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A  figyelm es K o lléga

Nagyatádi. — Nézd, hogy bosszant ez a komisz légy! . . . 
Bethlen. — Várj csak, mindjárt elkergetem . . .
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Panama- és botrányhajsza Soha ennyi nem viharza;Ha olvasol róla: véted.Fertő a magyar közélet!Tolvaj-mentés, gyilkos-rejtés. Régi, átkos bűn-felejtés.Nem találnád ki, mivégre Kerül itt most terítékre?

I5a3afid9 baj93aAhányszor az ország sorsa Kint, külföldön kerül sorra, Idebent mást se hallani:Fölzeng a hajszás hallali:Hajrá, magyar magyar ellen! Kéz a torkon, térd a mellen. Ragadj kardot, kaszát, kapát: Testvéredet üsd, nem apád!

Ne hadd, hogy rád mások szeme Szeretettel tekintene;Segéllö kart taszíts félre.Ülj a sárba, az útfélre.Rikkantsd ritka türelemmel.Hogy itt mindenki gazember:Magyar, zsidó, úr és paraszt,S fújd, hogy: nem zörög a h a ra szt...S ha odakint ilyenformán S ha megtevéd így a tégedSikert nem ér el a kormány. Illető kötelességet,Vágd a fejéhez, hogy Bethlen Ami a kezeden maradt:S pereputtya tehetetlen! Nyald le magadról a sarat! (jász)

Öröm a Lipótmezön
Kedves Borsszem Jankó! Óriási hurrával fogadtuk a hírt. hogy Eskütt Lajost ide akarják hozni közénk. Végre! Ahogy mi ismerjük új elmebajtársunkat, szerez majd nekünk is innét 

kiviteli engedélyt. Csak azután ne tegyen lóvá bennünket! Kollégiális üdvözlettel a bentlakók.Haller István és fajtársai megtört szívpótlóval jelentik, hogy fajtalan gyermekük :
FÖ LVÉTELI VIZSGA  (Elemi Csapás)torz életének 3-ik évében kimúlt.Fajtáját a megsértett gyűlölet virágaival diszitjiik.Nyugodjék felekezeti békében !Gyászoló testvérei :Numerus Clausus Botbüntetés Kakaó-bomba

A szabóipar körébőlNem hiába Szabó ez a N agyatád i!... Jól a Bethlen nyakába varrta m a g á t . -------- o---------
Kié az elsőség?Két zsidó vitatkozik. Arról van szó, hogy kit1 illet meg az elsőség: az orvost vagy' a bankárt.— Az orvost, — mondja az egyik.— És mivel bizonyítod ezt? — kérdezi a másik.— Hogy mivel? Hát a tízparancsolattal! Mert a tíz- parancsolatban előbb áll az, hogy Ne öli! és csak azután az, hogy Ne lopj!

B U D APEST I H ÍR E SSÉG EKLXVI. Dr. FALUDI JENŐ az Unio-színházak vezérigazgatója

. — Azt mondják, a Nemzeti Színháznál vannak a legnagyobb költők. Kérdezzék csak meg a színészeimet: van-e, aki nálam jobban költ'?
Önálló töprengés— Vájjon hányszor kell még lemondania Nagyatádinak, hogy lemondjanak róla?

— Vájjon mi lehetett abban a tálban, amibe Nagyatádi és Eskütt közösen mártogattak ?

Eskütt Lajos
műsoron kívüli vallomásaMunkatársunknak alkalma nyílt Es

küit Lajost a nagy tárgya ás után meginterjúvolni s belőle néhány szenzációs vallomást kiszedni.— Mi volt az ön foglalkozása, mielőtt erre a hogyisihívjákcsak-pá yára lépett? — kérdeztük tőle.— Kezelőtiszt voltam a Máv-nál; minden klienssel én kezeltem.— Ho lakott kezdőtiszt korában?— A Szegényház-téren.— S azután, mikor . . .— A Koronaherceg-uccában.— Ki a kedvelt költője?— Ady Endre. Minden kliensemnek azt mondtam: — Adi a pénzt!

— Ki a kedvelt zeneszerzője?— Zerkovitz, aki ezt a dalt irta: „Úgy szép az élet, ha van bőven do- hány!“— Kedvenc nótája?— „Minek a Zeöke énnekem, mikor én a Zákányt szeretem!44— Kedvenc szobrásza?— Tömörytve válaszolok: Michel 
Angéla.— Vallásos?— Igen. Ezt vallom: Tiszteld anyádat, atyádat, Nagyatádat, hogy hosszú, sőt bosszú-pereid legyenek a földön.— Mit gondol, mikor lesz az ön pőrének vége?— Akkor, ha ’esz olyan magyar kormány, "amelyben nagyatádi Szabó István nem lesz miniszter.
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A tétényi prológ
mint epilógus

(Egy destruktív újságíró álma)Éjszaka zörgettek az ajtón.— Ki az?— Nyissa ki.Kinyitottam. Aki belépett, a detektív volt. Vádiamra tette, a kezét:— Kövessen.Persze vonakodtam.— Furcsának találom . . .— Azonnal kövessen. Önrő' köztudomású, hogy a legbensöbb érintkezést tartotta fönn a tétényi bajorokkal...— Tagadom.— Bizonyítékaink vannak. Ön ott járt a tétényi villában . . .— Igen . . .  de . . .— Ahol az egyik bajor önt galléron ragadta. . .— Ez ig a z .. .— Miután ön tiltakozott ef.lene, a bajor önt ütlegelni kezdte. Ön erre őt visszaütötte.— T é . . .  tény. . .— Ne dadogjon. A törvény nevében letartóztatom. Annál is inkább, mert beismerte bűnösségét. . .— De kérem .#. . én csak azt ismertem be, hogy a bajorral verekedtem...— No hallja? Hát kell ennél ben
sőbb érintkezés? Azonnal! kövessen.Erre fölébredtem. RIP PO RT-------- o---------

Bizalmas kérdésHa a Föld Isten kalapja:Nú. hát van akkor A földreformnak alapja?

A  b u d a i  b ú c s ú n

W olff. — Fang tu an ! Ripka. — Tu fang an!
Megfejelt közmondásokEgy bolond száz panamát csinál.Hosszú miniszterségnek botrány a vége.Addig nyújtózkodjál, ameddig a jóakaród ér!

Egyszerű— Nem tíudja, mit mondanak a Maison annak, akit ki akarnak dobni valahonnét?— Mit? Hát ezt: Föld!

