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Az egységes párt dala
Az a jó isten is elfordult már tőlem:
Kilépett a Gömbös kilépett belőlem;
Kilépett Zsilinszky, kilépett az Eckhárdt,
Szegény egységes párt lön kétséges egy párt.
Még azt a Zsilinszkyt valahogy kibírnám.
Keservesen vissza Eckhárdtot se simám;
Hanem a búbánat keblemen dörömböz.
Mikor eszembe jut kapitány úr Gömbös.
Kapitány úr Gömbös, egységemnek apja.
Faji védelemnek fölszentelt főpapja.
Kiben állandóan ég a fajszerelem:
Ha ö is ellenem, ki maradand velem?
Inkább odaadnám Kunának a Péjét,
Szállítási célra Dunának a mélyét 
Csontosnak kiválón kifejlett agycsontját:
Csak visszanyerhetném pártom e nagy pontját.
Oh. mert ez a nagy pont, e hol forr-, hol fagypont,
Mely hőfoka szerint vagy egyesit, vagy bont: 
Keretemen belől ez volt ama fókus.
Melyből kiindulva biztos cél: a Rókus.

Ki Gömbös választó-vizét egyszer issza.
Vágyik annak szíve partjaihoz vissza.
Én is, mint párt. Gömbös kerek partját látva.
Sóhajtom: — Jer vissza! Cegléd megbocsátva!-----------------  (JÁ SZ )

Mihaszna Andrásm. kir. röndér szemlélődéseiVan itt ész ölég! De nem puíogtatom a levegőbe, mint a rakétát, hanem raktárba tartogatom ákár a kakaós- cklazit - bombonokat. Csak akkó sütöm el a nagyágyút, ha motó- rius gaztettvös bokád- zik az órom előtt, mint jelönleg vót a kis Mit- ugrász.Hát ahogy a posztomon moríondérozok. hallom : hogy nem mögy a gőzös Bosz- nijába. mer a masi- nyiszták beleléptek a sztrájkba. Hijnye. mondok, ez rázongás a Rönd ellen, hát rögvest öszverazzijáctam ükét, — de előbb még földefetá- cióztak a főminiszterhön. Hát ahogy ott ácsorogtam. — egy sötétben bujkáló buitogató mögráncigájja Andriska András íőkamerádom „polgári" hacukáját, hogy aszongya: „Ne en- geggyetök! Én is veletök tartok ! . . . “  Neköm se köllött több: rögvest eréllös tapéntattal a véknyára tapéntottam a felelőtlen elemiskásnak, oszt azon melegibe lerepledztem a főminiszter úrnak, hogy ű senki más, mint a Kiss Menyus naccságos küvet úr sajátkezüleg. Hát ezön a finom fortéllos fogáson ollan jóízűvet rötyögött a főminiszter úr, hogy röngött tűle az országháza, oszt* örömibe rögvest el is röndölte a csatárijumot.No. hírős masiniszták, kendtek is beugrottak nyakig a sztrájkba, mer nem vót ölég a nagy fizetés. Hát akkó mit szójjak én, akinek a szógállata is van ollan terhös mög felel- lős, mégis zokszó nélkül „élvedzőm“ a fizetést (az igaz. hogy a mellékös* néköm se mellékös!). No. masiniszták, hát majd befütyülök én nektök. ha nem úgy fütyültök, ahogy a iog- rönd mög a mönetrönd kévánja!A Kopinincs ehhöz képest Kis Miska, mikó igazi Kiss nacs- cságos úr kerül a lépre! De most az éccő ki nem eresztöm, héjjába búiik az immunyitás papianya alá. kilóg a lóláb, akit régön sanda szömmel figyelmezök. csak vártam, amíg potyán az ölembe pottyan, ahogy maid potyog utána a többi cinkos

is. De addig is spermanencijába maradok az Andriska András főkamerádommal.No, öreg vakom, ne csoportosújjon kend, mert csatárijum van. hanem billögjön befele, amerre én igazitom a masináját, mer kendet nem védi meg himmi-hummi immunyitás: azér hát nyikkanás nékül lódulás! M. m. r. m. 1.Szabadság-téri szótár
Ách evesz =  Lehner-Lendvai véleményt mond a parlamentről.
Baldóver =  Krausz Simi.
Betrovect =  a ceglédi választók 75 százaléka.
Frise ma kész =  megreformálják a tőzsdét.
Frád ériében =  Magyar-Német bankrészvényben spekulálni. 
Haszt e’ láng Lében =  Wolff még mindig támogatja Bethlent. 
Nebbich — Kiss Menyhért visszaadta az Ujságüzem- részvényt.
Pléte =  a faj védelem.
Piicnóz =  Eckhárdt Tibi leszólja Vázsonyit.
Séner auszrám =  Gömbösék kivonultak a kormánypártból. 
Sigán =  a Zsíró munkaképes lesz.
Slachmónesz =  Részvényszalámit kapni.
Tiicah evesz =  Friedrich külpolitizál.
Unfersrien =  nem vettem a hausse végén.
Végesrien =  eladtam a hausse közepén.-----------3 -----------

A szemklinikán

KISS MENYHÉRT. — Kérem, professzor úr. vizsgálja meg a szememet, valami baja lehet. . .  A múltkor is mozdony- vezetőnek néztem a helyettes főkapitányt.A PRO FESSZO R. — Az még nem baj. Ha majd a rendőrségi cellát mozdonynak nézi, akkor szóljon. Akkor már baj lesz.Korszerű hymen-hír
Leányunknak, Renéenek Weisz Izidor úrral 

augusztus 17-ére kitűzötl esküvőiéi a kassza
nap kitolása miatt augusztus 27-ére prolon
gáltuk. Tisztelettel az örömszülök

----------- V------------Földrajz— A Zagyva a Tisza jobboldali mellékfolyója, — mondja a tanító.— Jobboldali? — kérdezi Móricka. — Hát akkor azért Zagyva, — teszi hozzá destruktív mosollyal.
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L e le p le z é s  K özb en

Eckhardt. — Micsoda dolog ez? Tié a ez vagy komoly?
Fábián. — L)e még mennyire komoly!
Eckhardt. — Azért mondom, mert ilyen tréfát aztán igazán nem tűrök.

