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Lesz-e föltámadás?Föltámadás szent ünnepére Be vidám hittel mentük régen!Pezsdült a szivek ifjúit vére,Tavaszi nap táncolt az égen:Mert tudott hinni még az ember.Keresztet vinni türelemmel,Golgotha útján bátran járni;Tiszta szívvel és tiszta szemmel Nagypénteken — Húsvétra várni:Tudtunk, mert tudtunk még szeretni.Tudtunk hántásokat feledni,Tudván: nem szenvedünk hiába,Reményünk horgonyláncát vetni Istenbe, az Ember fiába,Ki föltámadt, mert meghalt értünk.Ma már csak csüggedéshez értünk, Megöletett bennünk az Eszme;Halálos Nagypéntekhez értünk,De nem tudjuk, Húsvétra lesz-e? Megérjük-e föltámadását?Az embert, Isten képe mását,Megcsúfolták, vérbe keverték;Meggyalázták szent, néma gyászát, Leköpdösték és arcul verték £s fölfeszitették keresztre.Ott függ, vérben, könnyben feresztve,Karját nem ölelésre tárja, iHite-törten, reménye-vesztve,Szemére hull halálnak árnya S  már föltámadását se várja.
JÁSZAY-HORVÁTHELEMÉR

Tűnődések
Seiffensteiner Solomontul

O 0 Zámvel Schreier. o paksi kántor, 
odto be ed páljázat o Rombach-otcai 
templomi elüimátkozói állúsro, de o próbán 
nodjon megbokott. Szombat este gyelent- 
kezte mogát o templom elülgyárúidnál, oki 
nem okorto megsérteni ütet. hódi ittend nincs 
von rá szükség. Oztot monta hát neki: 
„ Kántor ór Pakson énekkarral is imádko
zik?”  — „W ie heiszt edj énekkar? . . .  Pak
son? . . .  Pakson oz egész templom edjütt én 
velem énekli o Lechó Dajdit. Oz egész tem

plom oproja-nodja!" — „Lásso, kántor ór. e t  o hibo! Pesten o 
küzünség hollgot csiindesen és o kántort okoria hollgotnil

Morodjon mogo Pakson és énekeljen mogávol tavább oz 
egész hitküzségr — Paff-raff o Wolff oreság o porlomentben. 
Neki nem mondhat a gráf Bethlen, hódi ott and nem teccik 
edj seppet se nem. Énekelien ű sak o városházán, mert ittend 
vele énekel oz egész kile. Todniillik oddig, omeddig.. .O  Mikar o rcbbe oz ediik fiamat tonitotta talmudra> 
oztot mandait nekem: „ Mogátul o fiúnok von ed kitűnő emlé- 
kezűteheccség. Ha ed hibát eccer sinál. okkor oztot nem el
felejt és mindég óira megsinál.“  — Cince-conce o fojvédű 
-oreságok megtanulták eccer, hód nekik nem kiill o pénziidji 
szonálás és eztet sohase nem tódnak elfelejteniO  Bomoszlón válni készült o Zische Zahnreiszer oz üvá 
féleségtül, o Traille Kriihuhntul, omi oz egész foluba nodi iz- 
galomt okozta. Mondja o Rüven Lob o Chije Mausnak> „Én 
nem értek eztet oz egész dologi 0  Zische úd szerette oz üvé 
feleségt, hodj nem lehetett mást tüle holloni, sak oztot, hódi: 
Drága életém. arangyos életem! — És mostand elválik?" — 
„Pedig eccerü! Hángy ünjilkas von, oki eldob oz életet, mert 
otálja oz élet et T  — Sándere-bándere o Klebelsberg exc ellene 
o numerus claususszal. 0  liberalizmosz oz ü élete! De eldob 
mogátul oz éleiet.O  0  Béri Nimmersatt rosszul ebédelt o hosvéí elűtti 
nopon és türelmetlenül várto már o széderestét. Omikor hozo- 
gyütt o templambul. oztot mondja o feleséginek: „Frádl 
szívem! Eztet o sak ceremóniát, imáccságt már ismerünk iúl 
tovoljnd, de oz ideii gombócokt még nem ismerek. Hozd be 
o gombócokt!" — 0  beszédekt o Gümbüs-párttul már min
denki ismer. Hozzák be o miniszteri tárcákoí! — kojebál fül 
o Herr von W o l f f . -------------------
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H ú svét H etében

— Nézd csak papa, az egyik harang visszafordult. . .— Tudod, fiam, ennek vissza kellett jönni a Somogyi-Bacsó-ügy temetésére...
Baron David o f Wewrewshegyÿ 

gazdasági levele 
Tolly áss Dániel kasznárjához

Budapest, Petit Palais Délicat, le 18. Avril, 19$4
Taj áss!Áztat hisz, nem észre veszek egészen utolsó leveléből, hogy nemcsak köz- és gazdachági referenciákról számol be nekem, hanem bead nekem, per sutty, konfident frocelikat is. Figyelmeztetek tehát: ha én lekegyeskedek magához ereszkedni egy originell manuscripssel, azért magának nem illik hozzám föltolakodni túlbizal- mas szarkasztikával. Áztat hisz, én nem átlátok a hundsfutt szita- kötéchin. Okuláchra citálalok egy klasszikus bonmot à la francé: „Quod licet Jidli, non licet Bóvli44.__ De perce eztet maga nem ért a, , , .  fajfejével, azért kegyesen lefordi-tOK kisgazdanyelvre: „Amit szabad a baronnak, nem szabad a baromnak!44 Értve?!De lásson, hogy magas magnát létemre egy echt demokrát * magával egy időben tartok a Fête-Pesacht a húsvét- Umkkal. Széderanda! Mint eösseim a vezérek: Geyza és lohötöm, úgy én is tehetőm, hogy két Urnák áldozok egyszerre, unberufen, mert tellik. (Lekopogva!) Tekintettel ünnepi hangulatomra, nem akarok gorombáchkodni magával azért, roert dohos lisztet liferált a pászkához. Csak mint jótékogne adomágnet küldök vissza tíz láda maceszt és megvendégel a fattyú nebulókat maceszgombóccal. (Makeszgombóc rügyezzen a maga bibirtchókos orrán, ha eztet ért!) Azért kegyesen megosztok magával az ünnepi betevő falat: én meg