Képzelje, drágám ...
Két barátnő találkozik a Duna-kor- 

zón. Az egyik most jött meg nyaralá
sából, a másik itt, Pesten töltötte az 
egész nyarat.Az egyik. — Mi újság?A másik. =  Képzelje, drágám, szegény M a rg it...— (közbe): Mi van vele?=  Hát képzelje, már nem éli az urával.— Gondoltam mindjárt.=  Gondolta?— Hogyne, édesem. A Margit természete, tudja. . .=  Csöndes, szolid teremtés voT. Vele igazán ki lehetett jönni, öt nem lehet okolni.— Csak azt ne mondja, drágám. Hogy a Margit szolid volt? Csöndes víz partot mos . . .=  Igazán nem szép magától, hogy így beszél róla a háta mögött.

— Megmondom én a szemébe is. Csak találkozzam vele. Persze, most független asszony. Talán már' föl is csípett magának valakit.=  Nincsen annak, drágám, senkije.— Édesem, ne nevettesse ki magát. Hát úgy ismeri Margitot, mint aki e! tud lenni’ udvarlók nélkül? Nem is csodálom, hogy az ura elvált tő’e . . .=  Ki mondta azt magának, hogy az ura elvált tôle?— Hiszen maga kezdte. Hogy már nem élnek együtt.=  Bizony, szegény M a rg it ...— Ugyan, ne sajnálta. Az idegeimre megy.=  Éppen ma egy hete, hogy megh a t . .  .— (közbevág): Meghalt? (És hirte
len:) Áldott jó lélek v o lt . . .  egy angyal . . .  maga volt a megtestesült hűség . . .  Meg sem érdemelte az ura . . .  az a naplopó... az a csirkefogó... az

az aszfaltbetyár. . .  Bizonyára az vitte a sírba. . .=  Kiről beszéli?— Hát Margitról, akinek mi még az árnyékába se léphetünk . . .  tisztességesebb asszonyt keresni kellett a föld ö n ... Holnap virágot viszek a sírjára . . .=  De hiszen nem Margit halt meg. Hagyjon már kibeszélni végre . . .— Ki halt meg hát?=  Az ura.— Vagy úgy? Képzelem, hogy örül neki Margit. Nincs, aki üldözze a fé1- tékenységével. Szabad a vásár. Amilyen romlott teremtés az a Margit, képes nem is gyászolni azt a derék embert, aki csupa gyöngédség volt, csupa hűség. . .  Bizonyára az a bestia vitte a sírba. . .  az a bestia . . .
(Bizonyítja pedig ez a példa azt, 

hogy a nőkben is van logika. Követ
kezetesen következetlenek.)

LORD XA N TH YS
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Mit szólnak, kérem, Kiss Ferenchez?Üres szóbeszéd, hogy a pesti színházak üresek. Hiszen látjuk, alig indult meg a szezon s a színházak máris tele vannak — szenzációval. Itt van példáu’ 
Kiss Ferenc esete. Neki is eljött az ideje. S az idejével együtt eljött ő is* már mint a Nemzetitől Föltételezve, hogy ez a tény, kivált érdekeiteknél (tudniillik más színházak kötelékéből 
kivált érdekelteknél), némi érdeklődést ke’t, már csak azért is, mert e szerződés folytán a legnagyobb fizetésű színészek is kismiskáik lettek Kiss Ferenchez képest, a Borsszem Jankó színházi riportere kérdést intézett illetékes faktorokhoz és aktorokhoz, mi a véleményük a dologról. íme a válaszok:

Bajor Gizi: Kiss Ferire nem vetek követ, hogy követ. Evégre ő férfi és nem nő — a fejemre.
Csortos Gyula: Sokszor fölléptem már ellene, örülök, hogy egyszer már vele is fölléphetek.
Volt kollégák a Nemzetiből: Bár nem irigyeltük tőle, hogy rá is „Süt a nap“,  de hogy az Uniónál a holá is süt rá s mindjárt százhúsz, ez kicsit fáj.
Az Unió-beliek: Ha Faludi továbbra

is így pazarol, eljön még az Unióra a Beőtfhydő.
Egy kisgazda: Ilyen ember ke’lenc nekünk képviselőnek. Mert kérem, nálunk már annyi jelölt lépett föl szép jelszavakkal s a végén kisüt, hogy egyik sem kisgazda. Kiss Ferencben nem csalódnánk, mert abból, hogy a 

föllépéseiért földbirtokot kér, világos, hogy ez a Kiss gazda kizárólag kis- gazda-szempontokbó’ lép föl.
Egy nagy gázsijú színész: Mit szóljak? Szeretnék Kiss-fizetésű színész lenni.
Egy kisgázsijú színész: Ebből is kitűnnek a gazdasági ellentétek. Az én fizetésem kissé kicsi, Kissé viszont kissé nagy.
Törzs Jenő: Ha összehasonlítást kívánnék tenni, kitűnne, hogy az én fizetésem csak kis pótlék Kiss Ferenc 

törzs-fizetéséhez képest.
Kiss Menyhért: Nekem mindenben pehhem van. Mert ha már Menyhért vagyok, miért nem lehetek Lengyel s ha már Kiss, máért nem Ferenc?—eszfer—

Színházi strófák
„Vera Mirceva"Ebben az orosz darabban Nem sok a mélység s 1ia kérdik: Milyen a magasság, válaszunk ez: Fölér a Gettért-ig.

Kiss Ferenc mint kisgazdaHa Kiss Ferencből birtokos lesz,A kommüniké majd ezt rebegi:X. szerző avagy Ypszilon Jó szerepet szánt neki.•Jegyezd meg ezt a példaszót,Mert ez tendencia marad:Aki a Nemzeti-re keresztet vet,A saját birtokán arat.

Rendezési zavarokHogy Hevesi jó rendező,Ez ellen sok szinész ma lázát,Mert mint direktor képtelen Sikerrel rendezni a gázsit.
Amerikai darabok jönnekÚjabban a direktorok A magyar szerzőktől szinte fáznak S határozottan konstatálható,Hogy — amerikáznak.

A sárga veszedelemA Városi Színház most A „Mikádó“-ra készül,S Ferenczy Frigyes rendezi — Állítólag merészül.Ha a jajpán operett beüt,Majd azt mondják mindenütt:Itt nem a darabba’Vannak a sárgák, ebadta:A konkurrensek sárgulnak miatta.
 ̂ Egy kis változatGöndör Sándor így dafolta:„Én vagyok a Falu rossza,44 —Kiss Ferenc ezt így dalolja:Én vagyok FaSudi hossz-aí

Panaszkodnak a muzsikusok
A primhegedüs így beszél:Abból' még könnyen baj támad, Ha az állam akarja most Elhegedülni a nótámat.
A nagybőgős ekként morog:Ha majd újra sztrájk fenyeget,Majd nagybőgőnek nézhetik,Mint szokták, az eget.
A nagydobos iCyképp buzog:Jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok, —De viszont dobbal fogni verebet Se lehet.

