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T o lv a j  tr ü k k

Clemenceau (miközben kergetik): Fogják meg! Hazudott...
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Párisi pincékPárisi pincék, hej, párisi pincék,Hajdani nagyságnak bűs katakombái.Mik fölött viharzón száll a gyász, az Ínség S hullnak az ifjúság vad hekatombái;Hová nagy remegve menekül a csalt nép. Ébredezve benne már haragos sejtés:Párisi pincék, adtok-é italt még,Melyben lelkes tűz van. vigasz és felejtés?Párisi pincék, márványfalak mélyén. Könnyektől szivárgó, szivár, puszta boltok : (íyötrödökke! zsúfolt gyomrotoknak éjén Akad-é még vidám, akad-é még boldog? Ifjúság szerelnie, férfi büszkesége —, Asszonyok varázsa, gyermek édes bája: Minden szépet elnyelsz, falánk pince-gége. Nedves, csúszómászó remegés tanyája.Paris híres fénye hová lett mivé lett!Az egész világra dús derűt sugárzó?Hol a hajdani víg. muzsikáló élet,A karcsú spádévá köszörült sugár szó?A kecses avemiek. a tágas boulevardok.Hol csupa fényűző pompa, ékszer, kincs ég?— Néma a város, mint a temetőárok: Elnyelték, temették a párisi pincék.Párisi pincék, kriptái a szépnek.Könnyes koszorúmat fonom tifölétek.Asszony, kit eldobnak, virág, kit letépnek :Ily sorsra veté a franciát a vétek.Lohad már, lankad már vérbe fojtott iiszkéii A nemes gall tűz, a nemteienül szított. . .Verje meg az isten, ki aljasul büszkén Halálra uszított, halálba taszított!
FurcsaAz ántánt először az ellen tiltakozott, hogy ö kezdte a háborút, most meg Clemenceau az ellen védekezik, hogy ő — el akarta kezdeni a beké».-------3-------

Stájgerolják a sírokatVegyes érzelmek közt olvastam azt a hirt. hogy a Új
város közegészségügyi osztálya a köztemetői sírhelyek árának felemelését kéri.Másnap éjszaka megjelent előttem nagybátyám. Hulla Jeromos szelleme és síri hangon a következőket mondta:A hir megbotránkoztatott!Egész közeli és távoli szomszédságom nevében tiltakozom eme méltánytalanság ellen. Tudomásunk szerint az élők házbérét a legújabb törvényes rendelkezések értelmében nem lehet felemelni. Hogy lehetne akkor a miénktt. akik feltétlenül gyöngébbek vagyunk az élőknél. Bizonyítja ezt ama körülmény, hogy az élők valamennyien meg tudtak küzködni a háborús nehézségekkel. mig mi belepusztulunk. Utoló menhclyiink stájge- rolása ellen a leghatározottabban tiltakozunk.Ezeket mondta nagybátyám. Hulla Jeromos és én fölébredtem. '

í 2.s«4m
L E G  J O B í i - K Ö N Y V E K

Ejnye ! Hát már Mark Twain is tudta ? . . .
Hogyan győzhet OlaszországVeneto szerint egy semleges állam követe azt a közlést tette a Szentszéknek, hogy Rómát a központi hatalmak a pápára való tekintettel, mindenkor meg fogják kímélni. A párisi haditanács most azzal a tervvel foglalkozik, hogy a Szentszéket hadicélokra rekvirálja és mindig a legveszélyezettebb pontokon helyezi el. így az ellenség tüzérségi fölényét megbénítván, könnyen haladhat a dicső olasz hadsereg a végső győzelem felé.

* Süt a mama
Pesti népdal, mely abból az atka- 
lomból született, hogy a kává házak
ban és vendéglőkben betiltották a 

fehér kenyeret.
Süt a mama, süt a pék,
De már nem pogácsát.
Isten áldja meg a székcs- • Főváros tanácsát.
Drága kenyér, tiszta fehér, 
Ettünél mint álom .
A te visszaérkezésed  
Szívszorongva várom .
Ámde mégse csüggedjünk et, 
Sem  malik, mi késik.
A gyomrunkat tegyük jégre 
A jö vő  termésig. —y
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B o jtá r fo g a d á s  G a r a y  ra/za

liojtár: Mán pedig ötezer koronán alul nem szegődök be : a kosztom pedig reggel kávé vagy tojj* •''Unkával. Délbe három tál étel. uzsonnára pörkölt, vacsorára két tál étel. nteg minden napra két liter bor. Mát csak nem vagyok hivatalnok vagy tanár.
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JKit mondjak, Második Hózse/ és minden(Történelmi dráma, vagy mit tudom én, szent isten, 'négy felvonásban!... felvonásban és holmi tömör színészekkel, gőzölögve és ragyogón, isteni József, kissé kábultan és hermelin.)Irta: mittudomy Isteny Dezső.
Első felvonás.(Habsburg trónterem.)

