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Micsoda álom!. . .
A rany, Petőfi és Vörösm arty a rendőrség előttNyomasztó álmom volt. Valami dolgom akadt a rendőrségen s amint várom, hogy a kapitány elé kerüljek, egymásután vezetik tol markos rendőrök Arany Jánost, Petőfi Sándort és Vörösmarty Mihályt. Suttogó hangon kérdeztem meg valakitől: mi a bűnük? Ezt a iölvilágositást kaptam:— Az állami és társadalmi rendbe ütköző cselekményeket követtek el.Álmodtam, tehát nincs rajta csodálkozni való, hogy a iiá- roni gyanúsított kihallgatásán megjelenhettem, sőt jegyzeteket is készítettem. Elsőnek Arany Jánost állították a kapitány elé.— Ön — hangzott a vád — a magyar állam gazdasági érdekeit súlyosan érintő, tendenciózus verset irt, amely alkalmas arra, hogy koronánk a nemzetközi piacon még mélyebbre szálljon.De k é re m ... tiltakozom ... -s-  mondta Arany, a nagy poétalélek nemes szelídségével — én soha az életemben nem foglalkoztam gazdasági kérdésekkel, még kevésbbé pénzügyekkel.A kapitány szeme fürkészően hasított belé:— No lám! Még tagad a i s . . .  Hát akkor fölolvasom a saját szerzeményét és azzal fogok bizonyítani. Íme:„Ég a napmelegtől a kopár szik sarja,Tikkadt szöcskenyájak legelésznek rajta.Nincs egy árva fűszál a törzs közt kelőben,Nincs tenyérnyi zöld hely nagy határ mezőben.*4— Ön, tisztelt költő úr, ezekkel a sorokkal a .legsúlyosabban destruáita a magyar koronát. Mert ha verséből a külföld tudomást szerez arról, hogy miiyen rosszul ütött ki nálunk a termés, hogy a földünk kopár, csupa szik, hogy egy árva fűszál sem termett, akkor Zürichben 0*001-re hanyatlik a pénzünk, az export megakad és tönkremegy az ország. De ez nem volt elég önnek. Ön tovább megy és ezt írja:..Boglyák hűvösében tíz-tizenkét szolga Hortyog. mintha legjobb rendén menne dolga.4*Vagyis: olybá akarja föltüntetni a derék magyar földműves munkásságot, mint a heréket, akik heverésznek és hor- tyognak. Ezzel a durva gyanúsítással ön nyilván az ipari munkásságot képviselő szociáldemokrata-pártnak s így közvetve az emigránsoknak akart szolgálatot tenni. De tovább megyek. Itt van egy másik verse, amely már egyenesen a hatóságok megrágalmazását involválja magában és a külföld előtt konszolidációra képtelen országnak tüntet föl bennünket. Hallgassa csak meg, amit irt:„A radványi sötét erdőben Halva találták Bárczi Benőt.Hosszú hegyes tőr ifjú szívében:Íme. bizonyság Isten előtt.Gyilkos erőszak ölte meg öt.“— Gyilkos e rő szak ... — mondja ón, holott a nyomozás megállapította, hogy szimpla öngyilkosság történt s hogy az esethez semmi köze nincs az úgynevezett felelőtlen elemeknek. Mindezek alapján* átkisértetem önt az ügyészséghez^

Arany János szerényen félreállt. Következett Petőfi Sándor. Kevélyen kihúzta magát.önt, Petőfi született Petrovics Sándort többrendbeli izgatás, lázitás s egyéb bűncselekmény terheli — kezdte a kapitány. Elsősorban is az internacionálé földicsérése miatt emelek vádat. Ön ezt Írja:..Ha majd minden rabszolga-nép Jármát megunva síkra lép Pirosló arccal s piros zászlóval S a zászlókon eme szent jelszóval: Világszabadság. . . “A piros zászló íölmagasztalása beleütközik az állam és társadalom védelméről szóló törvénybe. Figyelmeztetem, hogy a piros szín használata miatt egyes destruktív elemek Zalaegerszegen töprenghetnek most a világszabadságról. Egy másik versében, amely így kezdődik: „Kis lak áll a nagy Duna mentében4* bevallja, hogy elhagyta a szülői házat és nem jelentette be, úgy hogy ennélfogva a Duna partján megszűnt a lakásjogosultsága. Ezt a lakrészt tehát rekviráltatni fogom egy menekült költő részére. A „Juhászlegény, szegény juhászlegény “ kezdetű versében a juhászlegény, akinek egy hadi- milliomos napóleonokat kinál a szeretőjéért, visszautasítja az ajánlatot, amely körülmény alkalmas arra, hogy a külföldön azt a hamis hitet ébressze, mintha minálunk a juhászlegények dúsgazdagok lennének és a földbirtokosok azért adnak nekik olyan nagy munkabért, hogy ezt a pénzt is elvonják a repa- yációtól. A közvélemény meghamisítása ez és rossz hírünk költése. Nem akarok beszélni az „Akasszátok föl a királyokat !“ című verséről, mert jóhiszemű vagyok és föltételezem, hogy ön éíö királyokról szól. nekünk pedig csak halott királyaink vannak. Mindezek alapján elrendelem fogvatartását.A költő dacosan vállat vont és hátat fordított. Végül Vö
rösmarty Mihályt „hallgatta ki44 a kapitány. Gyönyörű homlokán a kiválasztottak dicsfénye lebegett. A kapitány így szólt: Ön a „Honszeretet4* című versében ezt Írja.: „Szeresd hazádat és ne mondd**. Ennek az ellentéte annyi, mint: „ne szeresd hazádat és mondd", — vagyis egyenes fölbiztatása a hazaárulóknak, az emigránsoknak és egyéb liberálisoknak, hogy csak agitáljanak a haza ellen. A „Zalán futása" című elbeszélő költeményt így kezdi: ..Régi dicsőségünk hol késel az éji homályban?** Ön tehát a jelen dicsőségivei nincs megelégedve. noha egy Rakovszky Ivánt vallhatunk belügyi- miniszternek és Wolff, Friedrich, Prohászka, Ernszt. Haller urakat a nemzet, illetve a íajmagyarság vezéreinek. A jelent bccsmérli ön. amikor a múltat dicséri. Ez destrukció és törvénybe ütközik. Kény télén vagyok ön ellen is kihirdetni a fogvatartási végzést.Vörösmarty mosolyogva szorította meg Arany és Petőfi kezét. A magyar ple;ádok fénye vakító sugárzással vonta be a szürke szobát.. . .  Ezt álmodtam s bár az ókori bölcsek szerint bolond az, :iki az álmát elmondja s még bolondabb, aki meghallgatja. — elmondtam és önök hallgassák meg. Mit tesz az, ha néhány ezer bolonddal több van ebben a tébolyult világban?

