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Mihaszna András
m. kir. röndér szem lélődései
Van itt ész! Még
kőccsön is akart kérni
belüle a Csüng-PingPang kinaji röndérfölnök. aki a minap vizitába vót nálunk, oszt
úgy mögdicsért, hogy
belesárgult.
amikó
aszonta: Ennyi gaztettvest mög szélhámozót' még nem látott
eggy rakáson, amennyi
itt van. Csudáli is,
hogy még sincs nállunk fődrengés. De
rönd mög fegyelöm,
az van! Mér: mer
röndnek muszájj lönn i!... fiát én tűliem el is leshet egy-két fogást, ha mindönáron művelődni akar. Kár. hogy nem leste mög a kinaji főkiberer, hogy fogdostuk el a florokormos betörő gazos urat,
mert ez osztán ritkittya párját egész Eulópába. még a Kóntinencsön is. Mer az így vót:
Ahogy a Hekus Menyus betegtiv kamarádom szömlélődik
a Londony-fogadóba, hát rögvest ráismert a daktiroszkoponyájárul a hírhedt Faragó Andris florokormos betörőre, aki
ollan efegáncsossan vót kistaférozva. akár egy pesti síber.
Mög is kérdözte tülle: „Ismersz-e, Andris?44 Andris ijettibe
aszonta: „Honné ismerném a Hekus urat. hásze titkos röndér!
De hát én nem követtem el sömmit.44 —r- „Akkó, kövessön el
engöm!44 — mondta udvariassan a kamarád. Avval karonfogdosta, oszt eggyet kifütyült néköm a posztra. Én mög kényelmessen odasétáltam. leódtam a nadrágszijjat, avval összemadzagoltam a csuklóját, oszt így mögvasalva aszontuk neki:
„Coki! Álló mars!44 Ü mán tutta a járást a fölkapitányságra,
mink mög vigyorogva defiléroztunk utána. Hadd pukkadozzanak a nasszájú firkász urak. lössz min rágódni nékik, úgyis
belülünk élőskönnek.
Nagy parádéval fogattuk a druszát, mint a lányos ház a
vőlegént. Elsőosztálú kabinétot altunk néki a fogdába, akár
egy igazi milijomosnak. Én személlösen kiszógáltam: leó d 
tam a nyakravalóját, mög a cipő és ögyéb madzagját, nehogy
örömibe fölakassza magát. Csínján köll bánni az illen ritka
vendéggel, mer aki a jó kovártéllt mög kiszógállást mögszokja. vágyik annak szíve vissza!
Most mán láthattya mindönki, aki nem vak, hogy az én
tratégijám se kutya! Sose szaladgálok én a gaztettvesök után,
úgyis elinalnak elüllem. Én csak várakozási állapotra hellezködök. mer úgyis visszahajti ükét a honvágy a zölembe. annélkül. hogy a kisujjamat is möggörbiteném utánuk. Amint a
példa is ábrázójja. Mert héjjába: többet ésszel, mint eréllvel!
Csak még azon moríondérozok. hogy huvá gyugta ászt a röttentő sok millijó kincsöt. akit összeflorokormozott? Mer gaz
tett vés ammán vóna: de kincs, ammég nincs...
No, öreg vakom, nem láttya kend. hogy hamis dollárokat
gyugdosnak a kalapjába? Hát sétájjon kend is befelé a du
tyiba. ne kévánja kend. hogy mögkötözzem. mer madzag hijján magam is a markomba tartom a nadrágom. Azér hát előre!
M. m. r. m. I.!
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— Csak egy kis számadási különbség van mindössze köz
tünk és Nagyatádiék közi*, ök osztani akarják a földet, mi
------- — *
pedig szorozni.

Kedves Borsszem Jankó!
Mikor Tisza Lajos grófnak. Szeged rekonstruktorának
szobrát leleplezték, a szegedi tanyákról is sokan megjelentek,
hogy Fadrusz mesteralkotásÜban gyönyörködjenek. Ott volt
néhai való Tömörkény István Halbür Förgeteg Jánosa is. A
szobor főalakja. Tisza Lajos gróf. botra támaszkodva nézi.
mint sürög-forog körötte-alatta a kubikosmunkások hada. Ki
talicskázik. ki ás, ki csákányoz. Nézi János, hümmög eggyet,
aztán megszólal:
— Hát bizony jó szobor ez.
— Mér. János? — kérdi a sógor.
— Mer hát ojjati, akárcsak az élet: a paraszt dogozik, az
úr mög nézi.
%
Ha nem tudnám, hogy Halbür Förgeteg János paraszt alatt
a kubikusmunkási' értette, akkor kifordíthatnánk a mondását:
..A paraszt (kisgazda) eszik, az űr (lateiner) meg nézi.“ M ely
hez hasonló jókat kiván
Nimród

Mit csinálnak a képviselők a szünet alatt
Rassay jogrendet követei. Patacsi új színművet követ el.
Friedrich a Pók-kai újabb összeesküvést sző. Gömbös „A
bársonyszék meséje*4 című n^gy elbeszélését Írja. Bogya az
amerikai szesztilalom erkölcstelen következményeit foglalja
össze. Walko a Máv tarifaemelését* készíti elő.
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Friedrich István. — Igazán nem értem ... Ez a Bethlen mindenkivel leül tárgyalni, pedig minálunk kézzelfoghatóbb
eredményt érne e l . ..

A valorizált adó
avagy :