József (egyedül ül íróasztalánál és dolgozik!!... dolgozik, királyi diurnista, vagy mit bánom, halhatatlan napszámos, egy felség! csekélység! megszakítás nélkül, folyton írja alá az aktákat, lakatot ráspoiyoz és dolgozik, folyton dolgozik): Itt ülök, egyszerű Íróasztalom előtt, királyi sas, egy bálvány! mit tudom és semmire nincs gondom, csak a munkára, a tettekre!! csekélység! király^és ember, de inkább ember, holmi volrairei lendületben, elferdülve, gyönyörű! és azt olvasom Marcza- linál, hogy mindent megvetek, ami külsőség, fonna, hagyomány, bitang lendület és mit*tudom, korona!! korona, csekélység... (felteszi fejére a kalapját) egy császár!... császár!!... kalappal a fején, rettentően és kéjesen, irtóztató József! császár vagy kalaposinas? mit bánom! én csak dolgozom és dolgozom és nem akaróm és nem akarom. . .  (közben, míg ezeket mondja, folyton dolgozik, kérlelhetetlenül és szótlanul, össze- szoritott fogakkal, csikorogva, szegény édesem/ szorgalmas József, a legjobb tanuló! és minden).
Inas (jön): A magyarok!
József (dobbant): Hadd jöjjenek!
Holmi magyarok tcsótárral, forgókkal és mentékkel, ragyogón): A lá ...
József: Magyarok! istenem, magyarok! ragyogd tollazatokkal, mint holmi súlyos pávák, nehezen és dobogva. . .  és szavak, szavak, szavak!
Magyarok: . . .  szol. . .
József: És szavak és frázisok, semmi egyéb !... nekem! nekem, egy Józsefnek, csekélység, aki, ha frázisokat és szép szavakat és üres. gyalázatos lendület keserű jelzőit hallom, az undorom nyálát harapdálom elferdült szájam aranyszélein, egy fenevad!! aki csak a tettekre vagyok ize, egy pali, hatalmas kémény, a megvetésem kormos gomolyát pöíiögve, olthatatlanul!
Magyarok: . . .  gá . . .
József: Hlég! elég a hiú frázisok és jelzők és szavak püffedt lakomájából! és nem és nçm. . .  istenem! egy Rousseau után! a világosság és érthetőség századában, csekélység! mikor én arra törekszem csak, hogy egyszerű... istenem! egyszerű és érthető és emberi legyek, egy ember!! csekélység... gondolkodó lény, holmi kecses műszer, gép, gondolkodó lokomotív, a tengelyek és csavarok és regulátorok és kerekek ferde vonal- 

^ zásában, síkosán és olajozva, az acélhengerbe nyomuló dugattyúk kéjes mámorával, ragyogón!!
Magyarok: . . .  ja . . .
József: Hl, e l . . .  elég volt! tetteket akarok és nem szavakat!
Magyarok.el.
Inas (jön): A pápa!
Pápa (belép): Hiam! az anyaszentegyháv. nevében jöttem! Térj meg, kérlekalássan* és arra is szerettelek volna kérni, tudod, kérlekalássan, hogy hadd abba ezt a rideg hangot és a folytonos cselekvést és, kériekalás- san, adj már egyszer egy kicsit arra is, hogy szépen fejezd ki magad és ne csak arra mindig, hogy praxisán

és tárgyilagosan gondolkozzál és beszélj, kérlekalássan, mint egy hivatalnok.
József: Nem és nem! nem akarom! én csak egy ember vagyok! mit bánom, isteni könyvelő, egy bibur- hivatalnok, egy hermelin strazzista! mint bánom! de nem kell nekem az egyház, isteni hattyú, lobogva a felhők közt, dicső őrült, és minden! S keresztülhurcolom, eltévedt arkangyal, az akaratom keserű sörényét, ragyogó köd, minden pompátokon! Gyakorlati angyal, csekélység. és^mit mondjak? az egyszerűség és gyakorlati észszerűség marcangoló tébolyában!...
Pápa (félre): Nem lehet vele beszélni, miután az ok és okozat száraz és rideg szemléletének alapján állva, nem értheti meg azon tulajdonságomat, miszerint fantáziámat, azaz képzeletemet többre becsülöm bizonyos esetekben a helyesen felépített gondolatrendszcr összetevőiből származó eredő eredményeknél. (Hangosan.) Isten veled, te rideg és száraz gondolkodó, miután a fantázia, azon képzelet világát nem akarod tudomásul venni. (Hl.)
József (tajtékozva összerogy).Függöny.

Negyedik felvonás.(Haldokló terem.)
József: Hozzák be a halálos ágyamat.(Két poroszló behozza.)
Liechtenstein Aranka hercegnő: Császárom! Még mindig ragaszkodik ahhoz az izéhez?
József: Az állam én vagyok.
Liechtenstein: Felségednek könnyű, de nekem nincs állam.
József: Nem és nem!
Kamiitz: Felség, vonja vissza rendeletéit egy tollvonással.
József: Nem és nem! A történelem szent nevében!
Kaunitz (keserűen): A történelem?! Hiszen éppen a történelmet hamisítja meg felség, ha nem irja alá a visszaszívást! Minden történelem-könyvben benne van, hogy visszaszívta.
József: Az más! Észszerű okokkal rám lehet Itatni. Hamisító mégse akarok lenni. (Aláírja.)
Kaunitz: Ezt csinálja utánam Tisza Pista!
Clémenceau: Ezek a boche-ok példátlan indiszkrétek! Előbb a Czernin pletykálja el, hogy én ki akartam békiilni. most meg a Szomory elárulja, hogy Második József végre minden rendeletét visszaszivta! Nem lehet velük kezdeni, — vége nagy terveimnek!(Meghal.)

(—inti)

IntelemA usztriában, Ausztriában Hát inkább csak itthon harcol: Már m egint ágál a hű cseh, O tt csak hátra, — itt előre! H ogy rettentő harci hevét ,Valam iképen lehűtse. Oh hu csehem bátrak bátra.
*  Jo  lesz állni itt is hátra,O laszhonban, Flandriában Külőmben a fokos nyele Veszélyben volna a bőre, Ró majd egy-két sort a hátra !

------ •------- %

Önálló töprengésA német csodaágyú százhúsz kilométerre visz. Vájjon melyik lehetett az a szerény kis lőtér, ahol a csodaágyút kipróbálták?
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A  Katonai tartozás rajza

\Kérem, Mister Wilson, szíveskedjék már egyszér beváltani ezt a váltót. Nem lehet állandóan prolongálni.. .
Éljen a béke!Oláh béke. orosz béke * * í z  a béke oszt* a béke!Már senkit sem érdekel,A föiajzott m agyar g ég e  Egész másról énekel.SifH, hogy T isza  s W ekerle Holmi alkura kész-é; kurjantok vagy négyet-ötőt: Békét kötött, békét kötött Az Emtéká s Eftécé.