]uci ö3obaldnvJesszuskám! Még mit nem sütnek ki a zánglijus íenemista naccságák a pihent eszükkel! Olvasom az újságba, hogy a- szciigva háztartási tanfolamot állitanak a naccságák számára. Juii de jó! Hadd müvelödienek íik is! Hőkte cájt! Mán úgyis cafatokba libögnek az idegszá- lajink attul a sok szekatúráiul, akit velünk nyeleinek. A háztartási alkalmazott ne legyen éjjel-nappal elnyomott pára. hanem egáll a naccságákkal. De- mográcija a háztartásban! A strandon úgyis engem néznek naccságának. a naccságát meg szakácsnénak. úgy bizon! A naccságos urak tapogatódzása ezerr a téren mán a megállapodás tádiiumába jutott. Ük meg vannak velünk elégedve — és viszonyt. Csak a naccságák nincsenek velünk — és Vica-Vera.Még hogy osztán fik adnak diplomát a szakácsnéknak! Najszen! Jójtvágyat ahhoz az ebédhez, akit diplomával főznek, nem pediglen érzéssel meg tapasztalattal. Akkor vigyorgunk csak vígan a Mari szakácsáéval, mikor a naccságák járnak a ..háztartási tanfolam“-ba. a hónuk alatt a gyúródeszkával meg a mosogatódézsával. Oszt itthon mink hallgatjuk ki a „tan- folamhallgatókat“ . Rájuk is fér mán egy kis hallgatás. Tán

mink hallgassunk mindétig azér a hitvány kis bérér. aki egy divatos kalapra is alig futtya! Ha az a néhány éjjeli túlórázás nem vóna a naccságos ifiiúr kontójára, hát bizon nehezen dó- gozná össze azt a pár selemstrimflit a fess szobacica. Még szerencse, hogy a szakácsnéval szolibárisok vagyunk: egy liba- cubák az ü folamőrinek, egy libamelle az én tüzojtómnak.Mért ne tehetnénk, hajszen kapok én hellet akár mind a tíz ujiamra — kettőt. Legrosszabb esetbe pállát változtatok. Mer rég nyomja a bogyómét, hogy én is szinészné leszek a Szidi mamánál. A különbejáratú klitikus szobaúr a szomszéd- bul egyre heccel, hogy faranciájul a szobacicát szublettnek híj- ják, meg aszongya. én predesztillált táncosplimadonna yónék. Nékem ugyan mondhattya! Tudom, mire megy a pakli. Fütyülök az erkölcsi támogatására. Az én erkölcsömet csak az én tűzojtóm támogathassa. Mert ha még anyagi pártfogdosásrul lenne szó. hát erre még szemet húnynék, mert hát nékem is vail néminemű szenvedéllem. nem tagadom. No de erre még alszok egyet-kettőt, a tűzoltómmal, mert ű úgyis színházi benfentes.Színigaz, hogy sok kollégám lett szinészné meg metrecné. tőzsdei ficsurak örömyölgye. de sokan vissza is csúsztak a ,.magánforgalomba“-ba. Kóristánénak nem megyek, karba úgyis akkor menek. amikor akarok. Meggondolom kéccer is. hogy ha szerző úr ollan szerepet, akarom fújni: ollan heflet szerez, ahol csak leplezentálok, mint szublettszobacica. oszt sok a vendég, kicsi a család, egy kis zongorakollepestáció meg sok kimenő, akkor maradok, aki vótam. Hátha még a ,.hűségdíj“ duplakeresztyit is megnyerem, ha az ifijúrtul nem is, de a naccságos úrtul biztossan. — mert hiijába: hamissak mind az férfi jak! -------- ----------önálló töprengés— Vájjon mikor lépnek már sztrájkba a politikai fűtők?
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A disznó vicc— Elmondja: eg.v féri —Vacsora után szokásom szerint szivarra gyújtok és beülök a nagy karosszékbe. A feleségem ilyenkor a zongorához ül és százegyedszer nyaggatja el a legfrissebb shimmyt. Egyszer csak abbahagyja a játékot és átlátszó szemérmességgel mondja:— öregem, tudok egy disznó viccet. Nagyon jó. Elmondjam?— Mondd el! — biztatom.Elmondja. Én nevetek.— Ugy-e. jó? — kérdezi.— Kitűnő — felelem. — Kitől hallottad?—r Kitől? Hát a barátnőmtől, az Alice-től.
m — Az Alice-től?— Csak nem hiszed tán, hogy férfiaktól?. . .  — méltatlankodik nőm.— Isten ments! És az Alice honnét tudja?— Na hallod! Az Alice a férjétől tudja. Az nem olyan fabáb. mint te. Az szórakoztatja a feleségét. Tudod, egy noteszt hord magánál és abba Írja a pikáns vicceket. Te még ezt sem teszed meg. Pedig én szeretem a disznó vicceket.— Jó. maid én is veszek egy noteszt és gyűjteni fogom a disznó vicceket.— Ja j de drága vagy! — kiált föl nőm és nagyot cuppant a nyakamon.Másnap délelőtt dolgom akadt a banknegyedben. Hopp, gondoltam, bekukkantok az Alice férjéhez, úgyis régen beszéltem vele. Itt dolgozik a Tátra-Mátra-Fátra-banknál.— Szervusz, Béla! — harsogja felém, amikor meglát.— Szervusz., Gyula! Dolgozol, persze dolgozol... Unalmas. Hát hogy egy kis kedvet csináljak neked, hallgass ide. Szereted a disznó vicceket?Gyula szélesre húzza a száját:—  De még mennyire!— Hát akkor elmondom a legfrissebbet. De ha ismered, ne engedd, hogy elmondjam.És elmondom a disznó viccet. Gyula torkaszakadtából kacag. a has reng, a könnyei potyognak, a cvikkere leesik az orráról, a homlokát verejték lepi el.— H ah a h a !... Fényes, nagyszerű! Te, még ma délben elmondom a feleségemnek.— Mondd el, hadd mulasson ő is. Most pedig. . .  add át kézcsókomat Alice őnagyságár.ak. szervusz, öregem.A bankból a íőpos.tára mentem. Útközben találkoztam Imrey doktorral, kitűnő barátommal, aki nagy tisztelője feleségemnek és házamnak. Nagy örömmel köszöntjük egymást.— Te, — mondja nekem — hallottad a legújabb disznó viccet? Nagyszerű! Elmondom neked, de ha ismered, vágj közbe.És el akarja mondani azt a bizonyos disznó viccet. Én megadom a vésziéit, hogy már hallottam.— Ugye. pompás? — kérdezi.— Kitűnő! — mondom én.— Kitől hallottad?— Gyulától, a Tátra-Mátra-Fátrában. Tudod, ő valóságos eleven disznóvicc-gyűjtemény. Mindet ismeri. Strazzát. . .  akarom mondani: noteszt vezet róluk. És t e ? . . .  Te kitől hallottad?— É n ? . . .  Én az Írnokomtól. Nagy betyár. És olyan zamatosán tudja elmondani.Otthon az ebédnél azt mondom a feleségemnek:— Beszéltem Gyulával. Elmondtam neki a te disznó vicce

