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Egész ember, talpig férfi.
Ki az istennek se tér ki;
Maga útján megy egyenest, 
Kormány-kegyet sohasem esd.

Nem kertel, nem köntörfalaz. 
Nála két krajcár a garas;
Nem kell néki hamis lózung,

, Nyíltan vallja: —  Nem adózunk!

Gaál Gaszton
— Ha Kállay kétrét görbéd, 
Bethlen mennyköveket zörget 
S  lehozza a Mindenhatót: 
Mégsem kapnak több földadót.

Ez a beszéd! Ez a szónok!
Nem a Szabók, meg a Khónok, 
Meg az egyéb kehes grófok. 
Ennek az elméje jól fog.

Körötte sok apró-cseprő 
Csipegető agrár-seprő 
Nem tisztogat, csak port ver fel, 
Semmit téve szörnyű verve-vel.

Titkon ez mind néki tapsol 
S  nyiltan kormány-tálból habzsol; 
Mit akar, mind azt akarja 
S  mi nem viszket, azt vakarja.

Miért ő vív nyiit sisakkal, 
Azt metélik orv bicsakkal, 
A z adót faragják, fúrják 
S  ön-vezérüket kitúrják.

Mit ö dönget, azt a bástyát 
Ezek belül aláássák;
Töve romlik, orma bomlik, 
Végül szépen összeomlik.

S  így, ha egyesült erővel,
Az lappangva, ez nyiit fővel 
Lerontják, mi ellenálló:
Fala nélkül marad Kalló.

Es ha már a várnak vége. 
Köztük újból szent a béke 
S győzve úron és paraszton, 
Visszatér a pártba Gasztou. (iazig)

Evangyélium a földadóról„Adjátok meg a császárnak ami a császáré. .  .* 
Máté 22, 21.És az adópénzröl lévén szó, a farizeusok tanácsot tartanak és monda az egyik:„Vájjon nem-e már Krisztus urunk idején ki akartak bújni őseink az adózás alól, mondván, vájjon szabad-e egyáltalán a császárnak adót fizetnünk?**„Ebből látható, hogy már akkor nem vala istenes dolog az adófizetés és mi mint igazi keresztények, szintén nem tehetünk másképp/4És testületileg elmenének Kállay prófétához, aki imigyen szóla:„Adjátok meg a császárnak í*mi a császáré ama bizonyos búzaparitásban/*Elszomorodék erre a gyülekezet és mondá Gaszton, a vezér:„Destruktív szavak ezek, menjünk el a nagy prófétához, Bethlenhez, hátha őtet megfogjuk beszédében/*Elmenének mindannyian a nagy prófétához, aki imigyen szóla:„Mutassatok nekem egy pénzt*. Kinek a képe és fölirata vagyon rajta?44 (Lukács 20, 24.)És mondák: Az Árpád képe és az Orell Füssli fölirata.„No látjátok, — mondá a próféta — ha nem adjálok meg az Orell Füsslinek., ami az Orell Füsslié, azaz minden száz- koronásért ötven centimet, ami egyenlő 120 koronával, akkor nem nyom több pénzt nekünk és megkapjuk a pénzszűkét, amiből még Pályi Ede se tud bennünket kigyógyitani/*„Éppen ezért mondom tinéktek, ne sajnáljátok azt a pár dénárt, mert akár sajnáljátok, akár nem. hé fogjuk azt raita- tok hajtani.*4És zúgolódék a tömeg, főleg Gaszton. .a hitközségi elnök, mire a nagy próféta kinyilatkoztató:..Bennem férfira fogtok találni.44És megremegtek eme megnyilatkozás után, reszketének mindannyian, úgy az ezerholdasok, mint a kisgazdák. Hoyos Miksától Kuna P. Andrásig.Félóráig zúgott még a törqeg. de aztán kiki hazament földjére. hogy megnövelje azt es megfizethesse Orell Füsslinek a kiilönbözetet.Csak az elnök nem nyugodott bele a próféta szavaiba és földhöz vágva elnöki autóját, imigyen szóla:„Jöjjenek elém az estvéli lapok riporterei, mert szűk már nékém Macedónia és ki akarok lepni a hitközségből/4És jövének a riporterek, a destruktivok.és a konstruktívok és ő tollba mondá az igét mely szerint lemond arról, hogy tagja legyen a hitközségnek és elnöke a választottak gyülekezetének.

A hírt pedig szárnyra kapták a rotációs gépek, olvasá azt az ügyvezető alelnök és így szóla:„Annyi baj legyen. A fő, hogy megürült egy nagyobb méltóság és van mivel bedugjuk a száját valamelyik elégedetlen hívőnknek/* -------- •--------  (sí)
A Dob-utcából

— Azért mégis nekünk lett igazunk!— Nekünk?!Mindig mondtuk hogy ,jder dual soil 'erausgehen! " . . .-------- o-------—
Szem telen kérdésA zsidó utazónak magasabb a tarifa, de a zsidóra utazónak nem? -------- o--------

Ár és apály
Kedves Borsszem Jankó! A Balaton mellett nyaralók panaszkodnak, hogy nagy az apály a Balatonon. Szerény nézetem szerint ott, ahol oly magas az úr, ott néni lehet alacsony az apály. Tisztelettel egy balatoni áldozat.
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Tönödések
Selffenstelner Sotom ontalO  Ed fülvidéki hitküzség orrul volt 

nevezetes, hód o togjoi küzé sak meg
bíz hatot Ion elem keverte rnogút, süt nad 
szám mól okod t dk küzün séges tolvajok is. 
Ebbe o kis városkábo sűrűn gyúrtak el o 
szomszéd folvokbul és o hotúrbul o vá
sár ro o hitsarsasok. okik oztán gyám- 
bor athadax létükre bementek o tem
plomba imádkozni. Todni küll, hód oz 

ájtotos zsidó, amikor mond o szent imát: 
„Holljod Izráel, oz Ürükkévaló edjetlen 

edM — behány oz üvé szemit. Erre valu tekintettel o hitküzség 
elnüksége o küvetkezü fiilirást heliezett el o templom 
kopuján: „Fidjelmeztetnek o tisztelt hívek, hód mindazokér 
tárd jakér, omeljek o „Srná Jiszróér (Holljod Izrael) imád
kozása küzbe ittend eltűnnek, o hitküzség semmiféle felelüs- 
séget nem válloljo." — Akkerát o nemzetek szüveccsége, 
ohová mostand folton invitálnok o lejűzött államokt. Ittend is 
mindég ájtotos képpel, lehunyt szemmel imád kozzák o bé
kéért. Persze oz ű békéjükért. De nadjon gyű lenne, ho — 
tekintettel oz ottand netalán megjelenti németekre, madja- 
rokra. bolgárokra és türükükre — kiírnák o hágai békepolota 
komijára, hód: ,.Fidjeltlíeztetnek o tisztelt nemzetek, hód 
mindazokér o iogokér és szobodságokér, omeljek o békéért 
vahi ima küzbe ittend eltűnnek, o nemzetek szüveccsége nem 
vállal semmi felelősségi“ •

Rem élhetőleg. . .— Én azt hiszem, hogy a Devizaközpont beváltja a hozzáfűzött reményeket.— De remélhetőleg nem ilyen alacsony árfolyamon. . .

