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Friedrich István. — Parancsoljon, kegyelmes uram... Itt még van hitele.
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Meghosszabbítás
Aranyórán» zálogházba ment 
Sc nem volt pénzem azt kiváltani,
Aléiahúsan szóltam : —  Szakrament!
Kezdünk ismét csehül állani,
Ennélfogva nem kukoricázunk:
Hosszabbítsunk, tisztelt zálogházunk.

János bácsi a t. Házba ment 
S rühellvén magát fölváltani.
Szólt A ládi Nagyhoz: —  Hallja kend,
Haggyuk még magunkat áldani!
Föloszlással ne kukoricázzunk:
Hosszabbítsunk, tisztelt Országházunk.

Atyáink, csak hosszabbítsatok 
S ne csupán a lejárt elveket.
De ami o ly ékesen dadog:
Hosszabbítsátok a nyelveket.
S gyűlván hosszabbító hevületre.
Kerítsetek sort még a fülekre.

Oh. nem teltünk még be veletek.
Kár vön’ még homályba vesznetek:
Légyen olyan hosszú éltetek,
Vlint amilyen hosszú eszetek.
Hajh. ti örökéletre ítéltek:
Éljetek, amíg a honnak éltek.

Szánknak íze úg.\is keserű.
Csak ti vagytok benne a zamat.
Boriinkban ti vagytok a derű, •
Adósságainkon a kamat.
Utolsó fegyverünkhöz a nagy tok 
Nagy eszetek tokjával ti vagytok.

Meg kell néktek hosszabbodnotok.
Kár még rátok fütyülni: —  Mehet!
Úgy sem lehet rosszabbodnotok.
Néktek már csak jobbuini lehet. *
Közéleti pályátoknak hossza 
Nyúlván, tán a rég várt hosszot hozza.

--------—  { tazig )

A vigalmi adó új rendezése
Kedves Borsszem Jankó! Majd sírva, majd nevetve mú

lanám Sipöcz polgármester úr legújabb plakátján, mely a 
\ iga! mi adóbeszedés új módját jelenti be. Közben hozzám 
lépett egv úriember és megkérdezte:

Ugy-e mulattató? Mutat uraságod?
De mennyire! — mondtam gyanútlanul. Soha nem 

mulattam még ilyen jól!
No. akkor tessék utána vigalmi adót fizetni ! — S e  sza- 

vakkaf le fizettette* velem vigalmi adó fejében a főváros plakát- 
költségeinfck 25 százalékát.

— «I------- m /
Nyilatkozat

Alulírott ezennel kijelentem, hogy Ereki Károllyal nem ülök 
le egy asztalhoz. Mert a fekete kávénál kénytelen lennék meg
kérdezni tőle. hogy ..mi van a cukorraÍ?*’% Az a bizonyos egy 
Zsi'iiK 1 — -----O— ----•

Atgyúrt mondás
Vajúdnak a lakásügyek. Vájjon mit szülnek: lakást-e. 

••agy rendeletet? „

A lisztpanama körül

— Mit szólsz ahhoz, hogy a pékeknél is panama sült k i?
— Mit szóljak?! Régen tudom, hogy a panama a kenyerük.

o------—
Xí. P/US

habé mus Pápám! Megszűnt a viszály,
Izgitek a béke fehér füstié száll.
.4 szeretet forrása nem apad ki.
Mert győz az. ki a békét hirdeti 
S főiét az ég sugárban fürdeti.
Mikor tiarát tesz monseigneur Ratti.

——o-
Aranyköpések

Hivatalba mégy? \ égy magadhoz egy jó könyvet, hogy a 
várakozás unalmát elűzd. Magyar hivatalba mégy? \ egy ma
gadhoz két könyvet.

*

A gyengeszívüek épp úgy megremegnek az államcsőd gon
dolatától, mint az asszonyok az egértől. Pedig mit tud ártani 
a szegény egér? Legföljebb a papirost rágja össze.

»

Ha a mi kis pohár vizünket zavarossá teszik, nyomban kút- 
mérgezésröl beszélünk. »

Caligula császár módszere jobb. mint az általános választó
jog. mert Caligula révén legalább egy nemes paripa lett 
szenátorrá.

*

Mit tesz az antiszemitizmus? Gyűlöli a zsidókat, anélkül, 
hogy szeretné a keresztényeket.

*

A minden oldalról megvilágított, őszintén, lelkiismeretesen 
feltárt helyzetet — káosznak nevezzük.

,.Wo man singt. dórt láBt euch ruhig nieder: hőse Men- 
schen habén keine Lieder" idézte Kohn Jakab, amikor az 
Erger-Bergert hallotta énekelni. .V. A.
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Szavak  és tettek

Bethlen. — Na, béküljQnk ki ! . . .  Én nem haragszom.

Jogot a nőknek!
A legújabb 10 pont

A közeledő választásokra való tekintettel nemcsak a mág
násasszonyok, de a polgári nők is gyűlést hívtak egybe poli
tikai jogaik megvédése érdekében. A nagygyűlés után meg
szövegezték 10 pontból álló határozati javaslatukat amely föl
öleli mindazon kérdéseket amelyeket a politika szinterén 
küzdeni akaró nők fontosnak tartanak. A tíz pont a következő:

1. Követeljük, hogy a titkosság csak a férfiakra vonatkoz
zék. Még a legszélsőségesebb ellenzék sem kívánhatja, hogy 
mi nők bármit is írtakban tudjunk tartani.

2. A községenként szavazás ellen tiltakozunk. Nagyon sokan 
közülünk nincsenek abban a helyzetben, hogy elhagyhassák 
Budapestet és kimehessenek a községekre szavazni. Sót in
kább ragaszkodunk a városi szavazáshoz, hadd jöhessenek 
föl Pestre a falusi asszonyok a választásokra és egyúttal a 
fővárosi divatot is tanulmányozhassák.

3. A 30 éves korhatárba nem megy ünk bele. Elvégre nem 
várhatunk 45 éves korunkig arra, hogy alkotmányos jogainkat 
gyakorolhassuk.

4. A proporcionális rendszer hívei vagyunk, mert ez a leg-
cllenzékibb álláspont, de egyben követeljük a kormánytól, 
hogy Tomcsányi Vilmos Pál által magyaráztassa meg nekünk, 
hogy mi az a proporcionális rendszer, mert attól félünk, hogy 
c mögött ismét valami huncutság rejlik. Ha netán Tomcsányi 
se tudná, akkor nem baj, ha valamelyik liberális politikus ma
gyarázza meg. 4 •*-

5. A férfiaknál a választhatóságot az 50 éves korhatárnál

kell megállapítani. Ennél idősebb politikusok csak a főrendi
házba választhatók.