Egy karriér története
Az első adóbevallási íven bevallottam, hogy hetek óta csak
egy meleg gratuláció* volt a gyomromban, amelyet név
napomra egy hitelezőmtől kaptam. Az ívre azt irtain, hogy
éhezésből tartom fönn magam, mert ha nem tudnék éhezni,
már rég csak hűlt hamvaimat adóztathatná meg a tisztelt
adóhorogkivető bizottság. Ez alkalommal olyan elbizakodott
voltam, hogy azt merészeltem gondolni, miszerint képtelen
ség, hogy csekélységem adóalapul szolgálhasson. De mennyire
meglepődtem, mikor az adókivetésnél, mini* éhező-művészt,
százezerre adóztattak meg. A jövedelmi adó kivetésénél a
koszton megspórolt összeget is tiszta jövedelemnek számí
tották föl. Kétségbe voltam esve és már-már öngyilkosságra
gondoltam s e tervtől csak az a gondolat tartott vissza, hogy
ki fogja megfizetni akkor szegény árva neveletlen adómat?
Meg hogy a nyomorban élő állam biztosan utánam ugrik a
vízbe, ha megtudja, hogy én vízben hagytam őt az adóval.
Hiszen bennem volt utolsó reménye, nem hagyhatom őt cser
ben! De hát mit tegyek? Betörni menjek, hogy megfizethessem
az adómat? Nem rossz gondolat. Még csak el sem zárhatnak
érte. mert hisz az állam érdekében tenném.
Ilyen gondok közt múlt el egy hét, két hét s én egyre
kaptam a figyelmeztető cédulákat melyen végrehajtás terhe
mellett fenyegetőzik az adófölügyelőhelyettes úr, hogy adós
fizess! Szegénykét nagyon sajnáltam és könnyezve, fájó szív
vel dobtam a cédulákat a nagy üres ládába, amiben ruha
neműimet szoktam évekkel ezelőtt tartogatni. Nemsokára a
cédulák szinültig töltötték meg a ládát. Ekkor levittem a
sajtoshoz és jó pénzen eladtam. Pár hétig jól éltem belőle,
akkorára újra fölgyülemlett a sok figyelmeztető cédula, adóív,
adóbevallási, végrehajtást gyorshajtási és hashajtási cédula
így újra vihettem a sajtoshoz eladási célból. A makulatúra
ara mindig jobban fölment s már olyan szépen kerestem vele,
hogy könnyen megfizethettem volna a rám kivetett százezret.
Igen ám, de ha megfizetem az adómat beszüntetik a figyel

meztető cédulák küldözgetését, szóval kiveszik a kenyeret
a számból. Bár vérző szívvel, de nem fizettem egy vasat serr.
Barátaimnak és ismerőseimnek föltűnt a jólétem s hogy
egyre-másra vitetem le a ládákat a sajtoshoz. Egyik barátom
megkérdezte, mivel foglalkozom?
— Barátom, otthagytam azt a k’ s egyetemitanári katedrát
és mosW vagónszámra szállítok makulatúrát s milliókat kere
sek vele.
Kezdett lassan megjönni a becsületem. A kávéházban
síbernek néztek s mindenféle gyanús üzletekbe belevettek,
.amiből én csak a nyereséget húztam. Mindenki elsőrendű
üzletembernek tartott már, amikor az adókivető bizottság
régi, még mindig ki nem egyenlített adómat valorizálta és
húszszorosára emelte. Cédulát küldött melyen az állt hogy
kétmillió korona adót vetettek ki rám. Örömkönnyeket sír
tam mikor olvastam e z t diadallal zokogtam föl: végre meg
szánt az Isten és hónom alá nyúlt! Most már húszszor olyan
nagy forgalmat fogok lebonyolítani a makulatúrával, mert
hisz bizonyos, hogy az ad óföl ügyel őség ezentúl húszszor
annyi figyelmeztetőcédulát fog küldeni! Lerohantam a kávé
házba síber-barátaim közé és megmutattam a cédulkát.
— D'sznóság, — mondtam indignálódva — amint meg
tudják az emberről, hogy pár száz milliója van, rögtön zak
latják az adóval!
A síberek összesúgtak s hallottam, hogy az egyik azt
mondja halkan a másiknak:
— Ez a Spónitzer egy vas nélkül kezdte és ma milliárdjai
vannak!
E naptól kezdve üzleti célokra milliós hitelem volt s így
rövid idő alatt miibárdos lettem.
CARÁ.MY

Idézet a Halotti Beszéd-bői
Lat iát oc feleym zümtüccei mic vogmac? Is Apor és Vogel
vagyunk. . .
-------- o ----------

Fajvédő skriblerek vigasza
— Ha már nem kapaszkodhatunk föl az Olympusra, leg
alább legyünk ott az „Olympia4* csúcsán!
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A csodaszarvas
- Crotnmelynckiáda három bödülethen —
I. FÖLVONÁS
Stella. — Oh. vájjon hol van az én férjem, a törgsiő, mióta
nem láttam. Talán csak nem szerződött vissza az Unióhoz?
Brúnó (jö n ): Itt vagyok, drága gerlemadaram, aranypari
tásos tubicám, legdrágább kosztpénzecském ...
A tengerész • — Megjöttem az óceánról, hogy fölébreszszem benned a sárgaszemű szörnyeteget
Brúnó. — Ahogy parancsolod. Látod, milyen szép nő a
feleségem? Mutasd meg neki a lábadat, aranyosom és a mel
le d e t... Na ne fordulj el, hadd lássa a közönség is .. . most
még mutasd meg n ek i...
Stella (megmutatja).
Brúnó. — Hah. de féltékeny lettem egyszerre! Ez a nő
megcsal. Direkt hű hozzám és én azt hiszem, hogy megcsal,
tehát valóban megcsal. Tehát csaljon meg, hogy hű legyen
hozzám, mert addig, amíg meg nem csal nem hiszek hűségé
ben. Csalj meg rögtön, hogy ne mondjam stahdapé.
Stella. — Csak azt ne kívánd tőlem, rendes férjes asszony
tól. Még soha egy asszony sem csalta meg az urát, miért
éppen én kezdjem el?
Brúnó. — Meg fogod tenni, ha szeretsz. Vagy én ölöm meg
a kétséget, vagy a kétség öl meg engem. Vagy az unalom
öli meg a közönséget.
A polgármester. — Hallatlan, már megint az Elssler Fannyról beszéltek!
II. FÖLVONÁS
Brúnó. — Hát parancsoljatok, kérlek alássan. kezdjétek el.
Stella és a tengerész (nem merik elkezdeni).
Brúnó. — Nem akartok fölszarvazni? Szóval megcsaltok?
Hah! Te nem szeretsz engem!
Stella. — De szeretlek!
Brúnó. — Bizonyítani a tengerésszel!
Stella (hosszas kapóéitálás után bebizonyítja): Megtörtént.
Parancsolj a ruhatárba fáradni és felöltem a szarvakat.
Brúnó. -— Hahaha! Engem akarsz megcsalni? Azt hitted,
nem láttam, hogy csak markiroztatok? Nem volt szabályos!
A két válla nem érte a földet! Zsűri! Zsűri! A feleségem azt
állítja, hogy fölszarvaz. de nem igaz. Megcsal megcsal. . .
(Csöndesen dühöngeni kezd.)
III. FÖLVONÁS
Brúnó. — Csak rendben urak, mindenki sorra kerül. Maga,
szép doktor, ne tolakodjon! Miért olyan sürgős magának?
Egy házibarát. — Hallatlan. Nehezebb kivárni ezt a nőt
mint a román vízumot. (A férj szemeláttára sorra kerül.)
Brúnó. — Kétségek gyötörnek. Megcsal vagy nem csal
meg? El fogom dönteni. Álruhát veszek magamra és mint
Féld Matyi jelenek meg a nőnél. Ha így is sorra kerülök,
akkor rendben van. Nem fogok kételkedni abban, hogy fölszarvazott. (Sorra kerül.)
Stella. — Imádlak oh bájos ismeretlen! Hogy megy a szín
ház 600 koronás villanyostarifa mellett?
Brúnó. — Teszi magát, hogy nem ismert föl. Gyanús. Biz
tosan tudja, hogy én vagyok a férje. Semny kétség, azért
hagyta magát. Becsapott! Megcsalt!
Stella (Manna Vanna köpönyegében belép): A pásztor
megmentett és most ő is akar. . .
Brúnó. — Te persze nem akarsz vele! Hah. bestia! Szóval
ő az igazi!
Stella (gyorsan akar a pásztorral is).
Brúnó. — Rémes, hogy ez a nő nem akar fölszarvazni.
Szarvakat! Szarvadat! Szarvakat vagy kényszerzubbonyt!
(U tóbbit behozzák aztán
Függöny)
STE LLA

