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Kígyó-sziszegésIzzó a parázs s bár rajt’ a hamu.Ott szisszen a. szösszen a sanda g y a n ú .Mint kurta kigyó lágy lombok alatt Bujkál, kikerülve a napsugarat:— No nagysás, méltsás jó uraim.Én itt vagyok ám; a nevem: Ulain.— Én itt vagyok ám s nem üttök agyon.Bár némelyitek eped erre nagyon;Szép nem vagyok én, jó. sem vagyok én,De túltesz eszem a turán-fajokén.Bálványdöntö fura figura. ím:Nem egyén, — fogalom sziszegő Ulain.így szisszen a hang s van riadalom A szóteli. konclesi viadalon;Itt egy csurapé, ott egy kacagány Alul illan elő néminémü aggály S fut félsz moraja a padok sorain:— Ki tudja, mi mindent tud Ulain?Ja j, hátha ez is, ja? hátha az is?Csak most jut eszükbe, az ám, igaz is! Imitten-amottaft. imígy meg a m ú g y ...Csitt, sanda gyanú! Hallgass! Elaludj!Egy szélre remeg frakk és suba, ím.Ha leplet rángat ez orv Ulain.Csitt, sanda gyanú! Mérgezve e tör,Mely lesbül a nemzet mellire tör.Kettős az a nyelv, mely félre sziszeg S nem szól egyenest, — annak se hiszek.Hisz egy szót, ha hinnénk, jó uraira.Jobbak ti se lennétek, mint Ulain. (JÁ SZ )

Mihaszna András
m. kir. röndér szemlélődéseiVan itt ész ölég! Nem mögyünk köcs- csönkérni a berlini policájkamerádoktul, merhogy nemcsak mitűlünk sikkaji'ott el másfélkiló miliőt a Kopinincs, hanem ugyancsak egy milió- nyi radirum elemet emeltek el a nímöt 

Andreas Unnücc-oVX\\\ is. így hát nemzetközi livalizálásba kvittök vónánk. Majd a nemzetközi röndér- konglesszuson együtt fittyük a nyomukat! Hát űrajtuk mé nem röttyögnek a nasszájú firkász téns- urak? Ebbül is kiláccik, hogy nem a m. kir. észbe mög eréllbe van a hiba. hanem a gazosokba, akik úgy el vannak szapolodva, mint a sok polosok Pestön. Ezöket se lőhet kiirtani, pedig éjjel-nappal tettenérik ükét ezrivel, mög agyonnyomoznak egy tolonckocsira valót, oszt másnap mögén csak annyi az aprocitás.Arrúl mé nem Írtak a liporterök, hogy éngöm hitvány 
20ezör koronával sé tudott mögvesztögetni a szélhámos geróf- kisasszony, aki csak varólány vót, de most mán a hűvösön hámozza a szelet. Még hogy aszonta: humjak eggyet, amíg ű möglóg; de én átláttam a húszezrösin, oszt tapéntattal úgy daktiroszkoponyán lódítottam, hogy arrul kódúit. Csinállok én sok jó fogást, ha hejjembe gyün a gazos, de ha mögszök- dösik, pláne idegönyországba, hát törje utánna magát a nya- vala. Majd utói éri a Nemezis kamerádom!No öreg vakom, még kendrű is kisül, hogy álgeróf, oszt úgy kódulja össze az alaptőkét a varutázáshoz mög a szun- dikátusi árfolamhoz. Azé hát billögjünk befele a hűvösre, nehogy napszúrást kapjon kend ebbe a fene kánikullába. M. m. r. m. 1.

CT)egves3tegettehA múlt héten levelet hozott számomra a posta. Miután láttam, hogy a borítékon az Első Általános Rebachbank r.-t cégjelzése díszeleg, kissé izgatottan olvastam a levél tartalmát, amely imigyen szólt:
Mélyen tisztelt Uram! Vettünk az ön számlájára és veszélyére 50 darab Egyesült Fogvájó-részvényt, amelyet intézetünk a tegnapi napon vezetett be a tőzsdére. Miután ennek a papírnak az árát önnek a kibocsátási áron számoljuk el, tehát darabonként 30,000 koronáért, viszont a papir a bevezetés napján 

20,000 koronára esett le, kérjük önt, hogy a részvényeket másfél millió lefizetése ellenében átvenni szíveskedjék. Ha ön a papírokra nem reflektálna, úgy kérjük, hogy az ötszázezer korona differenciát és 45,000 korona költséget (zsiródíj. alkuszdíj stb.) küldjön be. Teljes tisztelettel az Első Általános 
Rebachbank."Amint a levelet elolvastam, rögtön láttam, hogy itt egy burkolt megvesztegetési kisérletről van szó. A bank le akar engem kötelezni azzal, hogy elveszít nekem egy félmillió rossz magyar koronát. Miután nem tudtam, hogy mi a teendőm, elhatároztam, hogy közéletünk néhány ismertebb szereplőjéhez fordulok tanácsért. Elsősorban Ulain Ferencet kerestem föl, aki, mint a Nemzeti Hitelintézet igazgatója, nagyobb differenciaveszteségeket produkált a bank kommittenseinek, mint az összes pesti bankok együttvéve.— Iskolapéldája a megvesztegetésnek — mondta ki a szentenciát a nagy férfiú. — A bank így akarja önt berántani. Szerintem ezt a veszteséget nem szabad elfogadni. A zsidó bankok ismert trükkje ez. Adja ide azt a levelet. Majd a ceglédi parlamentben szóvá teszem. Úgyis régen keresek már egy képviselőt, aki kapott ilyen levelet.— Pardon. — mondtam szerényen — én nem vagyok képviselő. Csak képviselöválasztó. De az is csak az országosnál, a községinél nem. Mert Wolffék kihagytak.— ön tehát destruktív? — kérdezte fejlett iróniával. Akkor már tudom, miért kapott a banktól ilyen levelet!Szólt és sarkonfordulva otthagyott. Na, gondoltam, most már csak megtudom, mi az igazság, mert fölmegyek én magához a miniszteréhez. És elmentem Nagy Emilhez.— Mit mondott Ulain? — ez volt az első kérdése.— Azt mondta, hogy vesztegetés. Jogi szempontból.— Na, hátha Ulain, mint jogász, annak tartja, akkor biztosan nem az. Én megbízom az ő judiciumában.Most már igazán nem tudtam, hányadán vagyok. Kérdést intéztem még Kiss Menyhérthez, aki nagy tőzsdei szakember.— Nem szabad a bankot visszautasítani — mondta. — Ez azt jelentené, hogy a bank nyakába akarja sózni a veszteséget, ön nem lehet a banknak lekötelezettje. Én mondom magának, hogy ne kezdjen ki a zsidó bankokkal. Én velük dolgozom már sok éve. Fizesse ki a differenciát.Három nap és három éjjel törtem a fejem, hogy mit csináljak. Senkisem tudott jó tanácsot adni. Ekkor jött a nagy hossz. Minden papir árfolyama meghatszorozódott. Még az Egyesült Fogvájó is fölszaladt a duplájára. Ez megadta nekem a választ töprengéseimre. Átvettem a papirt s kerestem rajta másfél milliót. Most nem mondhatja a bank. hogy lekötelezett.------  STELLA