„Az üvegcipő"Az új méítóságos asszony Tíz pár finom cipőt kapott.És szót: „Hallatlan állapot!Mind arról Írnak a lapok,Hogy Üvegcipő a divat S én ilyen vacak bőröket kapok!44
ParadoxonEgy gazdag úr panaszkodik: Szenzáció jöhet akármi,Nekem annyiba kerül a színház, Hogy nem tudok színházba járni.

A költő és a szerzőkA dolog egyre Komolyabb alakot öít:A szerzők — szereznek S Faludi — költ. (m +  p)

Az Unío műsorárólKIRÁLY-SZÍNHÁZ: A dollárkirály nő. (Bajor Gizivel a címszerepben.)MAGYAR SZÍNHÁZ: A dollárpapa. (Faludi Jenővel a vezéíszerepben.)BELVÁROSI SZÍNHÁZ: Az arany- 
(paritás)ember. (Kiss Ferenccel valamennyi szerepben.)BLAHA LU JZA-SZIN HÁZ: Miért jár
kálsz meztelenül? (A pesti adóalanyokkal a címszerepben.)

Távirat
KISS FERENC, Budapest 
Een csak elnoeke va

gyok az Uniónak. Cse- 
reelj uenk.
COOLIDGE, Washington

A müvészasztalnálöt-hat szinész, néhány iró és egy bankár ií  a müvészasztalnál. Ott van 
Kiss Ferenc is, a Nemzeti Színház „kiváló44 tagja. Azt kérdezi tőle a  bankár:— Mondja csak, művész úr, mi volt tulajdonképpen az oka, hogy elment a Nemzetitől? Talán valami vis major?

— Dehogy! Visz Bajor! — fele" Kiss Ferenc.
A kis porcióDr. Dalnoky Viktor, az Opera szellemes főrendezője elé egy kis adag húsételt tesznek a vendéglőben. A művész ránéz és sírva fakad.— Mért tetszik sírni, nagyságos úr? — kérdezi ijedten a pincér.—- Már hogyne sírnék, — válaszol Da’noky — mikor egy ilyen kis darab hús miatt egy egész nagy marhát kellett levágni.
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A bolond
(Nagy opera)Eskü tt:Én vagyok a falu rossza,De nem egyedül:Nagyatádi, ki meF.ettem Prímet hegedül.Azonban most a kontrás az, Ki kontrát bemond:Legjobb, ha a miniszter úr Mindenről — lemond.Nagyatádi:Lemondani, lemondani!Hogy lehet ilyent mondani? Uraim, beszéljünk másról: Bo’ond beszél lemondásról.Töreky:Bolondom, bolondom,Én is csak aszondom: Hogyha meg nem sértlek, Megelmeszakértlek.Györki:Hej, Töreky, Töreky,Nyakad mért nem tőre ki?Esküit:Ravasz az elmém.Nincs baja semmi:Nem vagyok bolond Bolondnak lenni.A szakértők:Boi'ond, vagy nem bolond?E kérdés még vitás:Majd megmondja a fakultás, Mely nagy kapacitás.Törvényszéki kórus:Mert a fakultás,Nagy kapacitás!Ide citál, oda citál, Mindenképpen kapacitál:Van itt sagacitás.Közvélemény:Voksom oda szavaz,És ez súllyá! biró:Ha az Eskütt ravasz, Ravaszabb a biró!

• i 
(JA ZIG )

M it tesz  et n é p s z e rű s é g

— Na Jucika, tud-e olyan fnondatot, amiben Szomaházy neve előfordul?— Nem én, hát maga tud ?— igen. Kérem csak azt a poharat... Iszom a házi kisasszony egészségére.
Ez a legkönnyebb— Doktor úr, én már erősen benne vagyok a hatvanban, de azért szeretném még egy kicsit élni a világom.— Na-na, Kohn b á c s i! ... Jobb nem ugrálni. Érje be egy kis borocskával meg pár szivarral.— Köszönöm a tanácsot, doktor úr. A szomszédom, a Weisz bácsi, hat esztendővel idősebb nálam és még dicsekszik.— Tudja mit, kedves Kohn b á c s i? ... Dicsekedjen maga is.

< D IS Z K R É T  T IT K Á R in
"D

> bizalmi állást keres. m
o

C2 Baj esetén >
r*

O
CÉ csak nyilt tárgyaláson vallók.

HCl Referenciák Nagyatáditól minden kivitelben. >
•X Jelige : Eskütt.

|  v a d á s z  l i p ó t  |Igaz volt, mint a régi nagy bírák:— Igazság kell, — bár vesszen a világ!Egyenes szavú, egyenes szivü.Politikában sem volt kétszínű.Vezére Tisza, zászlaja a j o g . . .Kora elhullta szívünkben sajog.Szemünkre könnyes felhőt von a gyász:Beh kellene sok ily derék Vadász! (]. H. E.)-------- o--------
Az utolsó kívánságMeghalt a korcsmáros: áldás borára!Meghalt a vendéglős: áldás porára!Meghalt a patikus: áldás porara!Meghalt' az iró: áldás minden sorára!
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Szerkesztőség : 
E s k ü t t - t é r  1 0

A rovottakban fog
laltakért a szerkesz

tőség nem felel.

TYÜ, A NAGYATÁD!
A N G Y A LFÖ LD M IV ELÉSÜ G Y I K Ö ZLÖ N Y  

KÜLÖN M E L L É K L E T : P E S T I  F I G Y E L Ő

Kiadóhivatal : 
C sa lo g á n y -u .  2 0

Bejárás a földmive- 
lésügyi minisztérium
ban. Kijárás ugyanott.

M egjelenik minden ló szá llitá sk o r, d ísze s kivitelben

Kenni vagy nem kenni?Együtt mondjuk Sekszpirrel, a nagy drámaíróval: kenni vagy nem kenni, ez itt a kérdés. Vagy ken az ember, vagy nem ken az ember. Azonban kenni mégis csak muszáj. A kerekek csak úgy forognak, ha jól megkeni az ember. Ha több van egy kerékké’, annál inkább jogosult a kenés. Ilyenkor még egy lekenés sem árt. Sokszor, csak miután az ember már kent, veszi észre, hogy hiányzik a kereke.Itt van az Esküit esete. Addig kente a kereket, amíg a főügyész kisütötte rá, hogy nincs is meg az a kereke, amelyet kent. Hiába jelentette ki Esküit kereken, hogy nem a kereke hiányzik, hanem az, amellyel kente a kereket, nem hittek neki. Bonyolult história. Egyelőre az orvosszakértők vizsgálják meg azt a bizonyos kereket. Egyesek legjobban* sztretnók; ha vegyészek kezébe kerülne ez a kerék. Talán oldható volna, mint Zákány-nál, aki még idejében kereket oláott.