IVANOV
— Sirodalom 4 ásításban. Irta Cseh. fordította Tothov —
I. FÖLVONÁS
Lukács Pál. — Tulajdonképpen már most, a fölvonás ele
jén is főbelőhetném magam, dehát a közönség nem azért
váltott jegyet, hogy ne unatkozzék...
Varsányi íren. — Milyen fáradt vagy, Ivanov.
Lukács (á sít): Fáradt. Ig e n ... De csak az első fölvonás
ban. A negyediknél már egészen kipihenem magam. . . (L á 
zasan unatkozik.)
II. FÖLVONÁS
Lukács. — Látod ott azt a poloskát a falon?
Gombaszögi Frida (lornyettel n é ü ): igen.
Lukács. — Hát ha én arra a poloskára ránézek... (Ásít.)
Gombaszögi (extázissal): Akkor?
Lukács. — Akkor lehull a fa lró l... olyan unalmas it t ...
(A poloskával együtt a függöny is lehu ll)
III. FÖLVONÁS
Varsányi. — Megöl az unalom.
Lukács (á sít): Az unalom... e z . . . esetben... a tájvéde
lem ... egyik ... hathatós eszköze lesz. . . Ha . , , tényleg. . .
m egöl. . . ( Ásít.) Te . .. zsidó. . . Pfuj !
Varsányi (m eghal)
Lukács (zsebóráját nézi): Nna, még egy fölvonás...
IV. FÖLVONÁS
Gombaszögi (fölzaklatott nőstény): Szeretsz?
Lukács (á sít): Körülbelül...
Gombaszögi. — Csókolj meg ...
Lukács. — Majd ... a . . . ravatalon . ..
Gombaszögi. — Meg akarsz halni?
Lukács. — Muszáj. Olyan unalmas it t ... Egyetlen poloska
sincs már a falon. Az unalom megölte őket is. (Meghal.)
Jób Dániel (a közönséghez): Következik egy francia víg
játék. amely nem irodalom.
Közönség (boldogan föllélegzik és rendületlenül kitart a
Vígszínház mellett, mert ott olyasmit is játszanak, amit Buda
pest kivanov.)
D YM I
—

o—

Várakozási álláspont
— Láttad a Csodaszarvas-1?
— Én még várok. Majd a Vörös malom-ban nézem meg
a csoda Darvast.
— c—

A legfőbb szempont
— Te. hallottad?... Tőkés Anna a Renaissance-ban nyílt
színpadon megmutatja a — szépségét.
— Ugyan kérlek, te nem vagy megértő esztétikus. Ez a
dolog mellékes.
.
— Fenét mellékes! Ékes mell!

A dadogó dicsérete
— Mondd csak, milyen volt Tőkés Anna a Csodaszarvas
ban?
— Hogy mi-milyen? Valóságos (//-(//-dicshimnuszt kell
ze-zengeni róla.
— o— >

A kebelbarátok
— Törzs Jenő minden kebelbarátja megjelenik esténként
a Renaissance-ban.
— Talán a Tőkés Ann áé?... Hisz nem Törzs Jenő mu
tatja ki.
— o—

Színházi töprengés
— Vájjon unatkozna-e a Három
hoznák össze egy társaságba?

nővér,

ha lvanov-\al
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Képeskönyv
A

Hol az Inóc kék kúpja or mól,
— Oh, messzi, tiindérlakía táj! —
Redut ragyog régmúlt napokból
Terólad száz kép, tarka báj.
Csodás színekkel van kifestve
Ott ház, erdő, tó vize, rét,
Ahogy a gyermekszem kileste.
Mikor szive még hisz mesét.

fő h ad iszállásró l

Mint egy képeskönyv, mit karácsony
Tett asztalomra vajmi rég,
Oly szép — lélekben újra látom —
S oly változatlan a vidék.
A régi szép s a régi furcsa:
Hegyoldal, partomlás, berek,
A zsuptetők, fői végi ucca.
Öreg zsidók, kondásgyerek.
Ösvényre, fára rátalálok.
Az Ungon átvisz a ladik;
Túl a patak, kínálva rákot —
S tudom még, hogy ki hol lakik:
Itt nyájas, ott mogorva bácsik,
Itt sánta suszter, ott kovács;
Az orgonista orgonázik,
A tanító úr oskoláz,
Egy-egy pajtásom is kibukkan,
— Ördögfiúk, lány angyalok
S van játék udvaron, kapukban.
Ez kacag, amaz fanyalog.
S felém mosolyg mély, tiszta szemmel
A kis .forrás a rét felett:
Meggyógyult testben itt az ember
És föl frissült a képzelet.
Apám födözte föl a forrást
S környékén csinosítgatott.
Ide sétáltunk ki mi folyvást,
Csináltunk is sok vig napot.
Órákon át hevertem itten
Csöndes vasárnap délután
S a vágyamat egekbe vittem
Szálló felhők, fecskék után.
Oh, aranyfényü, enyhe ünnep
A kedves jávorfa tövén!
Oh, szent forrása gyermeküdvnek,
Hol első álmaim szövém!
A sorsnak ittam sok vizébül
Édes, keserű kortyokat;
Jártam, hol életünk kiszépül
S amerre átkoi osztogat:
E táj mindig telkembe fénylett,
Szerettem őt, mint hajdanán —
S most vén szivemnek elmesélget,
Mintha Andersent hallanám.
SZA M O LÁ N Y I GYULA

— Nézd csak meg a kalendáriumban, milyen nap van ma? Legitimisták
vagyunk-e vagy szabadkirályválasztók?