Kedves Borsszem Jankó!Olvasom, hogy Cegléden nem hagyták beszélni az igazságügyminisztert. Vigasztalódjék szegény az én még szomorúbb példámon! Engem hallgatni nem hagytak azok a bizonyos illetéktelen kerek. Tisztelettel egy kinumerusz- 
klauzuszolt. -------- o------- -

Kedves Borsszem Jankó!Mit szól ehhez a hosszantartó hosszhoz? Már azt hittem a tavasszal, hogy befagy a Jégéin, Backot lőttem a malomiparral, befüthetek az Ófámmal, öngyilkosságot követtem el a Fegyverrel, leégek a Láng-tói, félangol leszek a fíur-tól, tönkretesz a Rimám, megkeserít a Cukor, nyakig benne leszek a Af átrág y  d-ban. Máv-ot csinál belőlem a Keleti, magába bo- londit a Schwartzer; megehetem azt az avas Szalámit, elnyel az Óceán, csapnivaló lesz a Telefon, nem mozog a Star-film és melegem lesz a Lukács-fürdő-iá 1 stb. Pedig mindennek éppen az ellenkezője következett be. No, nem baj. Tisztelettel 
Hossz (azelőtt Bessz) Artur.
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T o l d i - H u s z á r

— Fickók, ha nem nézném elnöki voltomat, Fejetekhez vágnám csengető-botomat.
V I D É K I  T R O M B I T A

A képviselőtestület megvesztegetése Mucsán 
Szindikátusi részvényeket kaptak a község előkelőiKözségünket néhány nap óta heves izgalomban tartja az a vád, amelyet Hulláin Ferenc képviselőtestületi faivédelmi tag emelt a mucsai közélet előkelőségei ellen. Eszerint a Mucsai 
Központi Takarékpénztár a helyi tőzsdére általa bevezetendő 
Maftir- és S/ntérreJt/m-részvényekből egész csomót alacsony árfolyamon bocsátott a képviselőtestület befolyásos tagjai és az elöljáróság rendelkezésére. A részvények bevezetésével a Takarék a Sáie és Szróli helyi bankbizományi céget bizta meg, amely előbb szemérmetlen módon a helyi ébredő-íajvédelmi sajtónak, a Botond Bárdjá-nak főszerkesztőjét. Lohozhy Lehelt vesztegette meg 100 darab részvény erejéig, majd a közvéleményt így elnémítván, tovább ment a korrumpálás terén.A Hulláin Ferenc k&zében lévő bizonyítékok szerint a legtöbb részvényt Koplulaghy Jaroszláv exportőrgróf és Vlk Po- djebrád baromorvos, a helyi „Csak a faját!** faj védelmi párt vezérei kapták. A Maftir (Mucsai Alkimisták Fa- és Tözeg- /mitáló Részvénytársasága) bevezetési árfolyama 150 korona volt, ezzel szemben a helybéli nagytözsdén (trafikjog elvéve a zsidótól!) már az első napon 160 koronán jegyezték. A mucsai gyepmesteri telepet finanszírozó Sintérrexirn bevezetési kurzusa 40 korona volt, a ’tőzsdén azonban már 42 körül vásárolták. A fölháborodás elemi erővel tört ki. Hullain. aki eddig sikertelenül vádolta meg Ridrich Istvánt, községünk vashámorának és a török-magyar árú- és fajforgalmi r.-t.-nak agilis igazgatóját II. Vilmos császár detronizálásával és a 48-as szabadságharc letörésével, ezúttal fogékony talajra talált a Pipa- fiúkban, akik méltó haragjukban, hogy nekik nem jutott bevezetési árfolyam, a Sáje és Szróli cég főnökeivel szemben felelőtlen kilengéseket követtek el. A helybéli Liba-Zsiró erre való tekintettel elhalasztotta a legközelebbi kasszanapot. ami

már csak azért is érthei'ő, mert a Pipa-fiúk a napikasszát fajvédelmi célokra kisajátították a kellemesen elgyöngitett Sáje és Szróli cégtől.Eisa von Kuhschnappel guvernáns k. a. izgatása folytán 
Daru Illés csendőrkáplár még aznap este sorra igazoltatta községünk izraelitáit, akik „vé gesrien!*4 kiáltással fejenként ezer koronát adományoztak önként a helyi fajvédelmi sajtó- alapra. Főt. Bujtár Frazibundusz úr fölszólitására az egybegyűlt ébredők elégették a Borsszem Jankó egy számát (özv. 
Kuczordné nagyasszonyunk volt szíves rendelkezésre bocsátani a saját előfizetett példányát) és diadalmenetben vonultak 
Hullain Ferenc lakása elé, Koplulaghy Jaroszláv vadőrgrófot és Vlk Podjebrád baromorvost a részvények elfogadása miatt átadták a közmegvetésnek, mely hírre a korona a szomszéd községben egy ponttal leesett. A Pipa-fiúk a helybéli nagy- tőzsde bezárását követelték, tekintettel arra. hogy ők nem kaptak Maftirt és Sintérreximet. ellenben már é héten száz percenttel drágábban kellett trafikot vásárolniok. A tőzsde vezetősége permanens ülést tart, amelyről eddig csupán Fleissiz Sándor szivárgott ki. A Mucsai Tőzsde című gazdasági és soronként fizetett szaklap mai száma külön rovatot nyitott „Jáá- majd Maft1r“ címen, ami helybéli orientalistánk szerint any- nyit jelent: .Álljon elő az utolsó!** (Gyöngéd célzás arra a niemandra, aki nem kapott szindikátusi részvényt.)Általános derültséget keltett, hogy Kiss Menyhért, községünk alkalmi költője, a fajvédők díszelnöke, kisded vagyonát, amelyet verseskönyvének tíz példányával szerzett, a 
Mucsai Tőzsde nyomdájának papírjába fektette. Községünk nyugalmát egyedül Héjjas Iván jelenléte tudná helyreállítani, miért is táviratilag kértük Rakovszky Iván belügyminisztertől, hogy küldje le hozzánk a felekezeti béke és a szociális rend helyreállítása végett. -------- o----------

Uj közmondásNagy Emil az igazságügyminiszter, oda a kurzusigazság/♦ Kurzusig3iz?ág vagy kurzusi gazság ? (A szedő)
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tűnődések
S e lffe n ste in e r  Solomontal** Eszembe iotja o Feitl Blecherzer 