det. Nenr ismerte, pedig te azt mondtad, hogy ő mondta el az Alice-nak és az Alice mondta el neked.—  Lehetetlen! — mondja nőm.— Aztán találkoztam Imreyvel és az első dolga az volt. hogy elmondta nekem a te disznó viccedet. Ez nagyon gyanús. Neked biztosan nem az Alice, hanem Imrey mondta el.— Meg vagy őrülve? — kiáltott föl nőm. — Ilyen piszkos gyanúsítás! Utálatosak vagytok mind. fé rfia k !... A Gyula nagyon jól ismeri azt a viccet, de olyan disznó, hogy a más szájából is akarja hallani. Mindenkiből újra meg újra kicsiklandozza, mert azt hiszi, hogy annak a viccnek van egy még disznóbb változata is.Igazat adtam nemesen fölháborodott feleségemnek.Aznap este vendégek voltak nálunk. Karádi a feleségével, a fiatal Barnáné, egy szép elvált asszony, a Leopold-házaspái* és természetesen Imrey doktor. A szép Barnáné egy sarokba húzódott, én mellé ültem.— Hallotta már a legfrissebb pikáns viccet? — kérdeztem tőle és máris bizsergett a vérem, hogy tőlem fogja megtudni.— Melyiket? — kérdezte.Hozzáfogtam, de mindjárt leintett:— Ezt már tudom. Mondjon frissebbet.— Kitől hallotta? — kérdeztem.— Kitől? Hát a maga feleségétől. Hiszen maga híres arról, hogy minden ilyen disznóságot elsőnek tud meg és rögtön elmondja a feleségének.— Persze, persze . . .  — dadogtam. — Én mondtam el neki.Hát volna bátorsága egy idegen férfiúnak, hogy ő mondja el a feleségemnek? Nem ajánlanám n e k i!...
Tűnődések

Seiffensteiner Solomontai

M OLNÁR JEN Ő

0  Kiss Mengyhért oreság nem ös- 
merte meg oz Ondréka fukopetángyt és 
üt et is biztatott o sztrájkro. Eszembe lot ja 
o lagzi Tetétlenbe o Eeitl Hauffen házábo, 
oki férjhez oá to o Iángy át o Dől fi Mekecer 
oresághoz Irsre. Két gozdog saládrul volt 
szó, hát gyiitt mind o két oldalrul sok 
vendég, okik nem ismerték ed o mást. Edj- 
szer sak nad botrángy támodt o hozo- 
mángy miott. 0  Eeitl o péndz hejett ed} 
váltót okort odni. 0  mengy asszony túl o 

salád oztot hajtogatott, hódi prima o váltó, de o Mekecerek 
holloni sem okorták váj túrul. Sak o Eeitl ném szólt semmit 
se nem és mogábo ed sétát sinált o kertbe. Itt edj idegen 
embert tondit, oki idj támodt rájo: „No holljo, ez o Herr 
ffauffen ed forcsa olok, ed piszok fráter! Mit ígérgeti o nádi 
hozomángyt, mikor sak váltót toa odni!?" Mire o Eeitl két
szer pofontvágta és kojebált: , Holljo, oz én házombo, oz én 
szemembe iljeneket sak gondolhat tisztelt oreságod, de ho ki 
meri mondom, akkor összetöröm o sontját, mert én készpéndzt 
adok és sok látni okortam, miijén nemzetséggel léptem én 
sógorságba!" — Cince-conce oz Ondréka fükopetángy oreság 
is mondhatott volna o Kiss Mengyhért oreságnak: „Holljo-e. 
gondolni gondolhat, omit okor, de o törvéngyhazás házábo 
iljesmit nem mond ed képviselő ed főrendőrnek o szemibe!"Görbe tükörHa Kiss Menyhért egy főkapitányhelyettest mozdonyvezetőnek néz. csoda-e, ha önmagát költőnek és államférfiúnak nézi.
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K i ad érte K e v e se b b e t?

Tollyáss Dániel oki. gazdász levele
báró Wewrewsfiegyÿ Dávid 

udv. és kormányfőtanácsos stb. Urnák 
Balaton-Feldvár, salyát Villa beim Canal

P*-Gecsér, 1923-dik Szűz hava
Kegyes Jóltevőm!
Méltóságos Uram!Kenyerem leglyavát megettem s megettem bötsületben megőszült múlt áll, de illen dorgatóriumot még nem pipálltam. amellyel legutóbb kegyeskedett a sárgaföldig lepotskondiázni. Pedig azt Méltóságod is nagy'’ böltsen tudhattya, hogy más a tehóTia és más a pra- xiss! Amíg Méltóságod a Balaton hüs hullámaiban áztattya magass büttykeit addig én a heőhullámok- ban hajnalelőtti 2 órától napszálltáig nyeregben puhítom a petse- nyét, Méltóságodék betevő falattyá- ról gondoskodván. — igeniss!A részes-aratókat ellenőrizvén, néminemű manipuláción értem az egyik aratóbandát, mire a „baltás“ oly tzifrán emlegette Méltóságod nemes és nemtelen fajzattyát, hogy -hívséges loyal- litásból Méltóságod artzképe helyett az én pofámról gyött le a bőr. Ilién véres verejtékkel szolgálom hívséggel Méltóságodat Dani fiiammal egyetemben, aki is sallyátkezüleg ellenőrzi két kérges markával a marokverő-lányokat. hogy el ne potyog- tassák az áldott magzatot, amiből kakastejes barkesz sülend Méltóságod nemessy tányérjába.

