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Bethlen. — Segítség ! Elmerülök a papirpénztengerben . . .
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A malacbandaEgyütt a banda. Végre egyesült Mind. aki másutt fölsült vagy lesült;Ki mind külön primás lenni akar S nem tűrte már meg a nagy zenekar.Válogatott faj-cigánygyerekek.A tudományuk: cigánykerekek.Meg egy-két nóta. mollból átirt durban.Milyet csudálhatsz szerelmes kandúrban.Gömbös a primás, húrját nyeggeti,Eckhardt kontrázik elszántan neki;Brácsás Friedrich tányérozni se rest Kiss M. fuvoláz: — Ha leszáll Az E s t . , ,A klarinétot mely szintén faji.Pofázva fújja Lehner-Lendvai.Zord hangokhoz vesz „hősi*4 melle nagy szuszt: Sebaj, ha közben elvéti a taktust!Az öregbögön nagy kegyetlenül Haller csirizes marka hegedül;Rozzant cimbalmon Ulain vadúl S részvény-irigységtől sárgulva dúl.Homályba borul a háttér, ahol — Persze potyára — Bogya konyakot Véget nem ér a hamis handabanda.Ha fölsivalkodik a malacbanda.Repertoárok vedlett szőnyegén Forog folyton: — Vagyok olyan legény!Lehner nótája: — Szennyes az én ingem;Meg az a másik : — Nem anya szült engem, .  Szomjas a banda! — erről is van strófa.Meg: — Szeged alatt van egy akasztó fa ...S fölbődül végre, mint pocsolya-tenger.Szent himnuszuk: magasztos Erger-Berger!E nótától remegnek a falak.Ebben pompásan összejátszanak;Kéz. láb. tüdő, fej együtt működik.A hangokat valósággal köpik.S bár még az is, ki hozzájuk szegül.Fájó fülét befogva menekül,Ök húzzák egyre, percre meg nem állnak:A malacbanda muzsikál — magának. (JÁ SZ )-------- o--------
Tűnődések

Seiffensteiner Solomontal
0  füorgán o fajvédűktiil most no- 

ponta hozza cikkt o bonkokrul. hódi ükét 
leleplezzen. Errül iotja eszembe ed hit- 
küsségi válosztás Dambaváron. O Chajme 
Schmalzhosen minden erűvel megokodá- 
Hozni okort. hód o hitküsségi elnük oz 
Arje Knóbl ledien, okire o Chaimc horo- 
gudta. Okivei sak üsszeiütte oz óceán, 
hangosan mandait neki: „Hollotta. oz oz 
Arje Knóbl megint ele rasekól okorio lenni !"  
0  v dloszt ás megtűrt ént és o rasekól téngy- 

leg oz Arié Knóbl lett. 0  Chajme kérdüre hivto o tagokat, 
ómért o Knóblra szovozták. omire ezek felelték neki: „Hát 
nem te mindég nekönk mondtál, hódi oz Arje okor megintelen 
lenni rasekól?" Mink oztot hittönk. hódi te ed kortes vádi 
tűié és neki propagand sinálsz!" — Bim bóm ozok o leleplező 
cikkek. Folton küzülnek oz igozgotósági togok neveit o nodi- 
bankoktul, hód mHejen elűkelű oreságok ottand vannak. Oki 
azt at olvas, mindjárt nadiobb lesz tűié o biz oda Horn és o nodj- 
bankok nevetnek o morkakba és gondolják: Jle ie n  olcsó rek
lám nekönk még sohase nem vált! Sak oz oz edjetlen kár, 
hódi nem tübben olvassák azokat o faivédű lapokt"

Kedves Borsszem Jankó!Igaz az a rémhír, hogy nem a szakértő ülnök üli le a büntetést? Akkor mire való? Tisztelettel eg.v haíymaárús.

RÖVID HÍREK .-r Személyi hír. Nagy Emil igazságügyminiszter, gyakori elszólására való tekintettel, a Nagy Slemil nevet veszi föl. (Magyar Tévirati Hiroda.)X  ötéves találkozó. Friedrich István ez úton kéri föl politikai iskolatársait, akikkel 1918 október 'régén lépett köz* pályára, hogy elveik és céljaik összeegyeztetése végett találkozzanak a régi parlamentben. Nem kell megijedni: az új parlament fajvédő-nivója kötelez.=  Elnézés. Bethlen István gróf a Várban Gömbös Gyulával találkozott Mint értesülünk, igen elnézőek voltak egymással szemben.□  Fogadás. Dr. Sarla T. Andor egyetemi orvostanár ma délután 3—4 közt fogadott. A tőzsdése jelent meg nála. Az utóbbi nyert.O  A feledékeny igazgatóság. A magyar államvasutak tarifája e héten a régi (a tegnapi) maradt.§ Beöthy László beteg? Mint értesülünk az Unió-szin- házak vezérigazgatója több eredeti darabot kivételesen elolvasott. Most újabb két évig nem olvas.* Névtelenek klubja. Az egységes párt kétharmadrésze ilyen néven klubot alapit(.) Valorizálás. Pechvogel Jánost, aki mindössze egy napig élt együtt a feleségével, családi öröm érte: hármas ikrei rszülettek. Fölfordult gazdasági életünkben is föltűnő, hogy egyszeri befektetés ilyen dús gyümölcsöket hoz.[.] Lirai verseny. A lirai költészet a múlt héten ötezer koronáról tízezerre lendült föl. Az árakban további szilár- dulás várható, noha a papírokat erősen fölvizezik.t  Elvesztette a fogadást A „Hangli**-ban egy férfi fogadott, hogy a szomszéd asztalnál ülő négy nő. akik éktelenül lármás társalgást folytattak, tőzsdések feleségei. Elvesztette a fogadást. Tőzsdézők feleségei voltak.Efcj Leforrázta magát. Eckhardt Tibor, az elmúlt négyéves kurzusnak tüzön-vizen lelkes tagja, élesen bírálta Bethlen és társai négyéves politikájáts Csereakció. A fajvédő blokk érdekes átiratot kapott a szomszédos államokból. Tekintettel ama bokros érdemekre, amelyeket Eckhardt, Friedrich. Wolff, Haller, Lehner, Ulain és társaik a magyar faj megvédése körül szereztek, a nagynémetek Nagyatádi Szabó, a csehek Szíjj Bálint a románok Csontos bácsi átengedését kérik a maguk fajának megvédése végett. A jogcímük ugyanaz lenne, mint Magyarországon Eckhardt-Wolff éknak. -------- o-
Másodszor nem megy