Rosszul áll a népjólétem!Tegnap este álomra hajtottam fáradt fejem a lágy, fehér kilakoltatási végzésre és a népjóléti szenteket imámba foglalva szenderiiltem népjobblétre a Steíánia-út egy kies gar- szonpadján. Bútoraimat, sőt összes hálóingóságaimaV — hála Zűrieknek! — már régebben önélelmezési célzattal el- aukcióztam, az utolsó matracom és metrecem egy barátom vette át, így hát nem esett nehezemre az átköltözés.Álmomban a másik oldalamra fordultam. Egyszerre csak egy borotváltképű emberke jött.— Eckhardt Tibor vagyok — dörögte és elhült vezércikkemben a vér.— Én a Világ vagyok — nyögtem alvilági hangon és már igazolni akarván magamat, szépirodalmi tárcámhoz nyúltam, de ő rámförmedt4:— Megszűnsz kezem által! — és előbb hatalmasan mellbe- igazoltatott, aztán belém-destrugott.Szerencsére közbelépett* Bethlen XIII. István jogrendőr, mire Eckhardt indíttatva érezte végtagjait visszavonni. Ilyen kutya álmom volt.Hajnal felé azt álmodfam, hogy ébren vagyok és a herak- leszi válaszúton két' amazon közelitett felém. Mindketten párnát tartottak elibém: az egyiken bankigazgatói bőrfotőj kacérkodott felém, a másikon miniszteri bársonyszék hívogatott. Melyiket szeressem? Melyik széket válasszam? Miniszter legyek, vagy bankdirektor? Id. és ifj. Dil Emma pedig mosolyogva pislogott felém. És én. az összeférhetetlenség elvét fumigálva, megindultam mindkét szék felé. . .  egyet lépVem és p u ff! ... — fölébredtem... Két szék közt a Steiánia-úti pad 
alatt. -----— «--------  C. n.

Érthető— Sokan elvéreztek most a valutapiacon.— Érthető! Nincsen k ö té s ...
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Mit hoz a jövő szezon?— Körinterviú a színházi rovatok nyomán —
I. BEVEZETŐ MÉLA AKKORI)Tliália istenasszony templomainak kapui hosszú szünet után ismét megnyílnak, hogy helyet adjanak a múzsáknak, akik emelkedett hangulatot és emelkedett helyárakat hoztak magukkal nyaralásukról. Mint minden szezon elején, mikor a lombok hullatják leveleiket és a direktorok hullatják könnyeiket a várható gázsiemelések miatt, munkatársunk föl szokta keresni a direktorokat, előbb a drámaiakat, aztán az operetteseket, vagy megfordítva, aszerint, hogy munkatársunk drámát irt-e, vagy librettót és megkéri őket, hogy nyilatkozzanak művészi programjukról. A direktorok ilyenkor előveszik a tavalyi újságot és ismét lediktálják a tavalyi Ígéreteket, amelyekből úgy sincs beváltva egy pont se, tehát ismét aktuálisak, aminthogy tavalyelőtt is aktuálisak voltak és jövőben se kell új ígéreteken törni a fejeiket.Mi azonban nem hagyjuk megtéveszteni magunkat tavalyi ígéretekkel, hanem valódi, hamisittatlan és friss. Kizárólag a Borsszem Jankó számára készült programot gyűjtöttünk össze.

II. AZ INTERJÚK
Mááer Rezső, az Operaház igazgatója:— A tavalyi szezonnal szemben nagy előnyünk, hogy míg tavaly csak intendánsunk volt, az idén főigazgatóval fölszerelve vágunk neki a szezonnak. Műsorunk változatos lesz. Fölváltva fognak szinrekerülni a „Lemondás" és „Műsorváltozás" című operák, variálva hétfőn a közkedvelt „Nincs előadás4*-sal és pénteken az ugyancsak közkedvelt „Mályvácska királykis- asszony“-nyal. Természetesen dominálni fogja a szezont továbbra is a nagysikerű magyar dalmű, a „Deficit", amelyhez az elavult Hegedűs-szimfóniák helyett operánk erőssége, Kállay Tibor irt néhány új betétszámot. Hét-nyolc jegyű számot.
hevesi Sándor, a Nemzeti Színház igazgatója:— A Színművészeti Tanács és Pékár Gyula egyelőre lekerült a műsorról és az se látszik valószínűnek, hogy szinre- hozzuk Sokorópátkai Szabó István Elnémult csalogányát. Hogy ezt a műsorváltozást kibirja-e a színházunk és annak törzs- közönsége, az még kétséges.
Beöthy László, az Unió vezérigazgatója:— A Magyar Színházban minden színre fog kerülni. Először az Ember tragédiája Törzzsel és Darvas Lilli-vel, aztán

Romeo és Julia Darvas Liliivel es Törzzsel, egy új Molnárdarab Törzzsel és Darvassal és végül Törzs új darabja Darvas