Főzőiskola
1. Furcsa ellenség a nő. Amikor azt hiszed, hogy. no. most
legyőzted, abban a pillanatban veszítetted el a csatát. A nő
meghódol, hogy rabszolgája légy.
2. Egy tisztességes nő mindenre képes, hogy megmentse
jóhírét. Még arra is, hogy odaadja magát. Ez az erénye titka.
3. Ha szőke nőnek udvarolsz, mondd neki, hogy te csak a
barnákat szereted. Ez hamarább célhoz vezet. Pehhed csak
akkor lesz. ha másnap már barnára festi a haját.
4. Ne sajnáld a nőtől a pénzt. Az kerül legtöbbe, aki sém
im t sem kér. Az ilyen nő a legveszedelmesebb. Feleségül
véteti magát.
5. Egy asszony mondta az udvarlójának: Tudja, egy férfi
sem olyan csúf, mint amilyennek mi nők képzeljük magukat.
Viszont mi nők sem vagyunk olyan szépek, amilyennek ma
guk férfiak képzelnek minket.
6. Ostobaság arról beszélni, hogy a nő mindig hazudik.
Tévedés. Minden nő igazat mond, ha hisznek neki. Az már

aztán a férfi külön tragédiája, hogy sohasem hiszi el az iga
zat. Nem a nő hazudik. Csak a férfi nem hisz.
7. A lejtőn a férfi lefelé csúszik. A nő fölfelé.
8. Nem értem, miért panaszkodik némely férfi, hogy nincs
szerencséje a nőknél. Hát nem elég szerencse ez magában
véve is?
DYM I

Borsszem
Fajföntartás csak fejföntartással lehetséges.

C Hunyadi János
,•

V

termész et es keserüvíz

áz egyedOii magyar term ék, melyet a világ minden
részében ism ernek és használnak

SZERKESZTŐ SÉG :
RÖKK LANYHA (A Z E LŐ T T SZiLÁRDi-UCCA
FELELŐS SZERKESZTŐ
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BESSZ ARTÚR

A japán földrengés hullámai csak ezen
a héten jutottak el a budapesti tőzs
dére. A Lámpa kilengett, az Óceán le
apadt, csak az Ingatlan nem ingott meg.
*A lökéstől végül minden papiros le
esett. Az érdekeltek, sok százezren, a
székről estek le. Újabb események vár
hatók.
*
Értesülésünk szerint a koraittensek
között mozgalom indult meg, hogy' tör
vénnyel tiltsák el a bevezetési árfolya
mon való részvény-ajándékozást. Mert
ráfizetni ráfizetnek, de tönkretenni nem
hagyják magukat, csak azért, hogy
panama útján jussanak illetéktelen elő
nyökhöz.
»
A Czinner-szalámigyár elhatározta,
hogy egy részvényért tíz deka szalá
mit ad. Ugyanakkor az „Unió44 ki
mondta, hogy egy részvényért egy
állóhelyet ad.
•
Az Athenaeum magas árfolyama ért
hetetlen, hiszen tudvalevőleg maga az
Athenaeum nyomja az árfolyamát.
*
A nagybankok most aranyfedezetet
gyűjtenek. Mert hallgatnak. Hallgatni
pedig arany.
*
A pestvidéki tej iránt már hosszabb
ideje nincs bizalom. Nagyon „föl van
vizezve44.
*
Rendőri riporterünk jelenti: A tőzs
dén számosán leégtek. A végén meg
jelent a győri tűzoltóság és „győri
olaj44-at öntött a tűzre.

Miért lanyha a tőzsde?
Egy jól értesült lap közgazdasági
rovatából: „Ma ismét ellanyhult a
tőzsde, ami eredője számos együttható
erő koncentrikus besugárzásának. Ellanyhulást idézett elő a búzaexportból
származó valutainflációnak az arbitrázspapírok differenciális eltolódását követő
geométriai haladványszerü diffúziója,
valamint a korfui megszállásból eredő
internacionálís atmoszférának a dezolált magyar horizontra gyakorolt de
pressziója, nemkülönben ama külpoli
tikai feszültség expanzív
nyomása,

Hossz-vicceket családi gyász miatt újabb
szilárdu lásig nem közlünk. — Prom pt
bessz-vicceknél 15 százalékos engedm ény

amely a Ruhr mellől még mindig fenye
geti az európai béke egyensúlyát, v é 
gül mindezeken fölül és a helyi oko
kon kívül a lanyhaság még abban is
találja gyökerét, hogy eddig nem tisz
tázódott a kérdés, vájjon a spanyol
forradalomnak fasiszta jellege van-e,
amely esetben az epidemikus revolucicnak Dél-Közép-Európából Dél-Nyugat-Európába való átterjedése igazolja
azt a föltevést hogy onnan visszafelé
való útjában Kelet-Közép-Európába is
átcsaphat és így hazánkat is megfer
tőzheti. Az elmondottak előrebocsátása
mellett a mai lanyhulást megmagya
rázza m é g ...44

Verekedés a Szabadság-téren
A tőzsdepalota előtt nagy botrányt
okozott egy fiatal tőzsdés. Odalépett
X. játékoshoz és a nagy besszben tip
peket ajánlott neki. Az inzultált játékos
véresre verte támadóját. A verekedés
ben számos Szabadság-téri járókelő
vett részt, akik mind X. pártjára álltak.

Önálló töprengés
— Vájjon kinek
folyamok?

esnek

jól

az

ár

TÁRCA.
M egfejelt népdalok
Tőzsde alatt fészkel az ügynök,
Kérdd meg a komittenst: miért nyög?
Aszongya: azért, mert igen széles a
fbrejte.
Mellyel az ügynök megnyergelte.
*
Tőzsde tövén köt az ügynök,
Mert ott van a tőzsdeterem.
De amin a haszon lerem,
Azt a kötést nem ismerem
Seholsem.
*
Magas ugorkafán a „Herendi' fészkel,
Ezen manőverből nekem egy kis rész
[kell,
Ha még ma megveszem s eladom
lazonnal,
Beérhetem egy kis polgári haszonnal.