Kedves Borsszem Jankó! Roppant élvezettel olvastam Szabó Dezső folyóiratában, milyen hévvel hadakozik a legitimisták és fajvédők ellen. Nem is az tetszett olyan nagyon, hogy a fajvédőket 4iti, hanem azok a kiszólások. . .  na, valami nagyszerűek!Például ezt kérdi a többi közt: „összetévesztette-e már valaki Friedrich Istvánt a nadragulyával?4*Hát kérem, én erre megfelelnék és illetékes is volnék erre, mert tudnék tárgyilagos lenni, t. i. sem Friedrich Istvánt, sem a nadragulyát még nem láttam. De nem felelek, mert emlékszem . . .  és pedig arra, hogy egyszer irt valamit Szabó Dezső Feliper Sándorról, meg jó zsidóról, meg árverezésről. Mikor aztán elég sokan sajnálták Szabót és elég sokan dicsérték Fellnert. akkor előállt Szabó Dezső, hogy az egész csak tréfa és hogy a „Zöldfa** belső szobájában találódott ki.No persze, maid hogy én raitam nevessen Szabó, hogy én ezt az egész hadakozást a legitimisták ellen elhittem és mikor már legjobban tüzelek, hogy így meg amúgy, igaza van Szabónak, a végén az egész nadragulya-kérdésről azt mondja, hogy tréfa, hogy kitalálta?. . .  Nem ettem nadragulyát! (M —S)

Újfajta „dementia"— Papa. kérlek, mi az a dementia senilis?— Az. kérlek, fiam. a nagyon öreg emberek betegsége. 
Mindent elfelejtenek, ami a múltban történt.— Es hogy mondják azt, ha a fiatalok felejtenek el mindent?— A z t? . . .  Annak dementia gömbösiensis a neve.
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Nyári reggel
Vígan szivem akkor dalolna.
Ma a világ csak egy ucca volna. 
Bérház volna benne száz.
Minden nemzet csak egy ház.

Mindenik ház kapuja tárva.
Mert tolvaj ottan sohase járna. 
Oonoszszivü és gálád,
Békén élne száz család.

Akkor volna csak szép a reggel, 
Vígan indulnék meg. gyalogszerrel, 
Fülemben madárzene.
Fiákker sem kellene.

Kezem vig csengetyüket rázna. 
Málló! beköszönnék minden házba. 
Szép jóreggelt! Itt a tej!
Keljetek munkára, hej!

A gyárak nagy kürtője búgna.
Kicsi templomok harangja zúgna,
S míg az uccán ballagok,
Nyílnának az ablakok.

Zörögne a redőny a bolton,
Fs megsüvegelnék embervoltom. 
Merre reggel elmegyek.
Világjáró reggelek!

Járnám a szép ftccát. a szentet.
Amíg csak a dolgok rendje enged. 
Ma nem enged, annál" jobb.
A mezőre kifutok.

Ott őrködik a jó Mezőőr,
Lerázza a port az érkezőről.
Isten veled, nagyvilág!
Leszek lila vadvirág.

BR Ó D Y LÁ SZLÓ

Anyagcsere— Mondja, mit szí maga?— Dohányjövedéket.— És mit szí a dohányjövedék?— A véremet.-------- o--------
Korai halál— Korán halt meg a kedves férje? Beöthy László. — Minek is irt ez a Feri ilyen angyal-szerepet? Lám, egészen— Oh nagyon! Reggel négy órakor. jól megtanult rö p ü ln i...

Utójátékaz „Égi és földi szereleméhez

ífj. Bombdr (DibálvEgy híres lakásspeciálista kollégát biróf úton kidobtak a saját lakásából.Azt kérdezem tőle:— Hogy lehet ez, ügyvéd ú r ? . . .  Önnel, a híres speciálistá- val, megeshetik ilyesmi? . . .— Ezt magam is így akartam, — feleli — mert ezentúl a birtokon kívüli eljárást akarom tanulmányozni. *Dicsekszik a kollégám, hogy ő a szigorlattól nem fél, mert egy kegyelmes úr rokona van, aki protezsálja.— Nézze, kolléga úr, — mondom neki — amit maga mond, annak mindig a fele szokott igazlenni. Az a protektor-rokona is bizonyosan nem kegyelmes, csak /é/kegyelinű! •

Elmegy előttünk egy vízum-speciálista kolléga:— Látja, — mondom egy kartársamnak — ez az úr csak egy v betűvel tér el Horatiustól.— Hogyan? — kérdezi.— Úgy, hogy Horatius a^ mondotta: „.Risurn teneatis amici!“ — ő pedig azt mondja: „Visum teneatis amici!“--------o---------
Kedves Borsszem Jankó!Rettenetes! A kisfiam nagyzási mániában szenved. Azt hiszi, járathatom elemibe. De miből? Tisztelettel egy szegény 

milliomos. -------- o--------
Kedves Borsszem Jankó!Olvasom, hogy Budavári, a rég nem hallott kedves, szót kért Cegléd piacán, összetartást, békességet s elsősorban a zsidóság megbecsülését hirdetve. A hallgatóság rémitöen megharagudott ésMámpavasra kívánta — a zsidókat. Hát én ezt az egyet igazán nem helyeslem. Már t. i. ami a lámpavasat illeti. Mert ha ezek a destruktív elemek mind a lámpákra kerülnének. még attól a kis világosságtól is meg lennénk fosztva, amit Magyarországon a Budaváriak terjesztenek. Tisztelettel 

egy éjjeli bak- és sakter.
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Tőzsdésné meg az iró
Tőzsdézné Öméltóságának bemutatják az ismert Írót. Ez 

