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RipKa-napfogyatKozás a Kurzus-égbolton

Sipőcz bolygó. —  No, most jól fogok kinézni, ha eltakarják a Napomat ! . . .  Honnan fogom a fényemet 
kapni, hogy eszrevegyenek ? . . .
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V E \ v e c -e K  A

István királyunk napján
Hol vagy István király? Régi gyászos ének 
Szól szomorú száján hívők seregének,
Zokogják zendülve fiatalok, vének,
Kik magyar ünnepre összesereglének.

Hol vagy István király? Tekintesz-e rá jók,
Kiknek égre kiált bűs-zsolozsmás szájok ;
Sirató anyókák, könnyharmatos lányok :
Beh nagyon megkopott ünneplő ruhájok.

Beh nagyon siralmas ünnepeket ülnek,
Fekete templomba gyászfeketén gyűlnek,
Víg mosolyok helyett könnyeket törülnek,
Már az örömnek is csak kicsit örülnek.

Nem segíti őket a föld se, az ég se,
Ravatalos láng lett tűzhelyüknek mécse, 
Fájdalmukban nincs már kezdet se, de vég se : 
Nagyerős hitüket nem hagyják el mégse.

Hiszik, István király, szent Jobbod hatalmát,
Erős igazságnak végső diadalmát,
Hányattatás múltán üzöttek nyugalmát,
Szenvedésük végét, ha te is akarnád.

Hol vagy István király ? Magas mennyből jöjj el, 
Harcolj meg a szivet emésztő közönnyel.
Hintsd meg hazánk földjét tiszta igazgyönggyel : 
Magyar szemből fakadt, boldog örömkönnyel.-------- «--------  J .  H . E.

Mért nincs hátul?
Móricka. — Mondd papa, mért van az ember szeme elől? 
Papa — Hát hol legyen, Móricka?
Móricka. — Micsoda kérdés ! Hátul ! Hiszen te is azt mondod mindig, kogy az embert rendesen hátulról fenyegeti a veszély.

HoldfogyatkozáskorA kereskedő fölnéz a holdra és így sóhajt: — Na végre valami, ami fogy .

A jó üzlet
A régiségkereskedő. — Ez a szekrény kétszáz aranykoronába kerül, de én odaadom önnek százhatvanért, tehát negyven koronát ajándékozok.

A vevő. — Tudja mit? Egyezzünk meg: én meghagyom magának a szekrényt és maga húsz koronát ad nekem. Akkor mindegyikünk húsz aranykoronát nyer.-------- o--------
Samuka cenzúrái

Tanitó. — Na, mondd meg nekem, Samuka, hol székel a japán császár?
Samuka (vigyorog): Honnan tudjam én <>zt, tanitó úr? Ne tessék ilyen csúnyákat kérdezni.------- 7o--------

Az ébredőknél nincs B-lista?No, ezekben az ébredőkben aztán alaposan csalódtunk. Egészen eddig kifogástalanul működtek és most hirtelen megállnak, nem csinálnak semmit. Pedig most tehetnének.csak igazán szolgálatot az ő jól bevált létszámcsökkentési módszerükké^II-------------------------------------------------------------— —  II
Faj-hajléktalanok

menedékhelye
GÖMBÖS G YULA  személyes vezetése alatt.

Rend- és csendőrmentes !
Pontos kiszolgálás !

K iszo lgá lta tás  kizárva!

JegyváltásA visegrádi várbizottság belépő díjat szed azoktól, akik a szabad természet ölét élvezni akarják. A várfalakon túl csak az mehet, aki előzőleg jegyet váltott Ez az újítás még sokak előtt ismeretlen. A napokban' megszólít a jegyszedő egy kiránduló párt :— Kérem jegyet váltani.A férfit meglepi a fölszólitás. Azután azt mondja :— Bocsánat. . .  mi már házasok vagyunk.
A bócher, a borotva és — Wolffék választási listájaA füredi bócher éppen borotválkozott, mikor belépett a rabbi.— Te gój, ami vagy! —: kiáltott rá. — Hogy mersz te késsel borotválkozni? Hát nem tudod, hogy csak razólt vagy aurumot szabad használni?-— Rebbelében,*— feleit megszeppenve a bócher — hiszen nekem nincs egy csöpp bajuszom, egy csöpp szakáiam se!— Akkor meg micsoda szenvedés

van rajtad, hogy borotválkozol? — kérdezte, nem ok nélkül, a tudós férfiú.És felelt a bócher:— Rebbelében, addig, amíg szabad, ki akarom próbálná, hogy micsoda jóság, micsoda gyönyörűség, micsoda nagy boldogság van abban, ha az ember késsé’ borotválkozik. Később, amikor íesz -bajuszom és szakállam, már úgy sem tudhatom meg.•

Jobb ügyhöz méltó buzgalommal, költséget és fáradságot nem kiméivé, mért hamisította meg a Wolff Károly pártja a fővárosi választási listákat, mikor semmi kilátása nincs a többség megszerzésére?Nú, csak tudni akarták, mi jó van abban, hogyha kihagyják a zsidó és egyéb gyanús szavazókat, mert később úgy sem jutnak hozzá a listákhoz.
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A  m a d á r i j e s z t ő

A londoni megegyezéssel végleg megpecsételték a versaillesi békét.
párbeszédek a nagy tolongásból

MÁ V-Jerémiáda
Á. V. Hungária! Áj Vé Hungária!
Nem dicsérő Reád, mit zeng az ária. 
Azt hitte a kormány, vezetésed fényes, 
S kiváló szakember a Kelet y  Dénes; 
De jött a magyarnak Smith Jerémiása 
S mint próféta irta, ország-világ lássa: 
Hogyha a dolgához értett vön egy picit, 
Nem lett volna sosem ily nagy a deficit. 
Ezentúl nem titok, most már tudvalévő, 
Hogy Kelet y elnök rossz vonatvezetö. 
Alatta a MÁV un deficitbe jutott, 
Alatta a KANSz is holtvágányra futott. 
Hibáiról sokat zenghet az ária,
Áj Vé Kelet y  úr! Áj Vé Hungária! . . .-------- *-------- FULLÁNK

A Palma di Jacopo-afférhoz— Mondj egy őszinte ügyvédet.— Kovács doktor.— Mért éppen ő?— Mert az nem képmutató.
Wolff ék dalaTekintélyünk vajmi ritka, Jöjjön hát a kemény Ripka! Ha még egyszer gázüzemi. 

Mindnyájunknak el kell menni.

Rémesss!— Mi lenne az Atlienaeumból, ha a többi közt házasságközvetitő irodát is létesítene?
_ ??— Sathenaeum.