Ad vocem: bőr! Arpy úrífy utazóbőröndöket óhajt készíttetni. A bőröket már kicserzettük a lenyúzott bivalyokból. Két Bivaly ugyanis, akik a kidőlt lovak helyébe állíttattak, megszakadt a geőzeke és traktérmasinák bevonszolásánál, mert másképp a potsétában rekedt masina még most is ott állna. Mifelénk ugyanis vagy bokájig étó por. vagy kötésig érő sár vagyon, ezért a másik két Bivaly Méltóságodra vár, hogy az ámé- rikai aujtót légyen mivel kivontatni. Egyébként a masinák és masiniszták kiszolgálására temérdek napszámos és igavonóbarom vétetik igénybe, szóval: lyelenleg is ott vagyunk, ahol Méltóságod mádi íalysorsosa.A maxi-mállást — pro mettermázsa — se galoppba, se vágtába nem tudom utolérni, hisz úgy vaciUál, ahogy a Beörze nevezetű Gabna-Teőzsdén Méltóságodék azzal a Kontra-Miná- val rántzigáliák, — igeniss!Mellyel is vagyok Méltóságos Uramnak, kegyes Jóltévőm- nek hívséges öreg szolgája:
tikmonyi és hóhenhámi Tollyáss Dániel s. k.

P. script: Ágnes már a túrógyárban se birja a vaj-köpíilést, tsak vajudozik. Árpy ifijúr sallyátkezüleg borogattya.------------------- Idem de Eadem
Zsír és Zsíró

Budapest népe sir.
Ki lesz itt a bíró? 
Kettős csapás: a zsirt 
A zsir. ó. s a Zsíró.
A zsir értéke női,
A Zsíróé lemegy

S úgy attól, mint ettől 
Mindenki fél. remeg. 
Arcunkat rózsapir 
Csak akkor festi. ó.
Ha nem mozdul a zsir 
S megmozdul a Zsíró.NyilatkozatAlulírott ezennel kijelentem, hogy nem vagyok azonos azzal a szegény emberrel, aki tavaly voltam. Tani Tódor
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BU D APEST I H ÍR ESSÉG EKXXXVII. GÁLOS^KÁLMÁN, az „Idegenforgalmi" vezérigazgatója

— Nem is olyan nehéz a külfölddel összeköttetésbe jutni, ha a pontos menetrend mellett ott van a pontos jogrend is.
Kávéházi dolgok

Kicserélési akcióKedves olvasó, bizonyára meg fogsz lepődni azokon a dolgokon. amiket alább olvasni fogs#. Te éveken át ülsz a kávéházban és verejtékes munkával kötöd az üzleteket, de nem vetted még észre, hogy itt a kávéházban milyen szenzációs, titokzatos dolgok történnek. Te még nem figyelted meg. hogy délben, amikor már téged kisöpörtek a kávéházból, jön egy bácsi és a sarokban álldogáló kis csészéket, amiket újságolvasás közben politikai undorod lec^sapolására szoktál használni, kicseréli újakkal, melyek azonban beható vizsgálat után semmivel sem látszanak tisztábbaknak, mint az előbbiek voltak. Tanulmányozás közben rájöttem, hogy illető bácsi nem egyéni akcióból cseréli ki a csészéket, de ő egy úgynevezett Csészekicserélő r.-t. fökicserélóje, amely részvénytársaság papírjai a tőzsdén is be vannak vezetve. Ez a kiváló részvénytársaság

Budapest összes kávéházainak csészéit kicseréli — amint hosz- szas utánjárás után megállapítottam — egymással. Szóval, ha én 12 órakor a Newyork csészéiét tisztelem meg, félóra múlva már a Belvárosi-kávéházban célozhatok ugyanabba, ha egyébként nagyon hozzászoktam ahhoz a csészéhez és nem restelem követni dicső pályafutását. Nyilvánvaló, hogy nevezett szellemes részvénytársaság a kávéházaknak úgy adja be a dolgot, hogy tisztítás céliából viteti el őket, de helyesen okoskodik, mikor aszondja magában, hogy egyik kávéházban piszkosabbak a csészék, mint a másikban, tehát az egyiket kicserélteti a másikkal.De az egész dolog nem is lényeges, az a fontos, hogy erről a kicserélésről nekem szenzációs ötlet jutott eszembe. Alapitok egy Általános Mindent Kicserélő Részvénytársaságot, mely a beiratkozott tagoknak minden dolgát kicseréli, ahányszor a tagok akarják. Van egv zsíros kalapom, egyetlen ruhám, lyukas cipőm. A részvénytársaság a kávéházba alkalmazottakat küld és kicserélteti a dolgaimat egy másik kávéházban ülő tag dolgaival. így amellett, hogy minden ruhaneműmből csak egy példány van. naponta több ruhában, cipőben, kalapban flancol- batok (nőknek roppant fontos!). Nekem, mint alapitónak és elnöknek, borzasztóan jól. fog jönni a dolog, mert bizonyos, hogy sokkal jobb dolgokat fogok kapni, mint az enyémek. Még az is meglehet, hogy némelyik — nem ismervén anyagi helyzetemet — pénztárcáját is kicserélteti maid az enyémmel. Sőt, ha majd sikerül a nökicserélő alosztályt összehoznom, az én öreg nőmet naponta háromszor kicseréltethetem maid fiatalabbakkal.De nemcsak ilyen kis dolgokban, hanem belpolitikailag és külpolitikailag is nagy perspektívája van az ötletemnek. Ha sikerül a külfölddel összeköttetést létesítenem, akkor Csontos bá’-t kicseréltethetem majd Lloyd George-zsal és Wplffot Poin- caré-val. Vagy talán az egész nemzetgyűlést az angol parlamenttel. ha utóbbi netán belemenne ebbe a cserébe. Sőt többet mondok: talán a dollár is cserélne kíváncsiságból a magyar koronával, utóbbinak bizonyára semmi kifogása nem volna ellene.No, de abbahagyom, mert még azt találja mondani a főszerkesztő úr. hogy akkor ezt a cikket is cseréljem ki egy mégszellemesebbel. -------- c--------  CA R À M YEckhardt monológja:Hogy mért kell nekem .,Kistarcsai“ ?Hát vájjon a fajvédőt ki tartsa k i? . . .-------- o--------Kedves Borsszem Jankó!Megírták a lapok, hogy megint emelik a dohány árát és mindezideig még nem érkezett meg a szokásos cáfolat. Hát 
nem igaz? Tisztelettel egy szakértő.
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A z orvosság

Kár volt panaszkodni
Kedves Borsszem Jankó! Mindenfelől hallatszott a panasz, hogy a t. Házban csak személyes ügyekkel bajlódnak és hogy alkotó munkára nem jut idő. Most egy kis időre abbahagyták és mindjárt huszonötszörösre emelték az adókat Na tessék! Hát nem többet ér, ha személyes kérdésekről folyik a vita? Tisztelettel egy adós adóalany.