-—  ---- MBlnar JenőMorfondálás* Ezekből a mai botozó diákokból aligha kerül ki egy Deák.
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A pillanat
Menl, siess! A pillanat:
Illő ólai. elszalad —S kialszik a tűz.
Józan észre mit se adj!
Csak előre, csak szaladj.
Ha a vágyad űz.
Évezredek tűnnek el.
De holtodig énekel 
Némely pillanat. . .
Reáfontja illatát.
Bölcsőd is. meg paripád:
Ringat s elragad.
Van hazug és van igaz:
Jó l vigyázz, hogy melyik az. 
Amely a tiéd!
S ha fölkapta lelkedet.
Hagyd, hogy szálljon el veled. 
Szállni, oh, be szép! . . .
Hegyre viszen?... Mélybe ránt?... 
Csak előre, sose bánd.
Ha a vágyad űz.
Menj. siess! A pillanat 
Illő olaj — elszalad 
S kialszik a t űz . . ,

Somlyó Zoltán

U j közm ondásokOlyan törékeny, mint a $évre«-i — békeszerződés. *Si fascisti, nega.Krajcárból lesz a forint, koronából a svájci fillér.
Egy kaptafára

Nem foltozgatja a cipész 
Cipőiét rendesen ki:
Az orvosok sérelmeit 
Nem orvosolja senki.

Tüzelőfahum or— Látocfc a fakormánybiztos velünk ellentétben fából van.— Fából?!— Az ám! Harcias beszédéből látszik, hogy feltüzelte magát.

A z  elszabadult b allo n

— Hű, ez a fene szeptemberi szélroham !.
Á rdrágitási ítéletek. A Duna is túlhajtotta az árat. Az uzsorabiróság ma Duna Aront az ár-adásban vétkesnek találta, mert az árat több méterrel a kelleténél túlhágt^, Azonfelül vízhalmozás miatt is eljárás indult ellene. Duna Áront a bíróság többrendbeli víz-állás miatt két havi börtönre Ítélte, amit szűk medrében kell kitöltenie.Razzia az árúhalmozók ellen. A legutóbbi futtatáson az Arvizsgáló Repülő Bigottság nagyszabású razziát tartott, amelyen több ezer embert halmozás közben tiketten trx. A halmozók ellen futtatás indult meg.*Grünblatt Mózest Szózatra Ítélték. Az uzsorabiróság(jrünblatt Mózes rántotta-nagykereskedőt, mert az árú árát a maximális ár fölé rántotta, a Szózatban és a Hazánk szerkesztőségében való megjelenésre Ítélte.•

Luxuscikkek csempészése. A budapesti rendőrségre ma névtelen följelentés érkezett bizonyos felelőtlen elemek ellen, luxuscikkek behozatala miatt. A följelentés szerint nevezettek Olaszországból kézi gránátalmákat csempésztek be>------- o-------
Borozás közbenEgyik kisgazda. — Te, Dani, most veszem észre, hogy már minden pénzem elfogyott.Másik kisgazda. — Ne búsulj, van még a zsebemben egy kiló búza. ------ —o--------
Önálló töprengés— Vájjon volt-e Eötvös Bálint bandázsán villámháritó?

A kereskedő— Jóska bátyám, azt hallom, hogy eladó lánya van. Miért tartogatja?— Tudod, öcsém, én már hatvanéves vagyok és az után- 
pói'dsi árát nem tudom kikalkulálni.
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Hogyan kalkulálja ön a nyereségét?Mostanában nagyon sok szó esik arról, hogy a kereskedő hogyan kalkulálja bele az árú árába a saját szerény nyereségét? Nyilván mindenkit érdekel e kérdés, annál inkább, mert becses nézetem szerint ami a drágaságot illeti, itt van a kutya eltemetve, melyet szintén az ezerszeresen' megdrágult fővárosi temetkezési vállalat temettetett el. Egyszerű lenne e kérdésre feleletet nyerni, ha a kereskedő őszinte választ adna, de bizony a kereskedő ebbe a válaszba belekalkulál 20 % hazugságot, 30 •/• valótlanságot és 50 % félrevezetést. Ezért ravasz módon föltaláltam egy különös fogóhűzót, mely- lyel a kérdezősködés után váratlan megcsavarom a kereskedő orrát s azután kihúzom belőle az őszinte választ.Ezeket a válaszokat itt csokorba gyűjtve nyújtom át a nyilvánosságnak:— Ez a gerstli* itt kérem, azért kerül 1000 %-kal drágábba, mert ezt kérem magam is nagyon drágán fizettem meg. Tudniillik én kommün alatt a gerstli-elosztásügyi népbiztosságon voltam elosztó s a komipün után ezért félévig csücsültem. Ezalatt a feleségem, mint ügyetlen asszony, nem értett az árdrágításhoz s így nekem most kell behoznom, amit akkor ő elmulasztott.— Ez a pepita nyakkendő azért kerül tízezerbe, mert abba más a Samu bácsi gyomorbaja is bele van kalkulálva. Hogy ki az a Samu bácsi? Az a mi áldott jó házibarátunk, akinek karlsbadi kúrát rendelt az orvos. Az a lila hózentráger azért kerül tizenötezerbe, mert az olyan erős, hogy nyugodtan használható önakasztás céljaira, nem szakad le. És kérdem önt, ha valaki fölakasztja magát, nem mindegy-e annak, hogy tizenötezerrel több vagy kevesebb marad az örökségén hajba- kapó rokonságnak?— Ennek a fogkefének, kérem, azért ol$an horribilis az ára. mert ez az a fogkefe, amely a mondás szerint a falra mászik. De ne tessék azt gondolni, hogy ez az árú csak úgv egyszerűen a  látszat kedvéért mászik a falra. Ez nemcsak azért teszi, hogy őt meg ne szólják. Ez, kérem, levakarja és letisztítja közben a falat, a poloskát kiirtja, sőt ha a fal mellett véletlenül valami ruhaféle lóg. abból a foltokat is kiveszi. Ennek az árába, kérem, már bele van kalkulálva a lakás- tisztitás. poloskairtás és ruhapuccol^s. Igen. majdnem elfelejtem még azt az előnyét, hogy a vevő sportkedvét nagy nér- tékben fejleszti, tudniillik, mikor meghallja az árát, maga a vásárló is a falra mászik.— Ebbe a szalámiba, kérem, már bele van számítva az összes .általa okozott halálesetek halottkém-díja, azonkívül az ön elhalálozási költségei, családjának nyugdíja s az én kárpótlási -összegem azért, hogy egy ilyen kitűnő palit, mint ön, csak ilyen rövid ideig vurclizhatok ki. Azonkívül már belekalkuláltam a kivételi engedély költségét is, amit annak az ökörnek, azaz lónak adtam, amiért ki hagyta venni a belét és szalámit engedett csinálni belőle.— Ebbe a talpbőrbe bele van kalkulálva már a ma este rendezendő muri és az a nagy velencei tükör, amit olyankor szoktam betörni, amikor iiluminált állapotban vagyok. A Pincsikének veendő fehérnemű-garnitúra abba a box-bőrbe van beleboxoKa és benne vannak a szanatóriumi költségek is, mert ez a hölgyike már az idegeimre megy.