6. A főrendiház a 30 évnél többet bevallott nők politikai 
küzdőtere legyen. Ide ne csak az egyes testületek, felekezetek 
és társadalmi szövetségek kűldhessenek be képviselőket de 
delegálhasson minden nagyobb zsúr vagy kártyapartie is.

7. Külön miniszteri táircák kreálandók a hölgyek részére 
olyképpen, hogy ezeknek a száma többséget képezzen a kabi
netben. Fontosabb minisztériumok: Házasságügyi minisztérium, 
Toalettügyi minisztérium, Kozmetikai minisztérium külön 
Fogyókúraügyi államtitkársággal, végül Pletykaügyi és Tánc
ügyi minisztérium.

8. A parlamenti üléseket ötórai tea keretében tartsák meg 
jazz-banddal és shimmy vei. Erre vonatkozólag követeljük, 
hogy a nemzetgyűlés ama kiváló szólótáncosai, akik annyi 
rátermettséggel járták a tojástáncot a legitimitás körül, az 
országgyűlésbe is beválasztassanak.

9. A két éves domicilium ne vonatkozzék a szakácsnőkre, 
szobalányokra és a többi háztartásbelire, valamint egynémely 
nagyságára, mert a nőktől nem lehet megkívánni, hogy két évig 
egy helyben lakjanak.

10. Követeljük a házszabályok módosítását Szűnjön meg
az a gyakorlat hogy egyszerre csak egy szónok beszéljen. 
Jöjjön a teljes szólásszabadság! Legyen jogában mindenkinek 
bármikor fölszólalni. (Stella)

Személyi hír
Mint értesülünk, Fábián Béla a tömeg-párbajok lebonyo

lítása után önmagát fogja provokálni, mert szeretne végre 
egyenlő ellenfélre találni
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A sárga keztyű
avagy

Herczeg Ferenc a mellényzsebben

Színmű három fölhúzásban és 1 keztyű-lehúzásban. Bakonyi
Károly operettje után irta Bakonyi Károly. (Nem azonos!)

ELSŐ FÖLHÜZÁS
A huszárhadnagy. — Most megyek pisztolypárbajozni. Al

ezredes úr, kérlek alássan, itt a végrendeletem. Csak annyit 
Írtam bele, hogy társadalmi drámákat senki se merjen irni az 
én családomban.

Az alezredes. — Ne bolondozz, nem fogsz te meghalni.
A hadnagy. — Akkor nem ismered a Bakonyit. Miniszté

riumból kijött darabot még nem úszott meg színész halál nél
kül. Megyek, — kampec. Utánam a szóözönvíz.

A gróf. — Gyerünk, gyerünk. Ezt a tacskót elteszem láb 
alól. De hol a keztyüm? Az egész birtokom elúszik rajta, hogy 
mindig tiszta sárga keztyűt ír elő a szerző. (Párbajozni megy.)

Valaki (meglátja a haánagy holttestét): Mi ez? Itt csak így 
uk-muk-fuk megölik az embert. Megyek a Belvárosi Színházba. 
Ott mégis jobb a közbiztonság.

A gróf. — így ni. Remélem, uraim, köztünk marad a halál
eset.

Az ezredes. — Az attól függ, megengedi-e a cenzúra, hogy 
a lapok a darabról Írjanak.

A gróf. — Nincs már cenzúra.
Az ezredes. — Ajvé! Itt minden kitudódik.

MÁSODIK FÖLHÜZÁS
A grófné (lukakat keres a férje harisnyáján, de nem talál).
A komorna (két lakat talál egészen véletlenül a gróf cilin

derén, mutatja).
A grófné. — A disznó! Megint párbajozott.
A komorna. — Hátha csak éjjeli felelőtlenek...
A grófné. — Kizárva... Ez párbaj. (A  grófhoz. aki jégbe- 

hütve belép): Kit ölt meg?
A gróf. — Honnét tudja?
A grófné. — Ez a két luk...
A gróf. — Eh, az szellőztető.
A grófné. — Nevetséges. Maga mint arisztokrata egy 

dzsentri-darabban tagadni akar? Pfuj!
A gróf. — Jó, hát megöltem.
A grófné. — Kit? Kit ölt meg?
A gróf. — Majd bolond leszek elárulni! Nekem Bakonyi 

per te barátom. Nagyon kedves fiú, nem árthatok neki.
A grófné. — En pedig megcsaltam magát
A gróf. — Kivel, te bestia?
A grófné. — Na ja! Még hogy a Bakonyi, ez a fess fiú, 

szemrehányást tegyen nekem efféle indiszkrécióért
A gróf. — Én meg fogom tudni.
A grófné. — Grófoknál nehezen megy. De én igazán meg

tudom, kit ölt meg.
A gróf. — Ne izgassa magát. Na tessék, megint kilukadt a 

sárga keztyűm.
A grófné. — Magánál minden kilukad.
A gróf. — Pardon, csak a végén.

HARMADIK FÖLHÜZÁS
A gróf. — Ártatlanul öltem meg. Megyek Amerikába kez- 

tyűsboltot nyitni. Maga majd énekelni fog a Metropolitan-ben.
A grófné. — Az csak úgy megy, azt hiszi?... Most Jeritza 

van odakint.
A gróf. — Szeretem magát (Telehinti a szobát sárga kez~ 

tyűvel El.)
A grófné (magában): Én ugyan nem vagyok szerző, de 

biztos, hogy ez a gazember visszajön a sárga keztyűért
A báró (beront): Imádlak! Meghalok érted!
A grófné. — Gyorsan, gyorsan, meneküljön. A gróf megint 

sárga keztyűben spekulál.

A gróf (belép): Megfogtalak! Szeretnél meghalni, te ron
gyos! De én megbüntetlek: élni fogsz. Amnesztia! Erigy és 
dögölj meg, — élj!

A báró (magában): Annyi baj legyen, ötvenezer holdas kis
gazda vagyok. (E l.)

A gróf. — Most pedig gyerünk, asszonyom, Amerikába.
A grófné. — Hogy áll a dollár?
A gróf. — Még 500-on lefödöztem. Már tavaly nyáron tud

tam, hogy ez lesz a vége.
A grófné. — Jé, hogy maga milyen jóban van a Bakonyi

val! (E l Amerikába.) (Mongodin)------- •-------

Szomory-játék a jVlagyar Színházban
2000 vagy még ennél is kevesebb szereplővel

ELSŐ FÖLVONÁS
Törzs Lajos (berobban, G-durban): Juj, félek, mert ah!