Csemegeboltban— No, de így válogatni a citromban!— Hja, én a vastagját szeretem.— Menjen már! A kormánynak is van egy Vass-tagja. . .  próbáljon abból va amit kifacsarni.
ElkapottX. — Jó napot, jó napot!Y . — Alászolgája. Hogymint?X. — Keservesen . . .  Csak két hétig... amíg átvizsgálták a könyveket. Igen, igen. A feleségem hozta be a kosztot.. Egész barátságosan bántak velem. Differenciák . . .  Konferenciák . . .  Referenciák . . .Z. — Na, magát is látni erre?V. — Az adóhivatalból jövök. Szipoly pénzügyi tanácsos . . .  nem kikezdeni vele . . .  Roppant szigorú ember... Nem akarta akceptálni, hogy . . .  Adóalanyi minőségben . . .  Aszondta, hogy ne tagadjam le a haszn ot... igen, majd présen fog le n n i...S- — Hallja, maga nagyon jól néz k i ! . . .  Zalamegyében . . .  Nem, nem Egerszegen . . .  Lesültem . . .P. — Na n a . . .  Csak megy valah o g y ... Tegnap is sikerült... egy vevőt fo g n i... Igen h á ló v a l... Lasz- szót szoktunk a nyakába dobni. . .  ígértem neki 200 ezret, ha egy fuszek- lit v e s z ... Nagy a forgalom adóbam...

Ó. — Tegnap ellopta a cseléd mindenemet . . .  nem vásárolok . . .  Egy nyakkendőt kértem kölcsön . . .  alsónadrágot . . .  csíkokat festek . . .  Lesz csíkos nadrágom ... Talán addig ’e- megy az ára . . .R. — Csődöt kért maga ellen. . .  A barátnője pöröÜ . . .  végkidégités . . .  barátnő-tartás . . .  Hossz . . .  bessz . . .  Smith . . .J .  — Nem lehetett kivárni a vízumot . . .  A feleségem egészséges trik- rekkd ajándékozott meg nevem napjá r a .. .  A fejéhez vágtam . . .K. — Hallja maga, Krausz, mi lesz a kártya-adóssággatl? Ebhez is pofa kell, krajcár nélkül leülni. . .  A bank qjöt ü tö tt ... U ltim o ... A barátnője... bemondta a családot. . .L. — Édesem, szükségem lenne arra a . . .  L ia  selyem-alsóhoz lila cipő. . .  lila száj- és hajfesték . . .M. — Hirig a lila . . .N. — Aranyparitásban. . .  de még

csak öt év mu'va számítják á t . . .  Sok a munka . . .  Jegyek tekintettel. . .A. — Reggeltől estig adóakták . . .  Elsején jött a szolga az adóhivatalból... Még hogy én fizessem ki a fizetését. . .  Egész hónaipban nekem do'gozik. . .B. — Uraságod már szabadlábon? Tévedés, igen, velem, is ú g y . . .C. — Már megvettem . . .  Egy mellék- helyiség pincegádorral. . .  Százötven millió . . .  Még nem Írták á t . . .  Nősülni akarok. . .  húsz év óta jegyben . . .
D .  — Nekem is többe v a n .. .  Drachmát födöztem le . . .  Közben esett. . .  Esernyő. . .E. — Villany-, gáz-, poloska-használat . . .  személyenként. . .  A lift centi- méterenkint ezer . . .F. — Eladtam veszteséggel. . .  Páratlan faj-állat. . .  Esett. . .  Nyakát törte. . .G. — Kivándorlás . . .  Létszámcsökkentés . . .  B-lista „ . .  Gilista . . .  Para- lista. . .  CA RÁ M Y
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N INCS MÁR K Ö ZÖ N SÉG  P EST EN— Felei Matyi után szabadon —ELSŐ FÖLVONÁS Isten veled, MatyiA közönség elhagyta a ligetet, mindenki a Renaissanceba vándorolt, csak éppen Matyi maradt a nézőtéren. A darab kong az ürességtől, az ötletszegénység lesír a színpadról, a szereplők már nem i&. élnek, csak éppen 
besszélnék. Matyi dühbe gunf és elhatározza, hogy ő is itt hagyja a nézőteret. Hiába kéri őt Wolff Károly, hiába vágja fejéhez Matyi saját ötleteit, megmarad elhatározása mellett. Erre a  karszemé yzet fölajánlja gázsiját és megbízza Matyit, vásároljon össze néhány olcsó viccet, amelyet majd azután jövő nyáron fölhasználhat megírandó új revüjében. Matyi a megbízást elvállalja és Lendvay szárnyaló frázisain a magasabb régiókba szál.MÁSODIK FÖLVONÁS Gyere be közönség!Alig jutott Matyi darabja sikerének tetőfokára, amikor hirtelen lezuhant. Szerencséjére néhány szóficamodáson kivid egyéb baja nem történt.HARMADIK FÖLVONÁS Megpróbálok Matyi nélkül élni!A kritikusok gőzfürdőjében minden szerzőt levetkőztetnek és még Bús- Feketére is ráeresztik a kritika hideg zuhanyát. Megjelenik természetesen Matyi is, akit azonnal nyakig mártanak bele a saját viccébe, amelybe a közönséget akarta beugratni. Miután alaposan megmasszirozzák, tyúkszemét

kivágják a magas céve" együtt. Pcdi- küröző nők árasztják el a nézőteret, ahol tyúk szemezni kezdenek. A verslábakon kivül azonban más lábakat nem találnak és így minden kacérkodásuk kárba vesz. Matyi elmerül az adósságban és egy mentőövet után kapkod, amellyel kint volna a vízb ő l .. . NEGYEDIK FÖLVONÁS Ha levágsz is, imádlak énA Nép szerkesztőségében Lendvay szomorkodik, és mert zsidófejet nem talál, elkeseredésében a saját fejét töri. Akkor jön a főszerkesztő és hozza az örömhírt, hogy a zsidók már visszatértek nyaralásukból és a Nép újra fő virágzik. Betéved Mátyi is, akit a színházi kritikus elé vezetnek. A kritikus levágja Matyit, hiába tiltakozik ellene, hiába hangoztatja, hogy ő már ezen a rituális műtéten keresztülesett, kíméletlenül! '’levágják szegényt. Matyi mosolyogva énekli a dalt: Ha levágsz is, imádlak én.ÖTÖDIK FÖLVONÁS Tele van a színház deficittelAz első fö'vonás díszlete. Este van. Az ég tele csillagokkal!. Háttérben a Mars, melynek neve intő szózatként cseng Matyi fülébe. A légűrben látható lesz Matyi, mint bolygózsidó. Leszáll a színpadra, utazókofferéből kiveszi olcsón vásárolt vicceit és irni kezdi új revüjét, amelynek: Mars a Marsba Sesz a címe. Jegyek már elővételben kaphatók. D.