— Hogy ez a ciánkáli miért olyan méreg-drága? No hallja! Azt gondolja maga, hogy ilyen nagy drágaságban a mennyországot majd ingyen adjuk? A húrik éneke, az kutya? Azt persze maga potom áron szeretne beszerezni! Nyugodjon meg, ebben már benne van a Szent Péternek adandó kapupénz is. S mondja, nem ér meg magának párezer koronát, hogy végre minden drágaságtól örökre megszabadul. Carámy---------- o -----------Fogas kérdések— Mondja kérem, az Árvtzsgáló repülőbizottság Kohnék- nál vagy Hangyáékná! fog-e leSzállni?— Mondja kérem, mennyit adott a Devizaközpont Bánffy Miklós gróf genfi útlevelére?— Mondja kérem, mennyi 2 X 2  osztrák koronában?— Mondja kérem, Kún Béla is lehet már képviselő?— Mondja kérem, Budavári László is „Budapesti híresség44? r ---------o--------
A kulcs— Vájjon miért ellenezte annyira Gaál Gaszton az adókulcs fölemelését?— Mert attól félt, hogy a sok adótól beadja a kulcsot

Ezért a viccért is becsuknak?— Látta azokat a nagy ládákat, amelyeket fegyveres katonák kisértek? Nem tudom, mi lehetett bennük, csak az volt ráírva, hogy: „Romlandó44.— Csak nem érkezett papírpénz-küldemény Zürichből?
9 B A R A N G O L Á S  A S A JT Ó -D Z S U N G E L B E N  ÇModern házasság

„Férjhez adnám telefonnal, pesti fényes üzlettel, két millióval szép lányomat. „Kiváló 22166“ alatt kiadóba.44 („Az Újság" szeptember 7-iki számának apróhirdetéseiből.)
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— Saját detektivünk bécsi megfigyelései —Jelentem továbbá, hogy a Bécsben átutazó és Bécsben tartózkodó liberális politikusok a leggyanusabb módon viselkednek. Különösen gyanús volt Vázsonyi Vilmos, aki mikor Bécsen keresztül Bad-Emsbe utazott, nem hagyta el a kupét Bécsben, hanem az éJkezőkocsiban ebédelt. Én rögtön láttam, hogy e mögött valami rejlik és kenyereslánynak öltözve befurakodtam a kocsiba és így szólitottam meg a levesét kanalazó politikust:— Kegyelmes uram, miért nem megy ki egyet sétálni a perronra?— Miért mennék ki? — hangzott a kérdő felelet.Erre odasúgtam:~  A perronon vannak. Garami és Lovászy, sőt a Hatvány is ott van. , vA demokrata vezér nyugodtan tovább evett és így szólt:— Nem vagyok rájuk kiváncsi. Nem óhajtom őket látni.Ekkor már mindent tudtam és azt is láttam, hogy hazaárulással állok szemben. Vázsonyi nem óhajtja őket látni Bécsben! De miért nem óhajtja? Világos, hogy csakis azért, mert* Pesten óhajtja őket látni. Tehát haza akarja hozni az emigránsokat!De Drózdyt is lelepleztem. Napokon keresztül a nyomában voltam, míg egyszer csak megcsíptem. Zuhogott , az eső és ő karonfogva lépkedett a Grabenen egy szoknyás alakkal. Ki

lehet az a szoknyás alak? Kinek van szoknyája az emigrációban? Hock Jánosnak! Tehát Drózdy Hock Jánossal paktált és közös esernyő alatt árulják a hazát. Én csak hátulról láttam őket, mert mikor szembefordultak, elszaladtam, hogy

ne áruljam el magám, de így is csalhatatlanul fölismertem őket.Végül Fábiánt is lelepleztem, aki pedig nagyon szereti adni az ártatlant. Mikor a vonat a magyar képviselőkkel berobogott Bécsbe, én már vártam a pályaudvaron őket', hogy leleplezéseimet megkezdjem. Ahogy a vonat megállott, Fábián izgatottan kirohant a kocsiból és könyökével utat' törve a

néptömegen, szafadt előre, jobbra-balra nézegetve. Én egy percre se eresztettem el szem elől s rajtakaptam, amint el

tűnt egy gyanús épületben. És ekkor meg volt fogva! Engem nem lehet becsapni. Tegnap rajtakaptam a Buchingert, amint szintén belépett ebbe az épületbe. A komplott nyilvánvaló. Miért kellett' Fábiánnak eltűnni ebben az épületben, ha nem

az összeesküvés miatt? Csak komplottról lehetett szó, mert hiszen ha Fábiánnak tisztességes szándékai lettek volna, az ellen nincs kifogása a vonaton sem a vasúti szabályzatnak, míg a vonat nem tartózkodik az állomáson.Maradtam állandóan lesben, Scherlok Hochmec. (Stella)-----------o-----------Van benne valami— Ez a szegény görög egészen megkergült.— Nem csoda! Félholdkóros.