Pakson, oki minden engesztelűnapkor nád
ion zokogta o templomba és verte o mellit 
hangossali oz Imácóságoknál Mondta neki 
o Gavrile Tintenfleck. oki ült mellette: 
„Hallod-e. nekem sah: megmondhatod, mi- 
csede nádi bűn terheli tűled o lélekt. hódi 
minden esztendőbe iái tudsz iái got ni ?u 
Mire felelt o Feitl: ..Gavrile testvér, neked 
elárulok. Tudod, nekem von ed kocsmám 
és tartok két kasszirirajlejnt és o fijotolság 

nádion sokat és csúnyán vétkezik nálom. ott and dorbézoliák. 
berúgják és sok öle ián bort megf űzetnek, omit meg’ sem itták 
és o tűzetésnél rosszul számolok. . .  Hát én ne zokogiak. mikar 
kuli kérni oz Istent o bünbacsánatér? !“  — Mondta o Gavrile: 
„ Nádion szép von tűled, de ho idj belátod, hát akkor űdj se fogod 
tübbé tenni.u — Erre fülorditött o Gavrile: „Te marha, oki vádi. 
hát akkor mibül éliek?u — Akaó-kakaó ezek o gorázdo feleliit- 
lenck. Ük is belátnok o sok bűnt. o iilkosságt. o roblást. o posz- 
titást . . . d e  hát mibül éljenek?O Kürtekészen o robbi sak prédikálta, de o szovoi o leve- 
gűbc elszálltak és nem sináltak semmi hotást. Eccer oztán lépett 
o szúszékre és eztet mondta o hitküsségnek: , .Bejelentem nektek, 
hódi mileien nádi és mé.j hálávol tartozók oz elülgyáróságnok, 
oki visszaotasitott oz én kérésemet, hódi vedien nekem o hit- 
küsség ed tehénkét, mert küllütt nekem meg o saládomnok ed 
kis teiecske. Nem odtátok meg nékem, hát nádion szépen kü- 
szünüm. Én sokat kértem már tűletek: hódi Járjatok mindennap 
o templomba, hódi szombaton ne sináliátok üzleteket. hódi ne 
saljátok meg edmást, hódi iámbar, istenfélü nép ledietek. . .  De 
tik nem hallgattok rám. Tépelüdtem; bizemosan én nem vad jók 
edj igoz ember, mert o Szentirás szovoi szerint: szivbül gyüvő 
szövök szívhez iotnak! De most. hódi ed tehenet kértem, oztot 
biztosan todom. hódi o szivem igoz őszinte hevével kértem és 
még se nem odtátok meg. Tehát köszünüm. hódi én vad jók edi 
igoz ember és saksupán tik vadítok piszok ja ázatos fráterek 
o világon!“  — Girem-górem o Bethlen excellenc eddig se helie- 
selt oz ébredük dalgát, de nem hatott rájuk, — hát biztoson 
nem volt üszinte és nem szivbül sinálta oz akciókat oz ébredük 
ellen. De most, hódi oz ekraziías összeesküvők ntet is kipécniz- 
tek. ez bizemositja. hódi o Bethlen oreság von ed becsületes 
férifiú. -------- c---------

A szalmaözvegy fejlődéstörténete 
három rövid levélben

I. Az első év után. 'Egyetlen imádott drága kis Feleségem! Mióta elmentél, seholsem találom a helyemet. Olyan vagyok, mint' a részeg vagy akit főbe kólintották Ha otthon vagyok, minden Rád emlékeztet és menekülnöm kell. mert nem birom a nagy szív- fájdalmat. Ha másutt vagyok, hazakerget a vágy, hogy a Te holmijaid között legyek, hogy az itthagyott ruháid illatát szívjam be. Hiába megyek társaságba, unatkozom. A barátnőid nem érdekelnek, sőt ha látom őket, csupa szomorúság leszek, mert Rád emlékeztetnek. Most érzem csak, mennyire szeretlek. Mindig Rád gondol a Tégedet forrón imádó hű férjed.

II. Tíz év múlvaKedves Anyuskám! Egyformán telnek a napok, amióta ] elmentél. Nappal hivatal, délután egy kis alvás, este ki a szabadba. Idehaza minden rendben van. A Kati tegnap éjfél után jött haza. Te biztosan megdorgáltad volna, de én mél- ! tánylom az ő emberi jussát és különben is olyan nehéz ma  ̂jó szobalányt kapni. Sztanyekné meghívott vacsorára, két ■ fehér ruhámat' a tisztitóba adtam, a kalaposnőd többször 3 keresett, a házmesterné valami mosókonyha-ügyet beszélt • meg velem. Szóval egészen nyugodt lehetsz. Pihenj és szórakozzál. Ha a hivatalos munkám engedi, egy hét múlva le- | utazom hozzád. Pá, csókollak.
III. Húsz év múlvaDrága Anyusom! Jaj de borzasztó ez az egyedüllét Ha tudnád, mennyit szenvedek. Tegnap is két fokkal hidegebbre csinálta Mari a fürdőmet a kelleténél, a teát* meg túlmelegen adta. Mikor lefeküdtem és a rendes borogatást akartam a lábamra tenni, kiderült, hogy se lavór, se ruha nincs az ágyam előtt. A nyári nadrágaimat nem tudom használni, mert minden második gomb hiányzik. És egyéb ilyen bosszúságok. Most érzem csak, mennyire hiányzol nekem. Egy nappal se ! maradj tovább, mint ahogy megbeszélí*ük. Szeretettel ölel a Te szenvedő jó férjed. Másolta: DZSIN

Aranyköpések
A lélek kiül az arcra. Alighanem rosszul van. friss levegőre

van szüksége. *
Az isteni bülcseségböl mindaz megvan az emberben, ami 

hiányzik az emberből.
*

A fültiinési viszketeg a lélek bőrbetegsége.

A házasságot az égben kütik. a pokolban folytatják és a 
füldün fejezik be. *

A nők csak a kígyó karcsúságát irigylik. A sziszegését el
tanulták. Az alattomosságát fölülmúlták.

*

Okos embernek is lehetnek bolond gondolatai. A bolondnak 
csak egy van: hogy nem bolond.

Az itatóst is kidobják, ha teleitta magát. K. E.

ÉrtesítésÉrtesítjük a közvéleményt hogy Kiss Menyhért képviselő úrnak részvényünk tőzsdei bevezetése esetén 100 drb. ingyen részvényt fogunk ajándékozni, a hazai humor fejlesztése terén szerzett parlamenti érdemei elismeréséül.-------- o--------  Borsszem Jankó r.-t.
Mondja csak,kedves Czigány Sándor úr, tud ön nyugodtan aludni, amióta nincs az ágya alatt az a pár kiló ekrazit?