végre a nyaralás ideje kezd már a „ni'e“ felé menni és ebben a kánikulában „Nincs már zsidó Pesten44, osaik én.— Hová megy nyaralni, mester?— Még nem tudom, de nem Mátyás
Leidre, mint ahogy azt a humoristák jelezték. Volt nekem egy kedvenc helyem az újpesti Duna-ágban, a pesti 
Lidó, de sajnos, ezt már megszüntették s máshová kell mennem. Pedig hát sehol olyan olcsón nem nyaraltam, mint a Lidó-ban, de hiábai, — sóhajtotta rezignáltan — nincs már Lidó Pesten. (—ENC)

Őserdős Renée
lelki útmutatójaMint köztudomású, a kiváló Írónő Intim Pistáéknál beszüntette rovatát. Hosszas rábeszélésünkre sikerült őt meggyőzni arról, miszerint ha rovatát abbahagyja, ebből óriási diplomáciai konfliktusok lesznek, amelyek veszélyeztetni fogják az európai bókét. A körülrajongott írónő, miután nem akart előidézője lenni az új világháborúnak, vállaltai a föladatot, hogy a Borsszem Jankó hasábjain folytatja taná- csarinak kimeríthetetlen sorozatát.#Anyám mosónő volt, apámat pedig leütötte a Kender. Az a Kender ütötte le szegényt, amdllyé’ a tőzsdén játszott. A hossz alaitt megismerkedtem egy tőzsdebizományossal, aki azt ígérte, hogy feleségül yesz. Hittem szavának és beleszerettem. De jött a bessz és imádóm egyszerre csak eltűnt a láthatárról. Még levelet sem irt, egyszerűen kereket oldott. Nagyon nyugtáján vagyok, mert nem tudom, engem szeretett-e, avagy csak a hozományom kellett neki? Mi az oka, hogy így egyszerre nyoma veszett! Hamiette

H amiette. Keresse föl a Mark óban. Bizonyára szereti magát, de nem küldhet Marko-nigrammot. Az az érzésem, hogy imádója a szerelem rabja.

Negyvenötéves vagyok. Hajadon. Mindezideig nem akadt kérőm. Pedig azon kivu, hogy sánta vagyok és hogy a félszemem üvegből van, nincs rajtam semmi kifogásolhatni való. Úgy látszik, itt a földön már nem megyek férjhez. Minden reményem a Marsban van. Hallom, hogy a jövő héten fölveszik az érintkezést a  Mars-lakókka . Kérdem, nem lehet-e kilátásom arra,

Feld-deritő  riporton a Városligeti SzínházbanA „Nincs már zsidó Pestenu ötvenedik előadása alkalmából meglátogattam Féld Mátyást, a magyar búsfeketét. Az illusztris szerző szívesen fogadott. Abban fogadott tudniillik, hogy kitalá ja látogatásom célját. Elhittem neki s mielőtt kitalálta volna, én taaltam ki.— Pár szót szeretnék arra vonatkozólag, milyen új ötletei vannak még a „Nincs már zsidó Pesten44 további vdőadásaival kapcsolatban?— Köztudomású, — feelt Matyi — hogy költséget és közönséget nem kiméivé, törekszem irodalmi sikerem elmélyítésére. Erre vallanak a darabomban tervezett vendégfölléptetések. Azokról, akik már fölléptek nálam, nem''lehet szó. így pedául Rátkairól, aki

több Ízben lépett fal túlnagy anyagi igényekké!. Rátkai tehát nem jöhet kombinációba, helyette Sokorórátkai Habnayt léptetem föl, persze Biller Irénnel. Ennek folytán darabom apacs- jeüenetét a jövőben Bil.er-Halmay fogják domborítani. Megjósolhatom, hogy a közönség sohasem csüngött még úgy Biller Halmayn . . .  Szenzációs trükk lesz továbbá, hogy darabomat eredeti zenével játszatom, amelyben nem lesz egy árvácska Zerkovitz sem, tekintve, hogy (s itt a mellére ütött) én Puccinit eredetiben adom, nem pedig Zerkovitz- forditásban. Még számtalan betét-ötletem van, de legsürgősebben régi takarékbetét-ötletemet szeretném megvalósítani, lehetőleg nagyobb összegről. El
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hogy valamelyik Mars-lakó meglát és belémszeret? Mars-imádó
Mars-imádó. Hogy valamelyik Marslakó meglátja magát, azt én valószínűnek tartom. Sót az sincs kizárva, hogy magába szeret. De mindez még kevés az üdvösséghez, mert a Mars-lakót 55 millió klométer választja el a Földtől. Ha legalább üstökös volna az a Mars és az uszá ya leérne a földig, akkor remélhetne. *Bakfis vagyok. A Strandon szépség- díjat nyertem. A férfiak buknak rám. Üldöznek szerelmi vall!omásukkal. De feleségül még egyse kért meg. Pedig én férjhez akarok menni. Azért is mutogatom magamat a feszes trikómban, hogy valamelyik be'émbolonduljon. De úgy látszik, az eszét egyse akarja elveszíteni. ön tapasztalt nő, adjon taná

csot, hdl keressek én egy olyan férfit, aki ész nélkül oltár e’é vezetne engem? Flörtvirág

Flört virág. Próbálja meg a. Li pótmezőn. *Teljesen tanácstalan vagyok. Imádom a feleségemet és féltékenységem nem Ismer határt. A múltkor hamarább jöttem haza az irodából és feleségem hálószobáját csukva taüáltam. Hiába zörgettem, nem nyitotta ki. Végre betörtem az ajtót. A- feleségemet az ágyban találtam. Azt mondta, hogy beteg, szaladjak orvosért. Gyanús volt nekem, hogy mindenáron el akar küldeni. Az ágy á á  pillantottam, Elhült bennem a vér. A barátomat fedeztem föl az ágy alatt, akit már régen megbíztam, hogy kémkedjék az asszony

után. Nem mertem egy szót se szólni, mert hátha kémkedési működésében zavartam meg. Ellenben gyorsan szaladtam az orvosért. Mire az orvossal visszatértem, barátom már nem volt az ágy alatt. Most gyötör a kétség, megcsailt-e a feleségem a barátommal, avagy a barátom csak azért rejtőzött az ágy alá„ hogy meggyőződjék nőm hűségéről. Csodaszarvas
Csodaszarvas. És ezek után még kételkedni mer a felesége hűségében? ' Pfuj, szégyelje magát.