A bom ba-baeillusA rendőrség a hosszas eredménytelenség eredményeként pompás fölfedezést tett, amennyiben megállapította, hogy a gyakori bonibarobbanást egy eddig a tudományos világ előtt ismeretlen bacillus okozza, mely alkalmas körülmények között úgy szaporodik, mint a gomba. A bacillus valódi formáját ugyan még nem ismerik, de hosszas kutatás után rájöttek, hogy hatásában nagyonis formátlan. A bomba-bacillus származási helye, ahonnan behurcolták, még kétes, de annyit sejtenek, hogy rokonságban van az ázsiai kolerával, mivel csak ott fordul elő, ahol ázsiai állapotok vannak. Maga a bacillus, a bombarobbanás kórokozója olyan kicsiny, hogy szabad szemmel nem igen látható, de ez mellékes, mert csak azok vizsgálják, akiknek a szemük úgy is be van kötve. A bomba- bacillusnak csak egy ellenszere van, melyet a hazai ipar, a politikai iparlovagok iparkodása ellenére sem tud előállítani, a külföldi beszerzés pedig a romlásnak indult hajdan erős magyar korona lecsúszása miatt a lehetetlenséggel határos:ez a szer: a konszolidáció, mely szolidnak ugyan szolid, de ha megbokrosodik, nem igen állhat meg előtte a Kón.-----------o-----------Minden emelkedik— Érthetetlen! Csak feleutat tettem a hegyen, mint tavaly és sokkal fáradtabb vagyok. Talán már a hegy is emelkedik?-----------o-----------
A sm u cigság netovábbja— No hallod! Száz korona borravalót adsz? Ez márőrültség!— Csitt! Hamis pénzt adtam. H— Akkor is elég lett volna egy hamis huszkoronás.



O I d a l iu j s M ?
Olvasóinkhoz!A papirrendelet a mai formájában tarthatatlan, mert hiszen 8 oldal még mindig túlsók egy napilap mondanivalójához. Ezt a kormány is belátta és elhatározta, hogy ezután az összes lapoknak együttesen engedélyez napi 8 oldalt. Ebbe a közös „8 oldali újságba" minden lap azt a cikket delegálja az őt megillető félhasábra, amit legfontosabbnak és legérdekesebbnek tart. Itt adjuk próbaképpen az új lap egy részét és a felelősséget Bethlen Istvánra hárítjuk, mert csakis ő a felelős azért, hogy a papirrendelet következtében ilyen gondolatok jutnak az eszünkbe.

S z ó z a t
P E S T I JO G R E N DMiklós-Klein Andor lapja azt írja, hogy „minden becsületes polgárnak össze kell fogni a haza megmentése érdekében és minden becsületes polgárnak helyén kell hogy legyen a szíve, ha áldozatot kell hozni e szent cél eléréséért*4. Lám, lám. a kis destruktív „becsületes polgároknak kell összefogni44 lapocska, a nyilvánosság kizárásával megjelenő Est, milyen burkoltan tudja megvédeni a maga íajtestvéreit ! Miklós Ármin lapja azt mondja, hogy a „becsületes polgárnak kell összefogni" és „áldozatot hozni", tehát nyilván azt akarja mondani, hogy csak a keresztény polgárok vegyék ki a részüket a munkából és az adakozásból. Azzal, hogy a nem-becsületes polgársággal kivételt tesz. nyilván ki akarja vonni hitsorsosait a kötelezettség alól. Mert azt csak nem állíthatja az Est se, hogy akad becsületes i z é . . .

PESTI NAPLÓ
TARKA KRÓNIKAAz ötletes színigazgató. Beöthy Lászlóról szól ez a kis ötletes apróság, a legzseniálisabb és legnagyszerűbb magyar szinidirektorról, akinek unbe- rufen nem is egy, de hat színháza van. Nagyon bájos kis történet, méltóztas- sanak csak meghallgatni, mert igazán új és híven tükrözi vissza az ötletes vezér ragyogó gondolkodását. Egy igen tehetséges fiatal Írónk, akinek nagy jövőt jósolnak (ne tessék ám rögtön kitalálni, hogy e sorok írójáról van szó!) fölkereste a vezért, hogy a millennium évében elfogadott darabjára előleget kérjen. A vezér keblére ölelte a fiatal írót. de pénzt nem adott.— Nincs! — hangzott a tőle megszokott ötletes válasz.— De hiszen mindig táblás ház van — mondta a tehetséges. Hogyan nincs pénz?

A vezér erre karonfogta és elvitte a Király-szinházhoz, ahol leakasztotta a „minden jegy elfogyott" táblát, amelyhez 1914 óta hozzá se nyúlt senki.— No barátom, — mondta szellemes mosollyal — nézze meg ennek a táblának a másik oldalát is. - vA tehetséges megfordította a táblát és olvasta:
| ELŐLEG FIATAL ! [Másfélóráig nevetett Beöthy Lászlónak ezen a ragyogó tréfáján, színházi körökben is sokat mulatnak ezen a kitűnőségen, Beöthy László Ötletes bohóságán. Nevessünk mi is! H a-h a-h a...

AZ ÚJSÁG
HÍREK.

— Ni1, most már tudja, miért 
ölesül a görögdinnye és miért drá
gul a törökkávé ?

V IL Á G
V E Z É R C IK KFrance Anatole azt mondja a Bonnard Sylvester vétkében, hogy a mű

vész a maga életét önti alkotásába. Ha France Anatole mondja, akkor ez 
úgy is van. mert France Anatole Renan tanítványa és Renan tanítványai nem tévednek. France Anatole nem volt zsidó, nem is Budapesten volt egyetemi hallgató, sőt azt is mondhatjuk, jóval előbb járt az egyetemre, mint Budapesten behozták a numerus clausust. így France Anatole elvégezte az egyetemet, de elvégezte volna talán akkor is, ha 1921 ben adja be fölvételi kérelmét a budapesti egyetemen, mert ismé
teljük. France Anatole nem zsidó s így France Anatolenak a tanításait elfogadhatják azok az urak. akik most nem 
fogadják el France Anatole tanításait. A Világouazonban nem lehet befolyásolni. Mi nem sokat törődünk ezzel, mint ahogy nem törődtünk nehéz megpróbáltatások idején azzal sem. hoy Kínában áttértek a méter- és a kilórendszerre. Mi ennek a rendszerváltozásnak is fölismertük a nagy súlyát, azoknak a kínai kilóknak, mintahogy mérlegelni tudjuk a súlyokat és a súlytalanokat minden európai mérlegen, de nem inogtunk meg, mert a Világot megingatni nem lehet. De hogy végre áttérjünk a tárgyra, az európai mérlegen mérlegeljük Beth len István cselekedeteit is és elmondjuk

mint Beleazár király lakodalmának hívatlan vőfélyei: Mene! Tekel! Uíar- szin! Azaz: megmérettél és híjjával ta- láltattál. (—y)

A NÉP
Kitört a yogiforradalom 

BengáliábanMinden lapot megelőztünk a hírrel
(A Nép tudósitóíától.) Az utolsó hetek izgalmai után tegnap kirobbant a forradalom. A yogik, akik mindig mint fölforgató elem szerepeltek Bengáliában, forradalmat szítottak. Hatszázezer yogi fölfegyverkezve végigrohant az utcán és a hatalmat követelte. A halottak száma eddig másfélmillió, ha nem kevesebb.A bengáliai forradalomnak tulajdon* képpen Rassayék az okai, mert ők követelték állandóan a yogi-rendet.