Liliivel és a szerzővel. Wagnerrel is megpróbálkozunk — miért ne, nem igaz? — a Trisztán és Izoldával, a címszerepeket Törzs Jenő és Darvas Lilli fogják énekelni.— A Belvárosi Színházban pár évig a Gazdag lány lesz műsoron, míg a Blaha Lujza-szinházban a Fifi, amelynek 1925 január 5-én lesz az ezredik előadása. Ez a nap egyébként korszakot fog jelenteni a budapesti színházak történetében. Kedves tervem ugyanis, hogy e naptól kezdve a műsor változatossága szempontjából a Fifit a Belvárosi Színházban fogjuk játszani. viszont a Gazdag lányt átvisszük a Blaha Lujza-szin- házba. Mert mi minden áldozatot meghozunk a változatos műsor érdekében.
Jób Dani, a Vígszínház igazgatója:Vissza a népszinmühöz! — ez az elvünk Ben Blumen- thallal együtt, aki amióta megnézte a Falu rosszát, semmi szin alatt nem hajlandó más műfajt is megnézni. A Falu rossza és a Piros bugyelláris reprizén kívül szinrekerül a Sárga csikó, a Gyimesi vadvirág, A vén bakkancsos és fia a huszár, továbbá a Csipkés holmi című népies darab Tristan Bernard-tól, jeles népszinműirónktól.
Roboz Im rém  Fővárosi Operett-színház igazgatója:— Mi a kultuszminiszterrel történt megállapodás szerint csakis erkölcsnemesitő darabokat játszunk. Első operettünk librettójának megírására P. Zadravec Istvánt kértük föl, de háziszerzőink lesznek Zilahy-Kis Jenő, Wolff Károly, Kószó István, Patacsi Dénes és Kiss Menyhért is.
Féld Mátyás, a róla elnevezett színház igazgatója:— Télen szénhiány miatt, sajnos, nem játszhatunk és így kénytelenek vagyunk ölhetett kézzel nézni a jó téli konjunktúrát. Ahogy mi kinézünk!

III. BEFEJEZŐ MÉLA AKKORDLátjátok feleim, íme az idei szezon se kecsegtet kevesebb Ígérettel, mint a tavalyi, menjünk tehát Thália templomaiba és vegyük meg sürgősen elővételben jegyeinket, mert meg vagyon Írva, hogy „ki mint veti ágyát, úgy alussza álmát". A jövő szezon előadásai alatt. (Stella)-------- •--------
Drámaközpont— Az első hivatalos árfolyamlap —Állandó a panasz, hogy lelketlen színházi és irodalmi spekulánsok visszaélnek a közönség bizalmával és az árúkat értékükön jóval felül hozzák forgalomba. Ez az irreális, túlhajtott becslés arra kényszerítette a kormányt, hogy a „Devizaközponr" mintájára' Drámaközpontot-ot állítson föl, amelynek két alosztálya is van: Novella köz pont és Rimközpont. A megalakulás körülményeiről, úgyszintén az első hivatalos színházi és irodalmi árfolyamokról a következőkben van szerencsém beszámolni:Miután illetékes helyen megállapítást* nyert, hogy Molnár 

Ferenc „Az ördög“ . a „Liliom“ és „A testőr" című valutákkal meg nem engedett, túlhajtott spekulációt folytat Amerikában, úgy hogy „Az ördög44 árfolyama már az ezret is túlhaladta, míg a „Liliom44 a hétszázas kurzuson áll. Pékár Gyula erélyes közbelépése folytán szakemberekből ankétot hívtak egybe, amely hivatva lenne esetről-esetre megállapítani a színpadi valuták árfolyamát. Az ankéton a magyar drámairodalmat a MOVE és az ÉME irói szakosztályának ama tagjai képviselték, akiknek a kurzus előtt legalább tíz, a kurzus alatt pedig legalább két színművét utasították vissza a színházak. Csakhamar megalakult* a Drámaközpont. Az egész vonalon óriási tülekedés indult meg, hogy az érdekeltek tagságot szerezzenek a köz- píjptban. Â kormány úgy határozott, hogy a központnak hivatalból tagja minden olyan drámairó, akinek tíz év leforgása alatt egy darabját maximálisan ötször adták elő, — ezzel akarván elejét venni úgy áz árakat fölhajtó drámaírók, mint a színházi ügynökök nemtelen versenyének.A Drámaközpont vezérigazgatója Pékár Gyula lett. Tagjai: Névy László, Szemere György, Kiss Menyhért és —
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hogy a túlsó tábor is képviselve legyen — Féld Mátyás. Egy hétig tartottak az alakulás előkészületei s ez idő alatt természetesen a legönkényesebb árfolyamok kerültek forgalomba. Így Molnár Ferenc „Az ördög“ -e 1140, „Liliom“-a 750, Drégely Gábor: „A szerencse fia“ 6894, Biró-Lengyel: „A cárnő“ 530 pontra ugrott. Amit mindenki meg fog érteni, ha tudja, hogy a Pekár-féle kontremin egy hétig tétlen kellett hogy maradjon a központ előmunkálatai miatt. A föntnevezett spekulánsok azonban nem kerülik el jól megérdemelt sorsukat. Mint értesülök, az Árvizsgáló Bizottság szigorú vizsgálatot indit ellenük és koronaromboló játékuknak véget vet. Mert igenis destruálása a koronának, hogy ezerszámra hozzák ide a dollárt s kiszorítják vele a kevésbbé verseny- képes koronát. A Drámaközpontnak éppen az a legfontosabb föladata, hogy a honi fogyasztás előmozdításával a korona értékét javítsa meg. Példa erre a „Danton44, amely a magyar koronát a legnagyobb mértékben megkímélte, nem úgy, mint a destruktív szerzők, akik az utolsó koronát is kicsalják a lerongyolódott középosztály lapos zsebeiből.A Drámaközpont alapszabályai közül itt közlöm a fontosabbakat:1. Drámát (vígjáték, bohózat, operett stb.) forgalomba hozni csak a központ engedélyével lehet.2. Aki nem a Drámaközpont tagjainak valamely darabját veszi meg, irodalmi kihágást követ ei, amelynek büntetése az illető dráma külföldi előadásainak teljes jövedelme.3. A Drámaközpont hétről-hétre hivatalos árfolyamlapot ad ki. Ezen a kurzuson túl színdarabokat tilos venni és eladni. A rendelet ellen vétők a zalaegerszegi állami intern a ls  irodalmi barakkjaiba szállíttatnak, ahol — a kulturális célra való tekintettel — Siposs Kamilló és Danszky Mihály urak voltak szívesek a felügyeletet elvállalni. (Nadrágtartóját mindenki vigye magával!)A Drámaközpont első hivatalos árfolyamlapja a következő:
Pékár Gyula; Danton (előadásonkint) 17.50Ó 
Pékár Gyula: Dodó főhadnagy . . . 16.800
Pékár Gyula: A kölcsönkért kastély . 16.500 
Pékár Gyula: A boszorkány . . . .  15.400 
Szemere György: Siralomházban . . 14.700 
Név y  Lajos: Urak és parasztok . . . 14.200 
Kiss Menyhért (Gépírás alatt!) . . . 14.100 
Féld Mátyás: (Az éjjel készen lesz!) 540
Molnár Ferenc: Az ö r d ö g ..........................  0097*
Molnár F erric: L ilio m .............. 0077s
Molnár Ferenc: A te stő r............................... 0052/a
Molnár Ferenc: S z ín h á z ...............................  0037io
Molnár Ferenc: A h a t t y ú ..........................  001
Molnár Ferenc: A farkas . . . . .  000-5
Molnár Ferenc: F a r s a n g . 000-474
Molnár Ferenc: A doktor úr . . .  . 000-37s
Molnár Ferenc: Úri d i v a t ...  000-1
Molnár Ferenc: Fehér felhő . . . .  000-07i«
Drégely Gábor: A szerencse fia . . . 000-0074
Biró-Lengyel: A c á r n ő ............................... - 000*0078Az első napon óriási volt a kínálat Pékárban, Szemerében, Névyben, Kissben és Feldben. Kötés azonban nem jött létre. Molnár Ferencben, Drégelyben, Biró-Lengyelben, úgyszintén Szomoryban, Szenesben, Liptaiban. Földesben viszont a kereslet minden mértéket fölülmúlt. Árú alig volt. A másoló irodák még a nap folyamán megduplázták a gépirónők számát.A Novellaközpont és a Rimközpont megalakult ugyan, demint zárlatkor értesülünk — kötés nem fordult elő. Kádár Lehel, a Novellaközpont és Budavári László, a Rímközpont vezérigazgatói kijelentették, hogy a külföldi zsidó ellen- központok konireininjével szemben tehetetlenek.