tartok a chrajszesz, magának a tormaszesz is jó lesz, eventual kecherü gyükér. A küldött pirochka tojások épp oly záp voltak, mint a maga vén Tojáss feje! Maga csak kotlik, de egy modern ideét ki nem tudna tojni. Hát én kölcsönzők ma; gának gratis: piroche kukoricát és cháfránt etessen a tyúkokkal és azok egyenesen piroche tojásokat tojnak. így a drága festék megspórolva lesz. Értve?Becses hytvesem a Báróné húsvéti hímtojásra kapriciroz magát. Ha nem tudná, mi az, úgy én mint amateur etnograf fölvilágochitok: a nép rajzol rá néprajzi motivot à la mütyürke a színes tojásokra, ami úgy kinéz, mint a himezéche. Voilà! Ezért a Bárónőtől a kedvenc kiszóláche már egész Faubourg- Leopoldban elterjedve van: „Úgy bánj vele, mint a hímtojással!44 Értve1?Mikor küld a húsvéti bárágneokat? Tán pünkösdre? Maga vén coche-teuque! Ha magára várnék, mind a tíz tchapâchç elér, de maga valorizálva mind a tízzel felér. Ezen jó kívánságommal vagyok magától tovább is a kegyes uraság
baron David o f Wewrewshegyÿ

U. L Ágnes a sonkáit ne hagyja füstössen, hanem mosson meg Eau de Cologne-nyal, amivel locsolkodnak, mert másképén nem belekochetolok. Báron v. Föntebby-----------o-----------
Melyik az ellenség?A régi szép világban, amikor még hadgyakorlatosdit játszott az osztrák-magvar hadsereg, egy beregmegyei városkában azt kérdezte az öreg Dávid bácsi az egyik tiszttőÖ:— Ugyan kérem, tessék már megmondani, miről ismerik föl az urak. hogy melyik katonák tartoznak az ellenséghez, hiszen mindnyáian egyformán vannak öltözve.— Pedig nagyTon egyrszerű a dolog. Azok. akiknek fehér vá- szonstráf van a feiükön, az ellenséghez tartoznak, azok pedig, akiknek semmi sincs itten (— és ezzel a felére mutatott —) a nüeink.
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levele a Borsszem Jankóhoz
[Kelt Helybe tennapTisztőtt Borszem Jankó, hogy ha mög nem sértem, Mijér nem érdekli mán becses személyiem? Telinek a hónapok, hét múlik hétszámra,Amíg bölts Írásom eljut az újságba?Hát a társadalom akkor miből okul,Ha a tanult elme csak hallgat konokul?Ha mag helyett pélyva hull belé a fődbe,Ez a szegény ország beléjut a csődbe!Inkább irok . . .  Pedig dúl bennem a méreg,Bévülről rág, mint a cseresznyét a féreg,Mer egy girhes szoci, bátor meg sem értett,Rövid idő alatt másodcor megsértett!Eccer, hogy pofáját a ross’sebb egye meg,Az Országházába „parasztnak" nevezett!Tyü azt a kis k é s it ! ... Ibredjík föl komám,A mentalimását mongya mög szaporán!Ne tűrje, hogy zsidó ránk a nyelvét öccse,Kend felejjik néki, Kend a haza bőccse!Hogy a koma nem szólt, mér? mer alutt mélyen.Én állottam föl, oszt szólottám ekképpen:

„Paraszt az úr, mondok, mer nincsen elméje,Amivel az idők változását mérje.Nem lássa: pantallót húztam a csizmára,Pélpámat bédugtam az gatyám korcába?Paraszt, akinek nincs se esze, se pénzi,Ki a főd mi vei ők érdekit nem nézi.. . .  Csakhogy én egyébre sose igen néztem,A városi népnek semmit sose kértem,Felőlem gebedhet rogyásig a füstön,Csak níkem haggyák mög mindig a — kisüstöm!. . .  Bocs vót a beszídem, mög is éjjeneztek,Még a fábijánék is elszégyenkeztek;Gömbös is hozzám gyött, nagyba gratulázik:„Ezek se sértik mög többet Dani'bácsit/*Magam is azt hittem, hogy elég vót nékik,Többet a tilalmas mesgyét át nem lépik.Frászt vót nékik elég! Megin jár a szájuk,Hogy a kínyszer kőccsön sok terhet rak rájuk! Kajabál a bankos, jajgat a sok gyáros,Megijett a botos, szalad fűhöz-fához.Aszongya, hogy az vón az országnak káros.Ha kőccsönt nem fizet más mint csak a város. Hogy a minap Bethlemt oda be a Házba Egy kis praktikával szédítettük* lázba,Mikor körülfogtuk, hátul mejjbevágtuk,Szannyálási kőccsön tervit mögnyirbáltuk.Oszt nem eresztettük, míg mög nem Ígéri,Hogy a mezőgazdák érdekit kiméli:

Hát egy Ruper párti megint nekemtámatt,Hogy saját érdekből tátom ki a számat!Aszonta, hogy Dani sose vót önzetlen,Az hazájér sosem áldozott közvetlen, •Daninak nem fáj a várospógár sebe,Csak a saját maga feneketlen zsebe!Még az első sértést alig felejtöttem,Mán is a második röpült el fölöttem.Elönti az embert hamar az epéje:Disznó! Hazug az úr! kajátom feléje.Nem sül ki a szeme, hogy meri mondani,Hogy nem adott kőccsönt sose Kisgaz Dani!Minden héten attam két-két kis percentre,Sohase vót gondom tripla fedezetre,Duflával beértem. — Ami búzám termett,Csak ha ára felmegy, haggya el a vermet,Gazda szegénysége fekszik a termésbe,Pénz a városban van, a zsidó kezébe.Az ággyá ki kőccsön, aki kézbe tartja,Annak szónokojjík. — Én nem vagyok marha! Szégyen, hogy az úr a kommunistát védi,Akik a hazának gyilkos ellenségi!Én bezzeg mögvédem becsülettel fajom,Zsidóval, szóéival nem lesz többet bajom!. . .  No de Isten álgya, bevégzem levelem,A csalárdnak küldöm betses tiszteletem ...Én Kisgaz Dani,nemzetgyüllési képvisellő.------- o------- (A másolatért: IBY)
Még néhány rémhírNagyatádi Szabó István, fölhasználva a napiaptalansággal iáró zűrzavart, hirtelen lemondott a föl dm í vetésiig vi miniszterségről.Pékár Gyula elhatározta, hogy az ántánt presszióiának engedve, megírja a „Danton4* folytatását.A népjóléti minisztérium állandóan foglalkozik a népjóléttel. Gömbös Gyula tíz kiló maceszt rendelt.Lehner-Lendvai, a zsidó ünnepre való tekintettel, nyolc napon át csak „sel pészach44 bort iszik.Kuna P. András szokásos parlamenti alvását a tizenhatórás ülések miatt tizenhat órára hosszabbította meg.Kiss Menyhért összegvüitött tavaszi versei, híveinek sikeres könyörgései folytán, amelyeket az Egek urához intéztek, végképpen befagytak.A Fővárosi Operettszinház az idén nem akar hangadó tényező lenni. -------- o --------
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Föltámadás ünnepén