K IAD Ó H IV A TA L: BESSZERÉDY-UCCA
FELELŐS KIADÓ : SCH\#ARCZER PÉTER

A cím meg a tartalom
A Duna-Lloyd Bank R.-T. és válla
latainak központi igazgatósága (Buda
pest, V., Deák Ferenc-ucca 14) alap
tőkét verbuváló körlevelekkel árasz
totta el Budapestet és az országot. A
körlevél egyik passzusa így hangzik:
„Ezen tőkefölemelésben résztvevő
külföldi tőkecsoportoknak az igazgató
ság a részvényeknek csak egy kis há
nyadát kivánja átengedni, míg a rész
vények nagyobb részét a keresztény
magyar
társadalomban
óhajtja
el
helyezni.44
Nos és kiknek küldték ezt a csábitó
fölhívást? Ehrenfeld Salamonnak, Gyu
lára és Kner Izidornak, Gyomára. Él
jen tehát a keresztény propaganda cs
éljen Ehrenfeld Salamon meg Kner Izi
dor bátyánk! A Duna-Lloyd Bank pedig
éljen azokból a részvényekből, ame
lyeket a „keresztény44 Ehrenfeld Sala
monok és Kner Izidorok jegyeznek.

J a jjj!
— Most tudom csak igazán, hogy
Láng is van a tőzsdén.
— Ugyan már miből tudod?
Abból, hogy mindenki leég.

Szenzációs vétel
A „Pesti Fúria44 jelenti, hogy az
„Egyenlőség44 című sándorpálosrendi
lap egy kiló tisztított pájeszért meg
vette az „Olympia44 R.-T. részvény
többségét, hogy makulaturakészlete is
legyen.
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Bethlen. — Ujjé, milyen jó, hogy a tanító
jöhetnek azok a kérdések!

bácsik előre kiírták az újságba, hogy mire kiváncsiak. . . Most már

Ruczaháti Tarjagoss Illés pohárköszöntője
URRAM,
mes és experimentdns FRI ED
R l EK ISTVÁN Y, állandó miniszteraspirdns és vadonatúj cirkuszdirektor jelölt urram, — úgyis, mint
a jobb Létre szenderült Ébredőkisded-fajjmagy ar-népcsoport
tb.
Teörsfönöké, de úgyis, mint néhai
passzív és netán jövendő aktív
vezért ér fijuh: — szállók az Ú r
hoz! Szálem Alejkum!
Méjjába lotsolgatta a véllem
együtt szamorkodó Eősmagyarság honfy keblét Tokaj szamo
rodni nedűjével, nem szűnt meg
sajjogni és búsulni Honná állapottyán mindaddig, amíg föl nem
bukkant sötét októbrista föllegekből a te Csellagod. Most
már tudjuk, mi hiányzott' eddig Nekünk és Nemzetünknek:
— TEH ! — És most, amikor a íajjpolitika firmamentumán
fényessen vibrál, hogy ne mondjam ekvilibrál üstökösöd, elhomállositván majdnem az ótska Félholdat is, megragadom
e kínálkozó alkalmat mintahogy megragadának Téged és felPöndöritének a hordó tetteiére; — igeniss, én iss a hordó
fórumáról kajátom szét a trihánonni határokon túl iss és kí
vánom oil tiszta szümből, mintahogy Te kívánod boldogu
lásunkat, — hogy TÉGED, mint a legfrissebb Ó-TewrewkMagor testvéri szöveccség főeunukját és Kemál pasa puszipajtássát — de úgyis, mint a Magyar-Török Kereskedelmi
Kamara Feőkamarássát kinek nyakában lóg a hellzet aranykultsa, — de hovatovább, mint a Ki- és bevándorlás: transzmisszió, magyarán: népmozgalom és népizgalom feő-feővigéccét tour-retour, — de netovábbá mint a Nemzeti Cir
kusz első lovas zsonglőrjét és szólló kötéltáncossát: — a íajj-

magyarok Istene éltessen sokáig és Allah növessze szakállad
bokáig, — mivel egy az Isvány és Mohamed Friedericus
effendi az ő Profi Váj a!
Mert igazad van. Ki a porondra! Cirkusz kell a magyar
nak! Mert a páriamenti pár lamentációs kabarét már meg
unta a szittya. „Vinum et Circenses!“ — ahogy Hazaffy Veray
pohétánk mondaná* hadd kótyagosodjon meg egészen a Ma
gyar! Három a Magyar! S hárman valátok ti is megint együtt,
egy új nemzetépitő nagy munkában, a lovak nyomdokában, a
Hippodromban. „Trés faciunt co’legium" vagy ahogy az izmá
éiba is hajtogattya: „Biznisz isz biznisz.*4 — De a trihó éllén
Te mint spiritusz rektor és direktor a hellzet tsútsán balan
szírozol, oly magossan. mint a klasszikus Olympiha. E ma
gasba pislantunk föl REÁD és harsonázzuk: Eéljen a mi heőn
szeretett Bálványunk, aki az önmaga által faragott és cizellált
Emlékszobrot, amit az Ámérikába vitorlázott feőmandarin a
nagy sietségben itthonfelejtett, még mindig lepel alatt lap
pangva rejtegeted a profánok előtt ámde a mi türelmetlen
ségünk nem ismér határt és páHázati föltételeket s mintahogy
a felelőtlen Szolnok is ex abrupto süvölti: , Lesz még kutyára
deér!“ — szintazonképpen mi is uniszónó üvöltünk és ürítünk:
NAG YVEZÉR! hulljon le már pálem et puplice a sokat emle
getett ominózus és többször átjádzott Lepçli, hogy bódulva
hódoljunk E LŐ TTE D , oh nagy Gladiátor és dalárajkunk a
karzatról is csengve zengje, mint egy kar: a magyar Politika
sokszintjádzó Kaméleonja — eéljen soká! Eéljen soká! Csokjásá! Vivát!
----------- -— —

A nektár
Ujgazdagné. — Pompás ital ez a tokaji, valóságos Moktár!
------7— O --------

Ébredő-nyelven
. — Nézd, apa. azt a szép kutyát A Berger boltosé. Zsidó
kutya.
— Te szamár! Nem zsidó kutya az, hanem kutya zsidó.
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Kedves Borsszem Jankó!