Csonka ország, csonka CeglédTrianon tirdtunkkai csak az országot csonkította meg. A fajvédők jóvoltából most megcsonkult Cegléd is. Lendvai- Lehnert a választók egynegyedrésze küldte be a nemzetgyűlésbe. Eszerint Ceglédnek csak egy negyede van képviselve a parlamentben. A többi háromnegyed épp úgy várja a föltámadást. mint az egész régi, nagy Magyarország.
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Reb Menadiem Cziczeszbeiszer
válogatott átkozódásai— Oddis ledjél te sah gozdog, ómig oz 
emberek lodni fogiák. hód ki is von oz o 
ceglédi ébredü képviselü!— Hosszba igénél te o leángyoddal ho- 
zomdnt és külliiin neked besszbe o házosság- 
kiitést effektoálni!— Oz eskövő után pedig prompt. vádi is 
o türvéngyes pralongációti nélköl szállít son 
o leángyod őzt o bizemos iümölcsöt!— Ledjél te ed faivédű és o Fábián Béla 
képviselü oreság kotorásszo o tiéd Ja i-  
tiszto*4 üzleti moltadba!— Lediél te o heliettes fükopetángy és 
o Kiss Menyhért oreság nézzen tégedet o

Sürház-occábo ed demokrát kereskedőinek!
---------- c -----------

A pénz olvasva jóEz egyszer kivételesen nem a humorista kereste föl az úi ötvenezrest. hanem az ötvenezres a humoristát. Természetesen csak álmában. Magától értetődik.— Azért jöttem, nehogy írni merészeljen rólam. Nem szeretem a rossz vicceket.— Köszönöm a látogatást — mondta a humorista és hely- lyel kínálta illusztris vendégét.— Parancsoljon . . .De az ötvenezres a fejét rázta.— Magánál nem időzöm. Csak pár percre jöttem. Feleljen kérdéseimre. . .— Interjú?— Eltalálta . . .— Ilyen pehhe is csak egy Írónak lehet. Kérem, rendelkezzék velem . . .— Hány éves ön?— A vicceimnél mindenesetre öregebb.— Hogyan születik meg önben egy ötlet?— Először fölveszem a honoráriumot. Aztán elfelejtem megírni a cikket. . .  így születnek a legjobb ötletek . . .  Jegyezze meg: egy humoreszk csak addig ér valamit, amíg meg nem írják. . .— Akkor legyen szíves és ne Írjon meg. Nem szeretném, ha olvasnának . . .— A pénz olvasva jó . . .— Tegyen le erről a gondolatról.Az ötvenezres sarkonfordult. Elköszönt. A humorista vágyakozó pillantással nézett utána. Bosszantotta, hogy az'ötvenezres ilyen kurtán bánt vele. Ezt meg kell bosszulnia.Az Íróasztalhoz ült és megirt egy interjút. Csak azért is. Legyen a pénz bármilyen fiatalom, neki nem parancsol. És másnap már vitte is a humoreszket a szerkesztőhöz.— Ha-ha-ha, — nevetett a szerkesztő — maga igazán vicces ember. De ezt a cikket nem adhatom k i. . .— Miért? — hüledezett a humorista.— Először is lopott dolog. . .  És tekintettel, hogy pénzről van s z ó .. .— Bocsánat. . .— Másodszor, mit akar ilyen régi témával? Ki emlékszik

már az ötvenezerkoronásra? Hát nem tudja, hogy éppen ma került forgalomba az új százezerkoronás? Maga szerencsétlen flótás. . .Itt aztán fölébredt.
Tanulság: a pénz olvasva jó. De a humoreszk, amit róla Írnak, olvasva se jó. DYMI

o

Aranyköpések
Tévedni: emberi dolog. vétkezni: asszon y i dologtalanság.

*
Porból lettünk, porrá leszünk, csak éppen nem egyformán 

szitálnak meg bennünket: ezért némely ember finom, a legtöbb 
durva. *

Az árút tucatonként rendezik. Az emberből sokszor egy is 
kitesz egy — tucatembert. *

A nő folyton kacérkodik az élettel, végre is az kezd ki vele.

A negyvenéves asszony naplementével egyet sóhajt, nap- 
fölkeltével kettőt nyújtózkodik. K. E.

Hal l ó!S t a d l e r  L a c i  vag yok,F i g y e l j e t e k  ide,  k i c s i n y e k  s n a g y o k :  K i n e k  me l e g e  van,  j á r j o n  úgy mint  én S i gy ék be h üt ött  S z e n t - I s t v á n  - ma l á t a k á v é t .
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P ia h át-v ízi 6

Mm-ST-h-_ 1
ír  Æ53P :t-------- i S  1

i f f .  B o m b d r  O D i b á l y— Friss sorozat —Találkozom a tozsdebejáratnál egy volt bankdirektorral, aki pórázon vezet egy kutyát.— Hát ez mikor fog csődbe kerülni? — mondom neki. a kutyára mutatva.— Miért? — kérdezi.— Mert amit maga eddig „vezetett", az még mind oda került.
Éppen a Nagy Emil-féle törvényjavaslatról beszélgettünk, ||p§;, amikor belép a principálisom^ any °sa- gondol, — kérdi a .prin- cim — mi lesz ennek a törvénynek az első következménye?— Az, hogy az összes anyósokat deportálni fogják — felelem.— Hogy-hogy?— Mert a javaslat szerint ..robbanóanyagot a házban tartani tilos." .♦A Dunafiirdöben azt mondja egy kollégám, hogy olyan jól érzi magát, amikor a feje a vízben van.— Maga szereti a változatosságot, mert rendszerint a víz van a fejében — mondom neki.

Kedves Borsszem Jankó!A bizottsági tag urak csak lemondanak, de mi választók, sajnos, már nem tehetjük meg ezt. Mi már régen lemondottunk . . .  Tisztelettel egy pesti.