Somogyi Béla szelleme. — Most már aztán igazán kiváncsi vagyok, hogyan nyíljon föl ennek a sírnak a födele, mikor ezek ilyen alaposan rátelepedtek!?...
Hova kellenek a vesszők ?

m n iÜ iif ~~ red ibis —  non —  morieris —  in bello . . —Ta • * Jósmüvek R.-T. vezérigazgatóhölgye, Pythia,arquuiius Superbusnak, mikor ez az utolsó csatája előtt nozzafordult. Tarquinius anyja megkérdezte, hogy az értelem- v k  Xesszôkei‘ melyik szó mögé rakja? A papnő válasza az volt, hogy ezt majji az ütközet után kérdezze meg. . .
,,Eljössz — szanálni — nem — temetni — Magyarország boldogságát. . . “ — rádiózta a kormány parancsát Kmoskó rabbifőtanácsos a kiváncsi Korányinak Párisba. Korányi leírta ezt a vésztjósló parancsot s itthon megkérdezte a rabbifőtanácsostól, vájjon hova tegye az értelemadó 

vesszőket.— Azt csak bízzad a nemzetre — hangzott a válasz. — Munkád után tudni fogja, hova tegye a vesszőket.
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A boldog békeidőben az ember a megélhetésére keresett. Bizony nem így van ez ma. A megélhetésre való keresés rég csődöt mondott Én részemről azért dolgozom, hogy ha már polgári módon nem tudok megélni, legalább tisztessége?, szolid eltakarittatásomról gondoskodjam. Pestiesen ezt úgy is kifejezhetném, hogy spórolok a temetésemre. Bezzeg volt idő, amikor kis táncosnőkre, máskor autóra spóroltam, persze akkor is eredménytelenül. A többi között egész fiatalkoromban spóroltam még a halhatatlanságra is, bizony most már megelégednék az egyszerű meghalhatással is.Nézzünk csak egy kis hozzávetőleges számadást. Egy kis kiadós tüdőbaj agonizálással, orvossal, orvosságokkal, pappal, satöbbikkel együtt körülbelül egy millió takarékkorona. Becses halálom után következik

a legköltségesebb mulatság, ami élőnek nem igen adatik: a temetés. Azonban a temetés előtt varinak még apró-cseprő kiadások: sirató-asszonyok, gyertyák s egy rendes ing is, mert ebben a szakadtban csak élni lehet, a meghalásomhoz újat akarok venni. Szeretnék addig egy új lepedőre szert tenni, amire kiterítsenek, mert szégyelném a régin. Ez mind körülbelül két millió takarékkorona (ha addig nem esik a t.-k.):

A rangomhoz illő temetés ma legalább öt millió korona, de figyelembevéve, hogy ez is napról-napra drágul, számítsunk kereken tíz milliót, minden komforttal együtt. Luxus-, vigalmi és forga’mi adó ez után egy

millió. El is felejtem, hogy én életemben a kávéházban mindig duplafeketét rendeltem habbal, akkor kérnék a

temetésnél is dupla feketét a lovakon tajtékhabbal: ára húsz millió (borravaló külön). Kérem a főurat, a főtisztelendő urat külön még megkérdezni a koporsó leeresztésekor, hogy ő is benne van-e? A temetés után jön a szörnyű nagy gond: a sírkő. Egy egész egyszerű polgári sírkő ma tízmillió forgalmi nélkül. Megőrül az ember a gondtól, mert nem gvnz az ember manapság a sírkövére keresni. Nézzük csak: ezt a potom negyven- milliót tíz év alatt félre tudom tenni. De az a bökkenő, ha minden pénzem félrerakom, két hét alatt éhenhalok s nem tudok az elhalálozásomra eleget keresni. Ha pedig havonta csak pár százezret teszek félre, kénytelen leszek még harminc évig élni, hogy a temetésrevalót összehozzam. -Élni vagy halni? Ez itt a kérdés!

Az a kellemetlen dolog is előfordulhat, hogy én itt szorgalmasan spórolok a temetésemre és a korona zuhanása vagy más pénzügyi katasztrófa folytán tíz év múlva pénzem értéke felényire vagy negyedére sülyed le. Hogy biztosíthatom magam? Megrendeljem előre a temetésem? De honnan teremtem elő a horribilis előleget?

Elmentem hát egy bankigazgató barátomhoz s ebben a súlyos pénzügyi kérdésben tanácsot kértem.Fölkiáltott:— Micsoda? Te már előre tanácsot kérsz a temetésedre vonatkozólag? Kérlek, talán kösd föl előbb magad, azután majd beszélhetünk róla!
LEGJOBB ASZERENCSI
CSOKOLÁDÉ



16. szám BORSSZEM JANKÓ 7. oldal

Előleg a szanálásból1 az *^ en magamfajta szegény ember minden-I mcsöppen. Itt van ez a szanálási akció. Ott kezdik, i ogy ^„lakbéreket lassanként az aranyparitásra emelik. jp1 ebből is kimaradok, nem fizethetek aranyparitásos nazbert, mert nincs lakásom. Mondom is a hivatalbelikartarsnak:• , Magának csak jó, beleesik mindenféle akcióba, « hí a, szanálásiba is. Már például május elsején magasabb házbért fizethet. Képzelem, hogy örül maga a " fa la s n a k . De hát ez semmi. Fizet maga jövedelmi~~ Hogyne! — felelte..... Na iám, milyen jó lesz akkor magának. Azt is t0 szanálják. Hát vagyonadót fizet-e?. .»an egy kis vagyonom. Egy fogpiszkálót örököltem: igaz, hogy az egyik hegye le van t ö r v e ...~~ Az nem baj, ilyen kis vagyoncsorbát észre sem vesznek az emelésnél.Es ha nem fogok tudni fizetni?Akkor kiszanálják majd az uccára, elveszik a vagyonát, a ruháját, mert az államnak rendbe kell jönni. Es mi lesz velem?, Hát nem érti? Mikor már itt tartanak, akkor maga Is egészen szanálva lesz. Lakás nélkül, vagyontala- nul> ruha nélkül. Azonkívül a szanálási akció révén