H Í R E KSzoborleleplezés. Múlt vasárnap tartották meg ünnepélyes keretek között az Esküi /-szobor leleplezését A szónok szárnyaló beszédét minden Zeökke- nés nélkül fejezte be. Utána lehullt a lepel. Szakértők most állapítják meg, hogy az. ami à szobor tagjait beborította. patina volt-e, avagy piszok?Úri divat A főtárgyaláson Eskütt szmokingban jelent meg. A fogházőrök gondoskodtak róla, hogy a szmokingja állandóan vasalt legyen.
s z í n h á z -Nagyatádi föllép. Mint értesülünk, nagyatádi Szabó István, a közismert

statisztaszinész. az ellene fölsorakoztatott vádak ellen erélyesen föllép. E föllépése után minden bizonnyal megkapja az érdemkeresztet Színjáték. Az Eskütt-előadások során érdekes színjátékban gyönyörködtünk. A színjáték egyes politikusok arcán volt észlelhető. Voltak, akik elsárgultak, voltak, akik elzöldültek és még Nagyatádi is. elfehéredett volna, ha Bethlen vissza nem tartja őt a fajvédőktől. Valóban, ha Nagyatádi Gömbösékhez szegődik, ez egy igazi Nép
színmű lett volna. Szinte elképzeljük, ahogy fokosa nyelére támaszkodva mondja: mért is adtam fejem tilalmas dolgokra?ELŐZETES JELENTÉSA rézgaliciai származású és nagy népszerűségnek örvendő ballerina :

P A N N A  MAeste föllép. A törvény fjaragrafusai fölött lejtett tánca lebilincselő lesz. Utána tréfás kabaré. Mindenki a 
Markába nevet.Bemutató? Az angyalföldművelésügyi minisztérium Visszaéléskdmara-szín- házában ma kerül színre a klasszikus spanyol dráma, a „Szent-e vagy őrült?44 A darabot Nagyatádi fordította kiváló szakértelemmel. A dráma magyarra fordítva %,Kent-e vagy örült?" címet viseli. A főszerepet Eskütt játssza. Angyalnak Angéla ugrott be. A bemutatót Nagyatádi szónoklata előzi meg. Utána tuss.

Kupetzky vagy Markó ?Eskütt Lajos nyaralása közben fölkereste a tihanyi visszhangot, ahol a következő kérdést kockáztatta meg:— Ki volt nagyobb festő: Markó vagy Kupetzky?

A visszhang így felelt Esküttnek:— Kupec. ki!Persze Eskütt találva érezt'e magát és újra föladta a kérdést:— Miért nem inkább a Markó? Amire a visszhang megnyugtatta:— Inkább a Markó.Azóí'a Eskütt-ellensége lett a tihanyi visszhangnak.
T U D O M Á N YCsatornák a Marson. Mint köztudomású, a Marson már ötven évvel ezelőtt csatornákat fedeztek föl a csillagászok. Ezekről a csatornákról csak most sült ki. hogy azok Panamacsatornák. Nagyatádi szerint ezek csak azt bizonyítják, hogy a Marson a miénkhez hasonló élet uralkodik.
L E G Ú J A B B

Nagyatádi lemondott
Délelőtt 10 óra: Nagyatádi lemondott — arról a szándékáról, hogy lemondjon.
Délelőtt 11 óra: Nagyatádi nem mondott* le — arról a reményről, hogy Esküttet bolondnak nyilvánítják.
Déli 12 óra: Nagyatádi lemondott — a kibontakozás lehetőségéről.
Délután 1 óra: Nagyatádi nem mondott* le — arról, hogy Gömbösékhez csatlakozzék.
Délután 2 óra: Nagyatádi lemondott— arról, hogy a fajvédők mellé álljon.
DéiUtán 3 óra: Nagyatádi nem mondott le — arról, hogy az érdemkeresztet megkapja.
Délután 4 óra: Nagyatádi lemondott— arról, hogy az érdemkeresztet megkapja.
Délután 5 óra: Nagyatádi nem mondott le!

Körkérdések
az ÁllatkertbenLapunk munkatársa kapcsolatban az Eskütt-üggyel fölkereste az «Hat- kert notabilitásait, hogy nyilatkozzanak a panama-kérdésről. Elsőnek az ökröt interjúvolta meg.— Körkérdés?— Sőt ökör-kérdés — felelte a riporter. — Mit szól Nagyatádihoz?Az ökör kifért a válasz elől.— Nem szeretem a nálam nagyobbak érdemeit kritizálni. Érje be ennyivel.

A ló így felelt:— Nagyatádi programja helyénvaló volt, de, sajnos, a kivitele ütközött nehézségekbe.A sertés röfögve fogadta munkatársunkat.— Hogy vélekedik az ügyről?A sertés nem adott feleletet. Belevetette magát az iszapos sárba, amely- lyel mintegy szimbolizálni akarta véleményét a panamáról. És csak annyit mondott:— Disznó szerencséje van annak a Nagyatádinak.

A szamár így felelt:— A lónak négy lába van, mégis megbotlik. Hátha még szamár az illető.A tehén mélabús szemeket meresztett:— Nem adom le a — nyilatkozatomat. Aki fejni akar, előbb mosakodjék.A kos adta a legokosabb feleletet:— Szólj igazat, be-Töreky a fejed!Utoljára a riporter a struccot kereste föl. De választ nem kapott, mert a strucc a homokba dugta a fejét. Bizonyára alaposan ismerhette a politikát.
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A hű katona. — Mi lesz, ha én k id ü lö k ? ... Az állást elfoglalja az ellenség. Bethlen szanitéc. — Ne búsulj. Pótlás biztosítva. . .  A tartalék előnyomulóban.

Semmi-faluból jöttem
Semmi-faluból jöttem ide, 
hol annyi a látnivaló.
Borzas, óriás állat a hegy 
És egy tündér szeme a tó.

Fölöttem csillog kéken az ég,
Csak nézem e furcsa burát.
Lent pedig futnak tarkaruhás, 
Bolondos, torz figurák.

Fürge kis hangyák, bánatosak,
Vagy grimász ül ajkukon.
S egymásba kapnak nagy-dühösen, 
hogy miért, azt sose tudom.