Ez köll csak a m agyarnak! Ennek h íjján  éreztük csak Szájunk izét fanyarnak.Most a kedvünk raézes-mázos, Kedves olvasóm , té cé;Süt a nap, elűzve ködöt: Békét kötött, békét kötött Az Emtéká s Eftécé.

Elmélkedés— Sehol sem múlik olyan gyorsan az idő, mint a vendéglőben. Ha valaki öt percig van benn, már ordít: Pincér, már félórája várok!
C S O D A B O G Á RLelki vigaszA 3-as számú k. u. k. Reserve-Spitálban, mely a köztemetőhöz közel fekszik, a villanyozó terem bejárata fölött a következő fölfrás ékeskedik:„Innen csak a köztemetőbe van kijárás.*
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Nagy pénzre tehet szertAz újság valósággal reszketett a kezemben, mikor a hirdetési oldalon megpillantottam eme sorokat:— Nagy pénzre tehet szert, ha közszükségleti cikkünk terjesztésével foglalkozik . . .Vájjon mi lehet az a közszükségleti cikk? A kíváncsiságtól marva siettem el a jelzett címre, ahol egy kövér úr fogadott.— Gyászos Alajos vagyok -  mutatkoztam be szerényen.— Örvendek. A neve máris konveniál. Ön a mi emberünk. Cégünk ugyanis a „Kényelmesen a mennyországba" című temetkezési vállalat fényes jövedelmet fog bizositani az ön számára, ha koporsóink terjesztésével foglalkozik. Itt arról van szó, hogy nemrég erős konkurenciát kaptunk. Éppen szemben velünk nyitott ki a „Föltámadás garantálva" című temetkezési vállalat, melynek tulajdonosa, Sírkövy Tamás személyesen munkálkodik az üzletfelek megszerzése érdekében. Nézzen ki az ablakon, ott áll éppen... Ezt a Sírkövy Tamást kell magának lepipálni!— Le fogom pipálni — mondtam elszántan és a kalapomat fejemre csapva elrohantam, hogy megmérkőzzek Sírkövy Tamással. Azzal rögtön tisztába voltam, hogy mivel koporsóra csak halottnak van szüksége, nekem elsősorban egy halottra van szükségem, ha koporsót akarok eladni. De mivel az illető halottal a halála után már nem tárgyalhatok, olyan állapotban kell fölkeresnem, amikor még él. Már most hol találok én olyan halottat, aki még él?Hihetetlen szerencsém ebben a percben elébem hozta a keresett egyént. Ott állt nem messze tőlem a Duna- parton. Kalapját komoran szemébe húzta és látszott rajta, hogy öngyilkossági terveket forgat az agyában. Odaléptem hozzá.— Uram, — mondtam gyöngéden, ne ugorjon a vízbe. Az élet oly szép. . .A szerencsétlen sírva fakadt.— Milyen jó ön . . .— Az élet oly szép és a víz hideg, — folytattam emberbaráti szeretettel. — képzelje, hogy becses testét csúnya halak rágcsálják össze. Ne ugorjon a vízbe, hanem inkább lőjje főbe magát. Cégünk olcsón és jutányosán fogja eltemetni, ön meg lesz elégedve a kényelmes szállítással. Uraságod nem fog panaszkodni, biztosítom . . .Az öngyilkosjelölt éppen felelni akart, amidőn, mintha a földből nőtt volna ki. ott termett Sírkövy Tamás.— Temetkezzék nálunk uraságod és biztos lehet a föltámadásról. Cégem, a „Föltámadás garantálva" temetkezési vállalat 3 évi jótállással szállítja a koporsót, lia uraságod netán 3 éven belül nem támadna föl. a cég hajlandó tovább is várni. Cégem neve nem a régimódi Entreprise des pompes funèbres! Mi azt lefordítottuk franciából és magyar fordításban így hangzik: Egyet alszik, aztán pompásan fölébred. . .  Én eltemetem önt, uram, 200 krónért.— Helyes, — mondtam erélyesen, akkor mi eltemetjük önt 150 krónért. Kegyeskedjék nekünk meghalni.— Százért, — lihegte Sirkövy.— ötvenért, — pihegtem fogcsikorgatva.Tudja mit fiatalember, — hörögte erre Sirkövy •- én eltemetem önt ingyen a reklám kedvéért. Ragadja

meg fiatalember ezt a nagyszerű ajánlatot, mert soha életében nem lesz többé alkalma, hogy ilyen olcsón meghaljon. . .

Ezt már nem voltam képes túllicitálni, hát vesztett félként elrohantam a csatatérről. De nem adtam még föl a küzdelmet. Ohó, szerzek én még magamnak haldoklót. Egyszerűen fölmegyek u*z első orvoshoz, majd ad az nekem kuncsaftot jó provízióért, akár százat is.Szaladni kezdtem, mint aki elfelejtett sorsjegyet vásárolni. Berontottam Doktor Aspirinhez és előadtam kívánságomat egy százkoronás kíséretében :Ajánljon doktor úr nekem egy haldoklót, akinek nemsokára szüksége lesz egy kényelmes koporsóra. Száz koronát adok a tippért. . .Doktor Aspirin földiktált egy címet, ahova én boldog örömmel szaladtam el.Ott ült a haldokló egy öblös karosszékben, borogatások között, várva a megváltó halált. Pedig jó tagbaszakadt ember volt, egy közismert díjbirkozó, aki szív- elzsirosodúsban szenvedett. Nagyon finoman beszéltem vele:- -  Doktor Aspirintől jövök uram, akitől tudom, hogy uraságod közeláll ahhoz a határhoz, mely a véges földi életet a végtelen túlvilág! élettől elválasztja. Én tehát, mint a „Kényelmesen a mennyországba" temetkezési vállalat képviselője ajánlom uraságodnak. jól sveifolt, testhez álló koporsóinkat. . .A haldokló előbb elsápadt, aztán fölugrott a karos- székből és egy haldoklótól meglepő fürgeséggel megragadta a galléromat. Aztán egy olyan fogással, mely díjbirkozói pályája legszebb mesterfogásaira emlékeztetett,* csendesen kitolt az ajtón.Minden porcikám fájt s mire kiértem az utcára, inagam is haldoklónak éreztem magam. Elhatároztam, hogy fölmegyek Dr. Aspirinhez és súlyos szemrehányásokat teszek neki ezért a finom tippért.De amint a doktor ajtajához értem, észrevettem, hogy valaki óvatosan követ. Sirkövy Tamás volt, aki megsejtette, hogy tippeket kapok Dr. Aspirintől és utánam jött, hogy itt is túllicitáljon. A nyomorult. . .De most lefűztem. Bementem Dr. Aspirinhez, elővettem a pénztárcám. •— koszt, vas/.koszt! és abosszú kéjes lihegéséve! mondtam:Doktor úr, itt van 200 korona! Ajánlja ugyanezt a kuncsaftot a kollegámnak is . . .
Qosztonyi Adóm
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Feiks rajza
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Készülődés a Király-díjra Feiks rajza