B-listára is kerül, hogy ha már van jövedelmi adója, akkor legalább ne legyen jövedelme.A következő pillanatban szikrákat vetett a szemem. A kartárs úr nem állhatta meg, hogy csattanós tisztelet- díjat ne utaljon ki szanálási előadásomért. És hozzátette:— Maga szegény ember. Megsajnáltam, hogy semmi sem jut magának a szanálási akcióból. . .  hát legalább adtam egy kis előleget — a külföldi kölcsönből. Aí—s
Rothenstein Mó albumába 

. . .  Olyan kevesen vagyunk, hogy még a testvérek gyilko
sainak is meg kell keg yelm ezni?...
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Az új Megváltás és annak eő Prophetája* — Krónikás ének —Mikoronn tsrllagunk állt badiósló kiben.Támadt va'a egy fő magvar Izráelben.Ki. bő szusszanatot szippantván kebelben,Hírleié harsán van vidéken és helben:— Népem és Nemzetem, leendj nékem hálás!Közéig a Megváltás, magvarul Sanálás.Általános titkos szerentse-taná'ási^Légven virginálás tehát és danálás.Az hamis Propheták, azkik tsak áltattak.De tsak fagarasra bolond pénzt váltattak,Tselszövő tsalóknak imhol tanáltattak.Mert lám nem sanálván, nem is sanáltattak.— Régtűi fújia azt mán a száznvelvü Fama,Hogy tsak sanált corpus lakója mens sana.S ki illyet tagadni nem átalla s szána:Haza-áru1 ónak mondatik az máma.Ilymódon beszéle eme bölts Propheta S mert szótól a tettig nála rövid séta.Megvillana menten markában a Creta S iraték alphának utána a beta.Elsőbbet is azon kezdé a Sanálást:Törőle tíz régi s ira húsz új állást;Külföldi uraknak szerze fényes szállást.Magunk lakás-bérét emelvén mindiárást.Maid kis kalmárokat, kintses pénzváltókat. Árútsinálókat és egyébb sidókat Nagy tributálásra baráti'ag nógat.Elkívánva tőlük hitvány földi jókat.S lön minden áraknak ő nagv drágítások. Tributum-nemeknek bővvel tágítások.Adó-tsavarokon fölös javítások S viták mindazokon, azmik nem vitások.Belényúla bátran készülőbe s készbe.Tsak föld-compossessort kíméle betzézve,Ki is közös terhet horda tsak kis részbe.Maga sanáiását tartva mindig észbe.S mikor oztán Népünk putcéron ott álla.Horpasza beesve és leesve álla.Feie körül írás glóriássan álla:— Imé az Ember, kit-gróff Bethlen sanála.
TH OM AS LITTERATUS DE JA Z O W

Aranyköpés
Amit a oao a házassággal elront. a temetéssel teszi ióvá.

Kedves Borsszem Jankó!Különösnek tartöm, hogy a nyomdászkizárást a tőzsdére nem terjesztették ki. Ott még mindig tovább nyomják az árfolyamokat. Tisztelettel egy szenvedő fél.-----------o-----------A lsózás közben— Hiába beszélsz. . .  Az a Roth mégis egy jó és tisztességes ember.— Hogy jó, — az lehet. De hogy tisztességes, azt kézbiil
megkontrázom. _______ 0 _______

Látogatóban— Nos. édesem, hogy van a kicsike? Vannak már fogai?— Oh, még nincsenek!— És a kedves férje?— Annak már nincsenek.• Sm, 7n c k tu tú m i
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Húsvéti látomások

APRÓ. HÍREK• A Népszava a Magyar Sajtó-ban buzdító Szózat-ot intéz a Nép-hez.. .  7~. Azt, mondják, kapóra jött a kormánynak a nyomdászok izarása, mert a közönség most nem törődik az agyon- zanalással. Tévedés. Mert ba nin.cs újság, az emberek min- entéle rosszat gondolnak, míg ha lapokat olvasnak, a felét- em hiszik el annak, amit olvasnak.(.) Bessz A rtu r  sajnálattal tudatja, hogy Zabolai Flórát cl- Kyezte. Az ebből eredő differenciákat kliensei fogják fedezni.

+  Latéin E rn ő  a jövedelmi adója előlegéül a jövedelmét ajánlotta föl. Adócsalási kísérlet miatt megindult ellene azeljárás. -  -----o--------
A drótostót meg a rádióHallja valamelyik kisvárosban a drótosat, hogy most már nemcsak táviratozni, hanem telefonálni is lehet drót nélkül. Az atyafi megvakarja a feje búbját és gondterhelt ábrázattal mondja:Ha ez így van. akkor nekem is meg kell tanulnyi drót nyélkül drótoznyi. . .
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M ilyen örömmel ölt . . .
Milyen örömmel öltöznék fehérbe,
S indulnék el az olajfák hegyére:
Ha golgotámnak üdv lenne a bére.
Mily megadással vinném a keresztet 
ösvényein a szörnyű rengetegnek:
Ha tudnám, hogy nem hasztalan vezeklek.
Milyen nyugodtan hagynám, hogy Judás-szdj 
Érintse lázas homlokomnak táját:
Ha enyhíthetném kínja óceánját.
Mily diadallal, büszkén vonulnék be 
A földiszitett város közepébe:
Ha elkísérne utamon a béke.
Mily bízó hittel bujdokolnék árván 
Reménytelenség hosszú éjszakáján:
Ha megválthatnám szenvedésem árán.
Mily megbocsájtón néznék a tömegre,
Ki köntösömre kockáját vetette:
Ha mártirságom példaszó lehetne.
S mily bátor szívvel várnám be a véget 
Keresztfán is, —  ha tudnám, hogy Teérted 
Omlik el vér, köny: örök magyar Élet!