Köböl vannak a hangyabolyok 
És fölöttük büszke torony.
Itt rombolnak, ott építenek,
Én pedig álmodozom.

Jobbszemem mindent lekicsinyít 
S egy nagyitó balszememen, 
így játszom, nézem dolgaikat,
Szent játék ez, úgy szeretem.

Nagy fáikon zölden nő a levél 
És sárga lesz, hogyha lehull. 
Évszakok jönnek-mennek s ezért 
Ver szivük oly nyugtalanul.

Én hallom zengni bús szivüket 
S a könnyük is nekem ragyog,
Én csak vendégnek jöttem ide,
De értük és velük vagyok.

S hogy jártam náluk, hirdetik azt 
halk tavak és büszke hegyek.
S őrzi emlékem egy kicsi domb, 
ha falumba visszamegyek.

BR Ó D Y LÁSZLÓ

Nyiltlevél
Tisztelt Adóhivatal!Keíl-e vigalmi adót fizetnem, ha bagóért táncolok? Sanyarú Vendel

Heti röppentyűkEskütt teszek le arra, nyájas olvasó, hogy a te szeretett Nagyatád nagyon szerette és szereti az ő szeretetreméltó titkárát, aki oly híven szolgált neki. . .  Kijárt is neki minden kedvezmény. Hogy honnan gondolom, hogy annyira szerette Nagyatádi Szabó az ö kis inasát? Onnan, hogy ma is őrül
ten szereti. . .Az a sokat emlegetett Mars több tudós véleménye szerint már oly irtó közel jött a Földhöz (mindössze 58 millió kilométer, de átszámítva aranykoronád, jóval kevesebb), hogy hallani lehetett, amint a Mars-beli anyák így biztatták kicsinyeiket:— Adj pacsit a Földlakó bácsinak!S a Mars-beli csöppségek, akik mindössze hatvanmilliószor nagyobbak (több csillagász véleménye szerint), mint a Föld-beli kisgyermekek, barátságosan nyújtogatták át kis praclijai- k a t. . .  Persze a Föld-lakók nem látták

őket, mert a szegénykék szeme még nem fejlődött a negyedik dimenzióig s így a Mars-lakók nekik még láthatatlanok voltak. . .Az is kétséges, amit egyes csillagászok állítanak, hogy a rádiók a találkozás alkalmával reagáltak s a következő szavakat adták le:
„A Föld-Lakók Szövetségének, 

BudapestenNálatok is aranyban fizet a partáj? Ha igen, továbbítsátok 58 miiliószo- ros megvetésünket a távolból a ftáz- tulajdonosok Szövetségének!Bajtársi üdvözlettel
a Mars-Lakók Szövetsége"Nem vagyunk kiadós o rsz á g ... Magyar irók müveit nem adják ki a mi kiadóink, a mi vetésünk és a mi költségvetésünk nem kiadós, mi ok lenne tehát, hogy éppen a tétényieket adjuk ki? A mi fajvédő politikusaink gyöngéd-

leikű, szenzibilis emberek, megsajnálják a szegény hontalanokat. . .  Nem lehetnek rossz emberek azok a fajvédők, mert — amint a költő mondja — ki az akasztófavirágot szereti, rossz ember nem lehet.Furcsa város Budapest, annyi bizonyos. Ha véletlenül valami németnek eszébe jutna statisztikát csinálni szeretett városunkról, fura* dolgok derülnének ki. Azt az embert bizonyosan nem adná ki Németországnak a kormány. Ha például statisztikát csinálna arról, hány százaléka a lakosságnak fordult már meg a Markó- uccában? Van-e itt egyáltalán ember, akit még nem idéztek meg a rendőrségre? A lakosságnak hány százalékáról állapították meg már a törvény- széki orvos-szakértők, hogy ha nem is közveszélyes őrült, de csöndes huye? Hányán élnek itt penészes pincékben, ahol nincs levegő és bányán élnek palotákban, csakis a levegőből?Satöbbi, Satöbbi. . .  CA RÁ M Y
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A miniszter esküje
(Petőfi után szabadlábon)Megesküdt a vezér Jó  Esküit Lajosnak:„Ich zoll e zó lében,Nem íhagylalk a lében,Börtönbe nem nyomlak!44Készü-l védelmére Föntnevezett Lajos S harsányan szóé: „Hahó, Miniszter úr Szabó,A helyzetem bajos!44Urak, akik ülnek Mostan jóllakottan,S akik együtt szőtték A panamát: Zeökék Jöjjenek legottan.Hol vannak jó urak,Becsületnek őri?Csődöt mondott a bót,Számol junk most Szabók, Nagyatádi s Eőry!. . .  Semmi nesz, nem jönnek . . .  Szája habot túra Es múltak az éjek. . .Oh szép engedélyek . . .Szép idők . . .  Futúra____

„Szóval cserben hagynak, A józan ész' megáll;Hogy a frász tör-e ki, Avagy a Töreky Ité el: az egál?Önök még fönn vannak,De nincs ezen áldás, Lesznek Önök is lenn,S akkor, tudom isten,Nem lesz már kijárás.“S megrázva keményen A cellája rácsát,Tanács nélkül várja — Mint fecskét a párja — 
Töreky tanácsát. +Nem sokáig hagyták.Hogy magát eméssze Kis Magyarország Legszebb mákvirága, Legnagyobb csibésze.„Kefij föl és jösZte ki!44 „Szabad vagyok tehát?44 „Te lévén a díszünk,Téged odaviszünk,Ahol nincs Nagyatád.44

„Mit? megfőztök engem?Ez az urak elve?Mi y őrült kabarék!Ká sem hallgatva még S máris megfigyelve!N. Szabó Pistának Voitam én embere;Választási kampány Alatt follyt a sampány —Miért e rút csere?44Ezek után Lajost Föl Lipótmezőre Hurcolták a szögük,Jól ellátva dolgát, —Sajgott szinte bőre.S föláll Eskütt vitéz,De megbotlik nyelve S estében negyedszer Sújt le rá a Rendszer,Tényeit lenyelve.Lemenőben voit a Nagyatádi híre,S bár szereplést utált,Fütyut az im/putáltLemondási hírre. —eszmol—

1 * t
7 ’

1 * 1
» biztos hatású fe r tő tle n ítő . 
Nőknek nélkülözhetetlen I

1, 2 ,  3  . .
Egy: Hat:Nagyatádi megy. így még maradhat.
Kettő: Hét:*\ / V Mégse ment ő. Cipeli terhét.

