
A mikszer szép, csinos leány,
De jéghideg, mint a márvány,
A szava halk, a mosolya,
Komor, rideg, mint még soha.
De im, hogy jön egy szőke nő,
Arcára pir szökik elő,
Pillanat alatt fölvidul 
És mint egy szüzike pirul.
Ej ha! mondok, ez már hiba,
Ez biztos, hogy — tribadia.

Búval bélelt tavasz
Az áldóját, ez a tavasz, olyan rideg, hideg, ravasz,
Olyan zord és búval bélelt, mint aki pont telet bérelt.
Sehol egy kis meleg sugár, a nap, ki tudja merre jár,
Bujdosik előlünk szegény, talán csak nincs vaj a fején?
Pedig bizony de jólesne, hogyha végre fölkeresne,
Fölkeresne barátsággal, fölkeresne sugarával,
Cirógatna, simogatna, egy kis életkedvet adna,
Hiszen husvét is már elmúlt s mégis itt lenn, minden feldúlt, 
Itt a tavasz és jön a nyár és jön az ősz, a tél már vár 
És vár a vég, hogy egy napon, csak úgy baráti alapon 
Szeretetből, barátsággal elkísérjen a kaszással . . . 
így múlik el csendben minden, a rozoga ringelspilen . . . 
Hanem azért, csak azért is, ha fenyeget a veszély is 
Hajrá vigan a forgással, s ne törődjünk a kaszással,
Üljünk a bolondhintára, s fütyüljünk a vén rozoga 
Elkeseredett világra . . .

Ma már nem kell töprenkedni, nem kell gondolkozni. 
Ha valaki hentesárut akar falatozni.
Felkeresi 0 L A I I 6  JÓZSEFET, ahol a javából, 
ízletes felvágottakat olcsón bevásárol.
Glaug József, mint mészáros a legjobb árut vágja,
Aki nála húst vásárol, soha meg nem bánja . . .



Prológ
A topolai Mirjam Jótékony Nőegylet estelyére

Hölgyeim, uraim, jóestét kívánok/
Adjon Isten fiuk, szervusztok leányok! 
Köszöntelek szívvel, igaz szeretettel,
Töltsétek az estét hangulattal kedvvel,
A bemutatkozás nem fontos itt kérem,
Jópajtás mindenki ezen az estélyen.
Boldogság, szeretet, szállja meg a lelkünk 
Vigélet, napsugár, ragyogjon felettünk,
Kisipar, nagyipar virágozzon szépen,
A súlyos kamatláb tűnjön el végképpen,
Ne legyen drágaság, ne legyen pótadó,
Legyen végre boldog a földön haladó,
Adja a teremtő, hogy a purimbálon,
Minden felnőtt lányka, hü férjet találjon,
A panaszt, a könnyet ne ismerjék soha,
Ne tudja meg senki, hogy mi az mostoha.
A cél, amely ide vezérelt bennünket,
Nemesítse meg a szivünket, lelkünket,
Olvadjanak egybe a jótettek márna,
Hogy a jótékonyság fenkölt oltárára 
Minél több dinárka kerüljön egymásra,
Ez a rendezőség leghőbb óhajtása.
Évtizedek óta lelkes, nemes gárda,
Szeretettel őrköd Bácska Topolára,
Évtizedek óta tömörült csoportba 
A „Mirjam“, hogy a bajt itt-ott orvosolja,
Hogy az éhezőknek táplálékot nyújtson,
A ruhátlanoknak meleg ruha jusson,
Iskoláknak legyen szorgos növendéke,
Minden jóléleknek nyugodt menedéke 
Igaz, hogy a mai pénztelen világban,
Van éppen elég gond minden egyes házban,



Van min törni fejét papának mamának, 
Honnan szerezzenek hozományt a lánynak, 
Aztán cipő, kalap, öcsikének ruha,
A kis babucinak kócos hajú buba,
A Pistának súlyzót, hadd edződjön izma, 
Andris kocsisnak kell rámás szárú csizma, 
Néhány méter karton a kis pesztonkának, 
Szappan, pirositó Julis szobalánynak,
Hát még a sok tankönyv, külön zeneóra,
Óh mi minden hárul, szegény halandóra 
És még ezer féle, a jó Isten tudja,
Hogy egy jó apusnak mindez honnan futja, 
Dehát uramisten, ha még oly mostoha,
Ha még olyan súlyos az emberek sora,
Még nem jelenti azt, hogy mi hébe-hóba, 
Össze ne kerüljünk egy, egy fordulóra.
El tehát a gonddal, el a búval márna, 
Minden arc fakadjon önként mosolygásra, 
Dévaj fesztelenség, pajzán jókedv, lárma, 
Vigkedély legyen az est szignaturája.
Itt a villanysugár ragyogó fényében,
Ahol mámor-illat dúsan száll a légben,
Ahol a szeretet gyökeret vert márna,
Ezt a célt az Isten százszorosán áldja.