VÁLYI NAGY GÉZA

A s o v á n y a k  k ö v é r e k  l e s z n e k ,H a  S z e n t  I s t v á n  m a l á t a k i v o n a t o t  e s z n e k -

A drótnélküli és a verébKiküldött' munkatársunknak a telefon-dróton tanácskozó veréb-kongresszus elnöke így nyilatkozott a drótnélküli világreformokról :— Mi a végsőkig kitartunk a drótokon. Ha az emberiség a drótnélkülire rendezkedik be, a verébtársadalom a természethez fog visszatérni" Mindnyájan az Erzsébet-térre megyünk. További véleményünket ott fogjuk le a d n i...
--------------- C----------------

Rövid tőzsdei hírekA megáradt Duna a ..M FTRu*t levitte „Haraszti'1-ig. — A szép „Pallas" a daliás ..Levante'-wal ..Államvasút“ -on utazik lefeflé. — A .fegyver*' elkracholt.
A Dob-uccában— Rettenetes világ ez a mai! Az ember még a kovásztalan kenyerét sem tudia megkeresni.— Az semmi! De még csak a  keserű gyökeret sem.

kaucsuk-talp védő és kaucsuk-sarok
megvéd nedvességtől és meghűléstől
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Ibolyák
A porhanyós tavaszi földből 
Valami gazdag öröm árad.
Még nem szagoltam, sose láttam 
Ilyen harmatos ibolyákat.

Bús szépséged, szűz ifjúságod 
Már ott dobog a föld szivébe 
És mint az áldás, szerteömlött 
Az ibolyák friss gyökerébe.

Most százszor áldottak az erdők 
S az őstalaj most százszor drágái 
Szeretném magam eltemetni 
A homlokomig ibolyákba.

BR Ó D Y LÁ SZLÓ-------- o---------
Uj műszó. A villamoson elkiáltja magát valaki:— Fogják m e g ! .. .  Ott szalad az a csirkefogó . . .— De hát mit csinált? — kérdezik.— Elszanálta a pénztárcámat.-------- o---------

Amikor nincs újság— Magát nem izgatja, hogy nem jelennek meg a napilapok?— Dehogy izgat! Legalább nem tudom, mi drágult meg még jobban.— No és amikor vásárol?— Hát van nekem pénzem vásáro ln i? ...
__________ APRÓHIRDETÉS__________
ELÖIMÁDKOZNI ELMENNÉK a kétPészach-estére — vagy továbbra is — előkelő, gazdag házakhoz. Nem baj, ha az ünnepet nem is tartják meg, csak a vacsorát tartsák meg. Cím: Sanyaró Vendel, Borsszem Jankó szerkesztősége.

Nagy az öröm a cigánysoron:

visszajött a dádé
Évgyűrűk

Az éltem fáját gonddal nyesegettem,
Hogy jobb erőre kapjon minden ág,
S amint egy év le is pergett mögöttem.
Dúsabbat ígért új ezer virág.
Csak az fájt, hogy az új tavasznak ára,
Egy új évgyűrű volt magán a fán,
S aggódva néztem az új karikára,
Nem lesz-e ez az utolsó talán.

De amióta életem tiéd lett,
Nem bántja a sok gyűrű telkemet.
Mert hogy előbb szűnjék meg ifjú élted.
Mint az enyém, az, úgy-et nem lehet! 
így nem veszthetlek el, amíg csak élek,
S egy percig sem kell élnem nélküled.-------------------  P A T A J SÁNDOR

Háború és béke— Hol rokkantál meg ennyire, öregem?—; Háborúban a galíciai San-állásban, békében a hazai szanálásban.

Nálunk így lenne
Kedves Borsszem Jankó! Olvasom, hogy egy francia lap szerkesztősége azt a viccet követte el, hogy száz ember részére 5—5 frankot küldött azzal a megjegyzéssel, hogy a régi adósságát' törleszti vele. így akart meggyőződni és statisztikát csinálni az emberek becsületességéről. Harmincait visszaküldték a pénzt, hetvenen megtartották.Próbálnák csak meg ezt nálunk megcsinálni! Bizonyos, hogy legalább hetvenen goromba levelet imának a pénz küldőjének, hogy hát a többi adósság törlesztésével mi le s z ! . .v

----------------c -----------------

Aranyköpések
Sokszor együtt érzünk ellenségünkkel. A halálunkat

A hidegtől csak meghűlünk. Az emberektől fázunk.-------- ° --------  KARÁDI EMIL
Ami biztos

Kedves Borsszem Jankó! Akármilyen általános is lesz hús- vétkor a locsolkodás. egv do’og bizonyos: a pesti uccákat most sem fogják locsolni.
az elismerten egyedül tökéletes ffertőtlenitő szer
Mindenütt kaph atói Mindenütt kapható!
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Jöttem !
Jöttem: mert hivott tengerkék szemed.
Piros ajkadnak remegő ive.
Mellednek forró, dobogó szive.
Susogó szavad zsongó zenéje.
Az Alföld sötét, gyönyörtelt éje.
Csalogány dalnak búgó trillája.
A nyárutónak minden virága.
Végtelen puszta égett tarlója.
A sápadt holdnak fogyó sarlója.
A nyires erdő tarkuló lombja.
Kicsiny falumnak fehérlő tornya,
Az akácosnak lehajtó ága.
Az ősök régi, omló portája, •
Az első csóknak sikolt ó jaj ja,
A Körös mentén a füzes alja,
Álmodó vágyak vad szomjúsága.
Viharos szélnek fojtó zúgása,
Hús paróchia fehér szobája,
G a rád os tornác alvó homálya,
Harmóniumszó, zsoltárdallaniok.
Csillagos estén felnyílt ablakok,
Pirkadó hajnal s naparc, a fényes. . .
. . .Jö t t e m : mert hivott a csókod. Édes!

Kesztyüsné Balog Margit

Az „Antónia" a Vígszínházban

A húsvéti locsolásmint nekünk legfelső körökből ie’entik. az idén elmarad. Aki méíris ragaszkodik a hagyományhoz, az iéíorel dörzsölheti met: választottját. --------c -----------
SZERKESZTŐI ÜZENETEK