^  / I  Három: Nyolc:
( Majd elmegy a nyáron. Hasznos ez a polc.

r \  /I Négy: Kilenc:
i  W J Mégse mégy? Vigyázz, ha kilengsz*  Ot: T í z :Főzi Esküttöt. Lemossa a víz.

A pártkörben— Én tudom, hogy miért mondják bolondnak Eskütt Lajost.— Miért mondják, öregem?— Mert már nem bolondul Nagyatádiért.
A tökéletes

poloska - i r tá s ,  fe s té s  

P A X - v á l l a l a t n á l .T el. 61 06 
és 141-46
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Gyanús menekültek egy mucsai présházban

Kiket rejteget Koplalaghy Jaroszláv fajvédőrgróf ?— A Borsszem Jankó eredeti tudósítása —Városunknak Budapestet is megszégyenítő szenzációja vám: Lohoghy Lehel, a Botond Bárdja felelőse, két hónapi tétovázás után kisütötte, hogy 
Koplalaghy Jaroszláv sz. k. v. határ- őrgróf a Mucsa határán lévő buckák között', özv. Kuczoránétól bérelt nyaralóprésházában három politikai lengyel menekültet bujtogat, illetve reji*eget, mint titkos melegágyrajárókat. Ez a fölfedezés, amely a Boi'ond Bárdja rendkívüli kiadásában pattant ki s verte föl a tikkadt intelligencia érdeklődését, arra ösztökélje felelősünket, hogy személyesen kerítse kézre a kóbor kalandorokat. Botond Bárdja ősi tradícióihoz méltó hősi rúgással rúgta be a vékony deszkakerítés farácsos kapuját, s mivel lélek se bent, se kint nem volt hősi léptekkel baktatott előre, mígnem egy földön fekvő nagy szalmakalapra1 lépett. A szalmakalap megmozdult ellenben felelősünk lába gyökerei' vert Ellepte a verejték, amikor a kalap alól egy kampós orr és rőt szakáll meredt feléje. A rőt szakáll önvédelemből egy szőlőkaró után nyúlt, amit felelősünk félreértve, hanyatthomlok loholj a községbe vissza, a baktertől kérve karhatalmi védelmet.Lohoghy Lehel zalánfutása újabb vápot adóit politikai nyilatkozatokra. Koplalaghy Jaroszláv markőrgróf „Nye póz volim“ című nyílttéri cikkében kijelentette, hogy jóllehet ő maga is albérlő, de a neki Imputált ál-albérlőkről nincs tudomása; de ha mégis volnának, úgy nem lehejnek mások, mint korrekt lovagok, vagyis a hires: Pitlasinszky Lykamér tart. altábornagy, Mitfizetszky Miciszláv hakenkreuzritter és Hitler-

dorff Jerzabinka görögnemegyesülv bajor major ősrégi' emigráns elvbarátai, akik 48 után is itt bujdogáltak. E pólen- polémiák már-már a 101-ik párbaj- kirobbanással fenyegettek, amikor a külpolitikai gordiuszi csomót özv. Ku- 
czorúné diplomatikus császármetszéssel szelte ketté: a politikai és felekezeti ellenfeleket vasárnap délutáni garden party-ján adandó barátságos lunchre invitálta. A féltékeny Daru Illés csendőrkáplár inkább lonzsra akarta kötözni mindkét notabilijert, de özvegyünk sokatígérő csábmosolyával lefegyverezte a harcias karabinierit.A szanálás jelében rendezett garden partyj Tüdőék szalonzenekara nyitotta meg, aztán programszerűen felváltva faj- és fájtalan melódiákat játszottak. Intelligenciánk minden árnyalatai képviselve volt, mégis a szenzáció erejével hatott özvegyünk Mars-kosztümje, amelynek expresszionista ötletessége a dámákat elsárgitotta, ellenben a férfiakat kipiritotta- Delnőnk hájbájait rádiófonalakből szőtt színtelen hosszú lepel födte, nafjalin-splitterekkel teleszórva; a Mars-mezeket természetesen teleszkóp nélkül is láttatni engedte. Diadémul egy miniatűr obszervatórium ékítette homlokát (a régi kakukos órára egy kis dunsztosüveg volt zseniálisan applikálva), míg balválláról jobbhátára csavarodó staniol üstökös tekerte át csóváját, amely a dalinő ringó léptei alatt észbontó uszályként csóválódzott. (A rádiószövet hullámhossza 55 millió kilométer, míg a slussza 1/i kilométer). Békebeli üdvözlések és cercle után megkezdődött a spanyol etikett előírása szerint a five

Titoknak Lajcsi eskütt és Kisgaz Dani kisbiró valódi kisgazda-kisüstön főtt panama-bólét hordoztak körül. A penetráns illatú itóka kijáró porcióit a finnyásabbak orrfintorgatással fogadták. Egyedül Lohoghy Lehel kanalazott belőle nagykanállal, lévén ő minden bólében kanál. De léiig  és Szróli urak, valamint Pöndörke bácsi és P. 
Bojtár Frazibundusz plébános úr a garden-lórum-parti közben, pro és kontra hozzászólások után egyhangúlag konstatálták, hogy a szóban és szájban forgó kotyvalék nem valódi bólé, csak afféle ló-lé, amit a demokrata polgársággal akarnak megitatni. A diagnózist Vlh Podjebrád községi baromorvos, úgyis mint hippológ, csinálta. olyképpen, hogy a kitálalt lét a kéznél levő hurkatöltőjével vissza- szippantyúzta.A görögdinnyehéjjas parfé szervíro- zása után táncrapördiilt a vendégsereg. Az első jávát Koplalaghy Jaroszláv exportőrgróf járta özvegyünkkel. Épp a tizenkettedik órában toppant be 
Daru Illés csendőrkáplár azon hiób leleplezéssel, hogy a három lengyel közül kettőt kinyomozott, egyet pedig fülönfogott, aki — értéktelen papírjai alapján — senki más, mint Schulze- 
Schieber Chajem Náthán galíciai mozgóüzér, aki a termés tömeges* összevásárlásával akart itt láncolni — kiviteli engedély nélkül. A Pipa-fiúk erre parázs igazoltatást rögtönöztek és torkukszakadtából kurjongatták reggelig a hazafias fajvédőnótát, hogv aszongya: ..Kis kertembe három zsidót ültettem. .Mint lapzártakor jelentik. Gömbös Gyű ál, mint főszakértőt, sürgősen Mucsára hívták a fajvédők. A présházban rejtegetett menekültek megbízhatóságát fogja az illusztris állam- férfiú az ő saját külön bevált nagytétényi horoszkópjával megvizsgálni.Üjabb távirat szerint minden pillanatban várják Palesztina mucsai követének erélyes démarsát.o’clock-lunch.