Igaz?
Darvas Mária. — Mért jajgatsz itt éjnek idején, te szőke

gyerek?
Lajos ( B-durban) :  Pardon, én ősz vagyok és nem gyerek. 

Igaz? Lehet, hogy rossz parókát vettem tán föl.
Mária (Eis-mollban): A csillagok az örvény fenekén vonag- 

lanak átoksikollyal kihűlt ajkikon.
Lajos (C-durban): Anyuskám, oh, jönnek a törökök! 
Szapolyai (bejön a hálószobán keresztül moll-durban és 

pálcélban).
Mária. — Mit keres itt kigyelmed, Jankucska gróf, és ho

gyan kerül a hálómba? Kigyelmed csak jobbágy!
Szapolyai. — Azért jöttem éppen a hálón által! Az ágy

odavaló, akár jobb, akár bal.
Lajos (belép): Hah, mit keressz itt? Állj ki velem egy szál 

kardra!
Szapolyai. — Várom a segédeit! Majd a Fodor-féle vívó

teremben találkozunk előadás után. Addig is visszamegyek a 
Renaissanceba! (E l.)

Lajos. — Anyuskám, én úgy érzem, el fogok esni
Mohácsnál.

Mária. — Honnan e tudás sejtelemvillongása agyadban? 
Lajos. — A második bé-ből mondta egy tanár, hogy így 

van a történelemben.
Mária. — Tanár mondta? Akkor még nem olyan biztos! 
Lajos. — De biztos, mert a Nemzetiből is telefonáltak; otf 

már el is estem, akarom mondani buktam.

MÁSODIK FÖLVONAS 
Mária. — Jöjjön be a tanács!
Miniszterelnök, miniszterek, kormánypárt jobbról, ellenzék 

balról ( bevonulnak):  Királyom! Királyom!
Lajos. — összehivattalak híveim, mert nagyon nagy a baj. 

Jön a török!
Egy hang. — Mi lesz a zsidókkal?
Pénzügyminiszter. — Tisztelt Nemzetgyűlés! Nem folynak 

be az adók...
Egy másik hang. — Mi lesz a szimfóniákkal?
Sok hang. — így nem tárgyalunk! Megsértette a nemzet

gyűlést! Ki kell rúgni! (Tényleg kirúgják.)
Miniszterelnök. — De uraim, nyugalom, jön a török!
Egy. — Mit nekünk török? Mi van a cenzúrával?
Kettő. — A kiviteli engedélyekkel?
Három. — A zsidókkal?
Négy. — A földreformmal? (És igy tovább.)
Mária. — Fogják már be kigyelmetek a poíázmányukat! 

így nem lehet tárgyalni!
Hang. — Mi lesz a zsidókkal?
Más hang. — Budavári hallgasson!
Mária. — Mohácsnál vár a török, ne várjon hiába! Mind

nyájan elmegyünk!
Ellenzék. — így már gilt! Ott leszünk!
Szapolyai (belép).
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Mária. — Kigyelmed is ott lesz?
SzapolyaL — Ha a Renaissance megengedi.

HARMADIK FÖLVONÁS
Föurak ( jönnek): Reggeledik. Induljunk a török elébe!
Mária (lön ): Azt mondom, várjunk!
Tomory (lön-megy): De mire?
Mária. — TotalizaVőr 20:300. Azt mondo-o-o-m, várjunk!
Lajos. — Mind itt vannak?
Föurak. — Mind! Itt van a Buda, itt van a Vári, itt van a 

Sokoró, itt van az Al*ádi, itt van a Kasnya, itt van az Anda- 
házy, senki se hibázik!

Mária. — És Vázsonyi?
Tomory. — Arra nem várunk. Hogyne, hogy kiderüljön, 

nogy nála van az ész! Olyat nem! Induljunk! (E l.)

NEGYEDIK FÖLVONÁS
Mária. — A Törzsikének jó! ö  hazamehetett, nekem még 

>tt énekelnem kell.
Szapolyai ( besompolyog) :  íme itt vagyok!
Mária. — Most jön? Elkésett! Hol volt a harmadik fölvo

násban? Miért nem jött akkor? Majd ad magának a rendező! 
Egészen elrontotta a darabot.

(Függöny)

NB. Figyelmeztetjük a t  publikumot, hogy a fentebb közölt 
darab az egyetlen igazi, hamisittatlan, szabadalmazott mo
hácsi  ̂ szomorújáték. A Nemzeíí Színház-beli konkurrencia 
»Mohács“ címbe csomagolt hasonló tárgyú darabját, mint ér
téktelen hamisítványt, tessék visszautasítani! A konkurrens 
darab nívójára jellemző, hogy értesülésünk szerint a legköze
lebbi Vojnich-díjat ő íogja megkapni. Ügy kell neki! Tisztelet
tel az Igazgatóság. Taidor

A kölcsönkért téma
avagy

A humbugi menyasszony
Operettli három fölvonásban. Irta Kulinyi Ernő, ötletét Pékár 

Gyula, zenéjét Vincze Zsigmond szerezte.
ELSŐ FÖLVONAS

(Szín: Az Operától kölcsönkért díszlet)
Gróf Choltay. — Azt már hallottam, hogy egy bonviván 

otven koronát kért volna kölcsön, már az is előfordult, hogy 
frakkot kért kölcsön, de egy egész kastélyt! Hova gondolsz!

Kristóf. — Ezt egy ilyen bonviván mint te, akit az Operá
tól kértünk kölcsön, igazán nem értheti meg. Apropo kölcsön. 
Egyszer kiirtam a takarítónőmnek, hogy 10-kor költsön és ott 
találtam az asztalon 10 koronát kölcsön.

Gróf Choltay. — Hogy lehet egy ilyen régi viccet elmon
dani egy nagy operettben?

Kristóf. — Látszik, hogy új ember vagy az operettnél. Itt 
minden szabad. Azért vagyok naturburs.

Lotti (belép. A belépőt nem Vincze Zsigmond, hanem 
egyik belvárosi szabócég komponálta).

Szűk nekem már ez a brettli,
Fiatal ez operetta.
Visszavár engemet London,
Hol nem lép lábam csakis fonton.

Kar (kölcsönkérve az Operától):
. . .  ontom, fontom, 
rontom, bontom.

Gróf Choltay. — Hagyja a fontokat, szép kisasszony. Jöj
jön inkább velem Csonkamagyarországba!