Molnár Jenő
A nívó—1 Végre emelkedik a színházakban a nivó.— Na, na! Hisz még meg sem kezdődött a ‘ szezon!— Ugyan kérlek, én a helyárnivóról beszélek. . .-------- o--------

„A hogy mi kinézünk*4
Féld Matyi boldogan sóhajt felderülő arccal:— Milyen szerencse, hogy én nem magyarosítottam a nevem. Most jól néznék ki. Földadót fizethetnék magam után.

11. MARCZALI HENRIKTudós professzor Marczali Henriket nyugdíjba küldte a m. kir. tudományegyetem. Azóta nincs nyugta Marczalinak, de a magyar tudománynak sem. A világhírű Marczali — hála istennek — kétszer annyit dolgozik, mint azelőtt, a hivatalos magyar történelemtudomány pedig feleannyit számit, mint azelőtt. Marczalit a numerus clausus vontatókötelén húzták le a katedráról. Amennyiben a katedra deszkákból összerótt emelvény, ebben az értelemben Marczalinak nincs katedrája. Ellenben minden művelt magyar és minden tájékozott külföldi tudatában ott emelkedik az ő nyugdíjazhatatlan piedesztálja. Marczali Henrik a fölvilágosult magyarság előtt tökéletesen igazolva van. Most még csak az van hátra, hogy Klió igazoltassa sorra a budapesti tudományegyetem professzorait.
A M E R IK A I H U M O R  

Az már igaz
Mrs. Jimson. — Hogy van az, hogy az ön haja már egészen fehér, a szakálla pedig még fekete?
Mr. Smith. — Az onnan van, hogy a hajam huszonöt évvel idősebb, mint a szakállam.----o----

A jó mama
Tommy. — Mondj egy mesét, mama.
Mama. — Nem tudom, mit meséljek.
Tommy. — Mesélj a kis fiúról, akinek jó mamája volt és adott neki egy niklit. — o—

Ú gyse fogad  szót
Apa. — Tommy, te nagyon rossz fiú vagy. Hallottnm, hogy azt mondtad a testvérkédnek: Eriggy a pokolba!
Tommy. — Ne félj, papa. Sose teszi meg. amit mondok.
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Boldogság. . .  művészet. . .1.
A boldogságot, jaj, ki vési kőbe?
Az életének gyeplőjét ki fogja?
Ki Írja föl nevét a csillagokba?
Ki lát belé a végtelen időbe?

Az illatot ugyan ki tartja vissza?
Ki fogja föl a sóhajt, hogy ne szálljon? 
Harmat vagyunk csak ringó rózsaszálon 
£s cseppjeinket barna rög beissza.

A boldogságot fehér papirosra 
Rajzoltam föl az éveken keresztül 
S a nagy csatornán, szürke házereszrül 
Csurgó esőié csöndesen lemosta.

2.
Láttátok a Parnasszus kávéházát.
Az álmokat a kávéscsésze mellett, 
hol sima márványasztalok körül 
A kósza vágyak éjiekeinek?

Mint éji lepke szállók ott fölöttük.
A füst között s szivemből láz szivárog. 
Hol kóvályogtok égő, nagy szemek. 
Züllött fiúk, kócos titánok?

Ifjú sasok indulnak messzi útra,
Az egyik fényes máglya lesz az égen, 
A másik zúzott szárnnyal lezuhan. 
Hányó csillag a sápadt éjben.

Bródy László

B ó k ?— Remélem, doktor úr, vendégünk lesz ma estére. Nagyon sok szép fiatal hölgyet fog nálunk találni.— Oh, nagyságos asszony, én nem a szép fiatal hölgyek kedvéért jövök, hanem a nagyságos asszony miatt.
Becslés— ön azt mondja, hogy ez a festmény, amit olyan olcsón vásárolt, megér egy negyedmilliót.— Igen.Kisgaz Dani. — És még aszongyák, hogy mink vagyunk az árdrágítók?,.. — Ki mondta ezt önnek.Hászen egy vékával se adunk el ! . — A festő!