Kéziratokat és rajzokat nem küld vissza a szerkesztőség.
A Borsszem Jankó húsvéti számát április 15-én. kedden, 

zártuk le. — R. E. Egy kivételével valamennyi régi, az az egy pedig túlságosan átlátszó. — Zöldfoltos. Kettő bevált. A folytatás remélhetően még sikerültebb lesz. — Dr. S. Gy. Elmésebbeket várunk. — N—d. A ..broadcasting“ -ról irt ötletes karcolatra sor kerti1. — Miskolc. Az önök helyi kurzuslapja fölháborodva állapítja meg, hogy a házasságon kivül születeti' gyermekek apja háromnegyedrészben zsidó. Ergo: faj védelmet követel a ..megrontott magyar leányok“ érdekében. Ebben a kényes kérdésben két női munkatársunkhoz, özv. Kuczoráné őnagyságához és Juci szobalányhoz fordultunk szakszerű fölvilágositásért A válasz, amit kaptunk, csodálatosan egyező. ..Kettőn áll a vásár“ , — mondták a megkérdezettek. — Daru. Ezúttal ecetbe nézett. — Több levélről a jövő számban.Szerkesztik: Molnár Jenő és Bér Dezső A szerkesztésért felelős: Molnár Jenő Kiadótulajdonos: Borsszem Jankó lapkiadó r.-t. Igazgató: Szekeres RudoHLengyel Menyhért. . .  Eedák Sári . . .  Hegedűs Gvula . : .  Sarkadi A la d á r... Ezek négyen szivattyúzzák ki most a közönség zsebében megmaradt pénzt. Az „Antónia44 sikerén föl- huzdúlva. még képes lesz a kormány szerződtetni őket. hogy a szanálási akcióban is közreműködjenek. Akkor biztos lenne az á Ham kasszasiker. -------- à--------
Főzelékevés közben— Mondd, papa, mikor ebédelünk megint húst és tésztát?— Hogy mikor, fiam ?. . .  Mihelyt elhatározza a kormány, liogy nem akar megmenteni bennünket.

KÖZGAZDASÁGA M agyar vasúti forgalm i részvénytárs. most tartotta XXVÎI. rendes közgyűlését. A mérleg szerinti tiszta nyereség 324.561,611.83 korona, amelyből 500 százalékos osztalék, vagyis részvényenkint 1000 korona fizetése határozatott el. A szelvények április hó 10-től kezdődőleg a Wiener Bank- verein magyarországi fióktelepénél, Budapesten, kerülnek beváltásra. Az igazgatóság Erdélyi Vince igazgató- helyettes urat műszaki igazgatóvá és

Kármán Dezső urat cégvezetővé nevezte ki.A Budapest-Hpótvárosi ta k a ré k pénztár részvénytársaság megtartott közgyűlése elhatározta, hogy az 551.272,043 koronát kitevő tiszta nyereségből a tartalékalapnak 3,450.000,000 koronára való kiegészítése után a tavalyi 30 koronával szemben idén 250 korona (125 százalék) osztalékot fizet. Az esedékes rzélvények e hó 15-től kerülnek beváltásra.Nem érdem es osztálysorsiegyet v e n n i . . . ? ?  mondták sokai eddig, mert kicsik a nyeremények . .  Ezentúl ezt nem lehet mondani, mert az új ősz tál y sorsjátékon egy m illiárd koronát is lehet nyerni. Vannak 600, 400, 200, 100, 50, 40, 30, 25, 20 stb. milliós nyeremények. Mint értesülünk, az ezüst- és arany beváltáson kivül .brilliánsékszerbeváltás is eszközölhető, IV., Vármegye-utca 7. Brilliánsbeváltás 10—12-ig. Pénztári órák aranyra és ezüstre 9—5-ig

Tavaszi köpenyek 
Kosztümök, ruhák 
Fehérnemüek

... .......................... .. 11 i mi ^
divatházában

Kossuth bajos-ucca 9
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Mese a Nagy Mesterről
(Történt Parisban, de megtörténhetik nálunk is)A Nagy Mester, aki valaha a világszinpadot hódította meg, már teljesen megrokkant, kocsin tolták s a hamut már tíz év pta mamiinak ejtette ki. De az újságírók, a hírnév fáradhatatlan tülkölöi, valahányszor meglátogatták őt. mindig megírták, pog.v szelleme még teljes frisseségében lobog s a Nagy Mester készülő darabjával lepipálja magát a nagy Sekszpírt is, a legnagyobb pipást, aki szégyenében el fog bújni a Nagy Mester elől. Évtizedeken keresztül tülkölték be a Nagy Mester darabiát s a legelső színészek térdenállva könyörögtek a kegyért, hogy Játszhassanak a Nagy Mester világhírű darabjában, ha csak kis „a kocsi tálalva van“-szerepet is. A színigazgatókat a írí*sz törte ki s milliós előlegeket adtak abban a reményben, h0| y  a Nagy Mester kegyesen meg fogja szánni színházukat. ..  ̂ tényleg egy történelmi nevezetességű napon a Nagy Mester ünnepélyes fogadtatás keretében átnyújtotta darabjának kéz- iratát a legtöbbet ígérőnek. A kemenyfödélbe kötött kézirat Îsö lapján nagy betűkkel e szenzációs cíiji állt: „Nap-ló“ . E turcsa címet később a szerző engedelmével a ..Nap iová“-ra változtatták meg. Miután az a negyven kiváló szülész, akinek szerep jutott, -elolvasta a darabot, nyilvánvaló lett, hogy a Nagy Mester ez alkalommal valami egészen eredetit irt: olyan Maeter- hnek Kék Madarához hasonló szimbolikusát. Szerepelt benne j*? alakok között a Kenyér, Víz, Borjúhús. Sertéskaraj, set a Keménygallér és Alsónadrág is. Persze a rendezőnek sok baja v?|t az alakok beállításával, a dialógusoknak a szinpad levegőjébe való belesimitásával. A színház milliókat áldozott dísz- e^ j e ,  de a Nagy Mester darabja legalább 200 előadást Ígért.Végre elkészült a darabos a főpróbán megjelentek az összes kritikusok, még a haldoklók is, akik látni akarták a Nagy Mester szenzációs művét. A főpróba azonban borzalmas megv e té st nyújtott. Kiderült, hogy a Nagy Mester aggkorára telesen meghülyült, abszolút értelmetlen dolgot irt s a közönséget illetőleg nagyon utazott a gutaütésre. A legtöbb kritikuson a színpadon szereplő sok étel (Sárgarépa, Spenót. Karfiól stb.)