NAGY POLITIKAI CIRKUSZ
•

Az összes egyéni akciók, reakciók, attrakciók, atrocibálások
és egyéb magángazdasági tranzakciók bemutatása.
FRIED RIK bey

STEFI HALLER

átváltozóművész
azóbámulatbaejtő köpönyegfordításaival

önfelfújó és hasbeszélő
a nála megszokott nagyképpel.
Figyelem ! Nem agy-produkció

Olvasom, hogy megint hatalmasan megdrágult a temetés.
Ezekután nincs más hátra, mint az, hogy mindenkit a leg
nagyobb ellensége temettessen el. Az biztosan nem fogja a
költségeket sokalni. Tisztelettel egy szakértő.
--------o--------

Friedrich m onologizál :
— Alapjában véve be kell vallanom, kő esett le a szívem
ről, hogy nem mi kaptuk meg a fővárosi cirkuszt. Mert iga
zán zavarban lettem volna, hogy milyen új dresszben perdül
jek ki a porondra.
-------- o --------

S. O. SProf. CSILLÉRI
magyar korona- és fogkoronaromboló.
Töm, fúr, bök, vág, döf s
mindezt a saját könyökével

Herr von W OLFF,
a hercig trapéz-untám
önfellenditő mutatványa.
Szenzációs légvárépitő s eddig
utói nem ért városromboló

Gömbös Gyula az egész vonalon ki akarja terjeszteni a
numerus clausust*. Tisztelt fajvédő úr, akkor tessék intézkedni,
hogy én és sok tízezer fajsorsosom, aki a törvényes öt percenten fölül került a besszbe, onnét kiröpüljön. Elvhűségében
bizva, vagyok Kohn M. Mór.
------- o --------

Értesítés
Szünet alatt a nagyérdemű destruktív közönséget Halmay
Zoli és Baránszky Gyuszi mulattatják.
Záradékul a „Per Procura" című nagy némajáték, valódi
bengáli törökfénnyel és az „Olympia" r.-t. részvényeinek
ugrásszerű baisse-ével.
Előadás alatt a fajvédők zenebonakara játszik.

Ezúton értesítjük híveinket és fajtestvéreinket, hogy mi
után a Fővárosi Cirkuszt* megkapni nem tudtuk, excentrikus
cirkuszi előadásainkat a szokott helyeken (parlament, város
háza stb.) folytatjuk.
Haller, Friedrich & Comp.
-------- o--------

Drága a posta
— Rettenetesen könnyelmű fiú ez a Pista! Ahelyett*, hogy
kitartaná a táncosnőjét, szerelmes leveleket irogat n e k i...

B élyeggyűjtők !
(A Borsszem Jankó, ábel-távirata) Már a Biblia is megemlékszik az itt szóban lévő bélyegről, amely tehát kétség
kívül a világ legrégibb bélyege. Mégse kapni érte egy német
márkát sem. Melyik ez a bélyeg?
&Q'UIP)I V )

Fárasztó tárgyalásoknál
nélkülözhetetlen a

SZENT ISTVÁN
GYÓGY-MALÁTA
CUKORKA
— Én nem törődöm a besszei. Én idejekorán Holzer divat
áruiba fektettem a pénzemet.

Kitűnő nyálkaoldó szer
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C s ö n d e s e b b vizeken

Ősz idején
Fölsirnak utánunk az őszi virágok;
Halványul az égen a szín meg a
S bánat-tavon át
haloaz élben.
Halk sóhajok szállnak el ősz ideién.
•

És ködparipáiuk előtt a mezőkön,
Lehajtja fejét a virág meg a fü
És sir a virág szive édesen, árván —
Mint isteni-szép szomorú hegedű.
Oh, érzed ilyenkor a sziveden atal
A dalt, ami vérzik az őszi napon
Es hogy szomorúan az őszi virággal
A szivemet küldöm eléd, Aranyom? . ..
BABICZKY BÉLA

Magyar-ném et közmondás
— Sok nulla közt elvész a márka.
--------o--------

________ APRÓHIRDETÉS________
HASZNÁLT bérkocsis-szótárt átenge
dek fajvédő képviselőknek lényeges
taksakedvezménnyel.
-------- o--------

Valorizált népdalok
Beszegödtem Tarnócára bojtárnak,
Jó legelője van ottan a nyájnak.
Fizetésem egy millió s húsz dollár,
Megél abból egy bojtár!
#

te

Ha én nekem milliárdoin lenne,
Az ajtómon aranykilincs lenne.
Kerek ez a zsemlye,
Száz fér a zsebembe.

Bethlen. — Ha azok a fajvédők nem lukasztják ki a vitorlámat, tavaszra
mégis csak révbe érek. . .

I § | BARANGOLÁS A SAJTÓ-DZSUNGELBEN |g |
Az anyját n e k i!...
„húszéves fiam részére 35— 40 év körüli nőt keresek fele
ségül, ki az anyját is pótolná nála. önálló keresettel birck
előnyben. Leveleket „Kina sárga 1888 év" jeligére a kiadóba
kérek."
pécsi „Dunántúl" című lap hirdetéseiből.)
Elégtételt a disznóknak!
„R. Adolfnak, Pécs. Két disznómnak ön megállapított
bérért helyet adott. Emberi vétkekért disznaimat büntette
embertelenük amikor azokat az uccára tetette. Milyen elég
tételt ad ön nekem és az uccára tett disznaimnak? Ifj L. S„ a
Dunántúli Malomipar tisztviselője." (A „Pécsi Lapok" Nyilttérrovatából.)
--------•--------

Valami a hurkáról
Kedves Borsszem Jankó! Most jut eszembe, hogy a hurka
tulajdonképp a forradalom megtestesitője, mert
1. nem zsidók csinálják, de sokan mégis beleharapnak
közülük;
2. a forradalom, akárcsak a hurka, kétféle: véres és vértelen;
3. mindkettőt a keresztények élvezik, a zsidó pedig a
gyomrát rontja el tőle, sőt olykor a hátán is látható.

sA r c i p ő

HÓCIPŐ

kapható

J AVÍ THAT Ó
NEUMANN GÉZA, Nagymezö-u. 44

Szenzációs sportesemény
A közelgő párisi Olimpiászra három új benevezés történt:
1. Friedrich István, aki már több Ízben a legmagasabb magyar
rekordon túl vetette el a súlykot, 2. Csillén András, aki klepptársai szerint oly erős. hogy fogakat és mondatokat csavar ki
gyökerestől. 3. Nailer István a kiváló távuszitó, aki trénerül
halmay Zoltán uszitóbajnokot szerződtette. A három jeles
sportsman — összeférhetetlen természete miatt — külön tre
nírozza magát a Cirkusz Viciózusz-ban.
--------o--------

A kicsike tudja
Férj. — Érdekes statisztikát csinálnak most Franciaországban. Ki fogják mutatni, hogy melyik hónapban szü
letik a legtöbb gyermek.
Feleség. — Igazán kiváncsi vagyok rá.
Évike (tiz éves): No hallod, anyuka hát még ezt sem
tu dod ?!... A kilencedik hónapban.
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Az új eskümínta

Kedves Borsszem Jankó!