A z  á rta tla n  H alm ozó

A túlfizetőket is megbüntetik
Kegyelmes Pénzügyminiszter úr! Alulírott Sanyaró Vendel följelentem magam, mert az alábbi túlfizetéseket követtem el. Kérem ezért engem megbüntetni, megveretni, vagy megpofoz- tatni, legjobb esetben halállal sújtani, mert marha voltam, de vétkemet nem bántam meg, sőt állandóan visszaesem ebbe a hibába. Védelmemre csak azt hozom föl. hogy ha e túlfizetéseket nem követném el, amúgy is éhhalál várna reám. Túlfizetéseim a kővetkezők:A kenyérért öt krajcár helyett 88 koronát fizettem és fizetek. A zsemléért 2 krajcár helyett 6 koronát, a kávéért 26-ot, az ebédért 200-at, a vacsoráért ugyanannyit. Vettem, kérem, öt szem szilvát személyenként 2 koronával s a magra betétet kellett adnom egy koronát. Vettem, kérem, egy vizes dinnyét, melyre fizettem 60 korona vízadót, gyomrom elrontása után forgalmi adót s elsőosztályú gyomorrontási adót. Vettem egy liter bort, utána fizettem egyenes adót, amikor berúgva haza-

François
Crêmant Rosé 

pezsgő

mentem, görbe adót, mikor kerestem a lakásomat s nem találtam meg. másodosztályú kereseti adót. Végül fizettem kölesadót, mert az adókat úgy fizettem meg, mint a köles. Kérem engem agyonütni, mert túlfizetéseim által sikerült az államnak ilyen kitűnő pénzügyminiszter urat szerződtetni, aki túlfizetéseim miatt még újabb túlfizetésekkel fog engem sújtani. Tisztelettel maradtam Sanyaró Vendel, állandó túlfizető

Londonban, h e j . . .
Lloyd George. — Azért nekem árt ez a ködös London. 
Poincaré. — Hogy-hogy?
Lloyd George. — Ködlik előttem, hogy mindent rosszul csináltunk.

i—  Ezüst evőkészletek — i
kazettában, 12 sze- ó n t p l f h p n  nafly *á-
melyes, k o m p le tt ,  e n C K D e n  |aaztékban
ARANY EZÜST BRILLIANSBEVÁLTAS

SZIGETI NÁNDOR ÉS FIA
Budapest, IV., Múzeum-körut 17. — Alapittatott 1867
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A zsömper-lázról— Értekezés egy úi betegségről —Nőgyógyászaink egy új járványos betegséget fedeztek föl, amely kizárólag a nők köréből szedi nagyszámú áldozatait. Az új betegségnek — epidémia jumperitis (népszerűén zsömper- láz) — sajátságos tünetei vannak, amelyek által azonnal fölismerhető. A beteg egy vagy néha több hegyes tűt vesz kezei közé és azokkal a legkülönbözőbb vívógyakorlatokat végzi. A kéz rángatózása néha heteken keresztül, naponként több óra hosszat tart. Ilyenkor természetesen életveszélyes a beteg közelében tartózkodni. Vannak lázas betegek a kór legutolsó stádiumában, akik éjjel-nappal hadonásznak kezeikkel, ír,«közben színes pamutokat le- és fölgombolyitanak minden különösebb cél nélkül. Ilyenkor a béteg különböző kiáltásokat hallat, miközben kezei szaporán mozognak. Ilyen tipikus fölkiáltások: „Az enyém hamarabb kész lesz, mint a Mariskáé!" „Még két csíkot horgolok az oldalába s akkor nagyon cuki lesz** stb.A betegség lefolyása néha nagyon könnyű, de sok esetben hetekig tart. À zsömper-lázban szenvedő beteg részére az orvos pamutot ir elő, melyet a beteg étkezés előtt és étkezés után fogyaszt el. A pamutot, az árára való tekintettel, patikákban

árulják. Krónikus esetekben a beteg hatalmas mennyiségű pamutot fogyaszt el szörnyű kézrángatások közben, anélkül, hog bármilyen szervi elváltozás volna rajta észlelhető. Ezzel ellentétben a páciens legközelebbi férfihozzátartozója (férj, apa) a gyógymód következtében többé-kevésbé súlyos zseblázat kap.A zsömper-láz igen ragályos. Bacillusait a hiúság termeli és mindenütt élénken tenyészik, ahol a nők sűrűn megfordulnak. Siófok és hazánk többi neves fürdőhelye különösen alkalmas a kór terjesztésére.Neves orvosaink egy közgazdasági tünettel, az úgynevezett „rohamos áremelkedéssel" kapcsolatban úgy találják, hogy a járvány szünőfélben van. A betegséghez szükségés pamutfélék ugyanis olyan mértékben drágulnak, hogy az orvosi vélemény szerint a közönség széles rétegei rövidesen nem lesznek abban a helyzetben, hogy a betegséget elkaphassák.
Drágul a t a r i f a . . .— Csak már azok fizetnék meg drágán, akik a liberalizmusra utaznak! -------------------

Törvényszéki töprengés— Vájjon Rupert kihívói is agent provocateurök?
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Patacsi Dénes levele Sokorópátkai Szabó Istvánhoz

Keit jelen levelem Pesti Bábilonban,Izzadtsággal vegyes költői kínomban;Mert kutya az ember ijj fene melegben,Hol béka se rebben, hol fűszál se lebben.(ügyi, szép ez, Están! Míg vákációztam,Mudern pojétákat görcsösen lapoztam:A nagy Budavárit, meg a Kiss Menyuskát;Onnan e pojézis, a rézárgyélussát!)Azért hát ezen hő nyárszaki melegben Mándliban andalgok e kürengetegbcn S révült képzelgésem főst ligetet, csermejt S dús ugart, amejj húsz mázsa búzát termelt. Álmodozók sandán szívdagasztó jórul:Boldogabb jövőrül, ötmázsás disznórul,Csacsogó zefíring zengő himnuszárul És tízezerpengős kisgazda-búzárul.Mert, Están, azért ez a dolgok bunkója,Egyéb pojétázást viheti a gója!Ez a fő: a marha, meg a búza ára,Glórij^t ez süttet a magyar hazára.Mert hiszen szép a szó, hogyha tudományos,A küllem is jó, ha férfiassan bájos,A jó szív se kutya; hanem legközelebb A szívhez mégis csak e g y ’van, — és az a zseb.Ez a véllemériye otthon az asszonnak S ezért hejesellek én a Gál Gasztonnak,— Persze csak befelé, hogy Bethlen ne hájjá —Ez oszt tudja, mi a kisemberek /bájjá.Az adó, az adó, akit meg köll adni S kiből eleget nem lehet letagadni, %Kire szegény földnek rámegy minden haszna:Ettül dögiik a légy, márminthogy a gazda.De ne féjjen, komám, tudja azt a Gál is:Ebbül az adóbul nem lesz soha gálic,A föld porciója nem lesz búza-maxis,Az ijjesfélében akad itt már praxis.Ügy kezejjük ezt is. mint a földleformot, Rendelkezésekbül rakunk magos tormot.Lesz törvény, rendelet, hogy annál több sincsen S osztán végrehajtya — a görög úristen.Megaggyuk a móggyát szépen az egésznek, __________Mint Kátai rég a csikóherülésnek. __________ .
L A K Á S T  T A K A R ÍT , F E S T ,  