alkalomból a következő párbeszéd folyik le:Tőzsdésné. — Már régen vágytam megismerkedni magáv a l . . .Az Író. =  És most ki van elégítve a kíváncsisága?—- Igen, maga olyan intelligencs képű. Akárcsak a férjem, a Samu. «%=  Úgy látom, sokra becsüli a férjét.— Nna. . .  úgy körülbelül öt mifliárdra, unberu-. . .  fene egye m e g ... hogy megrontották a magamfajta fajtamagyar nő nyelvét ezek a síberek.=  Méltóságos asszony súlyt helyez a nyelvtisztaságra, ugyebár?— Az csak természetes. Nálam a legfinomabb szájvíz lesz használva. De mért kérdezi ezt? Mester úr talán orvos is?=  Dehogy, kérem de mint írót minden csekélység érdekel.— Az én nyelvem egy csekélység? Akkor még nem ismeri! De Ígérem, hogy magáról csupa jót fogok mondani és ajánlani fogom a regényeit az én előkelő körömben. Mondja csak, hogy jutnak az eszibe azok a . . .  hogy is m on d ják?... ötlet e k .. .  Hogy csinálja ezt?=  Ez nagyon egyszerű. Mondja meg például, méltóságos asszony, mire gondol e pillanatban?— Pfuj, maga szem telen!...=  No látja, ha én valamire gondolok, rögtön leirom. Ez az egész.— Még jó. hogy nekem nem kell leírni. . .  Ugy-e, maga sok ■szerelmes levelet kap? Csak ne piruljon el, a legszebb. nők — wie sagt man das Iiterarisch? — buknak magára. Mivel főzi maga őket? Árulja el nékem, én diszkrét vagyok.=  Az ördög tudja, mit akarnak tőlem.— Na. na azt nemcsak az ördög tudja. Eigentlich arra vagyok kiváncsi, hogyan bolonditja magába azt a sok színésznőt. Mit csinál velük?=  Szavamra, semmit.— Akkor azt súgja meg nekem, mit csinálnak ők magával. Es ist doch ganz egál!=  Én tisztán csak szellemi életet élek. . .  engem a testi kultusz hidegen hagy.— Beszélni, azt tud. maga . . .  maga . . .  kis nőcsábitó. . .  
(Lágyan duruzsolva.) Hát nem bánom, tegyen velem, amit akar. r=  De méltóságos. . .  hiszen éppen az imént mondtam, hogy engem a testi kultusz. . . ̂ — Jó. Jó , drága Mesterkém, én tudom, hogy ez így kezd ő d ik . Először jön, hogy nem érdekli a testi kultusz, aztán jön az egész Kultusgemeinde akarom mondani az egész város női népe. No nem igaz, Mestikém?=  Nézze, méltóságos asszony, én kénytelen leszek egészén nyílt kártyákkal játszani. Ha kívánnám is magát, nem í g y . . .  valahogy másképpen kellen e ...— A h á ! . . .  Tudom m á r ... A toalettem?=  Nem.— A parfüm?=  Nem, nem.— A hajam színe talán?

=  Nem, nem, nem.— Akkor nem értem. Akkor maga egy p r e z ... n e m !... egy perverz! Igen, egy perverz.=  Másra nem gondol?— Hát gondolhatok m á sra ? .,. Egy úrinő a legjobb társaságból, egy nő, aki után az egész tőzsdetanács és az ár- folyamjegyzőbizottság é s . . .  mit mondjak? mindenki töri magát, magának nem kell! És akkor még csak ne is mondjam ki magáról az igazat? Engem kísérteibe hozni, engem meg- széditeni. engem megfőzni, engem olyan regényes frázisokkal leteriteni!?... No p e rsze ... mit hisz maga, Mester, én is afféle nő vagyok mint akikkel dolga v a n ?. . .  Na persze, még hogy é n ! . . .  Rám vetette a szem ét... azt hitte, mindjárt e lá ju lo k ... •=  Bocsánat. . .— Csak ne is próbálkozzon. Elég volt. Ismerem ezt a hangot A regényekben meg a színpadon van ilyen. De maga nagyon csalódik. Engem nem lehet, velem nem lehet.=  De hiszen nem is akartam !...— Még hogy nem a k a r t? !... Oh, oh! Ilyet mondani. Idejön, folyton magáról beszél, a bájaimat k u ta tja ...=  Pardon, reális ember vagyok . . .—. . .é s  a z tá n ... Ez sok!=  Akkor h á t . . .  Távozom.— Nem, soha. ezt nem engedem. . .  Nem, nem akartam megsérteni, Mester. Csak . . .  hogy mondják? . . .  olyan éhesen tört rám . . .  igen . . .  hogy védekezni kellett. . .  Ne értsen félre. . .  Én egy védtelen úrinő vagyok. . .  és maga olyan heves v o lt . . .  olyan tüzes., olyan, olyan d rá g a ... Ah! (El
ájul,)=  Hála istennek... (Szökni akar.)— (Fölpattan): Hohó, azt már nem! Majd megmutatom én azoknak a rossz nőknek, akik magát elcsábítják, hogy milyen egy igazi finom úrinő. . (Szorosan hozzátapad.) Mesterkém, az uram vett magának tegnap száz darab Rimát és máma eladta, darabonként százezer korona a differencia. . .=  (Magában): Bah, ha száz Rimán ennyit nyertem, most már veszíthetek is. (Ott marad.) M OLNÁR JEN Ő

Levél Phrynéhez
Itt köd tanyáz, a sarkon rém a poszt.
Kopár szemekből gond ugat idétlen.
Ereszről vér csorog. prófétaszó igétlen.
Nem sújt. nem á ld . . .  s az orkán élt após.

Lépted tündérneszét ki hallja itt.
Csodának édes életed ki érzi?
Szemed tavát a búnak holdja vérzi
És enszivedben törnek jajjaid.

Kék-messze mágiáznak éden estek.
Hol Vénusz tükre táncos. büszke tested.
S Apolló látszott bűvös hegedűn.

Csak ülsz fakó szobán s a csend iszapja lep be.
A napjaid halotton hullanak öledbe.
S Hellász ege örökre messze t ű n .. .

(Prága. 1923) M ERÉNYI GYU LA
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B etegágyn ál