Lotti. — Van eszembe! 76 szantim a magyar korona. És
mée lemegy. (Függöny és korona le)

MÁSODIK FÖLVONAS 
(Szín: A kölcsönkért kastély)

Pékár. — Nem ismerek magamra, olyan jó első fölvonást 
Írtam. De azt nem engedhetem, hogy shimmy is legyen a da
rabban. Hova gondolnak, uraim? 1780-ban shimmy? Mit fog 
szólni az akadémia?

A társszerzők. — Azt csak bizza ránk. Ha nincs shimmy, 
nem megy a darab. Majd az akadémiától kérjen tantiémet!

Pékár. — Ja, az más, a művészeti érvek előtt meghajlok. 
(MeghajUk. így is egy fellel magasabb Kiss Menyhértnél.)

Werner (német gyáros, tehát zsidósan beszél): Nű, hát 
derünk azzal a shimmy vei!
(A  zenekar átalakul jazz-bandává. Shimmy a közönség rész

vételével záróráig)

HARMADIK FÖLVONAS
(Szín: Záróra után)

Wemer. — Áztat mondd meg nekem, mi a különbség egy 
kövér naturburs és egy kövér natursnicli között?

Choltay. — Én nem tudom, kérem. Én különben is szeret
nék visszamenni az Operába.

Werner. — Semmi különbség nincs van. Mindakettőt bajos
megemészteni. (függöny rémülten össze) (s t)

(  a BÖRSSZÉMJANKÓ 1
[farsangi fcülöns3 ámaj
:----------------------------------------------:
■ színnyomással, műnyomó papíron, ren d k ívü l!

m ulatságos tartalommal ;

[február hősepén jelenih megj 
Ara 2 0  horona

Nyilttér
FÁBIÁN BÉLA, a kitűnő fej-specialista, kéri igen tisztelt 

ellenfeleit, hogy primvágásai után, de még kötözés előtt sür
gősen jelentkezzenek a Központi Demokrata-Körben, ahol a 
közismert nürnbergi tölcsérrel egy kis liberalizmust csöpög- 
tetnek a „nyilt“ koponyákba.

--------o--------

Cáfolat
Az a hír, mintha a lisztpanamában résztvevők részt vettek 

volna a lisztpanamában, destruktív rágalom. A lisztpanamá
ban kizárólag a letartóztatottak vettek részt (Magyar Táv
irati H iroda.) --------o--------

Kereskedelmi töprengés
— Vájjon képesítéshez kötik-e a kereskedelmi miniszter

séget?
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Miután az összes kávéházi terraszokat berakták az utcáról 
és ezzel a budapesti tradíciók szerint hivatalosan is kezdetét 
vette az ősz, Mackó úr elhatározta, hogy téli álomra hajtja le 
fejét. Mielőtt azonban kivette volna az állatkert igazgató
ságától téli szabadságát, elindult, hogy kissé körültekintsen 
a politikai életben. Legott elment tehát a nemzetgyűlésbe, ahol 
heves vita folyt és a kormányelnököt, Bethlen Istvánt, minden 
oldalról erősen támadták. Különösen erősen támadta Ereki

Károly fúrójános, mondván, hogy ő majd megmutatja, ha 
jönni fog a nagy fúróval. Ereki mellett ült Vázsonyi, aki 
súgott a szónoknak, mikor az néha-néha megakadt A kisgazda- 
pártban jókat nevettek.

— Ügy köll néki, — szólt közbe Hétszilvafás István, a köd- 
mönös frakció vezére — már elég volt a legitimista grófok 
uralmábul.

Mackó úr, miután tisztán látta a politikai helyzetet, maga 
is legitimista lévén, nyugodtan indult kifelé a parlamentből, 
látva, hogy a kormányelnök politikája megfelel az ő elvei
nek is. Lefekvés előtt kinézett a földekre, hogy elbúcsúzzon a

— No, ezeket se látom többé, a vagónlakókat Karácsonyra 
mindannyian szép pesti lakásban lesznek és én hiába keres
ném őket Gyertyaszentelő után.

Két könnycseppet morzsolt ki a szeméből és hazament a 
barlangjába. Az állatkerti őrnek meghagyta, hogy még Wolff 
Károlynak se költse föl Gyertyaszentelőig s a fal felé fordult.

Jóval elmúlt Gyertyaszentelő, mire fölébredt.
— Na hiszen, én jól elaludtam — szólt az őrnek. — Mi újság 

a fővárosnát?
— Nincs semmi. Minden a régi.
Nagyon szomorúan mondta az őr. Mackó úr láthatta, hogy 

ősz óta nem történt rendszerváltozás.
— Szóval a politikában minden a régi — dörmögt'e. — Na, 

gyerünk a parlamentbe. Az az Ereki azóta biztosan agyon
fúrta a fúrójával azt a szegény Bethlent — gondoltja magában. 
— Hiába, szomorú sorsa van itt a legitimistáknak.

Hát uramfia, amint elhelyezkedett a karzaton, a meglepe
tések sora érte. Nem hitt a szemének, azt képzelte, hogy csu
pán álmodik. Erekit hiába kereste az ellenzéken, sehol se tudta

megtalálni, míg végre fölfedezte pontosan a miniszterelnök 
háta mögött Nagyatádi nem nevetett kárörvendően Bethlenen, 
hanem láthatóan a legjobb egyetértésben voltak. Sokáig nézte 
az üléstermet, de nem birta megérteni a helyzetet Egyszer 
csak föláll Ferdinándy és beszélni kezd:

— Na, it*t a cirkusz — gondolta Mackó úr. — Ez a szabad- 
királyválasztó Ferdinándy most legyilkolja a legitimista 
Bethlent

Ferdinándy szónokolni kezdett és tényleg támadta Beth
lent De akár hiszik, akár nem, a dolog úgy jött ki, mintha 
Ferdinándy lett volna a legitimista és Bethlen a . . .  — Ejnye* 
ez nem lehet, — vélte Mackó úr, de mikor egyszerre csak 
fölállt Bethlen és Ereki helyeslése közben válaszolt és támadta 
a legitimistákat, Mackó úr mindent megértett és egyszerre 
szédülés fogta el.

— Gyerünk ki a friss levegőre — mondta és pár perc múlva 
a réteken barangolt.

— Kár, hogy már rflncsenek vagónlakók — mondta, mikor 
messze a síneken egy hosszú vonatot pillantott meg. Mivel 
azonban a vonat nem nagyon mozgott, közel ment hozzá. 
Akkor látta, hogy a vagónok állnak és örömmel ismert rá 
tavalyi vagónlakó barátaira.