P O L O S K Á T  IR T  
P A X  -V Á L L A L A T

Bár bicskája alatt utolsót sóhajta,Azért a műtétet véghezvitte rajta,Hogy holmi rossz fuser cigánynak ne mondják:— Ha mán belefogtam, megadom a móggyát!Hát mi is megaggyuk. Csak a mindenható Tesz rúla, ha közbe megdöglik az adó.Most még gondolatim csak azon cikáznak:Ki les^ Gaszton hejett elnöke a Háznak?Azt véllem, erre mán készen áll a íátum:Vagy Én, vagy kend, Están. Tercihum nón dátum! S nem hinném, hogy ezen méltóságból kiráncs. Köszönt meleg hévvel S nektár-spriccer lével 
Patacsi Dienes házelnök-áspiráncs.

Önálló töprengés— Vájjon balról vagy jobbról fúj-e a szélcsend a politikában? -------- o--------
Kedves Borsszem Jankó!Olvasom, hogy Asquith lord egy igen életrevaló indítványt tett az angol parlamentben az adósságok kölcsönös elengedéséről. Ehhez az indítványhoz magam is a legnagyobb lelkesedéssel csatlakozom, amiről hitelezőimet körlevélben értesítettem. Bukovay Abszi s. k.

M ik o r  H aszn álju k  a

(Schicht-féle szilárd káliszappant)A hattyuszappan az egyedüli különleges szappan, gyapjú- és selyemszövetek, csipke, függöny, hímzés és finom fehérneműek részére. Használatánál fölöslegessé válik a meleg vagy forró víz alkalmazása és megakadályozza a gyapjúszövetnek az összehúzódását és kócosodását. A hattyuszappannal való egyszeri bedörzsölés felér minden más szappannal való háromszori bedörzsöléssel. Tehát kényes színek és legfinomabb szövetek tisztítására is legalkalmasabb a hattyuszappan.TELEFON 61-06 ÉS 
141-46.
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UJ MAGYAR DALOSKÖNYV Gondolsz-e rám?
(Partájok dala)üondolsz-e rám, ki annyiszor íakasztál Búzengő sóhajt könnyes ajkimon?Ki fámról minden rózsát leszakasztál S tövisivei növelted, haj, kínom?Mikor közelgetsz, elhal minden szóm, de Megösmerhetsz szűm dalfohászirúl: Gondolsz-e rám, egyeduralkodóm, te. Márványkeblű, jégszívű háziúr?Nincs arany és elefántcsont lakomba'.Nem gőgösködik hét vagy nyolc terem;Kis odúm földjét fölveré a gomba.Azonfelül csupán pólóst terem.Csak az legelget rajtam éjjelente.Ügy sokasodva, mint a házinyúl S mindenem fáj. mert nem törődsz velem te. Csak évnegyedkor, büszke háziúr.— o—Elnézem a felhőt
(Háziuruk dala)Elnézem a felhőt, amint fut az égen S halvány homlokomon képződik redő: lia ebből eső-lesz, akkor nékem végem. Becsorog mindenütt minden háztető.Ki csináltatja meg? Csak az a jóisten.Csak az segíthetne minden házon itt. Négyszeres házbérnél más egyebem nincsen: Verje meg az isten azt a Vázsonyit!

Antidestruktiv regényIrta: Sokorópatacsi Pé-Károly. . .  És Buxbaum Keresztélynek a többiekkel egyetemben félbenumerusoztatták a tanulmányait. Exisztencia hiányában férjül ment egy faját környezetebéli leányhoz. A felesége ölég helyes teremtés volt': himlőhelyes. Gyönyörűen forgatta égkék antiszemit.A két mézesvallású a mózesheteit éldegélte tehát.Különösen az asszonyka álmodozott a családi boldogság kiszélesítése felől. Ám egyszer arra ébred o, hogy Agylá Gyula, egy intranzingensen álmatlan ifjú gumibotorkál be hozzájuk; a ; érj ét keresi pofontos ügyben.De a taksonyi ifjú, aki otthon valószínűleg sapkából szür- csöli a levest, mert viszont a tányért a fején hordja, azzal is meg volt elégedve hogy csak a terebélyes hebroni Vénuszt lelte otthon.Búgni kezdett az ál-felelőtlen, majd egypár átkaroló mozdulattal kísérletezett, de a nő megvédte a maga területi integritását. A törpe gránátos nem kukorica zott soká, hanem felhördült:— Lesz még gondom a te kósér/zí/zban nevelkedett férjedre!Kisvártatva visszatért Gyula, ezúttal két bombás színbenlévő, jólismert dalia kíséretében.Mondjam, ne mondjam?. . .  Egy hét múlva Buxbaum, miután külsérelmileg nyomta az ágyat. Mózes kebelére költözött át, de sírján a felekezetközi béke istennyiladozik.A zsinagóga-ablakohn pedig az özvegy menyecske ki-kinézett és egykedvűen élvezte a gömbösVünyi jogbiztonság 
héjjas gyümölcsét. -------- ----------

B arátságosan— Hiába, a buta ember a legboldogabb a világon.— Oh, te szerencsefi!-------- o--------Hullik a vakolat, mállik a tető is.Arany műfogamból kipotyog a stift.Rongált a vezeték, megrepedt a cső is.Lötyög a lépcsőház, leszakadt a lift.És ahány lakó van, mind engem attakol.Rútul valamennyi ellenem vonyit.El is adnám már, de miből élek akkor?.Verje meg az isten azt a Vázsonyit! (jász)-------- o--------
Kedves Borsszem Jankó!A destruktivok titokban azt ugatják, .hogy a valuták ár folyamát tetszés szerint állapítják meg. Alja* hazugság! Tetszik a fenének! Tisztelettel egy amerikás magyar.