Az anatómia csodájaPesti Embert a világ; leghíresebb anatómusai elé viszik. A vizsgálat megállapítja, hogy1. először a háborúba vitte a bőrét,__2. a forradalmak alatt rossz bőrben volt,3. azután sorba lenyúztak egy-egy bőrt róla a termelők, a síberek, az adók, a tőzsde, a kényszerelőleg, a szanálás*4. s még mindig van bőr az arcán, hogy panaszkodni mer a kormány ellen.A professzorok e diagnózis alapján Pesti Embert spirituszba tették. Pesti Ember a spirituszt kiii'ta és végképp kijózanodott a gazdasági konszolidációból.

Ezüstevókészletehben speciális üzlet !
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Kedves Borsszem Jankó!Ügy gondolom, hogy Eskiitt Lajost, ha kiderül róla, hogy nem bolond-, sürgősen elmegyógyintézetbe kell zárni. Mert józan ember csak akkor hiheti el. hogy Nagyatádit meg lehet buktatni, ha bolond. Tisztelettel elmeszakértő.- ------- O--------
% Destruktív töprengés— Vájjon mi lett volna, ha a Catilina-ügyben Cicero elmeállapotának megvizsgálását* kérték volna?

ott söröznek. Ha kicsit megkaparják őket. kiderül, hogy vagy svábok, vagy szlovákok, sőt többnyire nyugalmazott zsidók. — Eskiitt Különös! ön is csak azt tette, amit Nagyatádi Szabó: Nagyatádra utazott. És mégis bolondnak tartják. — 
Több levélről a jövő számban.Szerkesztik: Molnár Jenő és Bér Dezső A szerkesztésért felelős: Molnár Jenő Kiadótulajdonos: Borsszem Jankó lapkiadó r.-t. Igazgató: Szekeres Rudolf

Jó az óvatosságNyúlffy urat, amikor egyszer részegen ment haza, a felesége szépen kitette az ajtó elé. A barátja, aki tanúja volt az esetnek, rászól Nyúlffy úrra:— Na hallja, hogy hagyhat magával így kibánni?— Hát mit csináljak? Csak nem mehetek neki egy védtelen nőnek!— Hát nem kell mindjárt nekimenni, legföljebb arcul legyinti egy kicsit* és megvan.— Na és ha visszaüt?! — veti ellen Nyúlffy úr.
^  -------- Q--------

Aranyköpés
A nőnél sosem tudhatjuk, milyen szerepet tanult be 

számunkra. P  remiér re készül vagy reprizre?

KÖZGAZDASÁGA Magyar-Amerikai Bank közli, hogy vasárnap tartotta Berlini-téri székházában mérlegmegállapitórendes közgyűlését dr. Siegescu József pápai pre- latus, egyetemi tanár elnöklete alatt. Az igazgatósági jelentéshez dr. Bedő Mór is  dr. Marton József szólották hozzá. Dr. Bedö észrevételei különösen eey más fővárosi pénzintézettel tervezett tranzakciót érintettek, amire az elnök kiemelte, hogy az új igazgatóságot ennek a tranzakciónak az elbírálásánál is csupán a bank és a részvényesek érdekei fogják vezetni, amit úgy dr. Bedő, mint a közgyűlés megnyugvással vetlek tudomásul A közgyűlés az előterjesztett mérleget

elfogadta, a fölmentvényt megadta és tudomásul vette, hogy a dr. Bányaiféle csoport az intézet vezetésétől visszalépett és új igazgatósági tagoknak megválasztotta a következő urakat: báró Bottlik István, dr. Polónyi Dezső, gróf Török Sándor, dr. Gimpel György (Wien), Buday Barna, dr. Siegescu József, dr. Révész Frigyes, Szeghő Karoly és Lukács Henrik.A Pa las irodalmi és Nyomdai 
r.-t. közgyűlése az igazgatóság javaslata alapján elhatározta, hogv az 1923. üzletévre részvényenként 1000 korona osztalékot fizet. A szelvényeket augusztus 25-től váltja be a Pallas főpénztára.

SZER K ESZT Ő I Ü ZEN ET EKKéziratokat és rajzokat nem küld vissza a szerkesztősé»:.
A Borsszem Jankó jelen számát kedden, szeptember 2-án 

zártuk le. — P. J .  1. Fölmelegitve most már hatástalan volna.
2. A beküldött rébuszokat gyöngéljük. — Szeptember. Ez paródia? Elfelejtett hozzá használati utasítási* mellékelni, hogy hol kell nevetni. — Sz. Gy. Apránként minden jó sorra kerül. — Pécs. Kissé átlátszó az ön kérdése, hogy vájjon mit mondana Újházi Ede, ha élne, Faludi Jenő milliárdos szerződtetéseiről. Forduljon egyenesen Kiss Ferenchez. — Bakfis, Téved. A londoni egyezményben egy szó sincs Kiss Ferenc ügyéről. —_ Nagyatád. Egyelőre helyes, hogy csak a hősök emlékművét* leplezték le. Az élők leleplezése nem olyan sürgős. — Érdemes, ön is megkapja a keresztet. Az Élet ajándékozza meg vele és a hátán kell hordania. — Peking. Önöknél polgárháború dúl. Hogyan? Hát ott nincsenek zsidefc, akiket ilyenkor ütni szokás? — Marslakó. Ne merjen a közelünkbe jönni. Eskütt-viccekkel el vagyunk látva. — F. R. ön azt állítja, hogy az asztaltársasága nagyokat nevet az ön mondásain. Azt is közölje velünk, hányadik liter bor mellett. — Lantos. Alan- tos. — München. Sose féljenek a mi fajmagyarjainktól, akik

Egészségesnek lennia iegkönnyebb. Mértékletes élet, rendszeres munka és naponta egynéhány csésze jó tiszta babkávé megóvja testünket a betegségtől.A kávé azonban legjobb minőségű és helyesen pörkölt legyen, minden pótlék hozzáadása nélkül.
M EINL G Y U LA  R.-T.

S A L A M az elismerten egyedül tökéletes fertőtlenítő szer
M in d e n ü tt k a p h a tó ! ^  M indenütt k a p h a tó !

C sa lá d o k  ta lá lk o z ó  he lye! Sze p te m b e r  végé ig  nyitva!