Pesti Hírlap
VIDÁM ÍRÁSO K

Gyermekszáj
A két és féléves Gyurika igy szól az 

apjához :— Papa. mielőtt a tőzsdére mennél, 
keménykalapot tegyél föl és vegyél ma
gadhoz esernyőt, mert azt hallottam, 
hogy ma a nehéz papírok fognak esni. . .
8 ÓRAI ÚJSÁG

SZÍNHÁZI krónikaE héten is tele van a tarsolyom sok mindenfélével. Nem mondhatok el mindent, de azt elárulom, hogy itt van aszeptemberés itt van a szezon. Megkezdődött. Persze ez még titok, az Operaházban se tudják, pedig már két hete játszanak, mert hogy a közönség még nem bizonyította be, hogy tudja . .  .Van más hirem. Arról van szó. hogyaz Offenbachrövidesen reprizre kerül. Szerzőt ez alkalommal számosán üdvözölték és eljött gratulálni hozzámFedák Sári is.aki, persze ez még titok, én is csak tegnap tudtam meg:hazajött Amerikából.Több hirem ma nincs.
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Bom bam erénylet a „G re sh a m " Kapujában

Bethlen István gróf. — Nincs sok bizalmam hozzá, hogy fölrobban. Ha még felelőtlen tenné o d a ! . . .  De egy felelős, fcozzá még szerkesztő ? ! . . .  *
Amiről az utcán beszélnekAz Andrássy-úton sétáltam. Egyéb szórakozás híjján azzal mulattattam magamat hogy megfigyeltem, miről beszélnek a mellettem eisurranó emberek. Mi sem könnyebb, mint Pesten ilyen apró megfigyeléseket tenni, mert sehol a világon nem beszélnek hangosabban az emberek, mint a mi gyönyörű fővárosunkban. Talán csak udvariasságból, talán csak azért, hogy a irfagamfajta csatangolok számára megkönnyítsék a megfigyelést. Tehát mendegélek és fülelek. Minden összefüggés nélkül jegyzem föl a hallottakat.— No hallja, az én hasamba akar ilyesmit bebeszélni! En mondom magának, itt minden emelkedni fog.— Majd bolond leszek venni, mikor minden olyan drága. Fogadok, hogy egyszerre beijt a krach és akkor dobálni fogják az árút.— Szokolt tart? Meg fogja keserűim. Csehországban minden pang, az nem állam, egy nap minden fölborul és akitor mi lesz a maga szokoljaival?— Nézze csak, Schwarcz úr. én jó hazafi vagyok, de a koronáról nagyon rossz a véleményem. A korona csak arra jó, hogy az ember vásároljon rajta.— Máma lekötöttem egy nagy üzletet. Két vágón zsiradék ab állomás. Hogy este hol leszek? Az Operában, a 7-es páholyban balra.— Kérlek, hagyj békén avval a bundával. Hát loptam a pénzt? És ha födözni kell a papirjaimat, akkor majd a bundádat adjam a safe-be?— Ne a Seícsikhez vigye a cipőjét talpalni. Az ézerötszázat kér. Én a Krizsákhoz vinném, ott csak ezernégyszáz. Mondja, nem adna nekem kçlcson ezernégyszázat?

— Hogy miből költ annyit? Hát nem tudja, milyen előkelő viszonya van? E gy  tőzsdediszponens tartja ki.— Szegény asszony! Milyen pechje van! Egy miniszteri tanácsos a barátja.— Trösztöt vegyen és Flórát. A maga tip p je i? ... Fölfordul az ember, ha beveszi.— Az én feleségem. . .  minden arannyá válik, amihez hozzányúl. Én pedig a régi aranyaimhoz nyúlok és eladogatom őket, hogy legyen miből vásárolni a feleségemnek.— Az egyik fiam tanár, a másik hivatalnok. A harmadik, az egy áldott jó lélek. A család szemefénye, büszkesége, W. C.-papirban ügynökösködik.— Micsoda? Hogy én nem értek a nagypolitikához? Próbáljon csak engem valaki este pofonütni. Rögtön hasbalövöm.
Tőzsdei töprengés— Vájjon beváit-e a Devizaközpont?
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Sokorópátkai tudatja egyetlen fiunokája 
születését Patacsi Dénessel

Minap házunk táján kelepöt a gója,Nem is vöt szívünknek egy csöpp nyugovója. Mert tizenöt lány közt nem vót fionoka S ez vót búbánatunk egyik legfőbb oka. Anyjukom is mindég, reggel, délben, este,Fiú lössz-e mán ez?, egyre csak azt leste. Mönyivel is fojton herbaiét itatott Belefőzött zsáját, cellert, citvormagot.Adott citronyos bort is neki, mög gyömbért S kisüstös pájinkát, erőset mög gyöngét. Belebújtatta az ura ködmönébe S mindön gezemücét csumiszót beléje.Egy lapát parázson mög is füstőgette.Rá is óvasgatott s gyükérrel ötette. Szénamurva-gőzzel is mögpárgógatta.Nincs is nyilallása azútátú fogva.Bazsalikummal, mög izsóffal spriccőte.Hogy fia lönne mán, a vágy máj megőte.Teca onokánktú mögkérdeztük szintén,Fitestvér kőne-e?, mondja mög őszintén.„Tedvesz öjedapám, ha szabad beszéni,Tajta bojnyút hozna intább dójanéni.“Tyű, az árgyélussát, ez osztán a kis lány,Kinek esze mán most is mijen szikrát hány Tátva maradt bizony mindnyájunknak szája.Hogy ill okos egy kisgazda onokája.Mer sokan nem tuggyák, én fogadni merők,Hogy egy tarka bornyú több-e, mint egy gyerök? Egyször csak mögszólal a vén ostromágyú. Gyűjjön kend le apjuk hamar a pallásrú.Itt a fiúgyerök, itt a reménységünk.Nem lössz mán ojj gyászos a mi öregségünk.
ThlfAflnflt -le9*ökéletesebb fogpép.™  (jdit é s  t is z t it . K ap h ató  m indenütt.