Optikusok! Ajánlom saját találmányit szemüvegeimet. — Csodálatos eredmény ! — Főkapitányból mozdonyvezetőt, nagyból kicsinyt, Kissből nagyot csinál. — Fajszemészeknek egy kötet versem mint ráadás! uiao . . . „ „ „ í . .Jelszó: „Szemét szemért!u KISS MENYHÉRT íütiSZBIBBSZS = Jogos felháborodásKISS MENYHÉRT. — . . .é s  kérem, t. Nemzetgyűlés, tehetek én róla. ha olyan főkapitányhelyetVese van Budapestnek, akit direkt mozdonyvezetőnek néz az em b er!?...______________ .
Gyerünk 

az Angol 
Parkba
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Az új pikkolóŐseim — előkelő főurak — ilyen zimankós nyári éjjelen márványkandallóluk mellett ültek. Nemes származású apródok töltögették nekik a nem kevésbbé nemes származású borokat.Számomra már csak a kávéházi márványasztal maradt meg. Az előkelő főurat a íöpincér képviseli. Udvartartásához tartoznak a X X . századbeli apródok: a pikkolók. Bor helyett vizet szolgálnak föl. Oh, Nubia párduca!A régi apródok rendben tartották a fegyvertárat. Az újak zárórakor összeszedik a kézigránátokat.Ma törzsasztalomnál — baloldali gránátbiztos páholy — friss arc jelent meg. Uj pikkoló. Kissé esetlen, félszer és félénk. De csupa igyekezettel élénk. Arca pirospozsgás. Ritka, egészséges, vidéki szín. Haja szőke. Inge falusias szabású, de tejszínhabfehér.— Hogy hívnak, fiam? — kérdem leereszkedően.— Tóth Pál.— Hová való vagy?*— Hajdúböszörménybe.Ü$le, tiszta, kék szemek néznek rám. Szeretnék kitalálni kívánságaimat. Fürge, fáradhatatlan buzgósággal keresi elő a lapokat, amelyeket rangban idősebb kartársaitól hiába és reménytelenül kértem. A Karcagi Telegraph-oi és a Jász-Nagy- 
kún Gazette-ét, amelyekből Csontos-LIoyd George cikkeit szoktam olvasgatni. Eredetiben. A pompás visszapillantásokat és iránymutatásokat Ilyenkor mindig tisztábbnak érzem az 
újért. Hátha még egyszer az irish, azaz újris politikáról fog nyilatkozni!A világpolitikai összefoglalásokkal meggazdagodva osztogatom a fürge készségű úi pikkolónak parancsaimat. Gyorsan, örömmel, hibátlanul teljesíti még a ki nem mondott óhajtásokat i'. Tanulatlan, faragatlan, csiszolatlan, iskolázatlan anyag.Milyen tökéletes szakmunkássá fog fejlődni három év múltán. mire fölszabadul! Akkorra arcának hamvas pirosságát beteges sápadtság takarja le. Gyűrött, álmos és közömbös lesz, mint hivatali elöljárói. Szeme alatt mély karikák fognak sötétleni. Méltóságán alulinak fogja tartani, hogy magamfajtája, papiroskeronában kereső plebejusnak szeszélyes igényeivel foglalkozzék. Röviden: tanult, szakképzett, szervezett, pesti kávéházi segéd lesz. Garçon, comme il faut. Waiter, up to date. S mind ezt a változást nem mennyrázó fergeteg cselekszi, hanem csak a gyönge pesti szellő, mely körülenyelgi.

(Debrecen) N. A.Kedves Szerkesztő úr!Az istenért, tegyen érettünk valamit, oltalmazzon meg bennünket. mert már nem bírjuk az iramot, nem tudunk tovább konkurrálni Kiss Menyussal. Tisztelettel a Borsszem Jankó 
fm mór istái. -------- c---------Kedves Borsszem Jankó!Csúnyán hazudnak, akik azt mondják, hogy a tőzsdetanács nem csinál semmit. Hát a zavart ki csinálja? Tisztelettel £gy  
tőzsdés.

®® SZERKESZTŐI ÜZENETEK
Kéziratokat és rajzokat nem küld vissza a szerkesztőség.
A Borsszem Jankó jelen számát kedden, augusztus 7-én 

ár.tuk le. — Kulisszié. Vicceit a legközelebbi kasszanapig prolongáltuk. Akkor talán újra időszerűek lesznek. — Játékos. Óvakodjék a tőzsdén nem jegyzett papíroktól és a Borsszem Jankóban nem jegyzett ötletektől! — Rovatvezetők Lapunk régi évfolyamai rendelkezésükre állnak. Azoknak már úgyis mindegy, hogy kilencvenkilencszer vagy százegyedszer irják-e !:i belőlük a tíz-húsz-harminc éves élceket. tréfákat és Seiffen- steiner-adomákat. — Fajvédő. Magyar fajvédelem csak . Eck- ! ardt. Lehner és Ulain** tősgyökeres fajmagyarok ellenjegyzőével valódi. Bethlené. KálLayé, Ugroné. Hadiké stb. értéktelen hamisítvány. — Reporter. Ebben a .,beállitás“-ban a forgalom beállítása44 sült németesség. Hacsak a cikk írója nincs be- flitv a ... — „Kiskutya44 (Tápé.) Egv Bell nevű képviselőről is kiderült a napokban, hogy „fajvédő**. Milyen jó mégis ez a faj védelem! így tudja meg az ember, hogy Bell úr fajmagvar. sőt azt is, hogy tagja a nemzetgyűlésnek. — Duplakeresztes.