36. szám BORSSZEM JANKÓ 11. oldal

Azok az előfizetőink, akik a rejtvényt helyesen fejtik meg, következő ajándékokban részesülnek:1. négy darab „Mátra"-szinszappan,2. W üveg Szent István duplám alát asör. 
a Polgárt Serfőzde gyártmánya (házhoz szállítva),

3 egy nagy tábla 
Szerencsi csokoládé,

4. egy nagy doboz
..Virág"-féle dessert.

5. egy nagy üveg 
..Óceán" James,

6. egy doboz

▼OWVVfDVI
iVOMADlfilE)A lICJOll TÁf>S7-Tm'^0~ '^ /7. egy Sphinx-..B l-OZON E"-készlet (egy üveg szájvíz, egy doboz kettős francia fogpor. egy tégely fogpaszta).

8. egy üveg Lysoform" «
9. egy darab P. Márkus Emilia arcápoló szappan.10. két pár Berson-gumisarok (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 előfizerőink az ajándékokat, illetve az utalványo
kat kiadóhivatalunkban vehetik át d. e. 9—2-ig, vidéki előfize
tőink külön értesítés nélkül kapják meg.A Borsszem Jankó 2953. (35.) számában közölt képrejtvény helyes megfejtése:

BarikádharcElőfizetőink, akik a Borsszem Jankó multheti rejtvényét helyesen fejtették meg, a következő ajándékot kapják:1. Fried Bella (Salgótarján), akinek négy darab „Mátra“ -szín- szappant; 2. Dr. Havas Károly (Budapest, VI., Aradi-u. 11), akinek tíz üveg Polgári Serfőzdéi Szent István duplamaláta- sört; 3. Máté Géza (Alag-Dunakeszi), akinek egy nagy tábla Szerencsi csokoládét); 4. Kohn Ármin (Nagytétény. Duna- ucca 12), akinek egy nagy doboz Virág-féle dessertet; 5. Friedlánder Jenő (Budapest, IV.. Hajó-u. 8—10), akinek egy nagy doboz „Oceán“ cukrozott gyümölcsöt; 6. Ács Vilmos 
(Budapest, V., Csáky-u. 18), akinek egy nagy doboz „Ovo- maltine44 tápszert; 7. Meer Ilona (Budapest. VIII., Teleki-tér 10), akinek egy Sphinx-„BI-OZONE44-készletet; 8. Dr. Révész Aladár (Budapest, VIII., Nagyfuvaros-u. 23. I.), akinek egy üveg „Lysoform“-ot; 9. Hajdú Sándor (Budapest, IX., Liliom- ucca 30), akinek egy darab P. Márkus Emilia-szappant;

10. Csiky  János (Vásárhelykutas), akinek két pár Berson- gumisarkot; 11. Weisz Dezső (Budapest, VII.. Nefelejts-u. 42), akinek egy nagy palack „RAPIDOL44 folyékony fémtisztitó szert: 12. Halász Frigyes (Nagymaros), akinek a Borsszem Jankó egy évfolyamát; 13. Ákos Frigyes (Budapest, VIII., Üllői-út 52), akinek a „Seiffensteiner Salamon adomái“-t küldi meg a kiadóhivatal.

Rémes jelenet a robogó vonatonMegy a vonat, mondjuk Kanizsára. Egyszerre csak p u ff ... nagy zökkenéssel megáll a nyílt pályán. Valaki meghúzta a vésztéket A kalauz?1 végigjárják ?.. vonatot vég.e az e*yik kupéban a tett színhelyére érnek és a következő látványban delektálhatják magukat:Egy úr térdel egy másik úr hasán, egy hölgy pedig az ablakon kihajolva visitozik.— Itt húzták meg a vészféket? — érdeklődik az egyik közeg.— Igen — feleli a térdeplő úr.— És miért?!— Mert* ez az úr az előbbi alagútban megcsókolta a feleségemet.— Na és — ez az egész?— Na hallja, csak nem utazom egy őrülttel tovább?!— De kérem, — mondja a közeg — ez lehet minden egyéb, csak éppen nem őrültség.— Mit?! — kiabál az úr. — Na ja, vagy úgy. maga mégnem látta a feleségemet?! Szálikám. forduljál csak meg magadat ! _______ o________
Ami biztos, az biztosGrün és Weisz között nézeteltérés támad. Grün állít valamit, amit Weisz végkép nem akar bevenni. Végre Grün rituális szokás szerint mondja:— Én úgy éljek, hogy igaz, amit mondok!— Az semmi, — mondja Weisz — esküdj meg a Grünblatt életére !— Á Grünblatt életére? Megbolondultál?— Azt nem — feleli a Weisz. — Hanem amilyen ganef vagy, még öngyilkosságon töröd a fejedet de a Grünblatt az tartozik harminc millióddal!

L e g o lc s ó b b  s z ó r a k o z á s  ! »HIlORSSZEMlittlKf)hires régi évfolyamai megrendelhetők a 
kiadóhivatalban és a KULTÚRA könyv
kereskedésében, VI., Teréz-kőrőt 5. sz.Az 1917. é v f._ .. 75000 kor. ,  1918. „ ... 75000 *„ 1919. „ ... 75000 „

Az 1920. é v f.. . .  75000 kor. „ 1921. „ ... 75000 .„ 1922. * ... 75000 ,



— Hallja, kocsmáros úr, itt a Tabánban még jobban fölmentek a borárak, mint Pesten?— Persze hogy jobban fölmentek. Hegyen vagyunk !

Kapható  
minden jobb 

cukorká

ét cserneoe- 
kereskedfci- 

ben.

V I R Á G  O S Z K Á R
C U K O R K A -  É S  C S O K O L A D É -A R Ú G Y A R  R.-T. 

BUDAPEST. VII.. N E F E L E J T S -U C C A  12. — .

LŐFIZETEK ÖNNEK 
a BORSSZEM JANKÓ-ranegyedévre 500,000 korona névértékű elhasznált magyar bélyeg beküldése ellenében. JÁSZA I B O R IS K A  b é ly e g k e re sk e d é s  
B u d a p e sti IV., K o ssu th  L a jo s -ucca 6._______

E
Művészies képkeretekKézimunkák szakszerű keretezése

Váradi Bélánál, Budapest, Andrássy-út 43.aaaaeaaaaaaaaa i

NACCSÁGA !
'ÉN CSAK

^ 5O V O M A IJIN COf»
AVENDCNNAC*

ÉLET IZG A LM Á BA N  

«UMEPŰiJ. IÁDA0TSZECVCZO 

C D Ó S IT Ó J C

A Pesti Uoyd-tàrsuîat ny®mdája, Budapest, V , Mária Vaitria-ucca ÍZ  (Nvcmdai^azgato M Á R KU S PÁL.>