Vót oszt dinom-dánom, mög is csömöllöttem, Mivelhogy 5 tányér ürübürgét öttem.Elveszött az étvágy, jaj azon szegénynek.Aki mögtanájja, az ugyan hogy él meg?A bábasszony erre gázóta a hát^m,Kögyetlen jó orvos, illet még nem láttam. Hurkatőttőbü mög sok lópurgáciát Adott s fene tunná, miféle gráciát.Jót tött, mer a bogják közt ahogy leütem Pihenni, hát 4—5 kilót könnyebbütem.A gyerök körül oszt én s az öreganyja Sürögtünk-forogtunk, mint 2 fürge hangya. ; Kimustrájják úgy-e, mikor vén mán a ló,Kögyeímes pattantyúm is másra nem való.Csak bőcsőt ringatni, libát legeltetni, Házpásztorkodni, mog malacot ötetni.Tudod, a pacsérta csakis fenn éneköl,A vén banya mög más részrü fenének köll. ;Én se törődök most az ország bajával,Jáccogatok inkább a kis onokával,Csak ha emlögetik a fődadósrófot,Akkó, kedves komám, üttesd mög a drótot.S mint az olajozott ménkű úgy szaladok,Hogy ránk ne gyüjjenek még többféle adók.Mer mink mindönt adunk, amit Isten adott,Csak nem adunk soha se búzát, se zabot. #Legföllebb, mit Bugyi tapasztásért kapott Az ég veled, komám, kévánok jó napot!--------• ------- Másolta: —cs —c
A M E R IK A I H U M O R

A rossz szokásFeleség. — Drágám, tudod, hogy nem szeretem a dohányzást.Férj. — Nagyon helyes. Asszonyoknak nem is való.
Nem az ő hibájaBiró. — Ez bizony szomorú, ötvenéves koráig becsületes maradt és azután néhány dollár kedvéért bemocskolta a nevét.Fogoly. — Legyen méltányos, biró úr. Én nem tehetek róla, hogy a dollár olyan kevés volt.

HUNGÁRIA Telefon1 8 —0 8 .
LAKÁST TAKARÍT, FEST, 

POLOSKÁT IRT 
C T  PAX-VÁLLALATM l—46
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AKIK nem spekulálnak

— Aszondta a plébános ur, ne adjuk még el a búzát, hanem várjuk meg, míg azok a gaz zsidók fölverik az árát.
E g y  sarkutazó panaszos levele

Kedves Borsszem Jankó! A Déli Sarokról írom e sorokat, mert kénytelen voltam ideköltözni a Kőrút-sarokról az alább leirt kellemetlen körülmények miatt. Volt nekem, kérem, egy borbélyom, szerény, tisztességes olcsó borbély, aki nem nyúzott, hanem frizura-hajvágást, krémássan pár koronáért végzett el havonként egyszer becses fejemen. Mint említettem, tisztességes üzletember volt, aki az én borzas, dúshajú fejemből élt és számított rá, hogy egy hótnap alatt a haj ennyi és ennyi centiméterei nő meg pontosan abból a célból, hogy ő azt levághassa. Bevezette az üzleti könyveibe, hogy ennek a kócnak a fejemen mennyivel kell megnőnie, hogy ő abból naponta csirkebecsináltat ehessen. A hajam növésébe beleszámította a rezsimet és a Rezsint is, aki az ő férjhezadandó leánya. Ez mind rendben lett volna addig az időpontig, amíg az árak oly rohamosan nem nőttek, hogy ahhoz képest a hajam növése csak egy szerény kismiskát képzett. Attól kezdve a borbélyom megittasodott az áraktól és szerette volna, ha havon- ként többször vágatom a hajam. E célból doppingolni akarta
François

. Transsylvania
pezsgő

a hajamat, hogy az ő malmára hajtsa a kölni vizet. Hogy célját elérje, Tejfelenként, amikor az üzlet előtt elmentem, kiállt a bolt a'tajábl és fixirozta fejemet, hogy hajzatomat növésre buzdítsa. „Gazda szeme hizlalja a vetést*4 — mondja a közmondás és tényleg a hajam olyan dúsan kezdett nőni, hogy borbélyom örömmel legelt rajta a szemeivel. Engem azonban a sárga düh emésztett. Elhatároztam, hogy más sarokra költözöm s ezért a déli sarokra költöztem, ahol egy vad törzs kezébe jutottam. A főnök éppen most készül megskalpolni. Örömmel engedem magam, csakhogy borbélyomat kicsit meg- froclizzam. Azután rögtön hazautazom a Kőrút-sarokra.
A bizalom— Öregem, hidd el, én elvesztettem minden bizalmamat. Akkor kezet foghatunk! Ën is a Pálffy-bankba helyeztem.

□
 Kiméini akarja 

lábát?

Hordjon 
PA LM A sarkot!
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A súlyemelő világbajnok BudapestenCzája Bertalan világhírű súlyemelő-bajnok ma váratlanul Budapestre érkezett. Jövetelének kizárólagos célja a földadó
kulcs fölemelése, amelynek emelgetésében a próbaversenyen már több nagybirtokos, így Gaál Gaszton és társai, valamint több hadimilliomos kisgazda, sajnos, megszakadt. — Arról is értesítik Nagyatádról lapunkat, hogy ott két hadimilliomos kisgazda szeretettől duzzadó szívének nemes sugallatát követve, tegnap pont 9 órakor d. e. pillanatnyi elmezavarában 2—2 koronát adományozott a hadiárvák és özvegyek fölsegélyezésére. Mint szomorúan értesülünk, a nagylelkű és bőkezű adakozók a nagy megerőltetésben szintén megszakadtak és elvéreztek. A mélyen sújtott két szegény család iránt általános a részvét. Az elhunytakat és a 2—2 korona jótéteményt széleskörű rokonság gyászolja, akiknek rohamsegélyezésére belügyminiszteri engedéllyel a dús jövedelmű tanárok, hitoktatók, tudósok, irók, zenészek, orvosok körében, valamint az állami és magántisztviselők között országos gyűjtés indíttatott, amely a legvérmesebb kilátással kecsegtet.-------- c--------