végigélvezése után gyomormcsást kellett végezni. A rendezés s a játék azonban nagyszerűt produkált s a díszletek nyiltszini tapsot kaptak. A kritikusok megállapodtak abban. i»ogv ilyen tckkelütött bárgyúságot még nem ettek, mióta szinpad van s a Mestert le kell vágni, mint egy vén ökröt, ki kell a belét tiporni, pozdorjává kell zúzni, nem szabad kímélni s gazember az. aki ez esetben elhallgatja a véleményét.Másnap az összes lapokban megjelent1 kritikák egyetértettek abban, hogy az ősz mester e darabja nem a kitaposott utakon halad és zsenijével valami egészen újat, valami transzcendentálisán nagyot alkotott. Megszólaltatta a dóig >kban, az ételekben, a fehérneműekben rejtőző anyag-leiket s hangot adott az el- átkozottan némán tespedő szervetlen öntudatlannak.A darabnak óriási sikere volt. Mikor az emberek hazamentek, egyik sem merte a másiknak bevallani, hogy nem ért egy kukkot ebből az összevisszaságból. Többen így szóltak önmagukhoz:— A Nagy Mester nem hülyülhetett meg, biztosan én kezdek paralitikus lenni.A Nagy Mester ezalatt semmit sem tudott darabja sorsáról, mert az orvosok minden izgalomtól óvták és senkinek sem volt szabad a közelébe férkőzni.Történt azonban, hogy mikor a darab Ilire már nagyon elterjedt, a Nagy Mester házvezetőnője, bizonyos Kézi néni nevezetű is megnézte és előadás közben önmagából kikelve rohant be az igazgatóhoz és így kiabált:— Mégis disznóság! Már egy hónap óta keresem a Háztartási Naplómat! Ha már ellopták és színdarabot csináltak belőle, legalább azután hozták volna vissza!A Nagy Mester tévedésből kézirat helyett a Rézi könyvét adta át az igazgatónak. C—V
Az állatpiacrólAz árak vontatott irányzat mellett rohamosan emelkedtek. Árak: vesszőparipa 10 millió, kaposztásmegyeri fajtehén 20 millió, címeres ökör 16 millió. „Hazer verstoppi".* disznót és „sel-pészach“ libát vallási ellentétek miatt nem hoztak föl.
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A villamoson— Két úr beszélget —

AZ EGYIK. — Ezek a mizériák!. . .  Montag S. Mór a nevem.A MÁSIK. — örvendek. Spitz.AZ EGYIK. — A Hitelbankból?A MÁSIK. — Nem. Az Első általános ví lamosművi piskóta- és kekszgyár mint szövetkezettől.AZ EGYIK. — Ma megint egy félórai késéssel fogok hazaérni. A feleségem kétségbe lesz esve.A MÁSIK. — Maga nős?AZ EGYIK. — Igen. Még hozzá egészen fiatal házas vagyok. Úgyszólván még a mézesheteket é’em a feleségemmel. 
(Elégedetten mosolyog.)A MÁSIK. — A mézesheteket? Ez igazán érdekes.AZ EGYIK. — Na hallja, mi érdekes ezen?A MÁSIK. — Az egész dolog igen érdekes. Én ugyanis nem mernék manapság házasodni.Az EGYIK. — Nem merne? És miért nem?A MÁSIK. — Na hallja kérem, — a mai világban! A mai erkölcstelen vfágban! Az ember élete úgyis csak örökös gond. Ma már a szentekben sem lehet megbízni. Hát még az asszonyokban! Az pedig már rendkívül nyomasztólag hathat az ember kedélyére, ha tudja, hogy míg ő villamosművü piskótákat gyárt, azalatt a felesége megcsalja egy torpedógyárossai.AZ EGYIK. — Miért éppen egy torpedógyárossal?A MÁSIK. — Na ha’ija, egy torpedógyáros?!AZ EGYIK. — Igaza van. De tudja, ha az ember képes egy asszonyban valódi szerelmet ébreszteni, akkor egészen nyugodt lehet. Én például tűzbe teszem a kezemet a feleségemért.A MÁSIK. —- Akkor a maga felesége egy csoda. Hallgasson meg egy esetet. Egészen bizalmasan közlöm magával. Ahogv itt most engem lát, éppen egy ismerkedési estélyről jövök. Másszóval ma este úgy 6 és 7 óra között egy igen szemrevaló kis nőt vettem észre a Váci-uccán. Egy darabig utána mentem és mikor láttam, hogy nem idegenkedik az ismeretségtől, meg- szólitottam. Minek szaporítsam a szót? Az asszonyka mindössze három hete van férjnél, lói értse meg: három hete. És máris meg fogja csalni az urát Pénteken este, mikor a férje nem lesz otthon, meg fogom a lakásán látogatni.AZ EGYIK. — Mondjak magának valamit? Egy férj, akivel ilyesmi megtörténhetik, az egy marha. Ha egy nőt csakugyan meg akar tartani, féltékennyé kell tenni. De egy valódi férjnek még erre sincs szüksége. Lássa, én tőbül le hagyom vágni a fejemet, ha a feleségem valaha is megcsalna. De hallgasson csak meg. Én minden héten egyszer egy asztaltársaságban vagyok a Pocsolya-kávéházban. Ezalatt a feleségemet olyan nyugodtan otthon hagyom, mintha a zsebkendőmet felejtettem volna otthon. Ha éjjel a t4rsaságból hazamegyek, a felesége-

unyadi János*
t e r m é s z e t e s  k e s e r ü v i z  

székrekedésnél, emésztési zavaroknál 
gyors, biztos, enyhe hatású

met mindig ébrenjtidálom és az aica egészen odavan az izgalomtól, hogy hazafelémenet nem történt-e valami bajom.A MÁSIK. — Na, isméden, akkor a maga felesége valóságos csoda. Látja, én még nem is vagyok nős, csak egy édes kis nőcskét csíptem föl, de máris kínoz a féltékenység. Biztosan meg fog csalni.AZ EGYIK; — Csak féltékennyé tenni, — ez az egyetíen biztos sakkhúzás. Ha már úgy kissé belemelegednek az ismeretségbe, akkor Írasson az asszonykának valamelyik barátjával egy levelet, melyben egy anonim jóakarója figyelmezteti, hogy legyen "résén, mert ez a Spitz még egy barátnőt tart. A siker biztos.A MÁSIK. — Igazán? Gondolja? Oh, ha ez csakugyan sikerülne!AZ EGYIK. —. Ha akarja, megirom én ezt a levelet az asz- szonykának. Úgy két hét múlva, mikor már fölteszem, hogy egészen jó! megértik egymást, megirom neki a levelet. Adja csak meg a nevét és a címét.A MÁSIK (boldogan): A n é v é t ... A n e v é t ... Ejnye, csak a keresztneve jut eszem be... S zerafin ...AZ EGYIK (dadogva): I z é . . .  Sze-Sze-Szerafin?A MÁálK. — Igep. Azt mondta, Szerafin. Pénteken este 8 órakor, Kecsege-ucca 44.AZ EGYIK (ordítva): Szerafin? Kecsege-ucca 44? Jézus Mária, — a feleségem!A MÁSIK (kinéz a perronon, hogy indulnak-e mdr a kocsik).AZ E G Y IK .for*///vaj: A feleségem! Nyomorult bestia! Mittegyek?A MÁSIK (rezignáltan): Mondjak magának valamit? Tegye féltékennyé. Ha akarja, két hét múlva irok majd neki egy levelet. (Keserűen mosolyog.)
(Ezalatt a vezető fölszáll a kocsira, nagyot csavar az áram- 