Prof. Vázsonyi. — Látod, látod, István, folyton baloldali gutaütéstől féltél és most mégis jobboldali guta kerülget. Bethlen. — Kerülget. . .  kerülget, de megnyugtatlak : nem fog rámtalálni.
Baron David o f Wewrewshegÿy

gazdasági levele 
Tollyáss Dániel kasznárjához

Sajáth kéjlak, Août 1923
T ajáss!Gyöttem, láttam és nem győz- :em vaquareaudzni a sok bolhátul. amik a porcellán - pantalonomat swarc aui weisz ellepték, mikor beleléptem a nemessy fajkutya- nemesitő telepre. Hallja. Taiáss! Ebtenyésztés helyett maga bolhatenyésztést cultivál? Vagy engem hekliroz? Egy hete kiclirozom magam. de már a Juci szobacic se győzi, akit e célból esténként be- csöngetek. Úgy csöngjön a maga füle, hegy ezen maga röhög! Ezért is elrendelek, hogy tschépeléche után az összes nőnemű cselédség__  a bolhákat ki fog irtani, ök ebben. , , , , . a kézimunkában járatochak. Ha ezsoka tart, akkor lenyirat, eventuelle leborotváltat a kutyákat, ha ez se nem használ, akkor lenyúzat róluk a kutyabőrt. Nem akarok több bolhát látni! A kutyabőrt föl fogok használni, mert újra akarok megfestetni az ősy nemessy Armálist.Legmagasabb idő volt, hogy a nemessy birtoqueot ott hagytam b. hitvesemmel együtt, mert a többi kormányfőtanácsos megaprehendált yolna, ha az István király-napi körmenetben nem reprezentálok díszmagyaromban az arisztokráciát. Noblesse oblige! — ahogy a müveit gall mondja. Die Gall heraus magától, ha maga eztet ért! Azért csak maga tovább is buzogjon, mintha becses jelenlétem hiágnát észre se „venné!

Titkos utasításaimat nehogy elfelejtsen és az aratáchi ünnepséget csak tartsák meg az aratószűzek jutalmazásával, mely célra egyet-kettőt oquetlen rekviráljon. Naturellement a Mélt. Bárónő, tőlem a b. hytves lesz a Lady Patronesse. ha őt ünnepélyes deputaciónban fölkérik, amit ő kegyesen elfogad. Az erény díjak kiosztására kérjék föl Alice baronessze leánykámat, akinek nagy routineja van ebben, mint jótékogne Dámának. akár magának a fajkeresztezésben.Apropo! Megszületett tőlem egy zseniális idée és sietek leadni, nehogy idő előtt elvetélljem. A bibirtchokoche cantaloup dinnyét az Uri-tökmagokkal fog fajkeresztezni, mert a cukker- melónét a lőrincnapi monda-mende óta nem kívánom többet, azért az újszülöttet rólam Dávid-töknek fog kikeresztelni. Eztet a fajt, mint nemesytett Uri-tököt a városi úrinépnek fogjuk árulni. A marháknak jó lesz a dinnye is. Értve!? Maga esetleg pihen, de a nagy munka rám vár: eztet a sok értéquet valorizálni! Azért maradok magátul a kegyes uraság
baron David o f Wewrewshegyy

U. i. Az Ágnest és a többi belső vászoncselédet tartsák gyugva, nehogy mélt Becsesemnek szemet szúrjon a sokbel- terjedelmes többtermeléche. * Baron v Föntebb ÿ

AMINDENNAPI 
ÉLET IZ G A L M Á B A N  

KI MERÜLT. fÁPADTSZEEVEZET 

ERŐSÍTŐJE
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B  evoA/oí/i_s

Sanyaró Vendel kalandja a : őszi je löltővelSanyaró Vendel a következő sorokat olvasta egy trafik előtti hirdetőtáblán:„Pocakos, alacsony bácsi, ki már százhúsz éves, halálozása előtt olcsón eladja a felöltőjét.Cím: Külső-Stáció-ucca 3, pince, Zadrapomec.44Mivel maholnap itt az ősz s a tél és Sanyarónak nem volt télikabátja, rohanni akart Zadrapomec bácsihoz, hogy megvegye uraságoktól levetett felöltőjét.—  Hopp, — gondolta és megvakarta a tarkóját — nem lesz-e ebből baj, hogy Zadrapomec bácsi kövér, alacsony és én, tudomásom szerint magas, sovány, hogy ne mondjam, ösztövér vagyok? Mindenesetre meg kell próbálnom, hogy belehízzak a Zadrapomec-féle olcsó felöltőbe. Két szempontból is érdemes: először is kövérebb leszek, azután meg testhezálló felöltőm is lesz.De nehogy Zadrapomec időközben másnak eladja a felöltőt, Sanyaró a következő sürgönyt adta föl neki:„Felöltőt megveszem, ne haljon még meg, várion, míg meghízom. Sanyaró"Zadrapomec. a százhúszéves aggastyán, az utóbbi évek alatt már többször elhatározta, hogy meghal, ha annyiba kerül is. E célból fölvette az antik és több helyen szelelőlyukakkal dekoltált felöltőt, melynek árát nyolc neveletlen gyermekre akarta hagyományozni. A kabátot azért vette magára, mert félt, hogy ezt az egyedüli értékes holmit ellopják tőle a rokonok. Mikor megkapta Sanyaró sürgönyét dühösen fölugrott az ágyból és nagyot káromkodott hogy őt még nyugodtan meghalni sem hagyják.
Három hét telt el s ezalatt csodák csodájára Sanyaró hízásnak indult. És pedig autó-szuggesztiv úton érte ezt el, úgy hogy az autókat nézegette s közben folyton azt szugge- rálta magának: „Nekem kell a Zadrapomec bácsi felöltője, nekem kell a . . .  stb.“ De még mindig nem volt elég kövér, hát újból föladta a sürgönyt Zadrapomecnek. Két hónapig húzta így az időit sürgönyökkel, melyeket később mindig fenyegetőbben fogalmazott meg, ilyenformán: „Ne patkoljon el még, várjon még két hétig. Ha nem tenné meg, halálfia !“ Zadrapomec annyira megijedt Sanyaró fenyegetéseitől, hogy bármennyire Ínyére lett volna, még sem mert meghalni.

0

Két hónap múlva Sanyaró boldog megelégedéssel konstatálta. hogy olyan kövér lett, mint a hízott disznó. Kapóra jött neki a dolog, lakásáról nagy pénzek ellenében lelépett és egy disznóólba költözött.De egyszerre a rémes valóság nyilláit agyába: még mindig magas és nem alacsony, mint Zadrapomec.Ezután Sanyaró két hónapig állandóan százkilós súlyokat hordott a fején, a kalapja alatt hogy alacsonyabb legyen.Végre elérte célját.Alacsony, pocakos úriember lett.Rohant Zadrapomechez. •Zadrapomec épp a haldoklással volt elfoglalva.Sanyaró legutóbbi sürgönye ellenére, mely így szólt: „Várjon még egy hónapig, száz kiló van a fejemen44, elhatározta* hogy lesz, ami lesz, ő mégis elhalálozik. Sanyaró épp akkor ért ágyához, mikor nemes kövér lelkét ki akarta szusz- szantani.Elhaló hangon kérdezte:— Nyavalyás, mért nem hagy az árnyékvilágból elköltözni?Sanyaró megmagyarázta, miért késlekedett.#— Maga marha, — lihegte Zadrapomec — hisz a felöltő még húszéves koromból való és egy magas, sovány emberre van szabva. Én öreg koromban már nem bírtam begombolni, és olyan hosszú lett, hogy a földet súroltam vele-.Sanyaró egyszerre olyan dühbe gurult, hogy pofon vágta a haldokló Zadrapomecet akinek így teljesedett szíve vágya: tüstént jobblétre szenderült. CA RÁ M Y

Kedves Borsszem Jankó!Azt mondják a zsidók magukról, hogy ők Isten kiválasztott népe. Nem igaz. A zsidóság a mi kiválasztott népünk. Tisztelettel egy ébredő. -------- »--------
Aranyköpések

A nőt a hiúsága a pokolba is elvezetné, ha bizonyosan tudná, 
hogy ott is vannak férfiak.