30. szám BORSSZEM JANKÓ 5. oldal

Hej9 C e g lé d !...
Hol egykor Kossuth harsogott 
S a földből nőtt ki a sereg:
Szájasan rikácsolnak ott 
A Hall erek s a Lehnerek.
Hű magyarok szemeiből 
E csúf látványra könny pereg:
Mi lett Ceglédből és velünk,
Hová jutottunk, emberek?-------- o --------

A tihanyi visszhangnálÉn. — Mi az a részvényügyben, amitől nem fél a szocialista?A visszhang. — . . . a  lista.-------- o---------
Magyar bánatA lelkem Kárpát ormain 

Megpihenő saskeselyű:
Vijjogva tépi szivemet.
Mely fájdalomtól keserű.
Lelkem sötét varjúcsapat 
Az Alföld szürke téréin.
A károgásuk: vád, panasz,
A szárnyuk: csüggedéseim.
A lelkem alkony a Tiszán.
Mint bánatom. oly hallgatag.
S tűnődik, mig a mélybe néz.
Mi benne több: a könny? a hab?

Szam olányi üyula-------- o---------
Tőzsdei töprengés— Vájjon igaz-e az a rémhír, hogy Kiss Menyhért elpechelés céljából vett Ujságüzem-részvényt'?-------- o--------

Dal
Nekem bánatok éjszakát havaztak.
S jöttél megváltó derülésnek.
Jöttél Ígéretnek, tavasznak.
Halotti életem esengőn 
Rádnyitja ifjúit. ámuló szemét.
Tavaszi lány. te éltető: jövendőm.
S úgy szentülsz benne szerelemmé. 
Mintha e rejtelmes úihodást 
Egy mámoros isten üzenné.
Már remegek, bízok és hiszek. 
Szememben fölgyűl a boldogság, élet. 
S megindul mint szűz. tavaszi vizek.

(Cseh-Szlovákia) Merényi Gyula

M it  c s in á l  a  t i s z tv is e lő ?

Mit csinál mostanában az ura odahaza?Most nincs semmi komolyabb dolga, hát unalmában a családi pótlékot szaporítja,
BevásárlásFÉR J. — Honnan jössz, édesem?FELESÉG. =  Randevúm volt. . .  amint látod. . .  Itt a szatyrom, a bűnjel. . .  A piacon volt randevúm a drágasággal. . .  Képzeld. . .— Az ilyen randevúknak mindig én iszom meg a levét.=  Hát bizony olcsó húsnak híg a leve.— Olcsón vásároltál? Na, csakhogy végre ezt is hallom.=  Csókold meg a te drága kis feleségedet. Mindent összevásároltam és alig költöttem ezer koronát. Hát ezt csinália utánam valaki. . .— (megcsókolja): Te a n g y a l...=  Várj, kérlek, mindjárt elmondom, hogyan történt az egész. Figyelmeztetlek, ne vágj a szavamba. Hát először is zsírt vettem, kérlek. Igaz ugyan, hogy sorba kellett állni érte. He szívesen zsírálltam. . .  Lemérettem féldeka zsírt. Aztán vettem két deka marhahúst. . .  Az idegeim zongoráztak. Lisztre gondoltam és vásároltam egyszerre huszonöt gramm nullást, itt van a puderos dobozomban. . .  Mivel tudom, hogy szereted a

sajtot, vettem egy egész tucat lyukat belőle. . .  (Hadarva.) És vettem kockacukrot féldarabot és vettem petrezselymet egy egész szálat és vettem félhüvely zöldbabot és vettem három atom törött borsot és vettem két molekula paprikát és hogy a gyerekeknek is meglegyen az örömük, vettem egy milliliter tejet, ami szerencsésen kifutott. . .— Kifutott?=  Kifutott ezer koronából. (Tovább hadar.) Hát látod. így kell vásárolni. . .  így aztán nem halunk éhen. . .  Ugy-e. édesem, igazam van, ugy-e okos kis feleség a te drágaságod?. . .  És most hadd üljek le és engedd, hogy vegyek még valamit, mert alig állok a lábamon . . .— Mit akarsz még venni?=  (lihegve): Lélegzetet. p \ M l

Siessünkazzal a százezerkoronással, mert mire ideér, úgy látszik, már csak ötvenezret fog érni.
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BUDAPESTI HÍRESSÉGEKXXXV IÍ. Dr. BARACS M ARCELL

— Azt hiszem, nem csináltunk rossz cserét. Kivonultunkugyan a főváros közgyűléséből, de bevonultunk a főváros szívébe. -------- a---------
R bumor csődjeNem vagyok pénzügyminiszter, nem riadok vissza a csőd gondolatától s már előre is jelzem: rövid időn belül be kell jelentenem az összes humoristák nevében a humor telies csődjét. A humor örök anyaga, az élet, bosszút esküdött ellenünk -s a sok gúnyolódásra feleletül, mint valami kis szemtelen majom, vigyorgó pofával szembeköpött bennünket.Megkaptuk a magunkét az élettől, amelynek hibáit torzítani, apró furcsaságait még furcsábbá tenni igyekeztünk. Szemünkbe röhög most az élet. amelynek azelőtt annyi borsot törtünk az orra alá.Pedig most már bevallhatjuk, hogy még pár évvel ezelőtt nem is voltak olyan nagyok a hibái, hogy okvetlen ostorozni kellett volna. Ki lehetett volna még bírni gúnyolódás nélkül, ha egy kicsit uralkodik magán az ember.Nagyon vétkesnek érezzük magunkat az önuralom hiánya miatt s ennek tulajdonítom, hogy az élet íme most bosszút állt rajtunk, nevetőkön.Annak idején, mikor két krajcárral emelkedett a cipőpertli ára, azt irtuk, hogy a cipőpertli nagyzási hóbortban szenved s hogy két koronába kerül, pedig akkor még csak húsz krajcárig merészkedett. Ma a kirakatokból háromszázkoronás cipőpertlik vigyorognak ránk. mintha mondanák:. * — No, szegény bolondok, nem jobban tudunk mi viccelni?Régente, ha Sócherke úr a kávéházban húszkoronást váltott, megírtuk róla, hogy milliomos lett. Ma ugyanő ötvenezerkoronással fizet a kávéházban s megjegyzi:— Barátom, teljesen le vagyok égve, ez a pár kroncsi össz- vagyonom.Hajdan Panamy politikus úrról kisült, hogy fából vaskarikát szállított s félmilliót lopott el az előirányzott összegből. Ma egv egyszerű vajutaspicli „várjatok kint rám, rögtön i.övök!“ kiáltással száznegyven milliót csapol le az állam pénzéből.Ha régen egy fáradt, beteg képviselő egy percre elszunditott az ülésteremben, vezércikkeztek róla s egész életét megkeserítették vele. Ma Kuna Pé mellé külön teremszolgai állást szervezett a nemzetgyűlés, hogy legyen, aki szavazáskor mély álmából fölrázza őt.