— Ügy látszik, Bernolák csak játszott a vagóniakókkal 
— konstatálta. — De ő legalább nem változtatta meg a hely
zetet — szólt, hazament, visszafeküdt a jobb oldalára és elhatá
rozta, hogy ezután a tavaszt és a nyarat is alvással fogja 
tölteni. fs)

Legjobb
fliiüsségben

kapható és javítható
NEUMANN-nál,
IlIURIZi-l. 44. III. 131-77.
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Be szeretnék nősülni
azaz: szeretnék benösülni

Barátom, Benő, aki megirigyelte disznó-boldog legény
életemet, elhatározta, hogy benősit

— A lánynak — mondta — nincs hozománya, de lakása —
— Gyerünk! — kiáltottam elszántan, tekintve, hogy két 

év óta nincs lakásom.
— Lakása — folytatta barátom — valószinűleg lesz. mert 

a kérvénye már öt év óta be van adva s két fül között el
árulhatom neked, hogy nagy sansza van a kicsikének —

— Gyerünk! — kiáltottam exal táltan.
— Mert — folytatta barátom, ravaszul hunyorgatVa az 

egyik szemével — mert a kicsike, diszkréció mellett el
árulhatom neked, nem kevesebb volt, mint a lakáshivafcdi fő
kolompos metressze —

— Gyerünk! — ordítottam boldogan.
— Figyelmeztetlek, — mondta még barátom útközben — 

bár a lány pénzt nem kap, lesz mit aprítani a kávéba. Olyan 
ez a lány, mint ahogy a mesében van, mesés lány: hátán 
háza, kebelén kenyere. De milyen ház az, barátom! Elsőrendű 
Párti!

Rögtön mentünk a nő házába tüzet néznL
De mennyire elképedtem, amikor a feleségjelöltnő család

ját fönt a padláson egy mosóteknőbe beszállásolva találtam. 
Mikor a borzasztóan sovány nőt a teknőben megpillantottam, 
rögtön megbocsájtottam e hibáját

— Nem is csoda, ha ebben a teknőben olyan, mint a béka, — 
gondoltam, miután a kezét megkértem. Mamájánál érdeklőd
tem, hogy igaz-e az a sok jó, amit barátom elmondott?

— Igaz-e, hogy sansza van? —
—  Igaz, kérem, nagy snassza van ...
— És hogy lesz mit aprítani a kávébst?...
— Egy kis cikóriát majd adunk neki —
— És hogy hátán háza, kebelén kenyere —
— Igen. Hátán púpja, kebelén kenyere, a múltkori dagasz- 

tíástól még rajta van a kovász —
— Gyerünk, barátom — ordítottam — Benő, süllön ki a

szemed, hogy ilyen partit ajánlottál! Inkább ajánlottál volna 
egy parti kanavászt... -

— Becsszavamra, — hebegett barátom — az szent igaz, 
meggyőződtem róla, hogy a lánynak nagy sansza van;..

* Chrámy
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Uj Kisfaludy s
Bartóky József

Aranykalászos volt munkás nyaraá 
S most böngészve az árváit őszi tarlón,
Sarlóá színes virágokat arat.
Miket kezeá szivünkre szór pazarlón.
Bölcs mesét mondasz sok öreg gyereknek 
S mosoly fakad. ha könnyek is peregnek.

— o----
Petrorics Elek

Voltál színek országában király 
S most, egy csárdában sok hangos dudással,
Jöttél, hogy itéll; jöttél, hogy biráli,
Sok szeretettel és még több tudással.
Virágos gally, beoltva mohos ágba:
Friss szint viszel a szürke Társaságba.

-------- • -------- (I. h. e.)

Képtelen természetrajz
(Kimaradt a nagy Brehmből)

A gorilla
A gorilla az orángutánnal, a csimpánzzal és a gibbon majom

mal együtt az úgynevezett emberszabású majmokhoz tarto
zik, ami annyit jelent, hogy igen sok olyan ember van, aki 
hasonlít a gorillához. Egy Krausz nevű emberrel megesett, 
hogy gorillára vadászván, ijedtében kiejtette kezéből a pus
káját, a gorilla hozzáment, Krausz már elveszettnek hitte 
magát és imádkozott, de a gorilla nemcsak hogy nem bántotta, 
hanem kezet fogott vele és barátságosan kérdőre vonta, hogy 
micsoda viccet akart vele csinálni; szóval gorillának nézte.

A gorilla középső Nyugat-Afrikában lakik, hatalmas ős
erdők sűrűjében, annyira elrejtőzve az emberektől, hogy annak 
a vidéknek benszülött lakói leélik életüket anélkül, hogy goril
lát láthatnának. Ha gorillát akarnak látni, kénytelenek egy
mást nézni. Mindazáltal egyszer egy ilyen nyugatafrikai ben
szülött látott egy gorillát; ez úgy történt, hogy a benszülöttet 
európaiak elfogták és számos más benszülöttel együtt elvitték 
a berlini állatkertbe mutogatni, itt látta aztán a benszülött föl
dijét, a gorillát f

A gorilla nagyságra nézve akkora, mint az ember, de jó
val szélesebb és erősebb, birkózó partnernek tehát nem alkal
mas. A nőstény, éppen úgy, mint az embernél, kisebb a hím
nél. A gorilla az őserdőben igen erkölcsös és rendes életet 
él, nem iszik és nem kártyázik, rossz helyekre nem jár, nem 
shimmyzik, destruktív műveket nem olvas. Viszont igaz, hogy 
termelő munkát sem végez, vadon termő gyümölcsökből és 
növényekből táplálkozik. Egész napi idejét táplálékának meg
szerzésére, azaz evésre fordítja. Este a hím fészket rak egy 
nagy fa ágai közt a nőstény és gyermekei, a kis Gorilla Jankók 
vagy Jakabok számára, a nőstény és a csemeték a fészekben 
hálnak, míg a hím gorilla a fa tövében ül, a fatörzshöz támasz
kodva és vigyáz a családjára, azaz: ő is alszik.

<Dtíó6)&ÁifliÁú'ÁaAááp
*>Íf3 k Q C ls T f P>6<> U tJ lJ b j< X > -4 í.ff.