Andrássy istállótulajdonos. — Hallja Vili, ha most be nem hozza a lovat, hát elcsapom.VVekerle tréner. — Nagyon sok a hús a lovunkon. Ha Vili zsoké le tudna róla lovagolni néhány kilót...
A nagy tárgyalásAzt mondták, hogy nem tárgyalnak, és most mégis kitűzték a tárgyalás napját. A tárgyaláson a munkapárt és a kormánypárt teljes vezérkarával vonul fel. Nagy érdeklődéssel várják a tárgyalás kimenetelét. Hír szerint a kormány rendkívül izga tott, mert attól fél, hogy a árgyalás felmentéssel fog végződni.

----------_ o -----------

A müveit szabó
Kedves Borsszem Jankó!, Kecskési Benedek a szabóm rendkívüli szeretettül viseltetik az irodalom iránt, dicsekedve szokta emlegetni , ama hazai jeleseinket és kiknek testére ő szabta a ruhát, sőt titokban ő maga is ir. A múltkor elvittem hozzá egy ruhámat, melyet még béke idejében Berlinben csináltattam, hogy a szövet- hiányra való tekintettel fordítsa ki. A szabóm nagyszerűen végezte el a kifordítás kényes munkáját és úgy látszik, maga is megvolt elégedve az eredménnyel, mert a vignettáján a következő büszke fölirást olvastam:— Német eredetiből fordította Kecskési Benedek.

Béke a sportvilágban— Mit szólsz hozzá? Megkötötték az FTC— MTK-békét!— Szent isten! Nem is emlékszem, hogy mikor üzentek ezek hadat nekünk.------------j ------------
Szép az önzetlenség— Nem kölcsönösnél Sponicernek húsz koronát?— Olyan nagy szüksége van rá?— Igen. Nekem tartozik vele és meg akarná fizetni.

Nehéz probléma— Megyek a tárgyalásra.
—rHát hogy áll a pered?— Bizony kicsit kétes. Van ötven koronáin. Nem tudom, ügyvédet szerezzek-e érte, vagy inkább két tanút.
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Lakásmizéria— A szomszédunknál betörtek az éjjel és mindent elvittek.— Hála istennek, végre van Pesten egy — üreslakás. . X
Bajnokyék a kártyabotrányokról

Végre akadt egy Sándor László, aki véget vet ennek a Smáchnak! Mert mondja meg nekem István, hogy jön ahhoz egy nulle nixe niemand társaskör, hogy jönnek ahhoz ennek tagjai, ezek a nebichek. hogy ők kártyázzanak ezrekbe?
Dr. Schreier István. Méltóságos asszonyom, a vagyoneltolódások pszichikai. . .  -

Al- és felbajnoki BajnokyMór. Sohreierkém, teannyit beszélsz, hogy nem lehet tőled szóhoz ju tn i...
Bajnokyné. — Enfin, az Országos Kaszinó arisz- tokrátjai. . .

Bajnoky. Szol maradnak, ha a Sándor László megteszi nekik azt a szívességet, hogy lezáratja a többi társaskörét, ahol mindenki zsidó, mert én magam is belátom és az arisztokraták is látják, nem beszélve a főkapitányról, hogy ez így már nem megy tovább. . .
Bajnokyné. Mórisz. Wasz haszt du? te rosszul A’agy?
Bajnoky. Nem, én csak vagyok egy jó ember és ha én nekem muszáj pártolni évente egy fél millióval a hadiárvákat, a hadiözvegyeket, a hadirokkantakat, akkor miért ne pártoljam yn mint megértő lélek ezeket

a szegény gróferliket is, akiket már egyáltalában nem hagynak élni. Mert venigsztensz eddig hagyták őket kártyázni milliókba és a többiek néztéíc, és meghagyták nekik a táncosnőket, és senki se szólt. De ma már minden zsidónak muszáj elveszteni egy éjjel egy-két milliót és muszáj tieki lenni egy táncosnőjének, és ha az arisz- tokrát akar exklusiv maradni akkor legjobban teszi, ha elmegy kapálni.
Bajnokyné. — Mórisz, most az egyszer entzückt vagyok! igazad van.
Dr. Schreier. — De nincs igaza a méltóságos. . .
Bajnoky. — Diplomata uraknak se! Mert én vagyok egy jó ember és meg fogom védeni most stantepedante a Kohnerliket is az arisztokrát túlkapásoktól. Mert venigsztensz eddig hagytak unserájnert egymás fejéhez vágni a hazugságokat, ha összevesztünk és a többiek nézték és senki se szólt, de most, ha két diplomat összevesz, muszáj nekik mindent utánunk csinálni és ha a Kőim Mór exklusiv akar marabu, akkor legjobban teszi, ha elküldi a segédeit Kőim Samuhoz. Merthogy a Clemenceau és a Czernin még ezt is elvették tőlünk, hogy egymással kedvünkre kigorombáskodjuk magunkat, azt nem fogom nekik niegbocsájtaniü