A nő érvényesülése a lejtőnél kezdődik, a férfié ott végződik.

A nőben egyedid a hallgatás nem tud szóhoz jutni.
0

A tizenötéves leány és a negyvenéves asszony csak a korá
val nem tud megbarátkozni. K. E.
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B iR a v ia d a l P e s te n
A főváros tanácsa, hódolva a kurzuserkölcsnek, meg

engedte, hogy Budapesten bikavicdalókat rendezzenek.

A fővárosi fogyasztó. — Nem csoda, ha ezt csinálják velem. Hiszen régen tudom én már, hogy marha vagyok.
Kedves Borsszem Jankó! A boltbanAz én öngyújtóm egyáltalán nem gyáva. Behozhatta a kor- A vevő. — Majd én válogatok a szövetek között egyedül, mány az öngyujtó-adót. — nem gyullad be még ettől sem. tessék addig leülni.Tisztelettel egy adótárgy tulajdonos. Boltos. — Szükségtelen, kérem! Eleget ülök majd.
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Forgótőke

— Mondd, tulajdonképpen miből él ez a Schwarz?— Egész nap a tőkéjét forgatja.— Hogy-hogy?— RingHspiel-tulaidonos.------- •--------
Fogják meg!Az éjféli órákban a néptelen uccán tetten értem a tolvajt, amint éppen egy csatornacsövet vágott zsebre, azzal az utolérhetetlen kézmozdulattal* amely azonnal eloszlatott minden gyanút. Megemeltem előtte kalapomat.Én. — Fogadja elismerésemet.Ö (foghegyről): Szóra sem érdemes.— Ön tehát az a kitűnő férfiú, aki a névtelenség homályában e. nagyszerű műveleteket végrehajtja? Sokat olvastam önről a lapokban.

=  Szerénységem tiltja, hogy megnevezzem magam. Beérem az ismeretlen tettes igénytelen megjelölésével. Amint látja, nem vagyok öntelt—  Kérem, tüntessen ki bizalmával és közölje velem programját.=  Legközelebb a villamossínekre kerül a sor. Evvel csak a halálozási statisztikát fogom megjavítani. Kevesebben lesznek majd, akik a sínekre vetik magukat. De vannak magasabb ambícióim is. Rövidesen a háztetőkön is kiteltem széleskörű tevékenységemet. E munkám nagy befolyást fog gyakorolni a lakók közérzületére.— Hogyan?=  A befolyás eső alakjában fog jelentkezni, melyei a hiányos cserepek idéznek elő. Hogy ez a tervem ne menjen füstbe, leszedem a háztetőkről a kéményeket is. A szélkakasoknak egyszerűen kitekerem a nyakát És hogy még a felelősséget is elhárítsam magamról, el fogom távolítani a villámhárítókat Aztán jönnek az uccai órák. . .

— Ellopja azokat is?=  Csak megjavítom. Leszedem róluk a mutatókat. A számlap közepén meghagyom azonban a' pontot így legalább minden óra pontosan mutat.— Valóban.=  Programom másik pontja a drótnélküli telefon.— Szabad érdeklődnöm?=  Egyszerű az egész. Ellopom az egész hálózatot. És ezzel drótnélkülivé válik minden telefon.— Csakugyan. Meg fogja engedni hogy mindezt megírjam egy sikerült humoreszkben?=  (Fölényesen): Maga akar humereszket Írni? Hiszen ami ötlete volt, azt én már az első mondatnál elloptam magától.-  -----------  —O U U —
Díjtalan hirdetés

Én Nagyatádi Szabó István185 centiméter hosszú óriási tekintélyemet az általam föltalált földreform-kenőcs 4 évi használata után nyertem. Ez az egyedüli szer miniszteri székrekedés és fajbőr véko- nyodása ellen. Felelőtleneknél előmozditja a teljes, erőteljes sakál-kilengést és megkímél a korai bukástól. Sok ezer félreismerő levél.
Szavak

Csip-csup szavak, de mégis óriások!— Az Életúton, új utakat ások . . .
Olyankor bennök döngő ritmus éled;— Vagy életed szól. amely visszaréved . . .
Hallod . . .  szived ver, érzed-é a vágyad?
Az agyad lüktet, új gondolat támad. . .
He higyj nekik, csak játszanak tevéled,
A szavak oly kor-oly kor visszaélnek.
Dobbanj meg szív  és rázkódj meg te. lélek!
A szavak sokszor titkokat cserélnek.
Sokszor megölnek, máskor újraélnek:
Szavak: ifjak és óriások . . .  vének.

IF J. RAD VÁN YI SÁNDOR

Destruktív töprengés— Vájjon nem használna-e a MAV-nak, ha árdrágítás m iatt. egy időre becsuknák Kelety Dénest?

— A te feleséged is olyan költői lelkületű, mint az enyém?... Valahányszor jön az ősz. mindig Holzer-röl álmodozik.
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Emlékkönyvbe
Nagy szellemeknek kézírását 
Gyűjti kisasszony szorgosan.
Oh, oly hízelgő ez a jelző.
Hogy írok önnek boláogan.
Bár mond hatóm: — sokat nem éltem 
Még hír, siker színtéréin, —
A jóbarátok megdicsértek 
És szidtak ellenségeim.
De becsesebb lesz majd írásom,.
Ha egykor fölvirrad a nap,
Melyen az ellenség dicsér meg 
S barátaim haragszanak.

rO R B Á T H  SÁNDOR-------- o--------
Zöldség— Most már értem, miért közli éppen a sajtóiroda a zöldségek árát.