A titkos szabályzatból sikerült ezt az egyet kicsípnünk: Zsidó- nőt szeretni, zsidó színdarabon mulatni, zsidó bankkal dolgozni a legvadabb fajvédőnek is szabad. — D. J. Sohase merjen többé verset Írni. Először: nem tud. másodszor: nem muszáj. 
— Rövidlátó. Szakszerű tanácsokat dr. Grósz Emil szemészprofesszor és dr. Kiss Menyhért szemét-professzor ad. (Lásd:1 „A korona =  szemét44. 2. Mozdonyvezető =  főkapitány- helyettes.) — Kritikus. Itt adjuk privát-véleményét „A trónörököséről: „En a Vajdát nem bánom. Csak a Törzsöt sajnálom/* — Legitimista. Téved. Jövő számunkban sem kezdjük meg „A Mayer link tragédiája** című regény közlését. Azért se.n?* — K. E. A javát kiszedtük. Az Írott apróságokat gyön- géljük. — G—ula. Fölcsillan benne egy-egy ötlet*, de egészben véve nem mulatságos. — Több levélről a jövő számbanfSzerkesztik: Molnár Jenő és Bér Dezső A szerkesztésért felelős: Molnár Jenő Kiadótulajdonos: Borsszem Jankó lapkiadó r.-t.Igazgató: Szekeres RudolfKÖZGAZDASÁGA Nova K özlekedési és Iparir.-t. Weisz Fülöp, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank elnökének, elnöklete alatt tartott rendkívüli közgyűlése alaptőkéjének 700 millió koronára val* fölemelését határozta el, mely célból 3',0,000 darab 10CO korona névértékű, 1923. üzletévi osztalékra jogosító új részvényt bocsát ki és a régi részvények névértékét 2C0 koronáról 1030 koronára egészíti ki. Minden régi részvényre egy darab új részvény vehető át 10,000 korona, továbbá 400 korona kamat és költség lefizetése mellett. Az elővételi jog augusztus 6-tól 14-ig bezárólag a társasig pénztáránál, VII., Kertész-ucca 10. szám aiatt gyakorolható.A Földhitelbank tőkeem elése.A Földhitelbank részvénytársaság Paupera Ferenc dr. elnöklese alatt julius 31-én tartotta XII. évi rendes közgyűlését. Az 1922. ü?letévről előterjesztett zárszámadás, melyet egy 56 millió koronás alaptőke gyümöl- csözfetése terhelt, 78 896,654 korona tiszta nyereséggel zárult. A közgyűlés határozata értelmében az 1922. évi osztalékszelvények augusztus 1 napjától kezdve a bank pénztáránál 200 koronával (100 százalék) kerülnek beváltásra. A közgyűlés továbbá hozzájárult Paupera Ferenc dr. elnök azon javaslatához, miszerint a jelenlegi 84 millió koronát kitevő alaptőke 130 m;llió koronára fölemeltessék A kibocsátási föltételek a következők : 2 darab régi részvény alapján egy új részvény vehető át 25,000 korona átvételi árfolyamon, amely az igényjog gyakorlásakor fizetendő be. Az elővételi jog 1923. évi augusztus 2. napjától augusztus 10. napjáig bezárólag gyakorolható a Földhite bank részvény- társaság főpénztáránál. (Elővételi pénztárórák délután 3—5-ig.) Az alaptöke- fölemelési művelet befejeztével a bank saját tőkéi mintegy 6 milliárd 400 millió koronára fognak emelkedni. A közgyűlést követő ülésen az igazgatóság Paupera Ferenc dr.-t elnökké és Sir William Garthwaite Bart-et alelnökké választotta.

A Gazdabank r.-t. augusztus 1-én a Pestvármegyei Gazdasági Egyesület nagytermében egymilliárd korona alaptőkével megalakult. Az igazgatóság tagjaivá választattak : dr. gróf ; lmássy Imre elnök, báró Waldbott Kelemen ale!nök, Bottlik Tózsef, Csobaji Gyula, gróf Jankovich-Bésán József, Jókay- Szilágyi Miklós, Koós Mihály, Kovács- Nagy Sándor, Lányi Mór, b*ró Maillot Nándor, Matlekovit^ Sándor, Melczer ! ászló, Meczner Tibor, Mikecz István, Purgly Emil, Putnoky Móric, Szily Tamás, Tankovich János, báró Traut-

tenberg Imre, Urbanovits Zoltán, báró Waldbott Frigyes, Zsitvay Tibor. A felügyelő-bizottság a következőkből alakult: Kosinszky Viktor, Csajka Endre, dr. Drucker Jenő, Kern Imre, Szirmay József, dr. Szende Vilmos, Vitéz Árpád.Aluminlum érc Bánya i s  Iparir .-t  érdekköréhez tartozó és az utódállamok területén működő vállalatok egységes vezetésének biztosítására a Bankhaus Blankart & Cie, zürichi cég közreműködésivel egyelőre 3 millió svájci frank teljesen befizetett alaptőkével megalakult Zürichben a Bauxit Trust A .-G , amely az aluminiumérc Bánya és Ipar r.-t. összes üzleteit átveszi és azok egységes vezetéséről gondoskodni fog. Ezen átszervezéssel kapcsolatban a Bankhaus Blankart <£ Cie cég jogot biztosit az Aluminiumérc Bánya és Ipar r.-t. részvényeseinek arra, hogy részvényeiket Bauxit Trust r.-t. részvényekre cserélhessék át Az egyidejűleg közzétett hirdetmény értelmében minden 25 darab Aluminiumérc Bánya és Ipar r.-t. észvények ellenében 10 darab egyenként 50 svájci frank névértékű 1923. üzletévi osztalékjogosultsággal bíró részvény vehető át az Angol-Magyar Bank r.-t. értékpapír- pénztáránál szeptember 15-ig. A svájci Bauxit Trust A.-G. részvényeiből 10 darab lesz egy tőzsdei kötés.Az E sztergom -Szászvári Kőszénbánya r .-t . közli, bogy rendkivüb közgyűlése elhatározta az alaptőkének 90^00 darab új részvény kibocsátása által 18 millió koronával való felemelését azzal, hogy e részvények mind a régi részvényeseknek ajánltatnak fel. A nyert felhatalmazás alapján az igazgatóság a jelen időpontban c ak 45000 • arab részvényt bocsát ki és ezekre a régi részvényeseknek 4:1 arányban elővételi jogot biztosit részvényenként 50000 korona áron. Az elővétel augusztus 7-től 16-ig gyakorolható Budapesten a társaság főpénztáránál (V. kér, Arany János-utca 25) és a Pesti Magyar Kereskedelmi Banknál (V., Fürdő-utca 2), Wienben pedig a Wiener Bankvereinnél.Az Első Magvar Papíripar r.-t. megegyezett a Máhrische^PAgrar- & Industríebankkal cseh tartozásának rendezése iránt. Ebből kifolyólag rendkívüli közgyűlést hivott össze, amelyen alaptőkéjét fölemeli és az új részvényeknek egy részét a Mührische Agrar- bánknak engedi át. Egyben megegyezett a Mëhrische Agrarbankkal aziránt is, hogy a nagyszlabosi papírgyárban levő gépek egy részének fölhasználásával Magyarországon úi papírgyárat létesít, melynek keresztülvitelére a vállalat egy újabb alaptőkeemelést tervez.
M in t  é r te sü lü n k , az ezüst- és aranybeváltáson kívül brilliánsékszerbeváltás is eszközölhető, IV., Vármegye-utca 7. Brilliánsbeváltás 10-12-ig. Pénztári órák aranyra és ezüstre 9—5-ig.
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Képrejtvény

L  "A megfejtők között tizenegy jutalmat sorsolunk ki. Ezenkívül negyedévenként külön jutalomban részesül az. aki három hónap alatt a legtöbb rébuszt fejtette meg. Jutalmat csak lapunk 
előfizetői nyerhetnek. Jutalmaink a következők:

1- 10 üveg Tavaszi sör. a Polgári Ser
főzde gyártmánya (házhoz szállítva).