Majd ha megsza.. .
(Molnár apái levele)

Barátom Wekerle, te bögy gerle, 
Engem bús betegség ágyamba teper le,

Ezért nem léphettem pártodba be tagul,
Pedig fényes párt az, a szem vakul. 
Igaz, hogy elvünk is egy hissé divergál:.4 tietek daróc,az enyém meg perkál,

De azért ne dúljon ősi magyar átok:— Majd ha a z t  a törvényt ti megszavaztátok.
Ami nékem tréti, teneked meg kóser,

Akkor ne hidd, hogy be nem lépek, —
Csak ti áll jótok meg — nélkülem — a sarat:
Így én is jóllakom, az elv is megmarad 
És soltsem hányhatják szememre a népek,
Na a z t á n közétek végtagnak belépek.
Ki nélkül a pártod módfelett hiányos,
Köszönt rókatársad, páter M o l n  á r J á n o s .
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írók  a turíon Fodor rajza

Tudja, Liliké, gyönyörű regényt írnék magáról, ha előbb végigélné velem néhány fejezetét. . .

Hadimilliomos-káté
Mi a hadim

A hadimillió igen sok pénz. legalább is ő -8 millió 
korona.

Ki a hadimilliomos?
Aki becsületesen kitart Budapesten, az árdrágítás 

mellett a végső győzelemig.
Miről lehel megismerni a

A hadimilliomost arról lehet megismerni, hogy min
dig van nála pár tizezer korona, médiát és luxort szív, 
igazi feketét iszik és sohasem panaszkodik a háború 
miatt.
Mivel viseltetik a hadimilliomos a szegény ember

A hadimilliomos a szegény ember iránt undorral 
viseltetik.

Mi illeti meg a hadimilliomost?
A hadimilliomost tisztelet illeti meg.

Mi nehéz?
Nehéz a háború alatt civilként itthonmaradni.

Mi nehéz még?
De ha már itthonmaradt az ember, nehéz hadimilliót 

nem szerezni.

Mi nehezebb még vnnél is?
Még nehezebb a hadimiHiomostó! 10 koronát köl

csönkapni.
Mi könnyebb?

Könnyebb a szegény embertől 20 koronát ajándékba 
kapni.

Meddig él a ha
A hadimilliomos élete fogytáig él.

Mi lenne jó?
Jó lenne, ha legalább 30 évvel előbb meghalna.

Meddig érvényesek ezek a szabályok?
L szabályok csupán addig érvényesek, mig e sorok 

írója hadimiiljomos nem lesz.

A kormányos
Olvasód
Hogy felelősségre vonták 
A Drína kormányosát?
Hát kérlek
Nem izgat a kérdés téged: 
Hogy csak hajósokat csuknak le 
A rossz kormányzás végett ?

— Vájjon ki lesz Foth 
tábornok utódja?
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Tikmonyi Toljás Dániel levele
M éltóságos báró W ew rew shegyy Dávidhoz

Mélt’sás uram, Kegyes jóltevőm!
pro Pria Motu: leg

alázatosabb Szerentse Ki- 
vánataimat ' helyezem Mél - 
tóságod ülj bárói tsaládi 
Lába elé ama demokrati
kus korinánytselekedet al
kalmából, hahogyan Méltó
ságod fölfelé, a magas Bá- 
roji rangba litzitáltatott, 
utódlásij joggal és bé- 
kukutskálási Engedései az 
Népjogod-Feő-Rendy há
zába, a mi által, félre tétet
vén az ár-Drágítási So

rompón túl dühöngő felekezeti utálat, beavatottak 
meggyőződése szerént mód ejtetett Méltóságod tar
talékos Trén-Hadnagy Árpijíinak Eeő-Espánja lehet
séges kinevezése. Igenis.

Pró secundo: a mi esemény a bárositás nagy
szerű ténye mellett Méltóságodat leginkább érde-
kelendi azon Vicces Esemény, a melynek Központ
jában Agnes leányzó áll, a ki is, Husvét Ünnepén, 
meglocsoltatván, oj sok legényi sokadalmat kellett 
kielégíteni, hogy az locsolást művelet várakozási 
számok osztogatásával bonyolittatott le bárói Méltó
ságod nyílt Parantsa szerént az bárói Uradalom költ
ségére ajándékoztatván Általa a kívánatos Hus-véti 
Toljások. Igenis.

Ezen sok oldalú tevénykedés mellett megkezd
tük a tsirátlanitásl Eljárást már a vető magvaknál, ki
indulván a Méltóságod által is Korszakosnak jellem
zett azon alap-Vetóisaját kitalálmányából, hogy a 
szűz Anyaföld úgy seni tudja, hogy Tsirás vagy Tsi- 
rátlan mag vettetik-e a barázdákba s ekképcn Ön
maga termelvén tsirátlan Tengeryt, a tsirálanitásra 
fordított Milliók mcgtakaríttattván: ezen összeg ál
tal lépszend Méltóságod, Fáradság nélkül és Ingyen 
az elsők élére s bárói Méltóságodról mintázandják 
majdan a Hadi-Kölcsön jegyzés áldozat Készségé
nek szobrát.*

Megismételvén bárói Méltóságodnak Levelem 
elején megtett hüségi nyilatkozatomat maradok

főrendi házi tagság nélkül báróvá kine
vezett Méltóságodnak alázatos szolgája

Tikmonyi Toljás Dániel,
'oki. gazdász, főuradainiij Jószág kormányzó.

P. S. A rekvirálásra kivezényelt hadi Tennénji 
Közeget sikerült Ágnessel mérsékletre tsillapitam s 
Így a -Méltóságos báróné háló termében elrejtett libái 
eledelek sértetlenül menekültek.