(Több levélről a jövő számlmn)

Holdfogyatkozás
A csillagászok nem tévednek, 
Megjósolták a fogyó holdat 
S a Kiss Ferenc birtokigénye 
Százhúszról, lám, húsz holdra olvadt.

Bajor-magyar fajdalok
Keni megyek én cserebogár-pajornak.
Beállók a Görpbösékhez bajornak;
Fajvédő-sziv, tudom, felém 
Hajol nyomban:
Fjek, mint a kék úristen 
Bajorhonban.

Barátságos a Gömbösék majorja.
Mindig akad kettő-három bajorja.
Ily tünetek a tiszta jog- 
Rend jelei:
A bajorok Gömbös tata 
Lengyeléi. •
Kampósan szép a kereszt,
Fogd meg, Gömbös, ne ereszd!
Az ittlétét titkold is.
Ha egy kicsit gyilkolt 1s.
Frger-Berger-Erzberger,
Újságíró nem ember!
Uccu kereszt kampóstól:
Roppanjon a kampós orr!

m
Ja j de magos ez a vendégszeretet.
Bizonyára tiszta szívből eredeti.

•Bajor bácsit diszkrét módon vendégel,
Csak épp magyar cájtungsrájbert nem szivei.

---------- ° -----------  JÁSZ

Pesti kapuról
„Egy íijádal embernek egy ágy kijadó makanós nőné tisz- 

telegjén makárni dergély utza 10 zám második emélet 26. hat 
és öt óraküzt lehet bezélni."

A finom torta

— A pezsgő még hiányzik belőle, szakács úr.— Ezt az üveget már kiittam. De nem baj, majd rálehelek a habra.
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Tönödések Új ucca-neveket ajánlunk !
Seiffensteiner SolomontulO  Lűrincfalun o Bünem Flax nádion 

rosszul éli oz üvé feleségivei, o Sprincével 
Éppend akkor Hitte o boltba o Béri Flesch, 
omikor verte o Bünem o Sprincét. Kezd 
erre o Béri ed ólján ordítást, hódi üssze- 
szolodto mogát oz otca. „Ez o gozember, 
senkiházi üti-veri' ezt et oz arangyos, derék 
asszongykát. Hódi nem főt ki o szeme!" — 
ídj kijobálto. Mire o S prince mogán kívül 
gyütt: , Es mogának mi küze hozzá? Moga 
menjen hozo o feleséginek nyolni o tolpát! 

Oz én or am énvelem őzt sinálio, omit okor. Mogánok kuss!" 
Medj hozo o Béri Flesch és elmond oz üvé feleséginek, o 
Blimele asszongyságnok, hódi milejen forcsán viselkedte mo- 
gát vele szembe o Flaxné. „ Édes fijomkám, — felelt o Blimele — te sak oztot láttod, hódi oz o Flax milejen rosszat tett o 
feleséginek, de o feleség sak mogo tudjo oztot o sok jót. omit 
köp oz óráiul, omit nem látnok oz idegenek" — Cince-conce o 
kölföldiek minálunk sak aztat látnak, omikor ütjük-verjük ed 
o mást. De oztot nem tódnak, mikor hébe-húbo jót is teszünk 
ed o mássol.

&  Füldváron tiltvo volt o Tiszán menni o jégre és meg
büntették o Széli Gábor oreságt üt pengüre. mert átment o 
jégen o tulsú portra. Eztet oz üdjet opellálto o Széli Gábor o 
vármedjéhez. 0  szolgabirú kopocitálto: „ö t  forintért nem 
érdemes hogy az ember fülebbezzen" Felelt oz oreság: 
„Hadd tudja meg az egész vármegye, hogy én vagyok olyan 
legény, hogy átmegyek a Tisza jegén!" — Akkerát o Beniczky 
ödün, oki nincs von megelégedve o pertürléssel. Miért ne 
tód ja oz egész világ, hodj ü milejen király hü pületikus!?P  0 Perecz Hoch Husztrul beállít o szélési rebbehez ed 
kosár tojássol és kérdez: .Rebbelében, én aztat nem értek, 
hodj o Mózes elvette o Midjon füpopnak o lángyát, hiszen 
neki nem is volt szobod mekházasodni. Hű, miféle lángy volt 
oz?" Feleli o rebbe: , Reb Perecz, mogánok igozságo von. 
Sakhodj ez türtént akkor még, mikor nem volt adva nekünk 
o Tóra"  — Osz-posz o Jerémiás Smith oreság is mondja o 
Bethlen excellencnek: , En oztot nem értek, hodj lehet ez o 
Nodjotádi ünnel ed kobinetbe, hiszen ű volt ed forrodalmár 
és ed anteszemit." Mire o Bethlen felelt: „Igaza van. De az 
még a szanálás előtt türtént, hogy miniszter lett belőle."O  Hadjon rossz asszongy volt o Sime Kernduft felesége 
Ójallán, bement hát Suránbo o pophoz, hodj ü válni okor. O 
rebbe ellensége volt o válásoknok és monta neki: „Bülcs Sa
lamon oztot mond, hodj ed gonosz asszongy rosszabb o ho- 
lálnál. Reb Sime. mogáro oz ég o holált monta ki és már régen 
el volna temetve, de mert o felesége olejan gonosz, ez men
tette meg iiiogát oz életnek." Beletürűdütt o Sime és hozo- 
ment. Pár hónap molva oz asszongy gyütte Suránbo — be- 
kütütt fejjel. . Rebbe! Oz uram két pofont odta, hodj kihullt 
o zápfogam!" Elküld o pop ÓjaUáro o Kernduftért: „Mit si- 
nált? Hát nem montam, hodj tekintse mogát halottnak?" — 
„Jú l von, rebbelében, de mondja sak, nem hisz mogo o fül- 
támodásbo?" — felelte o Sime. — Osz-posz o fojvédük. Ezek 
is kezdenek hinni o fültámodásbo és okorják megint odni o 
pofontokat.