Az utazó közönség kedvelt otthona a

JJ Cen tralu-szálloda
Kávéház - Étterem ]

Napi panzió . 60 ' —  Din 
Ebéd menü .  12' —  Din 
Vacsora menü 10' —  Din

Kitűnő fajborok, s zo lid  
árak, figyelmes kiszolgálás 
A b o n en sek  felvétetnek!
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Fekete husvét
Hiába mosolyog biztatón az élet,
A piros husvétból fekete husvét lett.
A gondok árnyéka kisért véges-végig, 
Elkeseredésünk felnyúlik az égig.
A nap szédületes, csodálatos fénye,
Hiába is hull rá az ember fejére.
Mutathat a naptár százszor piros napot,
Mit ér az ünnep, ha kedélyed elhagyott.
És elhagyott régen az ünneppel járó 
Terített asztal és vendégekre váró 
Vidám házigazda pálinkás jó kedvvel, 
Kaláccsal az asszony igaz szeretettel.
Rég volt, nagyon régen, kár erről beszélni,
Ma bűvészkedni kell, hogy megtudjunk élni. 
Talán majd jövőre, szép piros husvét lesz, 
Talán az ember is kevesebbet vétkez. 
Elmúlnak a bajok, nem lesz gond és bánat, 
Örömünnepe lesz legénynek és lánynak.
Lesz majd mákos kalács, sonka, kolbász száz is, 
Lesz megelégedés és lesz vidámság is.
Lesz majd pirosra és kékre festett tojás,
Lesz a kutnál csodás húsvéti locsolás.
Minden lesz Testvérem, boldog jólét, hidd el. 
Lesz újra becsület és lesz újra hitel 
Lesz szőlő, lágy kenyér, zene, heje-huja,
Lesz zsolozsmás ünnep, dicső halleluja !

Női- és férfi-divatfehérnemii, nyakkendők, 
divatkesztyük, selyemharisnyák, bőrkézi
táskák, kötött- és szövöttáruk, rövidáruk stb.

a legnagyobb választékban

J Mesznik Imre cégnél
3  í  1 rrPetrovgrad, Főucca



Buza szalma lett
Jupiterre esküszöm, hogy nem az irigység beszél,
Mit bánom én, akárhonnan, akármerről fuj a szél.
Az se izgat, ha Johannák, vagy Misinek sikerül 
Célt elérni „tekintéllyel“, egy-egy szűzike (?) körül.
Én csak éppen leszögezem, hogy egynéhány nap óta,
Az éjfélutáni élet, minthogyha vigabb volna.
Mintha kicserélték volna egyik-másik családfőt,
Aki eddig házon kivül alig ismerte a nőt . . .
De lám, mégse olyan mamlasz papucsbácsi mint hiszik, 
Bizony ha alkalom nyilik, udvarolgat és iszik.
Ilyenkor nem inyenckedik, és nem is válogatós,
Lehet pelyhes, de az se baj, ha véletlenül anyós.
Kiveszi a részét amint engedi a viszonya,
Fő, hogy szalmasága alatt legyen néhány „viszonya“.
Igaz, hogy ma a szerelem, nem attól függ, mitől lóg, 
Hogyha teli az erszényed, úgy simán megy a dolog . . .  
Egyébként fő a változás, éljen hát a szabadság !
Ezért nem fog neheztelni kedves nénémasszonyság.
Régi igazság, hogy aki haragszik, nem izélhet,
Épp oly igaz, mint ahogy ma a Búzából — „szalma“ le t t . . .