P. S. Jár-é arra eső? Mert itt már a íőury ker
tészet vizipuskájának Qummija is úgy megrepede
zett, hogy. utólagos kegyes engedéjjel, átengedtük a 
boeskormvitó Műhelynek.

Háborús iskola
Tanító: Ha az édesanyád egy tojást 30 krajcár

ért ad el, mennyit kap 25 tojásért? 
Tanuló: Egy liter petróleumot.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK
Kéziratokat és rajzokat nem küld vissza a szerkesztőség.
Felelős szerkesztőnk három hétre Abbáziába utazott. Távol- 

létében a szerkesztésért Bér Dezső felelős. — P. A. (Trencsén.) 
Gyöngécske. — (—told.) Kedves. Mindkettő sorra kerül. Üdv ! — 
G. T. (Kiskunhalas.) Teremnek ott jobb csodabogarak is. — L-r. 
Száraz. Pedig ilyenkor — tavasszal — nagyon félünk a száraz
ságtól. — St. Ön a nyugati ofíenzivát magyarázó haditudósitások 
egyikében ezt olvasta : „Közben gázat lövető gránátosok átrohan
nak az elfoglalt terepen és megtisztítják.** Vájjon látta-e ezt a 
haditudósitó ? Alig hisszük. — M. P. (Selmecbánya.) Más for
mában fölhasználtuk. — T. F. (Budapest.) Eltettük. — A. J. 
(Temesvár.) Adomájában a viccet maga Sherlock Holmes sem 
tudta megtalálni. — Több levélről a jövő számban.

Felelős szerkesztő: D r . JHOLNÁR J E N Ó  
Művészeti szerkesztő : B É R  D E Z S Ő  

Főmunkatársi K A R IN T H Y  F R IG Y E S  
Kiadó-tulajdonos : A BORSSZEM JANKÓ lapkiatíó-részYénytársasáQ. 

Igazgató: VADÁSZ HENRIK

Az Első Magyar Általános B iztosító T ársaság a napokban 
tartotta rendes közgyűléséi gróf Csekonics Endre titkos tanácsos 
elnöklésével. A napirend előtt Berzeviczy Albert üdvözölte Ormody 
Vilmos vezérigazgatót, aki a múlt év decemberében hatvanadik 
évfordulóját töltötte be annak, hogy a társaság szolgálatába lépett. 
Az 1917. évi zárszámadásokat s mérleget, valamint az igazgatósági 
jelentést, melyet a vezérigazgató * terjesztett elő, a közgyűlés 
egyhangúlag elfogadta és elhatározta, hogy a múlt évben elért 
7.341,917 K 6(5 f összes nyereségből az alapszabályszerű levonások 
és bő tartalékolások után 3*2 milliót fordítanak a részvényesek 
osztalékára, tehát minden egyes részvényre 800 K osztalékot 
fizetnek. Miután a közgyűlés az igazgatóság összes javaslatait 
magáévá tette és a fölmentvényt minden irányban megadta, az 
igazgatóságba új tagnak beválasztotta Tele£fcky volt pénzügy- 
minisztert, a felügyelő-bizottságba Antal Gézát és Gaál Jenót. 
A választmányba beválasztották gróf Harkányi Jánost, báró Herzog 
Mórt, báró Papp Gézát, Somsich Miklóst! gróf Széchényi Emilt 
és báró Tallián Bélát.

A Magyar O rszágos Bank közgyűlése. A Magyar Országos 
Bank Rt. a napokban tartotta Egyedi Lajos alelnök elnöklésével 
25. rendes közgyűlését. Az igazgatóság javaslatára a közgyűlés 
elhatározta, hogy 6°/o osztalék kifizetésére 1.565,400 korona, a 
tartalékai p javadalmazására 400,000 korona, a nyugdíjalap javára 
100,000 korona fordittassék és a fennmaradó 233,179.69 korona 
az 1918. év számlájára vezettessék át. A közgyűlés az igazgatóság 
j^éhtését tudomásul vette Cs a felmentvényt megadta. Ezek után 
a közgyűlés egyhangúlag megválasztotta az igazgatóság új tagjaivá 
Marék Károly v. b. 1.1 és Schönwald Ferenc igazgatót, Dr. Kemény 
Miklós részvényes indítványára a közgyűlés köszönetét szavazott 
az igazgatóságnak, az ügyvezető igazgatóknak és a tisztviselői, 
karnak eredményes működésükért. Az osztalék e hó 5-töl kéz- 
dődöleg fog kifizettetni és pedig a Budapesti Takarékpénztár és 
Országos Zálogkölcsön Rt. 400 korona n. é. részvényeinek 1917. 
évi szelvénye 24 koronával, a Központi Kereskedelmi és Iparbank 
Rt régi 200 korona n. é. részvényeinek 1917. évi szelvénye 
12 koronával, ez utóbbi intézet kétötöd részvényeinek szelvénye 
4 80 koronával, ungyanez intézet egyötöd részvényeinek szelvénye 
2.40 koronával fog beváltatni. A Központi Kereskedelmi és Ipar- 
bank Rt. új 200 korona n. é ideiglenes részvényelismervényei 
után 4 hónapra járó 4 korona osztalék a részvényelismervények 
lebélyegzése ellenében fog kifizettetni. Az ez idő szerint forgalomban 
lévő részvények egy később közzéteendő időpontban fognak 
Magyar Országos Bank Rt. részvényekre kicseréltetni
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Képrejtvény

A megfejtés jutalma a Borsszem Jankó 1918-ra szóló Béke- 
naptára. A Borsszem Jankó 2626. (14.) számában közölt kép- 
rejtvény megfejtése:

Püspök bérm auton
A megfejtők számát és a nyertes nevét a jövő számban 

közöljük. A március 31-iki számban megjelent talány helyes 
megfejtését („Basul a lengyel hona állapotjánu) 275-en küldték 
be; nyertes dr. Badréy Viktor (Budafok, Máv állomás) lett.ZÁLOeGÉDUIiáKAT I

bármiről arrnyat, ezüstöt és ékszert 
. veszed. Bérkinél magasabb árt fizetek.