A gorilla az embert nem bántja, hiszen nem is igen 
van alkalma vele találkozni De ha az ember megtámadja őt, 
ingerii vagy esetleg megsebesiti, akkor a gorilla rettentő dühös 
lesz, szőre fölborzolódik, két öklével a mellét veri, ordit és 
nekimegy támadójának. A támadónak persze akkor vége van, 
mert a gorilla olyan pofonokat ken le neki, hogy szegény rög
tön meghal. Tréfa-pofon, vagy holmi kedveskedő tapogatás 
a gorillánál nem létezik. Vagy-vagyra megy. Persze min
dig az ember a támadó, legtöbbször ő is a győztes, mert pus
kával indul a gorillának és mielőtt a pofonokat megkapná, 
lelövi a gorillát Ezért és valószínűleg sok egyéb disznóság 
miatt a gorilla igen rossz véleménnyel van az emberekről, 
terroristáknak tartja s ha csak lehet, elkerüli őket; ezért lakik 
az őserdők mélyén és ezért nincs rá remény, hogy például 
nálunk valaha is lakjon.

A fiatal korában elfogott gorillát az embernek sikerül elég 
szépen megszeliditeni, de azért mindig megőriz valami vad
ságot és bizalmatlanságot s bármily hízelkedve bánik is vele 
az ember, néha csak fölemeli a mutatóujját meginti az embert 
és bizalmatlansága jeléül ezt mondja: tye-tye-tye-tye!

Darwin azt állítja, hogy az emberek a majmoktól származ
nak, az emberek közt ez a tan meglehetősen el is van terjedve, 
a gorillák azonban nem hívei a darwinizmusnak, tagadják az 
emberrel való rokonságot s azt hosszú tárgyalások után sem 
akarták semmiképpen sem vállalni A farkasokkal igen, jelen
tette ki büszkén a gorillák kiküldöttje egy angol misszioná
riusnak, de az emberekkel nem. A rokonság ennek dacára 
tényleg fönnáll, de a gorillák nem tartják, kitagadtak ben
nünket (n i)

FARSAN G I SZ Á M U N K
kétszínű lesz, tehát m ó d u n K *  
b a n  l e s z  közölni az e g y 
s é g e s  kormánypárt programját.

A Király-utcából
Egy kóser hentesüzlet kirakatában a füstölthús fölött ez a 

cédula olvasható:
„POUR SCHOLET"

B é r l ő i t
GUMMI^AROK

ruganyos,
tartós,

niifliiiiuimui
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A  L ip ó tv á ro s  a Sem m er ingen

— Az én fiam nagyszerűen ródlizik.
— Az enyém jódlizik.
— Téved. Jidlizik.

Kávéházi dolgok
L

A portás
Törzskávéházamban a portás egy nagyon elegáns, aranyo

zott ruhába öltözött úr. Azt lehetne hinni, hogy ilyen határo
zott, kemény föllépésü férfiú nem segiti föl alázatosan az em
ber kabátját és nem mondja, hogy „alázatos szolgája4*, de aki 
azt hiszi, az téved. Mert ez a nagyszerű ember hozzá még 
naponta többször jó napot is kiván s ha nem tévedek, azért 
van annyi jó napom, mert ő annyit kiván nekem. Ki lehet ez 
az ember? Milyen családból származik? Bizonyos, hogy azok
nak a milliomosoknak tagja, akik az emberiségnek nagy díja
kat adományoznak és jótékonykodnak. Soha nem adtam neki 
még egy vasat sem, félek, hogy megsértődik. VaJószinűleg 
jótékonykodik most is, amikor ideáll a kávéház ajtajába s 
mindenkinek jó napot kiván. Egy nap kedvetlen voltam és 
boszus. Nem tudtam megfejteni, mi oka lehet levertségemnek? 
Hopp! Nemsokára eszembe jutott. Kerestem a kávéházi portá
somat. Sehol nem volt. Meghalt. Nem kívánt nekem aznap 
jó napot

Stelnhardt,Kosáry, Király, Szakáll stb.
művészek eredeti fényképeivel ellátott legújabb 
gyönyörű hanglemezjegyzéket I n g y e n  k ü l d

W Á G  N C R
h a n g  a z é  f á  ru  h á z a ,  Budapest, I C  
¥111. kerület, J ó z s e f - k ö r ú t  1 9

II.

Most ugrik a majom a vízbe
Nem szoktál, kérlek, elgondolkozni azon egy pillanatig, 

mikor a két cukrot beleugratod a feketédbe? Kérlek alássan, 
csudálatos dolgokra jöttem rá. Amint fölállítom a cukrot a 
csésze élére, az egy pillanatig habozik, aztán szabályszerű 
fejest ugrik a feketébe. Habozik, barátom, ezért olyan drága 
a fekete, mert ezt a habozást is beleszámítják.

III.

A ruhatáros
Nagy katasztrófa ért. Van nekem egy meleg, jól bélelt téli

kabátom. Alatta egy vastag szövetből lévő öltönyt hordok. 
Most, mikor a tél megenyhült, oly melegem volt a kettőben 
együttvéve, hogy kénytelen voltam a kabátomat otthon
hagyni és csak télikabátban jelentem meg a kávéházban. Nem 
akartam leülni, csak a barátomat kerestem egy bizonyos köl- 
csön-ügylet lebonyolítása céljából. Belépek a kávéházba, még 
körül sem nézhettem, hát nekem ugrik két megvadult ruha
táros és ráncigálja le rólam a télikabátom. Abban a tudatban, 
hogy alattam ninçs kabát, birkózni kezdtem a két ipsével, 
mire nagy botrány tört ki a kávéházban. Bevittek bennünket 
a rendőrségre, ahol a ruhatárosoknak és nekem is elég csinos 
ruhát adtak, nekem még ma is virslik vannak tőle a hátamon.

François
Transsylvania

pezsgő
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Bliccelők is jótékonykodhatnak?
Kedves Borsszem Jankó! Hallom, hogy a főváros a szegé

nyek részére három napig adományokat fog szedni a villamo
sokon. Én egy elvetemült bliccelő vagyok és a szívem majd 
megszakad, ha arra gondolok, hogy csak azért nem tudok 
adni a kalauznak a szegények részére, mert így jegyet is 
kellene váltanom. Tisztelettel Potya Elek.

e dobja ki pénzét az ablakon!
Jegyezzen az ébredő sajtó rész
vényeiből ! í g y  b iz to s a b b !!