Reb Menacliem Cziczeszbeiszer a poloskáknak:— Pax vobiscum! -------- a
Biztos jel— Ügy látszik, Gaal Gaszton jó példát mutatott a kilépésével.— Miért gondolod?— Mert ha rossz példát mutatott volna, akkor — követték

volna . . .  -------- o---------
Kedves Borsszem Jankó!Most már tudom, hogy miért hívják a kereskedelmet 

kereskedelemnek. Mert ha baj van, akkor mindig rajta keres
kednek. Tisztelettel Br.
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Parabolák a szegény és gazdag emberrőlAz utolsókból lesznek az elsők — mondja a Biblia s a szegény ember, aki a Földön a legutolsó volt, ott állt vala elől a sorban a Mennyország kapuja előtt. Valami nagy megnyugvás vett rajta erőt, mert a kezében az 1-es szám volt s így csak addig kellett várakoznia, míg a protekciósokat elintézi az égi bejelentő-hivatal. Amikor így áll elől a sorban, meglepetve pillantja meg maga mellett a CIrünt, aki szintén 1-es számot szorongat a kezében.— Mi az, Grün, — kiált rá — hát maga is az elsők közé került, maga, aki mikor 17 volt a korona Zürichben, a fuszekli párját ötezerre srófolta föl?— Még csodálkozik ezen? — kérdezi vigyorogva a Grün. — Hát nem valék én is a Földön egy utolsó?
Flőbb megy át a teve a rű fokán, mint a gazdag ember a Mennyországba. De mennyire igazsága van a Bibliának. A szegény ember ott állt a tű foka élőit és várta, hogy v át- bocsássák rajta, de íme megjelent a gazdag ember kövér feleségével. S mivel ez a nő szakasztott olyan volt, mint a teve, előbb bocsátották be a tű fokán keresztül a Mennyországba, mint férjét,. aki inkább vízilóhoz volt hasonlatos, de azért őt is átbocsátották, mert leni' az árnyékvilágban ő is sok aljasságot teve. •Aki téged kővel dob meg, dobd vissza kenyérrel.És veve a gazdag pék egy vágón követ és süti'ete egy vágón kenyeret, mikor még a búza mélyen alul állt az arany- paritáson. És kezdé a gazdag pék dobálni kővel a szegény embert egy kerítés mögül. Nosza szalad a szegény jámbor ember a gazdag pék boltjába és veszi aranyparitáson a drága kenyeret és buzgón dobálja vissza kenyérrel a kerítés mö- götv állót, nem is sejtvén, hogy az a gazdag pék. Az meg összegyűjtötte újra a kenyeret és újra eladta aranyparitáson fölül a szegény embernek. •Boldogok a lelki szegények, mert övék a Mennyek Országa.A szegény ember már ott állt az égi lift? előtt, mely hivatva volt a lelkeket a Mennyországba fölvinni. De pechére a lift el

Hogyne tudnák már kicsinyek és nagyok: 
Bőrnél sokkal olcsóbb a BERSOX gumisarok.

volt romolva. S az Ur, éppúgy, mint a pesti háziúr, ragaszkodott ahhoz, hogy a liftet a föld-lakók javíttassák meg. S leizent, hogy ha nem telik a szegény lelkeknek liftre, jöjjenek föl a lu fto n ... Tanácstalanul állt hát a szegény ember, mert hiába, lelki szegénységén kivül egy árva garasa sem volt. Repülni meg nem itidott, mert nem volt tollazata. Egyszerre csak megszólítja őt a gazdag ember:— Szegény ember, nem vennél egy vágón libatollat ab árnyékvilág?— Vennék én örömest, de egy vasam sincs — sóhajtá a szegény ember.— Sebaj, — feleli a gazdag ember — telik neked a lelki szegénységedből is. Majd átszámítjuk égi valutára a lelki szegénységedet s Írásba adod nekem, hogy fölvegyenek engem is a Mennyországba.Át? is számították s bizony ráment a tolira a szegény ember egész lelki szegénysége. így történt, hogy csak a gazdag ember jutott be a Mennyországba. Caráiny® ©  SZERKESZTŐI ÜZENETEK ® ®
Kéziratokat és rajzokat nem küld vissza a szerkesztőség.
A Borsszem Jankó jelen számát, a keddi ünnep miatt, 

hétfőn, augusztus 14-én zártuk le. — N. A. Az egyik kedves. Ha népies dolgot ir le, nem muszáj paraszti stílusban beszélni. Tökéletesen elég, ha a megszólaltatott alakok beszélnek úgy, a maguk nyelvén. — Cs—s. Hogy mikor kell azt. mondani, hogy „lenne41 és mikor azt, hogy „volna"? A jó magyar nyelvérzék 'itt az egyetlen biztos iránytű, — nehogy valamelyik újmagyar Íróhoz forduljon érte. — Régi olvasó. Majd ha hazajön, küldjön be olvasható Írással — jobbakat, főleg vidámabbakat. — M. A „Jó “ címűt némi változtatással. Olykor kísérletezzen általánosabb érdekű lírával is. — P. J . Nagyon régi a vicc. de viszont drasztikus. Keletkezése idején sem bírta el a nyomdafestéket. — Zea. Ilyen zsánerű verset nem használhatunk. A hangulata megkapó, de a kivitel nagyon gyenge. A t. p.-t útnak indítjuk, ha megfelelő munkássággal kiérdemli. Most bizony, sajnos, nagyon szűkén kell mérnünk a drága lapot. — ss. Az egyik. Csak folytassa! Nemcsak a vak tyúk talál szemet, hanem a nyitott szem is találhat — tyúkot. — Márc. Vígan csattan. — Több levélről u jövő 
számban. Szerkesztik: Molnár Jenő és Bér Dezső 

A szerkesztésért felelős: Molnár Jenő Kiadótulajdonos: Borsszem Jankó lapkiadó r.-tIgazgató: Szekeres Rudolf

Szent M argitszigeti

Á PALATÍNUS forrásvízp i ) üdít -  gyógyít.
M in d e n ü tt  k a p h a tó .

K Ö Z G A Z D A S Á G„F erro“ E gyesült Vas- és Érékéi eskedelm l r -t . cég alatt az Angol- Magyar Bank helyiségeiben 30 millió korona alaptőkével' új vállalat alakult. A társaság új alapitói : Hugo Stinnes G . m. b. H ., az Alpine Montan-
Gesellschaft, az Angol-Magyar Bank és a Lipták-társaság. A társaság igazgatóságába ezen összes alapítók képviselőit választották be : a vállalat elnöke Krausz Simon lett.
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A megfejtők között tizenkét lutalmat sorsolunk ki. Egy rejtvény megfejtése is elég a sorsolásban való részvételhez. Jutalmaink a következők:1. egy doboz Floris-csokoládébonbon,

2. 10 üveg sör, a Polgári Serfőzde 
gyártmánya (házhoz szállítva).