S I N G E R  ékszerész, Budapest,
IV., Egyetem-utca 11. Telefon 124—21.

t— i n  ■■ i
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A Pesti Viktória Gőzmalom ma megtartott közgyűlése a 
múlt évben 500 koronára felemelt névértékűk 20,000 darab régi 
kibocsátású részvény után darabonkint 60 koronás osztalék ki
fizetésére. a tartalék-alapnak 100,(XX) koronával, a nyugdíjalap a 
50,000 koronával és a hadi jóléti alapnak 50,000 koronával való 
dotálására vonatkozó indítványokat elfogadta. _

szakuuet B udapest 
R ákócii-u t 80.

NAGYBAN -  K IC S IN Y B E N

TEXAS
E S Z I D  A R Á M )!

A „ T e x a  s" gyei sdarál > a 
jelenkor legjobb es legolcsóbb 
darálója, m inden fé le  magot,
kukoricá t, b ú z á t,z a 
bo t, á rp á t, nb. megőrül.

Ara

100 borona.
Csomagolás és postas?állitási 
költség 6 korona 42 fill.
Árjegyzék ingyen ét bermentve.

’ Kapható :

Király Alajos
utóda

K IR Á LY  S Á N D O R
cégnél

B U D A P E S T , VI., Felsó erdő sor • utca 6. szóm.

— — M >

a leggyorsabban elmulasztja a dr.Flesch 
s E.-féle eredeti törvényesen védett =

„ S K A B O F O R I M “
BARNA ZSÍR

Nem piszkit, teljesen szagtalan. Próba
tégely K. 2.30, nagy tégely K. 4.—, 
családi adag K. 11.—. Budapesten kap
ható: Török József gyógyszertárában. 
Király-utca 12. Vidékre megrendelési 
cím: DR. FLESCH E. Korona gyógy

szertára GYoR.

„Skaüoform" védjegyre figyeljünk.

/ / /
y /A

NE FOGADJON EL MÁST NIÖT

p N P  T U N G S R A M
P V  HAZAI GrÁPTMÁNY.ÓVAKODJUNK ÚTÁN’ ATOKTÓL!

Gyártja: az Egyesült izzólámpa és Újpest villamossági rt.1
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A titokzatos szerző
«

Stomsházy István új regénye

Előfizetési á r: negyedévre 8.50 korona 
Kiadóhivatal: Erzsébet-kőrút 29

K E L E T I  I.
=  crthopádiái müintézet, =

BUDAPEST,
ISI., üoronaherceS'üics 17.
a technika lecmodernebbelvei 
és szavatosság mellett készít:
mülábakat. mükezeket, 
járó- és támgépeket, 

testegyenesitö 
műfűzöket. valamint a 
betegápoláshoz szüksé
ges összes cikkeket.

R o t o n t n l n b n e c i í /  rokkanlak és lábbadozók 
D C  l e g  lU iU n U b o m  részére nagy választékban

Rizskeményitö
pótló

Mintaküfidemény 
10 csomag 5 koro
náért bérmentve

gy öltöny 
vagy kabát
megfestése

1 - 1 .3 0
lit 10 csomag ruhafélékét vásárol 
7 k o r o n á é r t  bérm entve

I
Budapest, József-körút 23. szám.liriet

D u
I  ziksmi

mentve 2
kor. elő
z e te sb e 

küldése
(bélyeg is 
lehet) elle-

SE S

( a j d a c s y
bőrgyógyász, v. kórházi orvos

««ndeléintézetében

JnÖapcst, Vili., 3ózsef-kőrút 2

S
rógyit m in d en fé le  b ö r b a jo k a t , Ideg*  
« ‘« Ő sé n e k e t , valamint n ö l b ‘'t* 1 ‘ij® “ ’

B e o lf á io k  : „ É h r llc h  6 0 6 “ módosított 
legújabb szerével. V é r v iz s g á la t  Wasser
mann tanár módszerével. N ő k n ek  külön 

bejárat.
LevélbeIK kérdésekre válaszol.

Rendel: d. e. *10—4 -Iq és este 7—8-lg.

i
i

Uáborús 
1j számai
megrendelhetők a 
k iadóhivatalban
Az 1814 IS. évfolyam 16 K

1318. .. 18 „
181?. .. 24 „

Árjegyzék ingyen. Telefon 869.

A világhírű

OROSZLÁN
KÉMÉNYTOLDÓ

minőén kéményt megjavít.
G yártja  :

K O C H J E N Ő
3uüapest, VI., Szondy-utca 53

y & m ó Q É P s r
mielőtt vásárol, kerem leguj«bc 

árjö̂ Yzekemet 
«érni, csakis újdo
natúj vari’űcépöket 
náditok jótállás- 
*ai, főleg cisörfindű 
remet gyártmányú 
felsőrésszel ellá
tott varrógépeket

__ ajánlok. j
árjegyzőket csakis vidékre kiildök

; KKA'JSZ HENRIK BUDAPEST !
Belváros IV., Veres Pálné-iitoa 30. 

Nagy verrógéprokiár r

L O H R  M A R I A
(XRONFUSZ)

a főváros első és leg
régibb osip kitisztító-, 

vagy- és kelmefestő- 
gyárMntózeto

Syár és föüilet: Budapest, 
Ilii., Baross-utca 85. sz.
Fiókok: II., Fő-utca 27,

IV., Kecskeméti-utca 14, IV., : 
Eskíí-út 6, V., Harmincftd-utca 
4, V!., Andrássy-út 16, VI., ' 
Teréz-körút 3». VIII., József- 

körút 2. szám.
Telefon József 2—37. 

Alapítva 1867.