—  ?— A kurzus-sajtó helyesebb politikai informálása végett.
Jajszó

Emberek!Ki véd mes: engemet a fajvédők ellen?
A magyar fai-------- o---------

Önálló töprengés— Vájjon uzsorabiróság elé állitható-e az a szrptatós dada, aki a tejét arany- paritáson adja le?

Móricka jól értékeli a „Kévé“ -t

— Tudod most már, fiacskám, mi a különbség egy kötés „Kéve“ meg egy kévekötés között?— De még mennyire, papa! Bárcsak a zsebemben lenne a különbség!
Aki a pofonokat kapjaMiután már amúgy is sok pofont kaptam az élettől (utoljára is bepofoztak a B-listába és így kipofoztak a hivatalomból), elhatároztam, hogy beállók • pof-embernek. Feleségem ugyan erősen ellenezte ezt, ő a területi integritás híve, de én nem engedtem. Mert hisz valamiből csak meg kell élni. Homlokomra papírlapot ragasztottam magamfaragta szép kis versikével: „Száz kroncsi az ára. Senkinek se kára/ 4 — kitátottám a számat és kiültem a ligetbe. Sokáig ültem lehunyt szemekkel, merev tétlenségben, amikor egyszer csak hallom, hogy megállnak előttem.— Olyan jó* pofozni való képe van! — mondta az egyik és belém pofozott.Égett a képem, mint a paprika, de nem baj, elviselem. Csak minél több százkoronás égjen az ábrázatomon.De, bizonyisten, másként képzeltem reggel, amikor ide kiültem. Azt hittem, legalább is minden félórában kapok egy nyaklevest, úgy hogy estére kaphatok majd otthon egy kis húslevest. És most már dél is elmúlt s eddig mindössze csak két nyaklevest kaptam. De talán majd d élután ...Délután tényleg sokkal többen mentek el előttem, meg is álltak nálam egy-két percre, de aztán a legtöbben továbbmentek anélkül, hogy fölképeitek volna. Csak a megjegyzésüket hallottam:— Jó pofa! Karakter, direkt karakter! Nézd a krumplit az orra helyén, jó, mi? Nagyszerű! Direkt pofozni való! Ne sajnáld a pénzt, üss a pofájába!A keblem dagadt, bár a képem dagadt volna úgy. Most, most ütnek belém. . .  De nem. Elmentek, otthagytak, árván,

Foto-cikkek
BUDAPEST. IV.. KIGYÓ-UCCA 4. SZ.
FÓÜZLET: VII., KIRÁLY UCCA 69. SZ.

pofontalanul, azzal az öt darab rongyos százassal a számban, amit eddig megkerestem.— Egy pofont, hölgyeim és uraim, könyörgöm, pofozzanak meg, sokszor, nagyon sokszor! — szerettem volna világgá kiáltani, de nem lehetett: élettelen viaszbábu vagyok, aki csak morogni tud, azt is csak pénzértígy hát lemondva minden reményről, hogy valaha is meggazdagodjam pofonokból, estefelé, hétszáz koronával a számban. elhatároztam, hogy hazamegyek. Óvatosan kinyitottam a félszememet és körülnéztem. Két alakot láttam felém közeledni. Borközi állapotban voltak. Részegek voltak. Újabb reménnyel a szívemben, gyorsan lecsuktam a szememet és megmerevedtem. A két borgőzös alak megállt előttem — és elkezdett röhögni. Azután. . .  azután anélkül, hogy megfizették volna, az egyik egy hatalmas pofont adott. . .Elképedtem. Hát így is lehet? De még mennyire! Most már mind a ketten nekem estek és röhögve pofoztak jobbra- balra a legnagyobb kéjjel. S mindezt fizetség nélkül, ingyen. Uram, kértem Tőled pofont, de nem ennyit!Elkábultam. . .  Félóra múlva magamhoz tértem, föltápász- kodtam és a számból kirepült hét darab százast kerestem. Nem voltak sehol. —s S—--------o---------
Kirtrím

Ha csak kinyitja száját Eckhardt. Ulain:
A magyar korona már nem iavulain.

A Szent István-dij utánMeghalt Mátyás király. — „Oda neki*4 az igazság!

lukács írni éslesltére eéfftól. ffiszer-, liszt-. konzerv- ős eukorkereskedés. 
V I I I . ,  Ajnrtelewi-ucca 7. sz. Telefon : Jó zsef 132-60.

Az á ru t  i á z h o z  szám ítjuk!
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A politikai tőzsdén nem jegyzett papírokrólFriedrich-Gömbös-Haller r.-t. néven új közkereseti blokk alakult 00 erkölcsi alaptőkével. Már a jövő héten újabb nullával szaporodik ez a tekintélyes alaptőke. Hír szerint ugyanis Wolff Károly a végén mégis belép a cégbe.Eckhardt-gumi: ez a legújabb részvénytársasági alakulat, íztelen, szagtalan és nyújtható. Addig nyúlik, ameddig a föltaláló politikai Ielkiismerete ér. Ilyen szenzációs nyúlásra a legöregebb Friedrichek sem emlékeznek.Fajmagyar-íajsváb-fajtót szövetkezet címen Kiss Menyhért. Haller István és Zsilinszky Endre dafke-reszvénytársa- ságot alapítottak. Díszelnökök: Bleyer Jakab és Prohászka Ottokár. A szövetkezet részvényeit Nagy Endre fogja méltó konferánsszal , bevezetni*4.A Városházi kurzus r.-t papírjait tömegesen kezdik a piacra dobni. A Rombach- és Dob-uccák környékén nagyon divatba jöttek ezek a papírok. Használat után még mélyebbre esnek.
---------- c -----------

Kedves Borsszem Jankó!Wolff tata azt mondja, hogy sok a választó. Hát még nekünk milyen sok az egyetlen Woiff K á r o ly ... Tisztelettel egy
kihagyott. -------- -------- «-

A folyosóról.— Hallottad, hogy az egységes kisgazdák gumisarkot verettek a csizmájukra?— Ugyan miért?— Hogy ne hallja meg Bethlen, ha néha titokban a sarkukra állnak. -------- o---------
Régi tanács új kiadásban

Kedves Borsszem Jankó! Van egy nagyszerű tippem azok számára, akik olcsón akarnak meggazdagodni. Vegyenek árút hivatalos áron és adják el annyiért amennyiért megkapják. Bjztos siker! Tisztelettel egy differencia-szakértő.