A boldog békeidőben, ha a parlamentben valaki felé azt kiáltották:— Mi lesz a sajtpanamával? — a közvélemény, a sajtó fölhördült rá s az illetőnek maga ellen bizottság kiküldését kellett kérnie, amely kiszaglássza a dolgot. Ma, aki felé naponta tízszer nem kiálíják: „Gazember !“ , azt a tulajdon barátai le sem köpik.Bizony az élet millió torz arcával minden vonalon ránk tromfolt s ő kacag bennünket, szegény elkomolyodott humoristákat, mert olyan ferde már. hogy nem lehet jobban elferdíteni, olyan furcsa már, hogy nem is lehet furcsább, olyan gonosz már, hogy gonoszabbat kitalálni sem lehet.Nem is tudunk már igazi vicces cikket Írni, mert az élet elkaparintotta s elírta előlünk a témákat, mint ahogy a fenti cikk is ezt mutatja. CA RÁ M Y

Kéj ma élni!Mily unalmas volt valaha az » újság! Csupa csirkelopás, ke- rékpárelgázolás, tű zeset... Ma: Kopinits, Kovács-testvérek, multigyilkosok, tariíaemelintések, politika, tőzsde. . .  meg kell őrülni a sok nagyszerű eseménytől. Ki hal meg napjainkban aggkori végelgyengülésben, ma, amikor'a pesti telefon ...?  Gyönyörűség ma élni!Azelőtt mily keyéssé ismerték itt Pesten az embert s különösen engem, b-osztályú halandót: most mindenki ismer. Uton- útfélen bizalmasan megszólítanak, hogy as/ongyák: te zsidó!Tej valutában vásároljuk a káposztásmegyeri tehenészet budakeszi mellékfolyóját és aranygaluskaparitásban a dimenzió- sorvadásos zsömlét.A földrajzi eltolódások is érdekesek. Hogy Zürich ily túlközel fekszik Pesthez, ki tudta azelőtt?És a többi szenzáció: Három a grácia a Fővárosi Szünet- fumigáló Színházban: a pékeknek ugyan nem kenyere az en suite drágítás, de a z é r t ...;  Népszavahihető forrásból tudjuk, hogy A Nép nem szavahihető; minden Czigány a maga ekra- zitját tagadja; a haussedalmas tőzsdeepidémia árnyáéban 100%.Mennyi esemény! Kéj ma élni! (C)

Belpolitikai morfondálás— Vájjon melyik árt inkább az ország hitelének: A Nép szava, vagy a Népszava?

\ On rosszul 
! számol

mert nem a vételár a mértékadó, ha
nem — hogy mennyire kiadós a 
használatban. A „kjegyű 
Franckból csak feleannyi szükséges, 
mint más kávépótlékból és mégis 
jobb kávét kap. Csak olyan csoma
gokat fogadjon tehát el, melyen gyári 
jegyünk: a kávédaráló — és alá
írásunk: FRANCK  H EN R IK  FIAI 
— található.
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Kedves Borsszem Jankó!Képzelje csak, a borbélyom ma alaposan bevágta az állam jobb szélét. Ugy-e, ha följelentem, megbüntetik az ipsét az 
állam hatályosabb védelméről szóló törvény alapján? Tisztelettel L  J .

Rendelés— Kérem, doktor úr. valahányszor hosszabb utat csinálok, megdagadnak a lábaim. Mit használjak?— Az attól függ, hol van dolga. Használhatja a földalattit, az autóbuszt, vagi' ha Rákospalotán van dolga, a Bur-vasútat.
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Baron David of
gazdasági levele 

Tollyáss Dániel kasznárnak
Kelt Balaton- Feldvár, 1923, Cani-culla 

Saját villa beim Canal della Lldó

T aiáss!Vettem magáiul a cédula, amibe tücsköt-bogarat összehord nekem. Ha nem lenne olvan kék a nemessy vérem, megkékülni kellene attul a sok íoucherationtul. amiket maga ósdi egyéni akcióival az én Minta- Oecohnomiámban halmoz. Maga kibogarázza avval a. goy barom- doktorral, aki baromnak grand, de docteurnak petite (úgy maga éljen, ahogy ezt a finom franÇais- juif szóvicct megért!), hogy nem sáskák pusztítanak a pusztáimon, hanem holmi Áitatós Manó (Mantis religiosa) népies nevű prücskök ciripelnek az első lábukkal. . .  Hallja, Tajáss! Ne keverjen maga a bogarakba is felekezeti nuanceot, ha más bogara nincs, — hogy ciripeljenek a maga szőrös íülibe b e le ! ...  (Tudhatná, ez az egyiptomi tchapáche Thut-Ankh-Ámen bosszúja, aki a bogarak csipkedésével tölti ki 3000 éves antiszemit bosszúját.)Evvel vis-à-vis tönkretarolják nekem az egész gabona- termécbet, horribilis napi gageval. ami kirúg egy-két milliónra! Megőrült maga, Tajáss! Mért nem Tajáss-gránát maga, hogy explodálna! Micsoda froçelirozàs ez magátul? Ha nem volnék Kegyes Uraságh, magát már rég penziónba raktam volna, de így csak B-listára teszek magát s ezentúl vakon követ és észnélkül az én Agrár-instruktióimat. Az igaz, eddig is ész nélkül csinált azt a sok ballépéchet és nebengreifot. Maga még ott tart. hogy applikálhat azt az antik-systámt de Hohenhám?! Maga nem egy hochem! Hámot a nyakába rég megérdemelt volna az obsittal együtt. És ha megpukkad, akkord is rekord-terméchet fog produkálni az én nagybirtokom és csak azért is dollárba fogok exportálni!Ha amerikai autóm megérkezik a Leviathan-tól, személyesen fogok inspicirozni. Addig is idehegyezzen a maga lapát- füleit: az aratáchet és a tchépeléchet a már leküldött kaszálló- machinák és tchéplőgarniturákkal vezettessen, az ugyancsak leküldött elektrotechnikus-ingenieurök által. Mert én már nem fizetek azt' a sok fölösleges napszámt, pláne búzaparitácheban, ahogy az arató-urak akarják. Egy fraçet! A gép és modern tech- nika és az én nemzetgazdasági tudományom pótolnak bőven a

paraszti-emberi erőt és munkát. Én nálam nem lesz több strike! (ügy áldjon vagy verjen magát a Schorsch keze, ahogy maga eztet ért!)Még megérek, hogy maga helyett is egy automata-inspektort állítok be, vagy ki, akit innen dirigálok elektrice salját nyári hajlékomból; — csak nyomok egy gombot és az úgy táncol, ahogy én fütyülök. Mert magát már hiába nyomogatok. Addig is fütyülök magára én. a kegyes Uraságh:
baron David of Wewrewshegyÿ