Kedves Borsszem Jankó! Ausztriában tudvalévőén zsidó
is lehet katona és viszont keresztény is lehet zsidó. Egyszerkétszer megesett hogy tőzsde» besszek idején hanyagul szol
gáltak a zsidó katonák. Ennélfogva az eskiimintába a követ
kező pótlást vették föl: , Én... esküszöm, hogy úgy hossz
ban mint besszben híven és lelkiismeretesen szolgálom hazámat.“
-------- o----------

Hát mit szól, milyen türelmetlenek ezek a Csillériék! Nem
bírják kivárni, amíg a parlament kapúi megnyílnak: ők előbb
akartak cirkuszt.
— — o —— -

Kedves Borsszem Jankó!
Háromórai keserves mászás után fölér a turista a hegy
tetőre. Itt meglehetősen elhagyatott pJaraszfcgazdaság tárul
a szemei elé. A turista megszólítja a gazdálkodót:
— Úgy látszik, idefönn már nem igen van állat.
— Jön azér’ úgy n éh a !... — felel flegmásan a majoros.

Id. Hombár Mihály védöbeszédeiből
— Tek. kir. Törvényszék! Védencem azzal van vádolva,
hogy kétdollárosokból százdollárosokat csinált. Tisztelettel
kérem a fölmentését azon az alapon, hogy védencem sem
csinált mást, mint amire pénzügyi kormányunk törekszik:
valutát javított.
-------- « --------

Aranyköpések
A nő még az ördögtől sem fél. Csak önmagától fé l hogy
valami bolondot csinál.
A nőt ne zavarjuk gondolatai közben. Még valami okosat
is talál mondani.
K. E.
--------3--------

AM ERIKAI HUMOR
Amilyen pehhe v a n ...
A hivatalnok, aki az Íróasztalnál ült sokáig kutatott em
lékezetében vájjon melyik látogató felejtette ott az asztalán
a szemüveget. De nem tudta kitalálni. Elkeseredve kiáltott föl:
— Amilyen pehhem van, biztosan valamelyik hitelezőm
felejtette itt .aki vissza fog jönni érte. . .

A rossz adós
Yorkville egyik uccájában találkozik két magyar. Azt
mondja az egyik:
— Jó, hogy találkoztunk, éppen föl akartalak keresni.
A másik mélyen hallgat. Már tudja, mi következik. A be
szélgetés csakugyan szomorú fordulatot vesz.
— Arra akartalak kérni. — mondja a rég nem látott barát
— adj kölcsön húsz dollárt
— Nem adok, barátom, — feleli a másik szigorúan —
neked nagyon veszélyes kölcsönözni.
— Miért?
— A múltkor is megadtad . . .

A kályhák

kályhája a

BRENDA
B á r m e l y t ü z e l ő a ny a gr a
alkalmas!
E kitűnő folytonégő kályhákat
gyártja kizárólag

Koch lenn kályhaoyára
Budapest, VI.. Szondy utca 53. szám
Telefon : 8-69. Interurban.
*

Biztos jel
Férj, — Most már bizonyos, hogy fajvédő politikus lesz a
Jancsi fiunkból.
Feleség. — Ugyan? Aztán miért, drágám?
Féri. — Azt mondta tegnap, hogy cirkuszba akar menni.
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SZERKESZTŐI ÜZENETEK

Kéziratokat és rajzokat nem küld vissza a szerkesztőség.
A Borsszem Jankó jelen számát kedden• október 2-án zártuk
le. — K. E. Kettő-három alkalmas. — Zöldfoltos. Folytassa. —
H. M. Ez volt az eddigvalók közt a legsikerültebb. Jelentkez
zék valamelyik délután! — Egyetem. Csak nem képzeli, hogy
komoly professzorokra hajtó-, pláne gyermekhajtóvadászatot
rendezünk! — Beketow. Igaz az, hogy a történtek után ön
viszont politikus akar lenni? Háv ami azt illeti, a cirkusz kö
rül önnek nagyobb gyakorlata van, mint Halleréknek. —
Könyvmoly. Téved. Bánk bán nem azért mondja: „Nincs a
teremtésben vesztes, csak én‘\ mintha már akkor is tőzsde
lett volna. — Fajvédő. Meddig isznak még a medve bőrére?
— Statisztikus. Mi is észrevettük: a bessz óta kevesebb kor
mányfőtanácsost neveztek ki. — Autós. Az árfolyam leszáll,
— ön is leszáll? — Aggódó. Bátran eladhatja értékpapírjait
a mai árfolyam mellett. Nem kerül az uzsorabiróság elé. —
Dugó. Biztató a jövőre. Azt a pár sort azonban klasszikusabban
kellett volna parodizálni. — K. M. Jó az ötlet, a megírás is ki
fogástalan, csak az a bibi, hogy nálunk ki kell várni, amíg
megjelenik. — Fribor. Ilyen komor versek nem a B. J.-ba
valók. A formával kiizködik még, — előbb ki kell forrnia, csak
azután mondhatunk véleményt. — Több levélről a jövő
számban.
Szerkesztik: Molnár Jenő és Bér Dezső
A szerkesztésért felelős: Molnár Jenő
Kiadótulajdonos: Borsszem Jankó lapkiadó r.-t*
Igazgató: Szekeres Rudolf
közgazdaság
Az Első Pesti Spodium-és Enyvhogy az 1922—23-*ki üzletévre rész
gyár r.-t. október 9-ére összehívott
vényenként 300 korona osztalékot ad
rendkívüli közgyűlésén 160 millió kor.
jon, a társulat kü önböző jóléti alap
részvénytőkéjét'320 millióra fogja föl
jaira 60 mii ió koronát fordítson és
emelni és az összes kibocsátásra kerülő
közjótékonysági és
közművelődési
új részvényeket 1:1 arányban a régi
célokra 20 millió koronát szavazzon
részvényeseknek fogja fölajánlani.
meg. Az elmúlt üzletév termelése a
A Főne ère közli, hogy október
legnagyobb béketeliesitmény kéthar
8-án rendkívüli közgyűlést tart, amelyen
madát érte el s a vállalat nyersanyagaz igazgatóság indítványozni fogja az
bázisa a rudabányai vasércbánya része
alaptőkének a részvények névértékének
sedése révén lényegesen megerősödött.
fölemelése és új részvények kibocsátása
Az értékviszonyokban t^övetkezett
által 80 millió koronára való fölemelé
nagy eltolódásra és a társaság több
sét. A kibocsátandó összes új rész
évre terjedő nagyobbszabású beruhá
vényedet a régi részvényeseknek fog
zási programjára való tekintettel, a
ják fölajánlani.
közgyűlésen az alaptőkének 280 millió
A Standard Bank és Takarékkoronárél 372 millió koronára való iölpénztár r.-t. a folyamatban lévő
emelése is javaslatba fog hozatni
nagyobbszabásu terveinek lebonyolí
460,000 darab új részvény kibocsátása
tása' céljából a 100 milliót kitevő alap
által. Az a szándék áll fönn, hogy az
tőkéjének 250 millióra való fölemelését
úi részvények egészükben a rendes
határozta el, miáltal az intézet saját
részvényekre 3:1 arányban ajánltassanak föl.
tökéi az egy milliárdot meghaladják.
Az új részvények az idei év ered
A Magyar-Cseh Iparbank r.-t.
ményében részesülnek. Joggyakorlás
alaptőkééinélése. A Magyar-Cseh Ipar
az Intézet pénztárhelyiségében (V.,
bank igazgatósága az október 11-iki
Bank-utca 7). A részvények a tőke
rendki viili
közgyűlésnek
iavasolni
emelés után egyelőre a tőzsdei magán
lógja, hogy az alaptőkét 700 millió
forgalomba bevezettetnek.
koronára emelje föl. Egyelőre 300 millió
A Rimamnrány - S algótarjáni
korona névértékű új részvény kerül
Vasmű r.-t. igazgatósága közli, hogy
kibocsátásra, melyekből négy régi rész
az október 9-ére egybehívandó rendes
vény után öt új részvényre fog az elő
évi közgyűlésnek indítványozni fogj?, i vétel biztosíttatni, drb-ként 8000 K-ért.
Mint értesülünk, az ezüst- és aranybeváltáson
kirül brilliánsékszerbeváltás is eszközölhető, IV., Vár
megye-utca 7. Brilliánsbeváltás 10—12-ig. Pénztári ór^k
aranyra és ezüstre 9—5-ig.
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Képrejtvény