Eddig:Vágóhíd-uccaKöztemető-útRot*tenbilIer-uccaDeák Ferenc-uccaLiszt Ferenc-térBem-uccaEskü-térKirály-uccaBálvány-uccaNagykorona-uccaRetek-uccaKálvária-tér

Ezután:Szanálás-ucca Konszolidáció-út Irén Biller-ucca Gömbös üyula-ucca Zerkovrtz Béla-tér Bem Blumenthal-ucca Eskütt-térAd graecas calendas-ucca Betfilen Il.-ucca Kiskereset-ucca Térdkalács-ucca Pesti polgár-tér
Retten nevetnekKét fiatalember ül egy ligeti pádon. Mindakettö meg akar pukkadni a nevetéstől. Ez így megy jó darabig, amikor végre megszólal az egyik :— Mondd meg őszintén, tudod, hogy tulajdonképpen min nevetsz?— Én tudom, csak előbb mondd meg, hogy te min nevetsz.— Nahát, — szól a másik nagy nevetés közt — én azon nevetek, bruhhaha. . . hoogy már egy félórája a kalapodon ülsz és már olyan, mint egy palacsinta . . .  hihihi. . .— Én meg azon nevetek, hogy már elfelejtetted, hogy én ma nem hoztam kalapot és te voltál * szives az egyik kalapodat nekem kölcsönözni.

LYSOFORM
• biztos hatású f e r t ő t l e n í t ő .  
N őknek n élk ü lö zh etetlen  I
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Akii a Múzsa csókol
Akit a Múzsa csókol homlokon:
Kis dolgokon túl, cseprő gondokon, 
Embernél több: Istennel oly rokon.
A lelke annak fényvilág, mihez 
Szint lepkejáték, szép virág hímez.
Forrás: fakasztja tiszta hegyorom, 
Megrészegül, ki issza, szent boron.
Repkény: fon örök díszbe sírokat,
Hol hősök, ősök hire hívogat.
Mécsláng útfélen, a kereszt előtt: 
Fölemeli a porban szenvedőt.
Pásztortűz: virraszt álmodok felett, 
Bús éjszakákon bujdosót vezet.
Hajó egyhiuigú, szürke tengeren:
Visz tájra, mely új szépséget terem.
A gyásza felhő és a vágya sas,
Csak egy az útja, min jár: a magas.
Vihar, mely zúg, de szárnyat is dagaszt, 
Villáma van, de söpri is a gazt.

SZAM O LÁN YI GYU LA

Konszolidációs rébuszMi e z?
Numerus claususIde tessék elképzelni 

Kréta szigetét
spjpuDzs

Megfejtés: Hiba van a kréta körül.---------o---------
Fölháboritó— Te, azok a Kleinék igazi parvenük !— Miért?— Azt mondták, hogy a Lidóra mennek nyaralni és tényleg a Lidón voltak. Meg akarták mutatni, hogy nekik még arra is telik, hogy ne hazuojanak. íc £ 2 ± lNádossy, országos főkapitány (énekel): Vékony deszkakerítés,

Átlátszik az ölelés . . .
Külpolitika— Hogy milyen engedékenyek lettek a franciák! Kiürítik a Ruhrvidéket. Mit gondolsz, miért?— Hogy szükség esetén legyen mit megszállni.--------ô -------

NációkEgy gyönyörű és roppant elegáns nő megy végig a korzón. A német megigazítja a szemüvegét és szól :— Ha a feleségem lenne!A francia szemébe vágja a monokliját :— Ha a szeretőm lenne !Az angol kiveszi a szájából a pipáját :— Ha a kuncsaftom lenne !
Ezüstevókészletekben speciális üzlet!

A milói Vénusz előttA falus kisgazda megáll Pesten egy műkereskedés kirakata előtt és érdeklődve nézi a milói Vénusz szobrának fény- kép-masolatát. Rosszalóan ingatja a fejét, majd odafordul a szomszédjához:— Teccik látni . .  ilyen a mai asszonynép! Ingre nem telik neki, de azért lefotografáltati magát.
Mit kínozzuk magunkat?Két B-listás bámészkodik egy csemegekereskedés ínycsiklandó kirakata előtt. Megszólal az egyik:— Te, én nagyon szeretnék ezekből a dolgokból vásárolni. Hát te ?— Én is!— Te is? Hát akkor miért nem megyünk tovább?

Szempontok— Ki a kedvenc zeneszerzője? — kérdi egy úr az ismerősétől.— Azelőtt Wagner volt, de most már Zerkovitz.— Na hallja, — kérdi csodálkozva az úr — hogy változhatott meg ennyire az Ízlése?— Hát az úgy volt, hogy annak idején a „Walkür* előadása közben ismerkedtem meg a feleségemmel, azután elmúlt egy pár esztendő, ami alatt leider még jobban megismerkedtem vele és a múltkor az „Árvácska" előadása után végre megszöktette egy huszárfőhadnagy.
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— Nézze csak, doktor, öt kilót fogytam a Tátrában.— Látja, milyen nagyszerű város ez a Pest ! Csak egy hete van itthon és máris tíz kilót hizott.
Mihaszna András

m. kir. röndér szemlélődéseiVan itt ész! Még pedig összevissza- szamálva is annyi, hogy külföldi kőcs- csönt fólósithatnék a fölibül. Gyüttek is érte egész bandával a svájcerök. Emmán döfi, — szolnokoltam a Telli Vilmos kamarádnak a teli kupával — hogy a Rönd őre üti a nagydobot, mer ettül szétszaladnak a gaztettvesök és nem köll utánuk loholni. Nállunk is vannak bandák betö- rőkbii1, mégis nekünk köll elhúzni a nótájukat. Ezér szervez- ködtük össze a m. kir. rendőri rezesbandát. (Ez nagyon hiányzott! Csudáliom is, hogy magunktul erre nem gyüttünk rá.) Héjjába a Stüsszi vadász otthon nem tökfilkó, mer a hozzájuk beszökdécsölő gazosokat és sikkajtókat visszatranszponájják egy hazai indulóval. Biz’ Istók! én is jobb szeretnék pikulállni, mint posztonállni! De mink csak egy nótát fújunk régön: „Röndnek muszáj lönni!44. . .  Azér hát az összes sikkajtósíbe- röket és szélhámozógaztettvesöket beiníernáltuk a „Marokkói Szanaltóriumba44, vagy a zalaegerszegi iidüllőtelepre, ahun a nyári szabaccságukat töltik ki. így jól mögérdemölt nyaraláshoz jutottam én is, oszt a csizmába dagadt m. kir. talpaimat jól kiáztathattain az insfekciós lavórban, akit négy hétre kineveztem Mihaszna-Fürednek. Lám a Máié Mátyás vén kamará- dom addig szimulálta a lustálkodást, míg Bélustás lőtt belülié. Mer minket úgy szamállnak, hogy hun a légszámot minimáj- ják, hun a fölöslegöt redugájják, oszt bellibe újakat soroznak — rezesbandával. Engöm rs kikérdöztek, hogy a fütyürümön kívül miilen hangszert kezellök? Hát kivallottam, hogy legénykoromba legszívesebben a bőgőt kezelltem a lábommal, mikor néha-néha belerúgtam. Ezökután nem tudom: nagy trombitát kapok-e. vagy nagy dobot?De míg így pihentettük a m. kir. észt és a hozzákapcsót részöket. add g belekontárkodtak mükergető betegtivök a m. kir. tapéntatba és tapéntatlanul kinyomozták a nagytétényi nagy tényt: hogy a félfajkegyelmes fülegórijájában bajorr orrnyirkászok nyaralgatnak. (Hogy ezök a zsidók mit ki nem tanálnak!) Kisütötték, hogy egyiknek ismertető jele: kétfelé áll a füle, de a fele füle mögött van valami! Ott túl a rácson