U. i. Nekem többet ne dugjon az orrát az Ágnes bajaiba! Csak haggyon kihordani a terméchet. máskor is kibírta a bir- tcque! Au contraire: arra legyen gondja, hogy az Uradalmi Lelencházamban natúr adják le a tejet a Milli-Máryk és ne manipulálják a vízvezetékkel. Baron v. Föntebby

Börze az Országház-téren* — A B. J .  bevezetett munkatársától —Szenzációs hatása volt az üzleti életre, hogy a bankközi forgalmat immár hivatalosan is áttolták a Szabadság-térről az Országház-térre. Ulain Ferenc, az előkelő egyezményes „Honmentő r.-t.44 Cég tőzsdei diszponense, panaszt emelt a tőzsde elnökségénél, hogy egyes szélsőbaloldali ügynökök (valószínűleg destruktív szándékkal) fölhajtják az ingyenrészvények árfolyamát.
Kiss Menyhért a fajvédőkulisszban ma új papirt vezetett be a tőzsdére: az „Ujságüzem“ -et. Benfentesek közül sokan csodálkoznak, hogy a kitűnő tőzsér a „Kakaó44 és „Bomba44, valamint „Ekrazit44-értékeket ekként kontreminálta. De a konstruktív piacon várható hossz (különösen a megnyúlt orrhossz) talán ezt a példátlan lépést is megmagyarázza.
Nagy Emil, a zsiró új elnöke, bejelentette, hogy a tőzsde- tanács fölhatalmazása alapján Ulain tőzsdetag panaszát vizsgálat tárgyává teszi s gondoskodni fog arról, hogy az eddig mellőzött képviselő-részvényesek szintén érvényesíthessék elővételi jogaikat.Nagy üzlet volt Vabank-ban, Neaddabank-ban, Teseadda- 

bank-ban. Ingyen lehetett kapni (már a kinek) a Bauxit-oU bár úgy hiríik, hogy a Cséry-féle szemétbányából is nagyobb kitermelés Ígérkezik az idei ciklusra. Nyomdák közül a már említett „Ujságüzem44 volt a favorit, bár itt egyesek ismét Ébredő egyéni és tranzakciókat emlegettek. Malmokban lanyha lett a hangulat, mióta köztudomású lett, hogy az Egys^g^s-szövetkezetnél mindenki más malomban őröl. Faiparban emlegették a Rossz-fáf, amit egyesek a tűzre tettek. A különfélék piacán a Jutát keresték sűrűn, de így ejtették ki: Jut-e? t. i. tiszteletbeli részvény a kérdezőnek.A Konyak-ot Bogya, az Őstermelő-1 Patacsi, a Műtrágyád Ulain, a Monitor-i Nagyatádi, a Star-fiim-et, mint általában a mozipapirokat, Gömbös és a Szózat-koncern, a Királyautó-t Andrássy Gyula kereste.Nem jegyzett értékek: Konszolidáció. Képviselői össze
férhetetlenség. Közéleti tisztaság. De csak papíron* R IP I

C S O D A B O G Á RHát ez hogy lehet?„Nem mindennapi, komoly, okos úrinő ismeretségét keresi a nyarat Pesten töltő 22 éves, csinos, kicsi izr. úrilány. Leveleket fiókkiadóba kér. „Csak egy nyár“ jeligére. Házasság eset
leg le h e tsé g e s(E g y  pesti lap apróhirdetéseiből.)
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Bevezetés a tőzsdére

A Rombach-uccában— Hallottad? Vass József romboló kereszténységről beszélt Cegléden.— Szép időket érünk. Legközelebb már Vázsonyi romboló destrukcióról fog beszélni!
Hausse idején— Megleptem a feleségemet a születésnapjára. Köttettem neki egy zsömpert.— Akkor én okosabban csináltam. A hozzávalót vettem meg: egy kötés Pamutot.
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Naiv kérdés KÖZGAZDASÁG— Besszben is elfogadnák a bevezetési árfolyamot?
SZERKESZTŐI ÜZENETEKKéziratokat és rajzokat nem küld vissza a szerkesztőség.

A Borsszem Jankó jelen számát kedden, iulius 24-én zártuk 
le. — Hű olvasó. (Alföld ) Ha minden iráshibát kiszerkesztenénk, ami cégtáblákon, reklámokon található, egyébre sem jutna hely hasábjainkon. — Sz. Gy. Contre coeur történik. Helykérdés az egész. Sorra kerülnek. Üdv! — Destruktív, ön azt kérdezi, vájjon nem menne-e könnyebben azoknak a képviselőknek a kinyomozása akik nem kaptak szindikátusi részvényeket'? Igen ám, csakhogy a negatívumot még kevésbbé lehet bizonyítani. —  K. Gy. Ha Mexikóban csakugyan kést szúrtak volna Villa tábornokba és a kanálisba dobták volna* akkor elsülne a szóvicc. Azonban másképp esett a dolog. A vicc helyet't revolver sült el. — F—ch I—n. Ez mégsem szép öntől, szép kegyelmes! Ezentúl már csak úgy lesz, hogy háromhónaponként' egyszer leplez le? Hohó, önnek kötelességei vannak a pecsenyére éhes közvéleménnyel szemben. — Demokrata. Talpraesett. A tőzsdén jegyzett és a tőzsdén nem jegyzett értékek között a demokrata párt egyenlő számban van képviselve. Amott a „Fábián", emitt a „Bródi". — Százezres. Gyerünk azzal a mutatványszámmal! Ha sokáig késlekedik, egy szót sem írunk önről, inkább várunk egy kicsit az utódjáig. — Devizaközpont. Önök mindennap jegyzik a lirát. Hogy áll önöknél Kiss Menyhért és Lehner István? — Zugligeti nyaralók. Örujk helyben szerzik be a nyaralásra valót? — T. S. A negyedévi lejáratkor figyelmeztessen. Sok esélye van. — R. Gy. Mikor a panaszos levelet megírta, a küldemény már úton volt. — g. e. Ezek bizony gyöngécs- kék. Valamelyes ötletet is. kérünk. — Több levélről a jövő 
számban Szerkesztik: Molnár Jen ő és Bér Dezső  A szerkesztésért felelős: Molnár Jenő  Kiadótulajdonos: Borsszem  Jankó lapkiadó r.-t. Igazgató: Szekeres Rudolf

Nyelvek, fülek, csend, figyelem, 
Szóm fontos beszédre emelem.
Ha egészséged első gondod,
Csak használj mindig lysoformot.

Gyerünk 
az Angol 

ParkbaLegjobb b élyeggyűjtő szaklap a Bélyegvilág. Megrendelhető Jászai bélyegkereskedés, Budapest, IV., Kossuth Lajos-ucca 6 .