A Rombach-uccábanDolfi. — Mit szólsz, Dávid, ahhoz, hogy a fajvédőknek külön párthelyiségük is van?Dávid. — Mondhatom, nagyon örülök, legalább nem kószálnak éjjel a Rombach-uccában.
Kedves Borsszem Jankó!' ügy látom, akkor kezdi a szünetet a t. Ház. amikor a színházak már játszani kezdenek. Talán célzás akar ez lenni? Tisztelettel egy szemlélő.-------- o---------

LONDONI HUMORfAz autóbuszban egy gyermek ül a felnőttek között és folyton ..húzza az orrát44.— Nincs zsebkendője? — kérdezi a mellette ülő hölgy. Hogyne volna. — felel a fickó — de idegeneknek nemadom kölcsön. II.Egv úr finom ebédet eszik végig az egyik nagy hotelben, aztán hivatja a ícpincért és azt mondia, hogy nem tud fizetni.— Uram. — szól a főpincér — fizessen rögtön, különben rendőrt hívok.— No és azt hiszi ön, hogy a rendőr majd fizet helvettem ?
Gyerünk 

az Angol 
Parkbaé s zsebórakülönlegességek 

S Z É K E L Y  B É L A  ó rásn ál, Wesselényi-U I. (Kiroly-köni» tarok.)

® ®  SZE R K E SZT Ő I Ü Z E N E T E K  ® ®Kéziratokat és rajzokat nem küld vissza a szerkesztőség.
A Borsszem Jankó jelen számát kedden, augusztus 28-án, 

zártuk le. — H. M. Ezúttal jobban sikerült. — M—s. Lehetőleg félnappal előbb küldje, mert rendszerint kedden este vagy szerdán délelőtt kapjuk meg leveleit. — K— ffy. Ha valamely szám kimarad, forduljon egyenesen kiadóhivatalunkhoz. (Telefonja van.) Az apróságokat ezúttal az ismertek közül választotta ki. Ha már nem tud egészen újat, legalább a régiek újszerű változatával próbálkozzék. — sS. 1. igaza van. A ..Három a magyar44 így egészült ki Zürich uralkodásának ötödik évében: „Három a magyar korona.44 2. A sajtóhiba valóban mulatságos. „Bencsolás44 helyett „boncolás44. Csakhogy Csonkamagyarországon még a ..csonka magyarok44 se tudják mind, mi az a „bencsolás44. Ennélfogva a vicc csak szűk körre szorul. — E—dt T—r. Nagyon komolyan veszi magát? Akkor használjon Haller-féle nagyképet. — H—r I— n. Ha azt akarja, hogy államférfinak nézzék, hízzon tovább. Attól nagyon tekintélyes lesz. — Bizományos. Színházi kritikája eilég .szilárd44, csak a végén fatális hibába esett. Ehelyett: Játszottak még44 ezt irta: „jegyeztek még44. De hogy az ördögbe szagolta ki, hogy a tőzsdén kivül ma a színházi rovat a legjövedelmezőbb? — Urinö. Hova gondol, kézit csókolom! Ama t. művésznők mind a fölemelt — gázsijukból vették az autókat, a palotákat, a villákat. Csak semmi gyanúsítás! — Művésznő. Tévedni kegyeskedel, édesem. Ama bizonyos úrinők kizárólag a férjeik jövedelméből öltözködnek. Na természetesen. — K. E. Ha van elmés folytatás, csak bátran! — B. L. Mulatságosabb kommentárral kellett volna ellátni. — Frank. Legjobban tájékoztat a „Bélyegujság44 (IV., Kossuth Lajos-u. 6). — Több lev éjről a lövő számban.Szerkesztik: Molnár Jenő és Bér Dezső A szerkesztésért felelős: Molnár Jenő Kiadótulajdonos: Borsszem Jankó lapkiadó r.-t. Igazgató: Szekeres Rudolf
KÖZGAZDASÁGA M agyar-Arae. lkai Bank fölemeli alaptőkéjét egy milliárdra akként, hogy tartalékalapjait is egy milFárdra növeli föl. E nagyarányú tőkeemelésre üzleteinek és vállalatainak fejlesztésén kivül az készteti, hogy fiókhálózatát amerikai és franciaországi érd*»keltsé-

Pek bekapcsolásával Newyorkra és árisra is kiterjeszti. A tőkefölemelésnél egyre öt új részvényt adnak, darabját 730 koronáért.A Belvárosi Takarékpénztár r.-t.igazgatósága szeptember 4-re egybehívott rendkívüli közgyűlésnek a takarékpénztár 2f 10 millió alaptőkéjének egyrészt a régi részvényeknek a tartalékalap terhére történő fölbélyegzése, másrészt új részvények kibocsátása által HX) millió koronára való fölemelését fogja javasolni A M agva- Általános T ak ar kpénz tá r  r .-t. igazgatósága e hó 31-iki rendkívüli közgyűlésén javasolni fogja, hogv az alaptőkét 350 millióról 7<X) millió koronára emeljék. Két régi részvényre egv— már az idei jövedelmekben részesülő — újat ajánlanak föl szeptember 1 -7  között 30,000 koronáért. Azon részvényesek, akik elővételi jogukat ezen idő alatt gyakorolták és a megkívánt nyilatkozatot aláírják, a fizetést a szeptember 13-iki kasszanapon is teljesithetik. A részvényeseknek föl nery ajánlott részvényeket az igazgató

ság lényegesen magasabb áron és hosszabb lekötéssel tőkeerős külföldi bankcsoportnál és más új érdekeltségeknél helyezi el. A tőkefölemelési tranzakció teljes keresztülvitele után a Magvar Általános Takarékpénztár r.-t. sa át tökéi körülbelül 15 milliárd koronára fognak emelkedni.A D élkeleti Biztosító és Viszon tbiztosító r -t ., amely tudvalevőleg a Frankfurti Általános Biztositó r.-t. jogutódja, f. hó 22-én tartott közgyűlésén az alaptőkét 20 millió koronára emelte föl. Két régi részvényre három újat adnak 301) koronás árban. A közgyűlés a tőkeemelés időpontjának megállapítását az igazgatóságra bizta. A részvény tőzsdei bevezetése iránt a tőzsdetanácsnál előterjesztés történt.Az „A t antlca T ru st44 r -t. aug. 22. elhalasztott tőkeemelésének elővételi joga augusztus 27-től szeptember 1-ig gyakorolható. Minden öt régi részvény után egy új vehető át, darabon- kint 15,000 korona lefizetése ellenében.A M agyar-N ém et Bank rendkívüli közgyűlése elhatározta az alaptőkének 200 millióról 500 millióra való emelését. (Alaptőke és tartalékalap 1.32 milliár- dot tesz ki.) Minden régi részvényre egv új adatik 3300 koronás árfolyamon. Elővételi jog aug. 27-től szeptember l-ig az intézet főpénztáránál.
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.