Tyüh ! micsoda veszedelem! Húszezer nő az uccán,
Jaj neked könnyű szerelem: mi lesz veled ezután?
Mint a kivert kóbor — kutya loholsz majd gazdátlanul, 
S paragrafusba ütközöl, hogyha szived lángra gyűl, 
Vájjon eztán, rendben leszünk azzal az egészséggel, 
Hogyha máskép nem lehet csak „törvényes“ feleséggel?

fakereskedése le,eIon JU1-
la tűzifa, koksz, porosz kőszén, beli§éei faszén, 
barnaszén a l e g o l c s ó b b  napi  árban.

A kiűzött szerelem
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Röpülök
Meginvitált az elnök ur egy kis röpülésre,
Azt mondja, hogy Petrovgrad szebb odafőntről nézve.
Minél magasabbra kerülsz annál szebb a város,
Tízezer métertől már nem látod milyen sáros.
Ott nincs lelketlen uzsorás, nincsen végrehajtó,
Ott a nagy végtelénségben nyitva minden ajtó.
Ott nincs semmiféle adó, se gond, se bubánat,
Ott mindenki kedve szerint napestig pipálhat.
Nincs ott váltó óvatolás, nincs kamat, nincs méreg,
Egymás mellett szegény, gazdag békességben fér meg.
Ám de — mondok — mi biztosit a sztratoszférába,
Ahol nem igen ér földet az embernek lába?
Vájjon nem-e tiltakozna néhány hitelezőm,
Hogy veszélyben forog pénzük, azaz, — pardon — a főm. 
Hát csak inkább hadd röpüljön az elnök ur kérem,
Én a földgolyóbissal is valahogy beérem.
Nem kívánja a repülést semmi nemű énem 
Röpit eleget engemet kedves feleségem.

Lucs Ferkónak
Kedves Ferkó komám! ne csodálkozz kérlek,
Hogy ezen a héten rólad szól az ének.
De már alig győzök felelgetni r á ja :
Hova a csudábá tűnt el az a Fránja?
Hol és merre bujkál kérdezgetik egyre,
Látod komám ezért kerültél tollhegyre.
Most, hogy becses képed a Tükör-be került,
Valamennyi kis lány pofija felderült.
-  Nini, itt a P u rc i! — mondják hahotával 
Vájjon szegény hogyvan ott a kupicával?
Hogy izük a mundér, a bakancs, a puska?
A fekete kávé, a krumpli galuska?
Vájjon jut-e idő egy picurka flörtre?
A nagy idegenben hány kis bimbót tört le?
És igy megy ez folyton, de én diszkrét vagyok,
Mint csuka a vizben nagy mélyen hallgatok.
No de az ég veled kedves, jó cimbora !
A viszontlátásra, talán karácsonyra . . .



Korteskedés
Minek is tagadjam, tragikus az eset,
Csak az vigasztal, mással is megesett.
Egész héten által kortesuton voltam,
Egy kis pénz nem árthat, in mich — igy gondoltam. 
És már tervezgettem, mit fogok csinálni,
Hogyha nem kell többé másnak agitálni.
Lesz pénz bőven és lesz szép, gondtalan élet,
Lesz vig muzsikaszó, szórakozás, ének.
Nagy keletje lesz majd a sligovicának,
Lesz egy kis törlesztés Belényi Mihálynak.
Jut majd a suszternek, szabónak és másnak,
Jut egy néhány dinár a Péter prímásnak.
Minden lesz gondoltam és már jóelőre 
Előlegeztem egy néhány dinárt — nőre.
Ment is minden szépen, a maga rendjében,
Nem is múlott máson, mint a fránya pénzen.
Ez az, hogv a fene egye meg a magját,
Ezt a gonosz Démont de nehezen adják,
Minden tervem füstbe szállt reggelve kelve,
S most itt állok a sok reményekkel telve.
És töröm a fejem, pénzre szert hogy tegyek,
Hopp ! Megvan, egyszerűen ellenzékbe megyek . . .

Hotel „National" felika Kíkinda
Az utazóközönség legkedveltebb otthona — 35 kényelmesen berendezett 
szoba, minden komforttal — Hideg- és melegviz-fürdő — Kávéház — 
Étterem — Kellemes kerthelyiség — Állandó varieté — Palais de dans — 
Szállodai luxusautó minden vonatnál — Autógarázs — Elsőrangú étel és 
ital — Pilseni sör — Szolid kiszolgálás — Modernül berendezett mozi 

— Állandó világslágerek hangosfilmekben

Rendkívül m érsékelt árak!