A barom orvosFölfúvódott a luci fiskális bornyúja, mint valami hólyag. Nosza lett lótás-futás a háznál; el kell hívni a baromorvost. A valódi állatorvos valahol vidéken járt éppen; azért sebaj, van még Lucon más doktor is s különb, mint az előbb említett (már a gazdák szerint), mert az csak könyvből tanulta, amit tud, de Csóka Gazsi az más, arra az apja hagyta a tudományt.Jött is az öreg na^yméltóságosan; nem lehet az ő tudományával szaladni, nehez az. Nézi, tapogatja a bornyút, amint dukál.— Ugyan, Gazsi bácsi, — kérdi közben az ügyvéd úr — le tudja még lohasztani ennek a bornyúnak a hasát?— Lé-e? — válaszol Gazsi bácsi. — De bizony le, még ha kipukkad is bele! -------- o---------

É jszaka— Mi ez? Valami uj nevet adtak az utcámnak. Nem tudom elolvasni. . .  Bizonyosan valami magas szemilyiségről keresztelték e l . . .  ezért van olyan magasan.
® ©  SZERKESZTŐI ÜZENETEK ® ®Kéziratokat és rajzokat nem küld vissza a szerkesztőség.
A Borsszem Jankó leien szamát szedi ember 19-én, kedden 

zártuk le. — Régi olvasó. Mulatságosabb töprengéseket kérünk. — Dr. K. F. Mindakettő jóízű. Felelősünk szívesen üdvözli és minél sűrűbben elvárja látogatását. — F. Gy. Kettőt itt marasztottunk. A költőről és a kilenc rablóról szóló mese nagyon valószinűtlenül hangzik. Örömmel látjuk, hogy erőben, formában, gondolatban jelentős lépést tett előre. — S. S. így, humor nélkül, üres sablon marad ez a régi, telivér figura.— Albert. Vidáman pattog. Folytatása következzék! — F. G. önt is megfogta, önt sem eresztette el ez a kedves, régi vicc.— Grotius. Ezek bizony gyöngék. Telefonáljon bármely napon 33—24 alá, majd akkor megbeszéljük. A pótküldeményt T. D. levele jótékonyan különbözteti meg az előzőktől. — Tm. A gombamód szaporodó bank-tekintélyek és minden bokorban közgazdászok, akiknek egész ál-tudománya a N. Fr. Presse egy-egy cikkében gyökeredzik, újabban az „alákötni“ (unter- binden) igével mérgezik romlandó nyelvünket. „A gazdasági élet véredényeit alákötni“ — efféle nyelvi és értelmi badarságokat olvasunk. Nem ártana olykor magyarosan „lekötni" ezeket a 24 órás érvényű tudósokat, hogy se ne beszéljenek, se ne firkáljanak annyit. — Pont. ön cseh koronában kívánja a honoráriumot. Helyes. De akkor miért ir magyar koronaértékű vicceket? — V. M. Némi simítással és a fölös strófák kihagyásával; — Dr. Cs. G. Elmés, jönni fog. — M. M. Dettó,— Több levélről a jövő számban.
Nem jön zavarba— Micsoda? ötven koronát ad? — méltatlankodik orvos — Kinek szánta ezt, nekem vagy az inasomnak?— Mind a kettőjüknek, — felel nyugodtan a páciens.

Szerkesztik: Molnár Jenő és Bér Dezső A szerkesztésért felelős: Molnár Jenő Kiadótulajdonos: Borsszem Jankó lapkiadó r.-t Igazgató: Szekeres Rudolf

g u m i s a r o k  a cipőt t a r t ó s a b b á  és e l e g á n s a b b á  teszi.

A küldetés
( Heine)

Lovászt iám, kapj lóra s oly 
Sietve, mint sirály,
A várig meg se állj, ahol 
Lakik Duncan király.

Titokban tudakold meg itt,
Hirt bármely szolga ád:
Melyik királylány, oh melyik 
Jegyezte el magát?
Ha hallod, hogy a barna tán. 
Tudtomra gyorsan add!
Ha hallod, hogy a szőke lány.
Ne törd akkor magad.

A kötélgyártóhoz bemész,
Ott kötelet vegyél.
Aztán szép lassan hozd el és 
Szó nélkül tedd elém.

Szamolányi Gyula

P A L A  t TINUSÁ S V Á N Y
S Z T .

M A R G IT
S Z IG E T

V í z  JZ ?
Ü D ÍT ,

JÁ R V Á N Y O K 
T Ó L  M E G Ó V

K IELETI J. B u d a p e st. IV , Korona h e rc e g -u tc a  17. Gyárt legtökéletesebb kivitelben : m ü lá b a k a t, mii- k e ze k e t, s é rv k ö tö k e t,h a s k ö tő k e t, g u m m ig ö rcser h a r is n y á k a t stb. Dós választék az összes betegápolási gum m iárukb an  és m ű szerekb en .
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Képrejtvényeki. ii .

a  m egfe jtő k  között tizenkét Jutalmat sorsolunk ki. Egy rejtvény megfejtése elég a sorsolásban való részvételhez. Jutalmaink a következők:1. Egy nagy doboz t „Virág"-féle dessert,

2. W üveg sör, a Polgári Serfőzde 
gyártmánya (házhoz szállítva).

3. egy Sphinx-„Bl-O ZO N E“ -készlet (egy üveg szájvíz, egy doboz kettős francia fogpor, egy tégely fogpaszta), TELEFON: 18-OS.4. egy kis üveg

5—6. hat-hat doboz (sárga és fekete) 
„G L A D Y S" luxus-cipőkrém.7. egy nagy 

üveg ZoZó 
kölni viz.8. két darab P. Márkus Emilia-szappan.9. egy üveg „Óceán" iám. befőtt vagy egy doboz cuk
rozott gyümölcs.10. egy kiló Szent István-malátakávé.11. két pár Berson-gumisarok (férfiaknak és nőknek),12. egy nagy palack „R A P ID O L" folyékony fémtisztiió i
szer.A Borsszem Jankó 2851. (38.) számában közölt képrejtvények helyes megfejtése:

I. Árvaváralja II. Alapos előadásA multheti számunkban megjelent talányok helyes megfejtését 28-an küldték be. Nyertesek: 1. Reisz Etel (Budapest. VIII., Népszinház-utca 18. II. 31), akinek egy nagy doboz „Virág"-féle dessertet; 2. Saphir József (Budapest, VI., Nagymező-utca 19), akinek tíz üveg Polgári Serfőzdéi sört:3. Grünbaitm Erzsébet (Nagyatád, Somogymegye), akinek egy Sphinx-„BJ-OZONE"-készletet; 4. Dr. Béltelky Lajos (Békési, akinek egy kis üveg Hungária Casino habzóbort: 5. Török Károly (Budapest, VI., Vörösmarty-utca 48), akinek három- három doboz (sárga és fekete) ..GLADYS" luxus-cipőkrémet:6. Auiricht L. (Debreceni, akinek három-három doboz (sárga és fekete) „G LA D YS" luxus-cipőkrémet: 7. Wertheimer Ernő 
(Budapest, VII., Murányi-utca 48), akinek egy nagy üveg ZoZó kölni vizet: 8. Gáspár Mariska (Budapest. IX., Ferenc-tér 1.II. 6), akinek két darab Márkus Emilia-szappant: 9* Búzás István (Nyíregyházai, akinek egy üveg „Óceán" jam, befőtt vagy egy doboz cukrozott gyümölcsöt; 10. flacker Gyula 
(Budapest, IV.. Pégi posta-utca 1). akinek egy kiló Szent István- malátakávét: 11. Moizer Miklós (Pilisvörösvári, akinek két pár Berson-gumntisarkot: 12. Barkas Antal (Szobi, akinek egy nagy palack „RAPIDOL" folyékony fémtisztitó szert küld a kiadóhivatal.

------------------------------Ú JB Ó L  K A P H A T Ó  --------------------------- —

p ji DIDOI - - - -
■  ^ Hl mennyi fém g «Am Arm

M agyar Kapidol b. t. Budapest, V II., Hársfa-utca 57. 
Tele fon : József 139—33.

Saját gyártású

f é r f i - f e h é r n e m ù e k  
nyakkendők, úri divatáruk

NYAKKENDŐHÖZ
IV., K ígyó-utca 5 (K lotild -palota).

Nyakkendők nagyban is.

Rákóczi-út 32, I. em, I, a Rókus

vér- és nemi bete
gek részére .

fz ls t  S a l n m l t l i l
R e n d e lé s  e g é sz  nap. 

•kórházzal szem ben.

SzőnyegeketTUDUK TIVADAR ezánveolawltó «« rég: rongyosokat lé,s  legm agasabb arató*  
v e s z  v a g y  o a o r é l  

T U D U K  T IV A D A R  s z ő n y e g ja v l t ó  é s  t is z t ít ó t e le p e , VL, Dalst* 
Q/s. Flókfizlst: IV., Fereooiek-Ure 9,1. em. Telefoa 46-68. Meghívásra házáéi ) l *.■ *■■■■■■■■■■■■■■■■■•■■»■■iaaea■■■■>■■■■■■■*■■■■■■■■■■■■« r ■•■■Mt #■■■■■■■«■■■ ■■■«■■ ■■■■■•■■■■■ aaaiai ■■■■■■«■■■■•

sess

■ ■ssss

: :ssi is*■■
•*3s

ANGOLPARK
A

LEGKELLEMESEBB
SZÓRAKOZÓHELY

K Ö Z G A Z D A S Á GAz „Ocean** M agyar Konzervgyár korona tiszta nyereséget tüntet föl. és Kereskedelm i R észvénytársaság Az igazgatóság elhatározta, hogy a legutóbbi igazgatósági ülésén meg- i folyó hó 20-án megtartandó rendes állapította az 1921-22. üzletévi mér- közgyűlésnek javasolni fogja, hogy legét, mely az előző üzletévben elért ; részvényenként 100 korona (az elmúlt 2.046,673.11 K-val szemben 6.709,534.78 | évben (*) K) osztalék fizettessék ki.
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Falu si kaszinóban

mozit akar?Családi, 
iskolai, 
színházi

forduljon

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

BrillU n sok at, HîirtïttïSlKr'.tï: 
Székely Emil ékszerüzlete,
CliBF« t m é k  figyelni. Telefon: József 105-35.

Stella sütőpor, GUSTO-vanilincukor
a legjobb. K a p h a t ó  m in d e n ü tt !  1 Gyár : Budapest, Rottenbiller-u. 46.

Ratio
IICAREÏÏAPAPIR

fiatalos, 
üde arcbőrtvarázsol elő 10 nap alatt és eltávolít minden teinthibát, ú. m. : mitesszer, pattanás, sárgafolt, ránc, orrvörösség, likacsos, hervadt, petyhüdt bőrt, a dr. Kayserling- féle „H YV A R JO N - szépitő-szer. A kúra egyszerű, otthon végezhető, minden feltűnés nélkül. Befejezéseleikül, befejezése agyogó szépség- eségben és tiszta-után az arcbőr raj,ben, gyermeki üdeségben ______Ságban pompázik. — Egy adag 

120 korona. Csak Hyvarjon 
Ü llőm -teiszappant használjon. Ara 50.- K. — Postai rendelések Hyvarjon-gyár főraktárá
hoz : G r o s s  Antal, Budapest, 
V ili., József-kőrut 23 intézendök.

rszertár, VI., Andrássy-ut 26; chmaroff-drogéria, Rákóczi-út 50 és Erzsébet-körút 1 ; Róna-drogéria, Vili., József-körút 50.
KABATA CSOKOLÁDÉ VALÓDI• ti •

FINOM VER bőr- és nemi betegségek teljes gyógyításáralegjobban n r  U I T 7 fi F R hirnev«ajánlható l i l .  Ill I I i.U  L  rt intézett
BUDAPEST. Vili.. JÚZSEF-KORBT 8. SZAB.

TERNBERG udvari
Rákóczi-út 60, saját pilótájánál).

4 *  ■
**  1 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  e szk ö zlú n k . à

hangszar- Z 0(1g 0 r a . ; c im b a lo m -

és harmonium-terem, 
Etofon-szalon. SSSft
hanglemez-repertoárja. Az összes létező 
Mondain-táncok gramofonlemezen. lirM.A Pesti Lloyd-társulat nyomdája, Budapest, V., Mária Valéria-utca 12. (Nyomdaigazgató MÁRKUS PÁL.)