2. egy doboz

TÖOVVIOVI
íVO M ALT IN EAllCJOM TA >

3. agy nagy doboz 
„Virág"-féle dessert,

4. agy nagy doboz „ Óceán 
cukrozott gyümölcs.

5 agy űvag „Lysoform",

6. agy Sphinx-„B l-O ZO N E"-készlet (egy üveg szájvíz, egy doboz kettős francia fogpor, egy tégely fogpaszta),7. agy darab P. Márkus Emilia arcápoló szappan.8. agy nagy űvag ZoZd feö/ni víz,9. agy doboz „í/bu" kávépótlék,10. két pár Ber son-gumisarok (férfiaknak és nőknek),11. agy nagy palack RAPID O L folyékony fémtisztitó szer.A Borsszem Jankó 2897. (31.) számában közölt képrejtvény helyes m e n té s e : N e h é z  p a p irA multheti számunkban megjelent talány helyes megfejtését 89-en küldték be. Nyertesek: 1. Holzer Sándor (Budapest, IV., Kossuth Lajos-u. 20), akinek tíz üveg Polgári Serfőzdéi Tavaszi sört; 2. Banász János, tanító (Mélykút), akinek egy

doboz „Ovomaltine“ tápszert; 3. Kemény Emanuel (Buda
pest, V., Gorove-u. 3), akinek egy nagy doboz „Virág44-féle dessertet; 4. Silber Manó (Budapest, VII., Károly-körút 20), akinek egy doboz „Óceán44 cukrozott gyümölcsöt; 5. Nagy István (Budapest, VI., Aradi-u. 30), akinek egy üveg „Lyso- form“-ot; 6. Gereben Jenő (Budapest, II., Margit-körút 62), akinek egy Sphinx-„BI-OZONE“ -készletet; 7. Szépligeti Samu 
(Jánosháza), akinek egy darab P. Márkus Emilia-szappant; 8. dr. Toldi Lipót (Nyíregyháza, Kölcsey-u. 9), akinek egy nagy üveg ZoZó kölni vizet; 9. Gál Sándor (Budapest, VII., Roi*tenbiller-u. 24), akinek egy doboz „Uhu44 kávépótlékot; 10. Sápy Dezső (Földes, Hajdúm.), akinek két pár Berson- gumisarkot; 11. Kereskedők Egylete (Makó), amelynek egy nagy palack „RAPIDO L44 folyékony fémtisztitó szert küld a kiadóhivatal.

Kapható  
minden jobb 

cukom a-

es csem ege
kereskedés

ben.

VIRÁG OS ZK Á R
C U K O R K A -  É S  C S O K O L Á D É -Á R Ú G Y Á R  R.-T. 

-  B U D A P E S T ,  VII., N E F E L E J T S -U C C A  12. —Művészies képkeretek
Kézimunkák szakszerű keretezéseVáradi Bélánál, Budapest, Andrássy-út 43.

^  _ _  *  S —  és zsebórakü lönlegességek

ÁffltlK OrHK S Z É K E I -Y B É L *  órásnál,
Wesselényi-U I . (líroty-körút sarok.)

„PNEP WIMPASSIN0“
Egyesült ruggyantaárúgyár r.-t.,

ezelőtt Meunier J. N. Reithoffer.
Budapest, VI., A n d rá ssy-ú t 8.
Telefon: 99-47. :: Sürgönyeim: Asbestos. Budapest.

O B I

módjára kószáltok, lézengtek, ténferegtek. időtöket 
pocsékoljátok, ahelyett, hogy bármilyen ingatlan, ház. 
villa, telek adás-vétele, lakasatadás, cserélés, pénze
teknek kitűnő jövedelem mellett való elhelyezése vagy 
tökével finanszírozó társ szerzése végett azonnal a 
Lloyd értékesítő vállalathoz fordulnátok.

LLOYD értékesítő
BAROSS-TÉR TIZENÖT SZÁM 

t e l e f o n  : József tizennégy— hetvenhat. (Keleti pályaudvar mellett)
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A  tő zsd e K ö rü l

Maga, úgy látom, olyan ember, aki a mennyei üdvösségét is eladja.— Az ki van zárva. Én még sohasem adtam el olyasmit, ami a tőzsdén nem volt jegyezve.
fö ls z e r e lé s e k  le g o lc só b b a n  
b e sz e re z h e tő k

Sport- és (jumiáruház-ban
Szányiel, HarkVeld és Held

V ll.v K lrá ly -u c c a  39. szá m .
Telefon : József 128-21.

Ingatlanok, gyárak, irodák, üzlet- 
helyiségek, lakások, albérleti szobák

U n efá r  Ae Cf p in av a d á s -v é te li Ir o d a  V., Zrlnyl-n. 1
■*UaAflr tSs JtCliiCI Telefon : 81—08. (Gresham-palota.)

_ _  j  m m m gyermekkerékpárok, cső-l l P r P K f i a r n K  magszállitók, gummik, al- S S v I  v l l ^ Z U i  V I I  katrészek le g o lcsó b b a n
diósadi Deák László ucca'íő.^eqyzeic mgyen. Tel. :*Józ*ef 60-94

ARANY< 
SZŐKE 
HAJI Van ennél szebb?A felülmulhatat- A | |  A | |  lan Hyvarjon-féle f • ^  ™  ^  Golden Hair Wash világosbarna, vörös, szőke vagy fekete hajat fokozatosan világossá, majd aranyragyo- gásúvá változtatja át. Nem festöszer. Teljesen ártalmatlan. Számtalan esetben kipróbálva. Csodás eredmény.Egy nagy üveg K  5 0 0 . — Főraktár: Budapesten Török József gyógyszertár, Király-u. 12. Opera- gyógyszertár, VI., Andrássy-út 26. Kartschmaroff-drogéria, Rákóczi-út 50 és Erzsébet-körút 1 ; Róna-drogéria, Vili., József-körút 50.

v é r- és nemi lists-

MMaliírViHltii!
Rende lés  e gé sz  nap.

Rékóoxi-úf 32, I. am . I, s R ó k u s-k ó rh é zza l szsm bsn.

Ë LŐFIZETEK ÖNNEK 
a BORSSZEM JANKÓ-ranegyedévre 25,000 korona névértékű elhasznált magyar bélyeg beküldése ellenében. JÁSZAI BORISKA bélyegkereskedés  

Budapest, IV ., Kossuth LaJos*ucca 6.

» P~iti Uord-tánraJat nvnmdála. Badapett VM M ir  t VaJéri»-ii»o» ÍZ. (N rn n i.t 'f«HWI6 MAKKUb PAL.Í