Kánikula
Hála minden égi szentnek, végre valahára 
Rámosolyog a napsugár Brankován Gyókára.
Befutott a kánikula, tüzes melegével,
Ölelkeznek már nagyban a Bega hüs vizével.
E hőségre évek óta epekedve lestünk,
Most aztán jó feketére festhetjük a testünk.
Fekete lesz a combunk és fekete a hátunk,
Fekete lesz akit csak a Gyókó strandján látunk.
Szebb, jobb jövő, köszönt eztán az idei nyárra,
Szebb, jobb napok virradnak majd Brankován Gyókára. 
Ez a nyár tán gyümölcsöt hoz kamatos kamatra,
Úgy, hogy végre a Gyókó is felönthet garatra.
A nap reményteljesen süt minden földi lényre,
Biztatón úgy a gazdagra, akár a szegényre.
A napsugár forró csókja forralja a vizet,
Most ez egyszer a Természet bőségesen fizet.
Vidám, élénk élet folyik a Brankován strandon,
Nem is csoda, ha jó kedvvel pengetem a lantom ! 
Napbarnított embersereg hangos kacagása,
Költözött a bufelejtő Brankován strandjára.
Talán e nyár kárpótolja a sok veszteséget,
Kibékiti a zord anyóst és a feleséget.
Jut majd egy kis pénz adóra és egyébre, másra,
Jut majd talán egy kupica jó sligovicára.
És hogyha mindenre jutott a sok szép reménnyel,
Vájjon mit is kezdjek el a felhalmozott pénzzel?
Hopp! tudom már mit kell tennem, tudom mit csináljak, 
Összegyűjtöm s odaadom Belényi Mihálynak.
Így aztán hogyha eljön a lapkiadás napja,
Miska komám nem izgul majd mert pénzét megkapja.

NE DUÓN fE l HANGZATOS BEK-
IÁP1NAK hanem forduljon DlZfllOIMIltll

MISI modernül berendezett szalonjához
és legtartósabb DAUERWELLEN készül.

MISI SZÁLÚN



Lelbach Gyula bátyámnak!
Dicsértessék Gyula bátyám ! Adjon Isten jónapot,
Vidám kedvet, egészséget, s minél kevesebb adót.
Kelt bökversem Fokházfalva, néhány év Krisztus után, 
Begapart, első emelet, negyvenhatos celiaszám.
Az ablakom kicsi, rácsos, ajtómon dupla lakat,
De csak azért, hogy éccaka innen ki ne lopjanak.
Fekvő helyem? Nohát erről lehetne mit csevegni,
Egész éjjel, kéjjel, vérrel kell a pólóst etetni.
Forr a vérem, agyam majdhogy szétrepeszti menhelyét, 
Ütlegelni szeretnék most jobbra, balra szanaszét.
H e j! Azt a nemjóját ennek a ragyás vén világnak,
Vájjon tudják-e odafönt, hogy itt lent mit csinálnak ? 
Bizonyára kisebb gondjuk is sokkal nagyobb annál,
Mint törődni, hogy egy firkász miről és kiről firkál.
Hogy egy Írásom megjelent lett belőle sajtóper,
És bevált a szálló ige, hogy „sok lúd disznót teper“. 
Harminc nap napsugár nélkül, bizony fele se tréfa,
Látod kedves Gyula bátyám, ezért kesergek én ma.
No de seb a j! Üsse a kő, lesz még szőlő, lágy kenyér,
Lesz még úgy is, hogy alábbhagy a perlési szenvedély.
Lesz még ünnepi kalács is, lesz érett gyümölcs a fán, 
Minden lesz, csak mi nem leszünk egy szép napnak hajnalán. 
Ámde addig amig reám köszönt az utolsó est,
Az élettől kizsarolom, a jót és a kellemest!

Kitüntetés
Drágán Kristóf a belgáktól aranyérmet kapott,
Mert gyárában készitik el a legjobb kalapot.
Ez a belga kitüntetés nagy ritkaság nálunk,
A dicső kitüntetettnek szívből gratulálunk !