A M agyar Forgalm i Bank r - t .közgyűlésén a i  igazgatóság jelentést tett arról, hogy a háború előtti külföldi valuta-adósságai tárgyában megállapodást létesített. Ezzel kapcsolatosan a közgyűlés az intézet alaptőkéjének 
1 0 0  millióra való fölemelését határozta el A régi részvényeseket minden egy darab régi részvény után egy darab úi, mára folyó üzletévre osztalékjogosult részvény illeti met 8000 korona átvételi árfolyamon. A régi részvényeseknek az elővételre fö. nem ajánlott részvényekből 50,000 darabot az intézet külföldi hitelezőivel léte - itett egyezség alapján ezek a hitelezők fogják átvenni, inig a fönnmaradó 50,000 darab részvénynek a kibocsátási árnál lényegesen nagyobb áron szabad kézf ői való gyakorlása f. é. július 23-tól augusztus 4-ig az intézet pénztáránál eszközölhető.A Bródl W aggongyár közli velünk, h)g* rövidesen énékes valutáns részvénnyel gyarapodik a budapesti értéktőzsde árfolyamlapja. Jugoszlávia egyedüli waggongyarának és egyik jelentékenyebb vasipari vállalatának részvénye kerül a piacra : A bródi wag- gongyáré. A bródi waggongyár alaptőkéje 40.000,000 dinár, a 100 dinár n. é. részvények értékét 6—700 dinárra becsülik. A waggongy rtáson kívül vasszerkezeti és hídépítési munkára is be van rendezve. Most folynak a munkálatok a repülőgépgyártás berendezésére. Megre delésekkel évekre el van látva, leginkább a jugoszláv állam részéről. A részvényeket a budapesti, bécsi és zágrábi tőzsdén fogják bevezetni.A M agyar-O lasz Bank r .-t részvényeseinek rendkívüli közg/ülése elhatározta az intézeti alaptőkének350.000. 000 koronáról 700.000,0)0 koronára való fölemelését. A kibocsátásra kerülő 1.750,000 darab új részvény összességében 1 : 1 arányban darabonként 3200 korona áron elővételre a régi részvénye ik n e k  ajánltatik föl. Az elővételi jog e hónap 2 0 —2 S-ig gyakorolható. Az új részvények a folyó üzletév nyereségében részesednek. A közgyűlés egyidejűleg Commendatore dr. Arturo Castiglione tanárt az igazgatóság tagjává választotta.A Fáblán-féle Vas- és Fém árú- ryá r r.-t. ez évi május 19-én megtartott közgyűlése az alaptőkének48.000. 000 koronára való fölemelését határozta el. A régi rés/.vényesek 2: 1 arányban vehetnek át darabonként 600 korona fizetése ellenében új részvényeket. Az elővételi jog Rollitzer, Rosenberg és Társa banküzlet betéti társaságánál gyakorolható (Budapest, V , Árpád-utca 8 )Czinner és T ársa Szalá  n igyár r.-t. Szeged folyó hó 1 2 -én tartott rendkívüli közgyűlése elhatározta az alaptőkének 160 millióra való fölemelését. A részvények 1:2 arányban 1923. évi szelvénnyel 450 koronás árban adatnak ki. Az elővételi jog a Magyar-Német Bank r.-t. főpénztáránál gyakorolható.

Az Első Törökszentm iklósi G őzmalom r t. közgyűlése elhatározta, hogy rószvéhyenkét 80 korona osztalékot fizet a Magyar Országos Központi Takarékpénztárnál, valamint, hogy az alaptőkét 12.009,000 K-ról 24.000,000 ko'onara emeli föl. Az elővételi jog július 21-től 28-ig bezárólag a Magyar O.szágos Központi Takarékpénztár 1. emeleti pénztáránál gyakorolható 1 : 1  arányban à 800) korona nettó.Az Ált lános Faipari és Fa- kcreskedelm i r.-t. közgyűlése jóváhagyta az igazgatóság által előterjesztett mérleget s kimondta, hogy a 12.111,837.11 korona tiszta nyereségből a tartalékoknak megfelelő dotálása után osztalékul részvényenként 50 korona fizettessék ki. Egyben elhatározta az alaptőkének 50 millió koronáról 130 millió koronára való fölemelését. Az új részvényekre a régi részvényeseket elővételi jog illeti meg 1 : 1  arányban, mely darabonként 1 0 0 0  korona átvételi ár lefizetése ellenében a „Mercur" Váltóüzleti Részvénytársaságnál gyakorolandó.A Del Kelet Viszontbiztosító r.-t., amely az e múlt üzleti évben 2 0 0  °o osztalékot fizetett, a részvények tőzsdei iegyeztetesét fogja kérni. Az intézet a Frankfurti Általános Biztositó Társaság magyarországi telepeinek jogút dja és annak összes üzleteit a folyó évben átvette. Érdekeltségéhez tartozik : A „Dunántúl",.az „Ivria" (Budapesten és Nagyváradon), a Román Lloyd, a temesvári biztosit* intézetek, valamint a Frankfurti Biztositó magyar, osztrák és cseh telepei és a frankfurti anyaintézet összes üzleteiből való részesedés. A tőzsdei bevezetést a Strasser és Társa bank (V., Nádor-ucca 1 1 ) fogja intézni.A M agyar Szalám igyár r.-t. igazgatósága elhatározta, hogy a f. hó 29-ére összehívandó rendkívüli közgyűlésén javasolni fogja az alaptőkének 300 millióról 500 millióra való fölemelését. A tőkeemelést indokolja az érdekkörébe tartozó bel- és külföldi vállalatok hatalmas fejlődése és tőkeemelései, továbbá a Kolozsvári (Heinrich) Szappangyár r -t. többségének megszerzése és Debrecenben a Debreceni Első Takarékpénztárraj együtt megszerzett 1835 óta fennálló Kuc’zik- féle Húsfeldolgozótelep átvétele. A társaság Debrecenben nagyobb arányú hizlalda és szalámigyárat és külön vállalatot létesít a Debrecenben centra- lizálódott román sertésimport és tranzit lebonyolítására A javaslat szerint minden öt régi részvény után két új részvény vehető át darabonként 5000 koronáért. A társaság ezenkívül minden öt régi részvényre tárcájából egy Czinner-szalámi-részvényt ad ingyen a részvényeseknekA Pesti V icto ria  Gőzm alom  július 26-ára egybehívott közgyűlése részvényenként 1 0 0 0  korona osztalék (100,000 darab 1922-re osztalékjogosult részvény à 1 0 0 0 , összesen 103 millió korona) kifizetését hatá ózta.
M in t  é r te sü lü n k , az ezüst- és aranvbeváltáson kivül brilliánsékszerbeváltás is eszközölhető, IV., Vármegye-utca 7 Brilliánsbeváltás 1 0 -12-ig. Pénztári órák aranyra és ezüstre 9—5-ig.______________________________________

Antik órák
és zsebórakü lön legességek  
S Z É K E L Y  B É L A  órásnál,
W esse lényi U I.  (Károly-körút sarok.)