bezzeg más világ vót, mer az ál-ercerberger meg az elvbarátai rájuk uszították az uszkárokat és furkósbottal ütötték a nyomozókat. Lám, ha én nyomozok, én a nyomot ütöm bottal. Szaladgáltak s fiihön-fáhon, még hozzám is, de én segédkezet nem nyújthattam, csak hévatalos hangon kiokositottam ükét, hogy a budafoki poszt nem az én lezortom. Irhatik mán a nagy liportot nagy bötiivel: ,;Sullos testi sajtóvétség!“ avagy apró bötüvel: „Szójj igazat, betörik a fejed44. . .  De erre is ráfogják majd: „Hogy ezök a zsidók mit ki nem tanálnak!44Én rám is rámfogták, hogy az igazi gombamerénylőt elfogtam. De mán ugratn nem hagyom magam! Úgy nézők én ki?! Nem ölég abbul egy! Hisz ott szuszog már a Márficsúr a dutyiba rég. Üleget koptattam utána két évig a m. kir. csizmámat. Többe kerül a talpalás! Mer ollap  ̂ jól üdül a Márficsúr, hogy hálábul rám akarja Íratni a pusztáját — kalucióképp! — Pedig az a 2000 aranykorona is birizgál, akit a bajorok felire töttek. Ha kitudom számtani papírba, akkor üzenek nekik, hogy ha ük azok: várjanak, míg értük mögyök. Mer héjjába, nem mögy ki a fejembül: hogy ezök a zsidók mit ki nem tanálnak!No, öreg vakom, ne gyüccse kend a kalapba a belföldi köccsönt, mer a Smismás Jeremiás lukszusz-adót vet kendre; azér csak befele a régi lukba, ott szuszoghat kend adómentesen. M. m. r. m. 1.!

Meinlkave
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S tra n d o n

— Hogy maga hogy leégett, Aladár!— De még hogy ! A mennykő üssön abba a játékbankba ! Most viszem eladni a cipőmet meg az utolsó nyakkendőmet.
Reformálom a köszönéstAki egy kicsit gondolkodik rajta, rögtön belátja: micsoda szamárságokat mondogatnak egymásnak az emberek köszönés címén. Például: A úr reggel találkozik B úrral és köszön neki: .,Jó reggelt kívánok." No már most: ha fi úr a nap folyamán véletlenül nem találkozik több ismerőssel, akkor A úr kivánsága folytán jó lesz ugyan a reggele, viszont a napja és az estéje nem lesz jó, mert senkisem kívánt neki „jó napot44, ,Jó  estét". Vagy: a múltkor az ..Otthoniban éppen a kártyaszoba küszöbén találkoztam egy kollégámmal; én mentem be, ő jött ki. Harsányan üdvözölt: .,Van szerencsém". Holott nem is igaz, hogy szerencséje volt neki, sőt direkt pehhe volt, mert — amint azt odabenn megtudtam — aznap az utolsó vasig leégett.Szóval reformálni kell a köszönés intézményét A magam részéről ezt már meg is csináltam: mindenkit úgy üdvözlök, hogy annak értelme legyen az illetőre nézve.Találkozom például Lázár Miklóssal. Akár reggel van akkár este, így köszönök neki:
S  O  I Á M

— Jó „Reggel"-t kívánok.Miklós Andort — tekintet nélkül a taJálkozás időpontjára — így üdvözlöm:— Jó „Est"-ét kívánok.Mert nagyon természetes, hogy egy lapszerkesztőre nézve az a legfontosabb, hogy a lapja jó legyen. Éppen ezért szerkesztőkkel szemben a leghelyesebb köszönési mód:— Jó lapot kívánok.Ugyancsak fönti köszönés alkalmazandó akkor is, ha kártyás emberrel találkozunk.Akinek strandfürdő-tulajdonos ismerőse van, az hasznát veszi egy sablonos köszönésnek. Ezt kell mondania:— Jó Napot kívánok.Elvégre a strandfürdősnek létérdeke, hogy jó Nap legyen különben becsukhatja a botot.Reformeszméimnek sikerült már megnyernem egy barátomat is, aki foglalkozására nézve a szerencsi csokoládé- gyár ügynöke. A barátom azelőtt így állított be egy-egy üzletbe:— Alázatosszolgájavanszerencsém- jónapotkivánok. Méltóztassék megtekinteni legújabb mintakollekciómat amely, büszkén mondhatom...

Mire ideért, már régen kirúgták, mert a kereskedő nem szereti a sok beszédet. Amióta a tanítványom lett a barátom nem beszél ennyit, hanem bemegy az üzetbe és csak ennyit mond:— Van szerencs/m.Vagy ha a tulajdonos: nő, kezet csókol és szól:— Ez itt csokoládé.És rámutat mintadobozára.Ez a praktikus rövidség mindenütt imponál és föltétlenül vesznek tőle.A barátom módszeréről tudomást szerzett egy magkereskedő is, aki azóta mindenkinek így köszön:— Ajánlom magomat.Mindezek elég ötletes dolgok, de én azért valamennyit felülmúlom egy zseniális trükkömmel. Néhány ismerősömnek ugyanis így szoktam köszönni:— AliásszoTgája.Az illető persze azt hiszi, hogy én azt mondtam: „alásszclgája44, holott én azt mondtam: „Aliász szolgája4', vagyis hogy ő az én szolgám. Különösen nagyképű, hencegő alakokkal szemben alkalmazom ezt és amíg a pasas udvariasan visszaköszön, boldogan röhögök a markomba:— Na, ezt a hólyagot jól becsaptam.
A LIÁSZ

az elismerten egyedül tökéletes fertőtlenítő szer
Minden ütt kaphatói Mindenütt kanható !
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/
önagysága ráoió-szakériő
(Ebédutáni hangulat. Férj újságot 