Találós kérdés
— Ha a cukrászboltban húsz százalék a luxusadó, három 

százalék a forgalmi adó és a cukrász is keres valamit: mennyi 
jut a vendég gyomrába?______ _______

Hajózási hir
Megírták a lapok, hogy az Óceánia hajózási társaság 

Baltazár püspök tiszteletére egyik hajóját Debrecen-re ke
resztelte. Mint értesülünk, a társaság másik hajójának, a kur
zus tiszteletére, a Zalaegerszeg nevet adja és stilszerűségi 
okokból ezt a hajót állandóan kikötőben tartja.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK

Kéziratokat és rajzokat aem küld vissza a szerkesztősét.
A Borsszem Jankó leien számát kedden. február 7-én 

zártuk le. — Florisdíj-nyeroinkhez. A kiadóhivatal a Floris- 
csokoládégyártól azt az értesítést kapta, hogy a gyár az 
ünnepek alatt felhalmozódott megrendelések miatt képtelen 
volt díjnyertes előfizetőinknek a Jutalmat elküldeni. A két hó
nap óta elmaradt dijak a közeli napokban kerülnek elosztásra. 
Ezúton kérjük a nyertesek szives elnézését. — H. L. Rajzai 
igen ötletesek, de rajzkészsége, sajnos, nem üti meg még 
lapunk nívóját Esetleg másutt fölhasználhatja, s ezért kivé
telesen megőriztük. — hf. Hónap végén tessék a kiadóhivatal
ban összeállítani. — L. P. Hogy miért éppen kilenc hónapig 
kellett várni a Világ-nak a kolportázs-engedélyre? Hát azért, 
hogy — világra jöjjön. — K. J. (Szendrő.) Nagyon jó, de na
gyon régi is. Amiről ön — persze — nem tehet — JuvenUs. 
Meleg szív, böhémkedv, szárnyaló lélek, tiszta hangulat árad el 
Lengyel István verseskönyvén. („Égi üzenet*4, Légrády-kiadás.) 
A vérbeli poéta minden jelességével ékesek az első olvasásra

fizessen elő a jjorsszem Jankóra!

Mert h arm a d szo r  i az előfizetők résztvesznek rejtvény
pályázatunkon és hetenkint nyolc értékes jutalmat ősz* 
tünk ki köztük;
m á so d sz o r  : aki félévre fizet elő, ingyen kapja a 
Seiffensteiner-adomakönyvet vagy a „Jaj, az a Hege
dűs* című könyvet;
o ló sz ö r :  aki' egy évre fizet elő, ingyen kapja a 
„Seiffensteiner Salamon adomái* és „Jaj, az a 
Hegedűs* című illusztrált humoros könyveinket.

wmÊmmmm*mmÊÊÊÊÊÈÊÊÊÊÊmmmmm— ÊmmÊm— mm

rezonáló sorok, amelyek muzsika nélkül is bájosan, andalitóan 
csengenek-bonganak A férfias, nemes szerelem rajongói, a ke
cses sanzonok kedve!ői gyönyörűséget találhatnak Lengyel 
poézisének dús csokrában. — Hmv. Fején találta. Persze hogy 
h/fcszusadót kell fizetni a likőr után. — Hűm. Gyönge a ver
sike. — N. A. Frissek és jórészt találók; az utolsó különösen 
elmés. Kár, hogy a humoreszknek igen drasztikus részletei is 
vannak. Talán valahogyan elshimmytjuk. — T—r. A rejtvényt 
ime megfejtjük: első kéziratát a szerkesztő olvasta, a máso
dikat egy — különben igen fiirgeeszű — munkatársunk. Min
denkire, tehát önre is áll a latift mondás: etiam dormitat Ho- 
meros. — S. S. 1. Magunk is tudjuk, akik éveken át irtuk. 2. 
A t  p.-t útnak indítottuk. Udv! — G. B. A „Cyrano** híres orr- 
jelenetének paródiája éppen a Borsszem Jankóban jelent meg; 
jól tenné, ha utólag elolvasná, ön formaérzék nélkül, kevés 
leleménnyel próbált megküzdeni ezzel a hálás témával. — 
B. D. Egyelőre csak szerényebb igényeket elégít ki. Nem túl
ságos kényes irodalmi Ízlésű hetilap bizonyára szívesen látná. 
— Dr. R. J.-né (Dombóvár.) Intézkedtünk. — Jóska. Meg
próbáljuk az alapötletet fölhasználni. — ce. A karcolat meg
késve jött; talán még hasznát! vesszük. — Dr. B. L. Az a baja 
a viccnek, hogy magyarázni kell. — R. J. (Budapest.) A kiadó- 
hivatal már elküldte. — K. B. Nagyon ügyes. — Több levélről 
a Jövő számban.

Szerkesztik: Molnár Jenő és Bér Dezső
A szerkesztésért felelős: Borsszem Jankó 

Kiadótulajdonos: Borsszem Jankó lapkiadó r.-L 
Igazgató: Szekeres Rudolf

EM B ER  KÜZDJ
AZ INFLUENZA ELLEN

É S  b íz v a  b íz z á l
A LTSOFOBMBAN

Kereskedelmi konszolidációnkhoz egy új lépést jelent a „Nyakkendő
ház* cég (Kígyó-utca 5) mai számunkban megjelenő hirdetése, mely szerint 
leltár előtt az egyes cikkek árát előnyösen mérsékelik. Felhívjuk erre t. olva
sóink figyelmét.

A Magyar Ruggyantaárúgyár r.-t. tőkeemelése. A Magyar Ruggyanta-
árúgyár r.-t. legutóbbi közgyűlése az alaptőkének 10 millió koronával való föl
emelését határozta el, mely tőkeemelés teljes sikerrel bonyolittatott le.

A Köztisztviselők Fogyasztási Szövetkezetéről. A szövetkezet műkö
dése, elnökének Sdinetzer Ferenc volt hadügyminiszternek, szkv. vezérőrnagynak 
vezetése alatt két részre oszlik : az egyik a köztisztviselők kedvezményes ellátásá
nak a lebonyolítása, a másik a saját számlára vezetett kereskedelmi vállalkozás. 
Budapesten huszonhét ragyogóan berendezett üzletében a fogyasztóközönség 
minden rétege vásárolhat. A vidéken 9 kirendeltsége, 77 vasúti elosztóhelye és 
12G egyéb elosztóhelye működik, a kedvezményes ellátásban 760,000 személy 
részesül. Saját húsüzemei és mészárszékei mindenkinek rendelkezésére állanak, 
Paratlan látványosság a lágymányosi központi telepe, amelyen ötemeletes tár
házai, a napi 3ÙOO pár cipő elkészítésére berendezett cipőgyára, kalapgyár és 
munkáslakházak sorakoznak. A szövetkezet kezdettől fogva a pénzügyi kormány 
ellenőrzése alatt áll és működését a Pénzintézeti Központ is ellenőrzi.
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Képrejtvény

A megfej tök között nyolc jutalmat sorsolunk ki. Egy rejtvény 
megfejtése is elég a sorsolásban való részvételhez. Jutalmaink
a következők:

1. egy doboz Eloris-csokoládébonbon,

2. 10 üveg sör. a Hol güri Serfőzde 
gyártmányú (házhoz szállítva).