3. egy Sphinx-„B I-OZO N E” -készlet (egy üveg szájvíz, egy doboz kettős francia fogpor, egy tégely fogpaszta),E három jutalom kisorsolásában csakis azok vehetnek részt, akik a Borsszem Jankóra egész évre fizettek elő.4. egy kis üveg5—6. hat-hat doboz (sárga és fekete) „ G L A D Y S ” luxus-cipőkrém.7. egy nagy 
üveg ZoZó 
kölni viz,8. két darab P. Márkus Emilia-szappan.9. egy üveg „Óceán” iám. befőtt vagy egy doboz cuk
rozott gyümölcs,10. egy kiló Szent István-malátakávé.11. két pár Berson-gumisarok (férfiaknak és nőknek),12. egy nagy palack „R A P ID Ö L” folyékony fémtisztitó
szer.A 4— 12. jutalom kiso'rsolásában a „Borsszem Jankó" félévi és negyedévi előfizetői vesznek részt.A Borsszem Jankó 2846. (33.) számában közölt képrejtvények megfejtése:

I. Útvesztő 11. Eső után köpönyegA multheti számunkban megjelent talányok helyes megfejtését 112-en küldték be. Nyertesek: 1. Prager Vilmos fodrász 
(Kaposvár. Kossuth-tér 3), akinek egy doboz Floris-csokoládé- bonbont: 2. Alloni Árpád (Budapest. V ili., Józseí-körút 41), akinek tíz üveg Polgári Serfőzdéi sört: 3. Vass Artur (Budapest. IX., Lónyay-utca 46), akinek egy Sphiiix-.,BI-OZONEa-készle- tet; 4. Bányatiszti Kaszinó (Pilisvörosvár). amelynek egy kis üveg Hungária Casino habzóbort: 5. Mátravidéki Szénbánya 
r.-t. Kaszinó ( Rábaszent marton), amelynek három-három doboz (sárga és fekete) „G LA D YS" luxus-cipőkrémet; 6. Cukorgyári 
tisztviselők (Sárvár), akiknek három-három doboz (sárga és fekete) „G LA D YS" luxus-cipőkrémet; 7. Senyey  Ármin (Buda
pest. VI.. Király-utca 70), akinek egy nagy üveg ZoZó kölni vizet: 8. Csillag Ede (Budapest. I., Maros-utca 40), akinek két waraÍ! ^ rkus Emilia-szappant: 9. Schuszter Béla (Budapest. II., Margit-körűt 44), akinek egy üveg „Óceán"* jam, befőtt vagy egy doboz cukrozott gyümölcsöt: 10. özv. Horváth Belané (Gyula). akinek egy kiló Szent István-malátakavét: IL  A‘agy Béla (Budapest. VI., Vörösmarty-utca 48), akinek két pár Berson gumisarkot: 12. Zalaszentgróti kaszinó, amely- e2.v nagy palack „RAPIDÜL" folyékony fémtisztitó szert küld a kiadóhivatal.

Saját gyártású

fé rfi- fe h é r  nemű ek 
nyakkendők, úri divatárukNYAKKENDŐHÖZ
IV., Kigyó-utca 5 (K lo tild -palo ta ).

Nyakkendők nagyban is.

vér- és nemi bets*ü s îîa lm - 'i i ià i  !
Rendelés egész nap. 

Rákóczi-út 32, I. em. I, a Rókus-kórházzal szemben.

Szőnyegeket ~ ~
^  TUDUK TIVADAR s ző  nyes Javító és  t is z t ító te lep e , VL, Déléé*
BtM 12/*. Fléktelet: IV., Ftreaoiek-tere £  l. sbl Teiefoe 46-68. üeghlváer* Hubai JBs.Brilliánst aranyat, ezüstöt, ékszert leg

magasabb napi árban veszek. 
Schiller, Kecskeméti-n. J l ,

: :S

ANGOLPARK
A

LEGKELLEMESEBB
SZÓRAKOZÓHELY

■Bsss■■■■■■■BSBBBSBBBeee ssssssBBseeBBSeeee■■■■■■■■§■■
I b b

*
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C ú g tó l k ap ta a reum át

mozit akar?Családi, 
iskolai, 
színházi

fo rd u ljo n

Hatschek és Farkashoz
IV., Budapest, Károly-körut 26. szám

ö ü B v e s srilllánsokat, HSrStfcSWSrV... 
Székely Emil ékszerüzlete, g f e W S iS W S a g ;
C ím re tessék  figye ln i. T e le fo n  : J ó z ss f 105-36.

sütőpor, GUSTO-vanilincukor
a legjobb. K a p h a t ó  m i n d e n ü t t !  

I Gyár : Budapest, Rottenbiller-u. 46.

Ratio
tlMBÏÏAMM

ÿ j a i  « I n t e i i l
H
híres régi évfolyamai 
megrendelhetők a kiadó- 
hivatalban és a Kultúra 
könyvkereskedésében, 
Budapest, VI., Teréz- 

körút 5. szám.Az 1916. évf.450 korona .  1917. .  450 *.  1918. .  450 ..  1919. .  450 ..  1920. .  450 .
KABATA CSOKOLÁDÉ VALÓDI

• ÍV *  .FINOM VÉR
bőr- és nemi betegségek teljes gyógyítására 
legjobban n ,  RJ I T  7  Q  F  D  hírneves 
ajánlható LJr. m i l L U U l  intézete 
BUD APEST, Vili., JÔZSEF-KOR0T 8. SZÁM .

TERNBERG udvari
Rákóczi-út 60, saját p ilitá já o a i.

é * w m m

v  * ben. Mesterhegedük legnagyobb választékban. 
Manoszerek Javítását szakszerűen végezzük. V id é k re  
szállításokat a legpon tosabban  eszközlünk.

n

i
hanguer, ^ g o r j ^  cimbalom- 
és harmonium-terem, 
Etofon-szalon. SS??,j|£
hanglemez-repertoárja. Az összes létező 
Mondain-táncok gramofonlemezen. lirM.

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