indítón, mire a villamos lassan megindul a Kecsege-ucca felé.)
FO RBÁ TH  SÁNDOR

Meinl-kávé
Pattanás 
Szeplő 
Szénol

Mindennemű szépséghibák 
szakszerű kezelése

mitesser, tág pórus ellen leg
biztosabb szer az epegyógy- 
szappan és Com edó-arcvíz.májfolt és b ő re lsz ín e ző d é s ellen 

egyetlen s z q t  a Pigment-kenőcs.a ráncos arcot frissé, üdévé, hamvassá teszi. Beszerezhető : •
Schadek Antal
kozmetikai műtermében, 
I V ,V ád ncca 12, félemelet
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Képrfcjtvény

Azok az előfizetőink, akik a rejtvényt helyesen fejtik meg, a következő ajándékokban részesülnek:1- négy darab „Mátra"-szinszappan,

2 -  10 üveg Szent István duplamalátasőr. 
o Polgári Serfőzde gyártmánya (házhoz szállítva),

3. egy nagy tábla 
Szerencsi csokoládéi,

4* egy nagy doboz
..Virágé-féle dessert.

5. egy nagy üveg 
„Óceán" james,

6.
7.
8.

egy Sphinx-.£ 1 -OZON E*-készlet (egy üveg szájvíz, egy doboz kettős francia fogpor, egy tégely fogpaszta).
egy üveg „Lysoform",

egy darab P. Márkus Emilia arcápoló szappan,
10- egy nagy 

üveg ZoZó 
kölni viz,11. két pár Berson-gumtsarok (férfiaknak és nőknek),

12- egy nagy palack R A PID O L folyékony fémtisztttó szer,13. a Borsszem Jankó egy évfolyama (1917—1922. évekből).14. Seiffensteiner Salamon adomái.A Borsszem Jankó 2933. (15.) számában közölt képrejtvény
Madárlátta cipó

Előfizetőink, akik a Borsszem Jankó multheti rejtvényét eiyesen fejtették meg, a következő ajándékot kapják:n ^ ^ n fe ld  Sarolta (Budapest, V ili., Népszinház-u. 42), aki- CK négy darab „Mátra44 színszappant; 2. Glocker Nándor 
'Budapest, II., Csalogány-u. 35), akinek tíz üveg Polgári Ser- ozdei Szent István duplamalátasört; 3. ff olasz József (Oros- 
y?za\: akinél; egy nagy tábla Szerencsi csokoládét; 4. Nagy yezső (Budapest, VI., Csengery-u. 56), akinek egy nagy uoboz „Virág“-fé!e dessertet; 5. Radvány Dezső (Vác), aki- nek egy nagy doboz „Óceán44 cukrozott gyümölcsöt; 6. Kner trzsi (Gyoma, Békés-m.)„ akinek egy doboz „Ovomaltine*4 tápszert; 7. Hacker Klára (Budapest. IV., Régi posta-u. 1), akinek egy Sphinx-„BI-OZONE“ -keszletet; 8. Polgári Kaszinó 
(Szigetvár), amelynek egy üveg „Lysoíormt4-ot; 9. Vass

DREHER
Ferenc (Budapest, VI.. Vörösmarty-u. 54), akinek egy darab P. Márkus Emilia-szappant; 10. Reich Rózsika (Apc), akinek egy nagy üveg ZoZó kölni vizet; 11. Dr. Grünbaum Nathaniel 
(Nagyatád), akinek két pár Berson-gumisarkot; 12. Scholder Annus (Sátoraljaújhely), akinek egy nagy palack „RAPIDOL44 folyékony fémtisztitó szert; 13. Kemény Ignác máv. főellenőr 
(Budapest, IX., Gyáli-út 15/c), akinek a Borsszem Jankó egy évfolyamát; 14. Gábor László (Budapest, VIII., József-körút •2), akinek a „Seiffensteiner Salamon adomáiét küldi a kiadó- hivatal.
P o m p a d o u r ,  
H á r o m  G r á c ia ,
Jáva, Blues, Bananés egyéb tánclemezujdonságok gramofon hanglemezen le g n a g y o b b  választékban

HANGSZER-OTTHON
FEKETE MIHÁLY

Budapest, József-körút 9. sr.

Amnccnnapi t i r r  i z g a l m á b a n  KIMERÜLT. rÁPADTSZBMZO1 
CDÓSITÓJC

Legolcsóbb sz ó ra k o z á s !híres régi évfolyam ai m eerendelhetők a kiadóhivatalban és a K U LTÚ R A  könyv- kereskedésében, VI., T eréz-körű t 5. sz.Az 1917. é v f .. . .  5 0 0 0 0  kor. II Az 1920. é v f.. . .  5 0 0 0 0  kor.,  1918. ,  . . .  5 0 0 0 0  „ ,  1921. „ . . .  5 0 0 0 0  ,,  -1919. .  . . .  5 0 0 0 0  ,  H » 1922. „ . . .  5 0 0 0 0  ,
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NACCSÁGA !

ÉN CSAK

ilPNEU WIMPASSING"
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.

Kapható 
minden jobb 

cukorka-

V I R Á G  O S Z K Á R

es csemege- 
kereskedes- 

ben.

C U K O R K A - ÉS C S O K O L A D É -A r UQYÁR 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. -ELŐFIZETEK ÖNNEK 
a BORSSZEM JANKÓ-ranegyedévre 300,000 korona névértékű elhasznált magyar bélyeg beküldése ellenében. JÁSZAI BORISKA bélyegkereskedés 

Budapest, IV ., Kossuth La|os«ucca 6.
• • • • • a t s s s s M i a i s M i t M a i s R a s a i s s M i i i m a a n s M

Művészies képkeretekKézimunkák szakszerű keretezése
V árad i Bélánál, Budapest, Andrássy-út 43.> s i t « a i a M * a s i a i M i i a i i  ««•••■■■■■•■■■■■■■■■■■■ee»

A Pesti Lloyd-társulat nyemdíja, Budapeat, V , MAria Valíria-ucca B . (Nyomdaigazgató MÀRKUS PÀL.)