GYÓGYÍT
ü d ít

TELEFON: J. 112-59 
GELLÉRTRAKPARTI
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Képrejtvény

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

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

5. egy üveg „ Lysoform",
6. egy Sphinx-„BI-OZONE"-készlet (egy üveg szájvíz, egy doboz kettős francia fogpor, egy tégely fogpaszta),7. egy darab P. Márkus Emilia arcápoló szappan,
8. egy nagy 

üveg ZoZó 
kölni viz,9. egy doboz „Uhu" kávépótlék,

10. két pár Berson-gumisarok (férfiaknak és nőknek),
11. egy nagy palack RAPIDÜ L folyékony fémtisztitó szer.A Borsszem Jankó 2895. (29.) számában közölt képreitvény helyes megfejtése: TörténelemA multheti számunkban megjelent talány helyes megfejtését 95-en küldték be. Nyertesek: 1. Rózsás Dezső (Budapest, VI.,

Szondy-u. 11), akinek tíz üveg Polgári Serfőzdéi Tavaszi sört; 2. Rónai Ödön (Budapest, IV., Kigyó-u. 5), akinek egy doboz „Ovomaltine4* tápszert; 3. Fodor Sándor (Budapest, VI., Nagymező-u. 30), akinek egy nagy doboz „Virág“-íéle desservet; 4. özv. Stern Adolfné (Budapest, VI., Aradi-u. 30), akinek egy nagy doboz „Oceán“ cukrozott gyümölcsöt; 5. Schwartz József (Budapest, II., Margit-körút 5), akinek egy üveg „Lysoform“-ot; 6. dr. Havas Károly (Budapest, VI., Aradi-u. 11), akinek egy Sphinx-„BI-OZONE“ -készletet; 7. Safier Artur (Budapest, VI., Nagymező-ii. 19), akinek egy darab P. Márkus Emilia-szappant; 8. Márkus Pálné (Buda
pest, V., Mária Valéria-u. 12), akinek egy nagy üveg ZoZó kölni vizet; 9. Dely József (Mezőhegyes), akinek egy doboz „Uhu“ kávépótlékot; 10. Erdösi Dezső (Budapest, IV., Ger- lóczy-u. 11), akinek két pár Berson-gumisarkot; 11. Pataky Gyula (Miskolc), akinek egy nagy palack „RAPIDO L“ folyékony fémtisztitó szert küld a kiadóhivatal.

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

—  B U D A P E S T ,  VII., N E F E L E J T S -U C C A  12. _ _ _

E”  LŐFIZETEK ÖNNEK 
a BORSSZEM JANKÓ*ranegyedévre 25,000 korona névértékű elhasznált magyar bélyeg beküldése ellenében. JÁSZA I B O R IS K A  b é ly e g k e re sk e d é s  

B u d ap e st, IV .f K o ssu th  Lajos-ucca  6.

M
űvészies képkeretek

Kézimunkák szakszerű keretezéseVáradi Bélánál, Budapest, Andrássy-út 43. j

f f  v é r - é s  n em i b e ts*

f f it ’ k l n r i n - V l i í t l
Rendelés egész nap.

Ilé k ó e z i-ú t  32, I. e m . I, a  R ó ftcu s-k ó rh á zza l sze m b e n »

no» ti
■

módjára kószáltok, lézengtek, ténferegtek, időtöket 
pocsékoljátok, ahelyett, hogy bármilyen ingatlan, ház, 
villa, telek adás-vétele, lakasátadás, cserélés, pénze
teknek kitűnő jövedelem mellett való elhelyezése vagy 
tökével finanszírozó társ szerzése végett azonnal a 
Lloyd é r té k e s ítő  v á lla la th o z  fordulnátok,

LLOYD értékesítő
BAROSS-TÉR TIZENÖT SZÁM 
(Keleti pályaudvar mellett)



A  n ő i  n e m

— Ellácska, megkértem a kezét és a mamája nemet modott.— Ugyan Pista! H^t még mindig nincs tisztában a női nem-mel?
fö ls z e r e lé s e k  le g o lc só b b a n  
b e sz e re z h e tő k

Sport- és jjumiáruház-ban
Szányiel, M a rk fe ld  é s  H e ld

VII., K ir á ly -u c c a  39. szám .
Telefon: József 128—21.

Kerékpárok
gyermekkerékpárok, csomagszállítók, gummik, alkatrészek le g o lcsó b b a nH I Á c q H Í  n ^ í i l r  I  c\ kerékpár-raktár és gyártás. Budapest, Mémet-

U l U o a U l  LSCa.1V L d b Z l U  ucca 4 5  .Árjegyzék ingyen. Tel. : József tO-94
Ingatlanok, gyárak, irodák, üzlet- 
helyiségek, lakások, albérleti szobák 

kaphatók
U i i C T Ó r  A e  C t o i n o r  a d á s -v é te li ir o d a  V.f Zrinyi-u. 1.Telefon: 81—08. (Gresham-palota.)

lá tc sö v e k , id ő je lz ő k  
k é sz íté se  é s  ja v ítá sa  

le g o lc só b b a n  c sa kModern szemüvegek *
B A R N A  A N D O R  látszerspecialista
m ű h e lyé b e n  VII., Iz a b e lla -u tc a  11. Postai szétküldés naponta.

R a t i o
cicareïïapapir

ARANY
SZŐKE
HAJ! Van ennél szebb?A felülmulhatat- í b  A i <lan Hyvarjon-féle » f  W  W  W  Golden Hair Wash világosbarna, vörös, szőke vagy fekete hajat fokozatosan világossá, majd aranyragyo- gásúvá változtatja át. Nem festőszer. Teljesen ártalmatlan. Számtalan esetben kipróbálva. Csodás eredmény.Egy nagy üveg K  <500.— Főraktár: Budapesten Török József gyógyszertár, Király-u. 12. Opera- gyógyszertár, VI., Andrássy-út 26. Kartschmaroff-drogéria, Rákóczi-út 50 és Erzsébet-körút 1 ; Róna-drogéria, VIII., József-körút 50.

G L E IC H E N B E R Gklimatikus gyógyhely Steiermarkban, kiváló, hatásos, természetes" gyógyforrásokkal, tüdő-, orr- és gégebetegeknek. Ig e n  m érséke lt sz o lid  á rak  úgy  
a la k á so k n á l, m int az e llá tá sn á l. Vasútállomástól, Fehring, állandó kocsi- és autóközlekedés.

A Pe*ti Llovd-társulat nyomdája, Budapest, V„ Mária Valéna-utca 12. iNvomdaieizgató MARKUS PAL.)