olvas, feleség unatkozik.)FELESÉG. — Mi újság a lapban?FÉRJ. =  Mmm — na, na,— Adolf, már megint szóíukar vagy!=  Amije az embernek nincs, avvalnem lehet ftikár. Van nekem itthon szavam, Jozefin? Nem. Nekem nincs szavam. Tehát nem leltetek szófukar.— Csak ne filozofálj, kérek. Ehhez van eszed. Alighogy le teszed a kanalat, már az újságot bújod, de amiről mindenki beszél, ahhoz nem is konyulsz.=  Kon y i tsz!— Evvel könnyitsz magadon, hogy engem állandóan rendreutasitaisz, de nagyon kértek, engem ne taníts beszólni.=  Isten ments!— (hirtelen): Adt/if, vegyél nekem egy rádiót!=  Minek neked a rádió, Jozefin?— Hallgatni akadom.=  Hidd el, Jozefin, ezért nem érdemes. Beszélni rajta nem ^het, halilgatni

meg nem tudsz, túlkiabálni nehéz lesz. Tégy le róla.— Micsoda? Hogy a rádión nem lehet beszélni? Úgy látom, te azt sem tudod, hogy mi az a rádió. Hát majd megmagyarázom neked.=  (megadással): Beszél j, beszélj,te holdas éj.“— A rádió az egy olyan szerkezet, amely apró részecskéket lövel ki magából s ha ezekre az apró részecskékre rábeszé nek, ezek elviszik a hangot a világ végéig is, mert keresztül mennek mindenen.=  Na annyi mindenen mégsem mennek keresztül, mint én az utóbbi időben. És még rá is kell beszélni őket; hogy elvigyék a Ivamgót a pénzemért? Elvégre te is elviszed mindenfelé, amit neked beszéllek, mégsem vagy rádió, különben már rég leszeréítetteiek volna.— Jó, csak beszélj. A legfontosabb a rádiónál a hullámhossz.=  Aminek hossza van, annak van bessze is. Csak ne gyere nekem i yen tőzsdei dolgokkal. Elégbe kerültek nekem a te tippjeid.— És hogy még jobban pukkadj, a rádiót egy nő fedezte föl, egy francia

tudós nő, úgy hívják, hogy madám Kűrié.=  Nagyon jó! Kűrié! Du hist eine Furie! És mért nem mindjárt Kúria? Nekem a Kúria ne beszéljen. Én a kommittenseimmel már mindent rendeztem. És ha éppen az ofldaJadat fúria, majd én megmondom neked, hogy ki az a madám Kúria. Az egy madám, fiam, egy szülésznő, aki a rákot találta fö . Érted? A rádiót, azt az a Steinach • fedezte föl. Nem is értem, hogy jössz te alhhoz, hogy aittól a Steinach tói, aki a tudományban egy vezérigazgató, akit én szeretek, aki egy lángCdkíi apostag...— Micsoda? Apostag? Hisz az egy falu! TaJán a posta t akarsz mondiaini?=  Amit én mondatni akairok, azt meg is mondom. Az apostol, az egy buffancs a Belvárosban, ahol söröznek, a rádió pedig egy telefon.. Éppen olyan, mint a rendes teíefon, csak nincs hozzá drót, nincs hozzá szekrény és nincsenek kagylók.— Hát akkor mi van?=  Mi van? Semmi sőtics. Hát van rádió? (Dühösen kimegy.)— Fütyülök rádió!
TÖRÖK FRIGYES

A fogadásKét gondtalan fiatalember megy az uccán. Egyszerre csak meg- szólal az egyik :Te, fogadjunk, hogyha én oda megyek egyenként tíz emberhez és azt mondom nekik, hogy „maga aljas csirkefogó," egyik sem fog nekemjönni, hanem gyorsan továbbállnak!— Áll! — mondja a másik.Az első fiatalember tényleg el is kezdi. Odamegy az emberekhez és sorba rájuk ordít : Maga alias csirkefogó ! — és ahogy megmondta, egyéb nem történt, minthogy elképedve rábámultak és gyorsan továbbmentek. Végre a tizedikre kerül a sor. A fiatalember odamegy hozzá, ráordit, erre az szép nyugodt stílusban pofonvágja. A fiatalember erre elkezd ordítozni : segítség. . .  orvos. . .  mentők . . .  ! és elrohan.Másnap a barátja kíváncsian beállít hozzá. Ágyban találja, halálraváltan. körülötte egy halom orvosságos üve?.— Mi örtént veled tegnap, mi volt a z ? !— Jaj. ne is kérdezd ! Hát tudod, az úgy volt, hogy a kilenc pasasra ráorditotíam : Maga alias csirkefogó! — de az öcsém
A tökéletes

poloska -irtás, festés 
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nek hastífusza van. Persze, hogy mind elszaladt. A tizediknél ugyanezt teszem, erre az nyugodtan azt felelte: Nekem is —és pofon vág.
©$> j SZERKESZTŐI ÜZENETEKKéziratokat és rajzokat nem küld vissza a szerkesztőség.

A Borsszem Jankó jelen számát kedáen, augusztus I9-én 
zártuk le. B. A. Nem használhatjuk. Prózai apróságokkal talán többre jut. — K—fy. Egyet kihalásztunk. — Dr. N. A. 1. Két történetke bevált. 2. A kiadóhivatal megküldte. — Rayon, bevárjuk, amíg akklimatizáJódik. Reméljük, gyorsan megy. Kár, hogy az adoma gyönge, mert az applikáció elmés. — T. F. Felelősünk hazatért és egy csomóban vette át az áldást. Szíves üdv! — H. M. A fölvetett problémával mi nem foglalkozhatunk. A nagy könyvkiadó-vállalatok dolga ez. — N. B. Mi is azt kérdezzük. — T. F. 1. Folytatása következzék. 2. Szíves köszönet. — V—e. ..Ritka búza, ritka ároa, ritka rozs, Ritka házjúr tataroz** — kezdetű dalát ajálja Vass miniszter úrnak. — Ps. A forma régies, a mondanivalói sem frissek. Azért mégis: nem mondunk le minden reményről. H á th a ... — F. M. Egyet-kettőt esetleg megrajzoltatunk. Úgy látszik, pedzi a dolgot. — Több levélről a jövő számban.Szerkesztik: Molnár Jenő és Bér Dezső A szerkesztésért felelős: Molnár Jenő Kiadótulajdonos: Borsszem Jankó lapkiadó r.-L Igazgató: Szekeres Rudolf
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Képrejtvény

Azok az előfizetőink, akik a rejtvényt helyesen fejtik meg, következő ajándékokban részesülnek:í. négy darab „Mátra"-színszappan,2- 10 üveg Szent István duplamalátasör. 
a Polgári Serfőzde gyártmánya (házhoz szállítva),

3. egy nagy tábla 
Szerencsi csokoládé.