L. PERKOVAC
PETROVGRAD 

LIKŐR, RUM, BRANDY, MÁLNASZÖRP



Pipadohányt se ér ma az élet
Hajmeresztő szenzációk egész légiója,
Csak úgy zudul nap-nap után az újságíróra. 
Nincs nappala, éjszakája a sok borzalomtól,
Nem csoda, hisz a sorsharag valósággal tombol. 
Működik a balta, bicska kicsiben és nagyban, 
Hol megfordul a hasadban, hol pedig az agyban. 
Nem kell irni hasriportot, nem kell futni hőben, 
A lopásból, a csalásból jut a tolira bőven. 
Kispanama, nagypanama, krumpli, borsó, lencse, 
Ebből, abból hasznot huzni, bogami, szerencse.
A temérdek zsebmetszésről, hogy ne is beszéljek, 
H ej! veszélyes varázsa van a pénzes erszénynek. 
Kéjgyilkosság, öngyilkosság mindenféleképpen 
ügy terem itt akárcsak a gomba kint a réten. 
Hamispénzek gyártása és egyéb csekélységek 
Már, már nem is izgatják a jámbor közönséget. 
Minden újság tele van ma rémes förtelemmel, 
Éva lúggal, Pista pedig végez revolverrel. 
Ugylátszik, hogy pipadohányt se ér ma az élet, 
Úgy dobják el mint egy elszitt cigaretta véget.
E j ! Azt a nemjóját ennek a ragyás világnak, 
Vájjon tudja-e valaki, honnan dirigálnak ?
Talán csak nem költözött le nagy takarításra,
A kénköves alvilágból Belzebub és társa . . .

Aki egyszer megizlelte a sziszáki ásványvizet,
Soha többé mást nem rendel, csak azt issza, csak azt fizet. 
Amióta a sziszaki vizet iszom, tudom mi jó,
Terjesztője Petrovgrádon a közkedvelt STRLEK MIJÓ.

Alapittatott 1895 Alapittatott 1895

ÖZV. P1ERRE JÁNOSNÉ
Első petrovgradi gőzerőre berendezett müfestőde, vegytisztító- és 

fehérnemümosó-intézete, Miletiéeva ulica 27 (saját ház) 
Főüzlet: Subotiőka ul. (Pénzügyi palota)

Vidéki megrendelések gondosan eszközöltetnek!



Bekocogott az ősz
Hogy bekocogott a rideg, barátságtalan bősz ősz,
Hazakerült a határból Jóska bácsi, a vén csősz.
Nincsen már mit őrizgetni kopár minden odakint,
Jobbról, balról kósza szellő sunyin feléje tekint.
Megszűnt élni, fü, fa, virág, elillant a napsugár,
Szegény ember dideregve összehúzott nyakkal jár.
Bizony a fele se móka, Istenkém, mi lesz velünk?
Ha csak rá gondolunk már is kezd szédülni a fejünk.
Tréfa ide, tréfa oda, akárki, akármit mond,
A legkomolyabban itt van a fa, a szén, a koksz gond.
A küszöbön kacérkodik a rettegett téiapó,
Néhány lépésnyire tőle őrt áll a fagy és a hó.
Itt ellenség, ott ellenség, az árgyélusát n ek i!
Vájjon létezik-e ember ki a telet szereti?
Nem mondom, ha lenne egy kis szenem vagy fám, igy talán 
Még valahogy korgó hassal magamat vigasztalnám . . .
Ámde éppenséggel semmi, valahogyan nem stimmel,
Ha csak fel nem melegedek*néhány biccegő rimmel . . .

Fránya mester vadászaton
Fránya mester, mint jó vadász szeret vadászatra járni,
Hü társával „Lilikével“ gyakran lehet őket látni
Ahogy egymás mellett csendben, nagy komolyan kocorognak.
Mindaketten dús zsákmányról, jó fogásról ábrándoznak.
Hogy milyen vadra vadásznak ketten lesben „Lilikével“ ? 
Borús napon, derűs napon, reggel, délben, este, éjjel?
Nem kérdi azt senki tőlük, ők csak mennek, ők csak jönnek 
És jó vadászhoz méltóan, néha, néha egyet lőnek.

Ma már köztudomású, hof férfi_ és nö!szövetekf-t’selyem, nyersselyem, zefir, 
batiszt, fullár, lenvászon, selyemkendőket, barchet, kész papla
nokat, elegáns asztalterítőket, szabókellékeket, ruhabéléseket stb.
legolcsóbban C r f A l i i *  N Í I í a I a  rőfös- és divatáru

vásárolhat 31UII1 Î IHvItl kereskedésében
PETROVGRAD, ZlTNl TRG (a városi mérleggel szemben)

Legolcsóbb bevásárlási forrás!