E két jutalom kisorsolásában csakis azok vehetnek részt, 
akik a Borsszem Jankóra egész évre fizettek elő.

3. egy üveg „Óceán4 jam, befőtt vagy egy doboz cuk
rozott gyümölcs.

4. ~egy kiló Szent István-malátakávé.
5. két pár fíerson-gumisarok (férfiaknak és nőknek).

6. egy kis üveg

7. egy nagy üveg ZoZó kölni viz.
K két darab P. Márkus Emilia-szappan.

A 3-8. jutalom kisofsolásában a „Borsszem Jankó** félévi 
és negyedévi előfizetői vesznek részt.

A Borsszem Jankó 2819. (6.) számában közölt képrejtvény 
megfejtése: Kisgazdapárt

A megfejtők számát és a nyertesek nevét a jövő számban 
közöljük. A január 29-iki számban megjelent talány helyes 
megfejtését („Falu végén van egy ház. Zsidó lakik benne44) 
78-o)i küldték be. Nyertesek: 1. Ehrlich Mihály (Jászberény). 
akinek egy doboz Floris-csokoládébonbont; 2. Vass Miksa 
(Budapest. V., Lipót-körút 25), akinek 10 üveg Polgári Ser
főzdéi sört: 3. Szín Mici ( Budapest. VI., Szondy-utca 11), aki
nek egy üveg „Óceán** jamet, befőttet vagy egy doboz cukro
zott gyümölcsöd: 4. Leopold Hermann (Vác. Csáky-út 32), aki
nek egy kiló Szent István-malátakávét : 5. TÍerzog Vilma
(Kaposvár, dr. Herzog Manó címén), akinek két pár Berson- 
gnmisarkot: 6. Keresk. egylet (Makó), amelynek egy kis üveg 
Hungária Casino habzóbort: 7. Porgcsz Mii! (Esztergom. 
Korona-kávéház), akinek egy nagy üveg ZoZó kölni vizet: 
8. Alaskay György (Tapolca. Pannonia-kávéház), akinek két 
darab P. Márkus Fmilia-szappant küld a- kiadóhivatal.

Shimmy, One-steep, hox-trott- stb. tanclemez a legnagyobb választékban, 
művészlemezek, Kvartin es az összes létező fölvételek állandóan raktáron STERN
BERG hangszergyárában, V!!., Hákéczi-út 60. sz., az eredeti gramofon- 
lemezek vezérképviselete.

ESTÉLyi és TftnCRUBRK

Elsőrendű flanel! i n g ..................................  600.—
Csodaszép  horgolt nyakkendő . . . . . . .  180.—

Frakk-ingek, nyakkendők, 
színes ingek, hálóingek a

NYAKKENDŐHÁZBAN
IV., Kigyó-utca 5, (K lotild -palota).

vé r- é s  nemi be fo 
gok ré szé re .

[list Salnmltáil
Rendelés egész nap. Rékéczi-út 32. szám , I. em előt I.

iatalos, 
tide a rc b ő rt

varázsol elő 10 nap alatt és eltá
volít minden teinthibát, ú. m. : ]
mitesszer, pattanás, sárgafolt, ránc, 
orrvörösség, likacsos, hervadt, 
petvhüat bőrt, a dr. Kayserling- 
féle „HYVARJON- szépítő szer. | 
A kúra egyszerű, otthon végezhető, 
minden feltűnés nélkül. Befejezese 
után az arcbőr ragyogó szépség
ben, gyermeki üdeségben és tiszta
ságban pompázik. — Egy adag 
95.— K. Vidékre postaköltséggel és 
adóval 115.— K. Csak Hyvarion 
Üllőm  - tejszappant használom. 
Ara 50.- K. — Postai rendelé- I 
sek Hvvarjon-gyár főraktárá
hoz : G r o s s  Antal, Budapest, 
Vili., József-körút 23 intézendök. 
Budapesten kapható: Török József 
gyógyszertár, Királv-u. 12; Opera- 
gyógyszertár, VL, Andrássy-út 26; 
Kartschmaroff-drogéria. Rákóczi-út 
50 és Erzsébet-körút 1 ; Róna-dro
géria, VIIL, József-körút 50.

lenlBtMi üniuiV.

H BORSSZEM 1HIIKÖ
híres régi évfolyamai 
megrendelhetők a kiadó- 
hivatalban és a Kultúra 
könyvkereskedésében, 
Budapest, VI., Teréz- 

körut 5. szám.
Az 1916. évf.120 korona 
. 1917. . 120 ,
. 1918. . 120 .
. I919. . 120
. 1920. .  120 ,

űvészies képkeretek
Kézimunkák szakszerű keretezése

Váradi Bélánál, Budapest. Andrássy-út 43.

Br illiá n so k a t, <£
Székely Emil ékszerüzlete, S a S f S H M a f t
C ím re  te s e é k  f ig y e ln i. T e le fo n t  J ó z e e f  1Q6»3S.
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L ex  H le b e ls b e rg : b á ro m  gyerm ek

mozit akar?Családi, 
iskolai, 
színházi

fforduljon

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

aranyat, erustot, easzart .cfc 
magasatb napi árban veszek 
Schiller, Kecskeméti-u. II.Brilliánst

KABATA CSOKOLÁDÉ VALÓDI
• ti •

FINOM

régi p o ig io io k it ls ,  
legmagasabb árakon 

m i  vagy o i t r é l  
tlartltótaleBB, VU, Ősinek-- ** Maehkááaoe I “ *

bőr- és nemi betegségek teljes gyógyítására 
legjobban n r  M  I T  7  f t  C P  hírneves
ajánlható U * -  If i ■ I L  ö  L  H  intézete 
BUDAPEST. Vili.. JÓZSEF-KÖRÚT 3. SZ A B .

r
i
cr

5 M Ü H I f f O
-  I V .  V Á C I - U T C A  Í O

A7 U OVA UBAN

TERNBERG
Rákóczi-út 60, saját palotájában

Királyi , À  t 
u d v . , 1

4 P
összes hangszerek legfinomabb minőség- 

**' ben. Mesterhegedük legnagyobb választékban. 
Hangszerek javítását szakszerűen végezzük. V id é k re  
sz á llítá so k a t  a  l e g p o n t o s a b b a n  eszköz lünk . à

2?2? “ * r  'Zongora-, cimbalom- 
és harm onium -terem , 
Etofon-szalon. S S f c j *
hanglemez-repertoárja. Az összes létező 
Mondain-táncok gramofonlemezen, lifllt.

-

f

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