A f i j Á l  visszafizetem, ha 
il 4 w I tyúkszem-szemölcs,

bőrkeményedeseit, a Rla-balzsam 
három nap alatt fájdalom nélkül 
gyökerestől ki nem irtja. Ezrekre 
menő háfa- és köszönőiratok. Ara 
jótálló levéllel 2.40 K íivegenkint, 
o üveg 5..0 K és t  üveg 8.10 K. 
KEMÉNY, Kassa L Postafiók 12/137.

ősz mi
I SZAKÁL és BAJUSZ visszanyeri eredeti j 
I barna fekete és szökő színét. D. DYON féle I 
hajszesz állal. Nem hajfestő vagy káros ha- 

I tású ólmos készítmény, hanem garantált ártaí- 
j inatlan hajszesz. Ára egy nagy üvegnek •  K.

Kapható : Török József gyógyszertára, I 
Király-utca 12, Molnár és Moser Korona
herceg-utca 11, „HONVÉD" drogéria  
I. kér., Attita-körut 2. szám, és jobb | 

hasonló üzletben.

KÜLDJÉTEK

i
A FRONTRA!

férfiaknak és nőknek
a lehető l e g r ö v i d e b b  i d ő  a l a t t  gyógyítják, 
még a l e g e lh a n y a g o l t a b b  bajait is az

U V IN -L A B D A C S O K
(Santal-Kawa-Copaiva készítmény). 1 doboz 100 
drb tartalommal 7 kor.Teljes gyógyuláshoz 2doboz 
elegendő. Készítője: Turnér-Gesellschaft, Berlin. 
Megrendelhető a főraktárnál : Török gyógy
szertár, Budapest, VI., Király-utca 12.

R o l l  f lx “
OdUtta rsndsssrü kések 

a legjobb és 
késsftlék. “

DREHER IGNÁC és FIA

Giiette-pengék élezését elvállaltuk



O rszá g sz e rte  elismert elsőrendű magyar hangszerek és beszélőgépek érúháza

Budapest, Vili., József-körút 15. (Telefon)
Fióküzlet: IX., Ráday-utca 18. szám.

A legszebb  ajándék egy műkedvelő hangszer»!
Húzóharmoitika

egysoros, orgonahangú 40, 50, 
60 K-tól feljebb. Kétsoros bécsi
harmonika 19 billentyűs, 6 bőgő
vel, 8 bőgővel, 12 basszussal, 100, 
120 koronáiéi 500koronáig

Tábori művész- 
szájharmonikakészlet.

3 drb. kEalakú müvészszájhamionika, 
különféle hangolásban, isk o láva l 
csak 10 korona. Ugyanez fino

mabb kivitelben 20 korona.

Varázsfuvola.
Bárki egy óra alatt megtanulhat ra ta 
játszani. A Varázsfuvola 20 acél
hanggal és kelje met bőugókisérettel 
van ellátva. Ára tokkal, iskolával 

csak 15 és 20 korona.

Fúvó-trombita.
A hangverseny - 1 r o m b i t a igen 
könnyen fújható, 2o primhangot és 
t kísérő akkordot foglal magában. 
Erős kivitelben. 12 billentyűvel, tokkal, 

iskolával c s a k  30 korona.

Iskola-hegedű.
Kitűnő Hangú, remekül kidolgozott 
domború heriedü, tokkal, vonóval és 
Ifi drb felszereléssel együtt 50 K. 
Ugyanez finomabb kivitelben,francia- 
hegedű alakú tokkal 60 és 80 K. 
Egészen linóm kivitelben 100 K-tól 

500 K-lg.

fuvola
tiszta hangolással, ébenfából, 0 billen
tyűvel 40 koronától feljebb»v

Pikkoló fuvola
billentyűkkel, finom, 6, 8,15 K-tól 

feljebb.

Tárogató.
Kezelése egyszerű, rendkívül könnyű 
tuvású és mélabús tárogató
hangú, 13 billenty űvel, külön francia 
sípnveivekkel csak 130 korona.
Finomabb 13 billentyűvel 150 K. 

Nagy tárogató-iskola 5 II.

Qrkarina.
Ezen új és kedveit hangszer a fuvo
lához hasonló, rendkívül kellemes 
hangot ad. Kevés gyakorlattal a leg
rövidebb idő alatt képes bárki rajta 
játszani ára 5,6 és 8 korona. 
Egészen Jnom lovitelben 15 K-tól 

"  50 K-lg.

Mandolin.
Igen finom kiállítású, kitűnő hangú,
8 húros, csak 60 korona. }obb 
kivitelben 70 K-tól 100 K-lg.

Nagy iskola hozzá 5 korona. 
Kérjen a saját érdekében 30 Vilit 

xer «fl.
Óvá. ! Figyeljen a WAGNER

Gitár.
Igen jó kivitelben 80 korona, 
finomabb gépezettel 100 korona. 
Egészen finom 150 K-tul 200 K-ig. 

Nagy iskola hozzá 5 korona. 
:res bélyeg ellenében b é r m e n tv e  
sgrendclésnél előleg küldene! 
névre és a 15. házszámra, h

Beszélőgép.
Pompás kiállítású, hatalmas hangú, 
óriási hangverseny-beszélő
gép, 200 j|rb koncert-tűvel együtt 

250 ír-tói 1500 K-lg.
fényképes hangszer-árjegyzéket, 

lő ! -ô
ogy máshoz be ne tévedjen.

Tölcsérnélküli hang
verseny-beszélőgép.

Gyönyörű kiállítású, tiszta és kellemes 
hangú valódi tölcsémélküli hangver
seny-beszélőgép, 200 drb tűvel együtt 
csak 200 K. Finomabb kivitelben 
300 K-tó!1500 K-ig. Hanglemezek 

' drbja 9 korona.

A Pesti Lloyd-társulat nyomdája, Budapest, Mária Valéria-utca 12. (Nyomdaigazgató : MÁRKUS PÁL.)