4. egy nagy doboz
„Virágu-féle dessert.

5. egy nagy üveg 
„Óceán" lames,

7. egy Sphinx-„B l-O ZO N Étkészlet (egy üveg szájvíz, egy doboz kettős francia íogpor. egy tégely fogpaszta).
8. egy Üveg „ Lysotorm",

9. egy darab P. Márkus Emilia arcápoló szappan,10. két pár Berson-gamisarok (férfiaknak és nőknek),11. egy nagy palack RAPID O L folyékony fémtisztitó szer.12. a Borsszem Jankó egy évfolyama (1917—1922. évekből),13. Seiffensteiner Salamon adomái.
Helybeli előfizetőink az ajándékokat, illetve az utalványo

kat kiadóhivatalunkban vehetik át d. e, 9—2-ig, vidéki előfize
tőink külön értesítés nélkül kaplák meg,A Borsszem Jankó 2951. (33.) számában közölt képrejtvény helyes megfejtése:

CsacsiságElőfizetőink, akik a Borsszem Jankó multheti rejtvényét helyesen fejtették meg, a következő ajándékot kapják: 1 . Hedvig Sándor (Kecskemét), akinek négy darab „Mátra44- színszappant; 2. Illés Zsigmond v. ig. (Budapest, I., Mészárosai. 44), akinek tíz üveg Polgári Serfőzdéi Szent István dupla- maláta-sört; 3. Kolb Sándorné (Balatonielle), akinek egy nagy tábla Szerencsi csokoládét; 4. Schnelch Győző (Budapest, V., Uteg-u. 5), akinek egy nagy doboz Virág-féle dessertet; 5. 
Nagy Dezső (Rákoskeresztúr), akinek egy nagy doboz .,Oceán44 cukrozott gyümölcsöt; 6. Steiner Gizella (Budapest, IX., Mester-u. 24), akinek egy nagy doboz „Ovomaltine“ tápszert; 7. Horváth Lajos (Budapest, VIL, Murányi-u. 53), akinek egy Sphinx-„BI-OZONE“-készletet; 8. Dr. Glatter Béláné 
(Nagyecsed), akinek egy üveg ,.Lysoform“-ot; 9. György  Sándor (Budapest, VIII., Népszinház-u. 37), akinek egy darab P. Márkus Emilia-szappant; 10. Reicher Klári (Budapest, VII., Dohány-u. 34), akinek két pár Berson-gumisarkot; 11. Rácz

Sándorné (Füzesabony), akinek egy nagy palack „RAPIDOL44 folyékony fémtisztitó szert; 12. Altstddter Gizi (Ujkomárom), akinek a Borsszem Jankó egy évfolyamát; 13. Központi 
Olvasóegylet (Mezőtúr), amelynek a „Seiffensteiner Salamon adomái44-t küldi meg a kiadóhivatal.

DREHER
GyerekhistóriaKét pöttöm emberke megy az utcán. Az egyiknek kis 'üveg van a kezében. Úgy látszik, a boltba igyekeznek. Hol lassan poroszkálnak, hol meg szaladnak, hol ugrálnak, amint az már gyerekeknél szokás. Egyszercsak egy macska szalad előttük keresztül az úton s felugrik a kis Pistáék palánkjára. Elmosolyodik a kisebbik ; kövér, maszatos ujjaival a macska felé mutat :— Néd tak Pitta, kit tita !Méltatlankodva szól vissza a másik:— Mit „tita? Mont ti tittán, hogy matta !

A potrohos bíró meg az ösztövér hajdúA rétre igyekszik a biró a hajdúval valami hivatalos dologban. A biró alaposan potrohos ember, testvérek között is nyom másfél mázsát. A hajdú ellenkezőleg vékonydongájú legény, száraz, mint a meszelőnyél. Téglát szokott tenni a zsebébe zivataros időben, hogy a szél el ne fújja. Spórolni szeretnének az úttal, nem akarnak a patakon a rendes hídon átmenni, ameddig nagy kerülő utat kellene megtenni, hanem a falu alatt is van egy hevenyészett palló a vizen, azon szándékoznának átvergődni a túloldalra.Elérkeznek a tetthelyre. Csakhogy a palló deszkája igen korhadt már, vékony is. Nem a biró termetéhez van szabva. Vissza is hőköl biró uram :— Hallod, nem merek én errê  a deszkára lépni. Igencsak elkorhadt, mióta nem láttam, biztosan leszakadna alattam.— Alighanem úgy lenne, — mondja rá a hajdú nagy örömmel, mint akinek igen jó ötlete támadt, — hanem lehet azon segíteni könnyen. Látja, én cingár ember vagyok, engem elbír a deszka fütyülve. Kapaszkodjék biró úr a hátamra, majd átviszem én. -------- o--------
ÁtkeresztelésA Linkócy-ügynökség jelenti: A főváros tanácsa a Lég- szesz-uccát Lendvai-Lehner István tiszteletére Nem-elég- szesz-uccára fogja átkeresztelni. (De nem vízzel!)_____________
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H BORSSZEM IHIIKI) hires régi évfolyamai megrendelhetők a 
kiadóhivatalban és a KULTÚRA könyv
kereskedésében, VI., Teréz-körnt & tz.Az 1917. é v f .... 75000 kor. „ 1918. „ ... 75000 ,

,  1919. „ _  75000 „

Az 1920. évf.... 75000 kor. 
» 1921. .  ... 75000 p
» 1922. * ... 75000 ,
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— Mancika, ha az erdőbe érünk, megcsókolom.— Figyelmeztetem, Pista, hogy itt már három bokor is erdőnek számit.

Kapható 
mlndan jobb

cukorká
ét csemaga- 
karaskadét- 

ban.

VIRÁG OSZKÁR
CUKORKA- ÉS CSOKOLAOÉ-ARÚQYÁR R.-T. 

BUDAPEST, VII., NEFELEJTS-UCCA 12.

Elő fizetek  ö n n ek
a BORSSZEM JANKÓ-ra

negyedévre 500,000 korona névértékű elhasznált magyar bélyeg 
beküldése ellenében. JÁSZAI BORISKA bélyegkpreskedés 

Budapest, IV., Kossuth La|os>ucca 6.Művészies képkeretek
Kézimunkák szakszerű keretezése

Váradi Bélánál, Budapest, Andrássy-út 43. j
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A Petti Lloyd-társulat nyomdája, Budapeat, V , Mária Valéna-ucca 12. (Nyomdaigazgató MÁRKUS PÁL.)