w *  *  ■ — m m gyermekkerékpárok, cső-l l  lm  f t  r \  1* 1 * 1 1 »  magszállitok, gurmnik, al-V l l  katrészek le g o lcsó b b a n
diósadi Deák László
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Képrejtvény

jf l p f l
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A megfejtők között tizenkét jut almot sorsolunk ki. Ezenkívül negyedévenként külön jutalomban részesül az. aki három hónap alatt a lestöbb rébuszt fejtette meg. Jutalmat csak lapunk 
előfizetői nyerhetnek. Jutalmaink a következők:1* 10 üveg Tavaszi sör. a Polsári Ser- 

főzde syártmánya (házhoz szállítva).
2. egy doboz

3. egy nagy doboz 
„Virág" féle dessert,

4. egy nagy doboz „Óceán" 
cukrozott gyümölcs.

7. egy Sphinx-„BI-OZONE"-készlet (egy üveg szájvíz, egy doboz kettős francia fogpor. egy tégely fogpaszta).
8. egy darab P. Márkus Emilia arcápoló szappan.9. egy nagy 

üveg ZoZó 
kölni viz,

10. egy doboz „Uhu" kávépótlék.
11 . két pár Berson-gumisarok (férfiaknak és nőknek),12. egy nagy palack RAPID O L folyékony fémtisztitó szer.

Fővárosi nyerteseinket fölkérjük, hogy a nyeremény utal- . 
ványért. illetve a jutalomért kiadóhivatalunkban Jelentkezze
nek. Vidéki nyerteseink posta útján kapják meg a nyeremény- 
tárgyai.A Borsszem Jankó 2900. (34.) számában közölt képrejtvény ! helyes mejaejtése: A z  e r ö s e b bA multheti számunkban megjelent talány helyes megfejté- : sét 47-en küldték be. Nyertesek: *1 . Hacker Gyula (Budapest.IV. , Régiposta-u. 1). akinek tíz üveg Polgári Serfőzdéi Tavaszi jsört; 2. Reisz Blanka (Budapest. Katona József-u. 21), akinek egy doboz .,Ovomaltine“ tápszert; 3. Fleischner Bözsi ; 
(Budapest. VI., Andrássy-út 51, III.). akinek egy nagy doboz „Virág“-féle dessertet; 4. Lévay Jenő (Budapest. VI., Podma- niczky-u. 7), akinek egy nagy doboz ,.Oceán“ cukrozott gyümölcsöt; 5. Dr. Vaktor Péter (Budapest. VII., Erzsébet-körút 15. I. 3), akinek egy üveg ..LysofornT-ot; 6. Sipos Sándor 
(Budapest. II.. Margit-körút 40), akinek egy üveg „EG M A "- likőrt; 7. László Andor (Budapest. IV., Kígyó-u. 5). akinek egy Sphinx-,.BI-OZONE“ -készletet; 8. Pick Jolán (Budapest,V. , Mária Valéria-u. 12), akinek egy darab P. Márkus Emilia-

szappant; 9. Neuf éld Sándor (Budapest, V., Erzsébet-tér 15), akinek egy nagy üveg ZoZó kölni vizet; 10. Schiller Arnoldné 
(Budapest, VII., Rottenbiller-u. 4/a), akinek egy doboz „Uhu“ kávépótlékot; 11 . Ákos Frigyes (Budapest, IX., Üllői-út 51), akinek két pár Berson-gumisarkot; 12. Téglás Sándor (Buda
pest, I., Villányi-út 4, fsz.), akinek egy nagy palack ..RAPI- DOL“ folyékony fémtisztitó szert küld a kiadóhivatal.

innaiim tMgfal

H BORSSZEM IRRKÜ
híres régi évfolyamai 
megrendelhetők a kiadó* 
hivatalban és a Kultúra 
könyvkereskedesében, 
Budapest, VI., Teréz* 

körút 5. szám.
Az 1916. évt. 5000 kor.
. 1917. . 5000 .
. 1918. . 5000  .
. 1919. . 5000 .
. 1920. . 5000 .
. 1921. . 5000 ,

Só já t gy é rtáa á

f é r f i - f e h é r n e m ű e k  
n y a k k e n d ő i ! ,  ú r i  d i v a t à r ù k

NYAKKENDÓHÁZ
IV ., K igyó-u tca 5 (K lotild -p alota).

N yakke n d ők  n agyb an  is.

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

kaphatók
Huszár és Steiner Td?fônŴ0̂ r*̂(Greshara-paloû.)
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— Tulajdonképpen mennyi szenet kapnak a franciák a Ruhr-vidékról ?— Annyit, hogy egy gyárnak talán egy évig sem elég, de egész Európát örökre föl lehet vele gyújtani.
f ö ls z e r e lé s e k  le g o lc s ó b b a n  
b e sz e re z h e tő k

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

VII., K lr á ly -u c c a  39. szá m .
Telefon : József 128-21.

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., K o ssu th  Lajos-ucca  6.

E z ü s t  evőkészletek

E

f f  v ér- é s  nem i bele*

b i i ' ï a l m ï l i i i 1
Rendelés egész nap. 

R ékéo z i*ú t S 2 , 1, em. I, a  R ó k u s-k é rh é z z e l sz e m b e *

. i ,  HUNGARIAN
* V ^ W H I S K y > \ .  G I N  ' W *

%
% \

f ^üliX T  
IVERMOUTH L

EGMA
LIKŐR-KÜLÖNLEGESSÉGEK GYÁRA

KÖ R IS-U CCA  1 8 -2 0 .  SZ.

V Á R O S I  L E R A K A T

EISNER-DROGERIA
JÓZSEF FŐ HERCEG  K A M A R A I SZÁLLÍTÓ JA. 

A N D R Á S S Y -U T  37. TELEFON : 8 5 -2 4 .

A Pert! Uord-tánnlat nvomdlia. B > d e » t  V , Mária Valéria-ntca I2. (NTOai<U>»»**itó M ÁRKUS PÁL.I