H . oldal

egy üveg „EGM A4‘-likőrt; 7. Schwarz József (Budapest. II.,
Margit-körút 5 b), akinek egy Sphinx-,,BI-OZONE‘4-készletet;
8. Him Sámuel (Budapest, IV., Károly-körűt 26), akinek egy
darab P. Márkus Emilia-szappant; 9. Refractió ( Budapest,
IV., Szervita-tér 6), amelynek egy nagy üveg ZoZó kölni
vizet; 10. Fleischmann Márk (Budapest. VI., Vörösmarty-u.
18) , akinek egy doboz „Uhu44 kávépótlékot; 11. Neumann Mik
lós (Budapest, VI., Szondy-u. 63), akinek két pár Bersongumisarkot; 12. Barna Erzsébet (Budapest. VIII., Bérkocsis-u.
19) , akinek egy nagy palack „R A PID O L44 folyékony fémtisztitó szert küld a kiadóhivatal.

A megfejtők között tizenkét Jutalmat sorsolunk ki. Ezen
kívül negyedévenként külön lutalomban részesül az. aki három
hónap alatt a lestöbb rébuszt fejtette meg. Jutalmat csak lapunk
előfizetői nyerhetnek. Jutalmaink a következők:
L 16 üveg Tavaszi sör. a Polgári Serfőzde gyártmánya (házhoz szállítva).

2. egy doboz

3. egy nagy doboz
„Virág"-féle dessert.

4. egy nagy doboz „ Óceán'
cukrozott gyümölcs.

5 egy üveg „ Lysoform",

im n iB m «t r a m ;» I

6. egy üveg

H BORSSZEM 1 KB

7. egy Sphinx-„Bl-O ZO NE"-készlet (egy üveg szájvíz,
egy doboz kettős francia fogpor, egy tégely * fog
paszta),
8. egy darab P. Márkus Emilia arcápoló szappan.

híres régi évfolyamai
megrendelhetők a kiadóhivatalban és a Kultúra
könyvkereskedésében,
Budapest, VI., Terézkörut 5. szám.

9. egy nagy
üveg ZoZó
kölni viz,
10. egy doboz „Uhu" kávépótlék,
11. két pár Berson-gumisarok (férfiaknak és nőknek),
12. egy nagy palack R A P ID O L folyékony fémtisztitő szer.
Fővárosi nyerteseinket fölkérjük, hogy a nyereményutal
ványért, illetve a jutalomért kiadóhivatalunkban jelentkezze
nek. Vidéki nyerteseink posta útján kapják meg a nyeremény
tárgyat.
A Borsszem Jankó 2905. (39.) számában közölt képrejtvény
helyes megfejtése:
Nemes ivadék
A multheti számunkban megjelent talány helyes megfejté
sét 76-an küldték be. Nyertesek: 1. Illés Zsigmond, v.-igazgató
( Budapest, I., Mészáros-u. 44). akinek tíz üveg Polgári Ser
főzdéi Tavaszi sört: 2. Csillag Edéné (Budapest. VII.. Királyucca 95), akinek egy doboz „Ovomaltine*4 tápszert: 3. fbrányi
Zsuzsa ( Budapest. VII., Abonyi-u. 25), akinek egy nagy doboz
..Virág44-féle dessertef; 4. Hutira Géza ( Budapest, HL, Lajos-u.
12). akinek egy nagy doboz „Óceán44 cukrozott gyümölcsöt;
5. Schwach Lázárné ( Budapest, VI., Király-u. 80), akinek egy
üveg ..Lysoform44-ot: 6. Korlát Géza ( Szeged. Fő-tér), akinek !
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Ingatlanok, gyárak, irodák, üzlethelyiségek, lakások, albérleti szobák
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adás-vételi irodc, V.. Zrlnyl-ucca 1.
T e le fo n : 81-08.
(Gresham-palota)

12. oldal
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EsiH, e sik, e s i k . . .

— Hordjatok be mindent, máma már nem jön ide verdég.
— Miért, kérem? Hiszen nem esik!
— Dehogy nem esik ! Nézd meg a Ganz-Danubiust !

Foto-tikkek
BUDAPEST, IV., KIGYÓ-UCCA 4. SZ.

HUNGARIAN
'^ * W H I S K Y > S .

G IN

F Ő Ü Z L E T : VII., K I R Á L Y - U C C A 6 9 . S Z .

Ön n ek
a BORSSZEM JANKÓ-ra

l ő fiz e t e k

E

negyedévre 25,000 korona névértékű elhasznált magyar bélyeg
beküldése ellenében. JÁSZAI BORISKA bélyeg kereskedés

Budapest, IV., Kossuth Lajos-ucca 6.
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VERMOUTH

;
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EGMA
LIKÖR-KÜLÖNLEGESSEGEK GYÁRA
KŐRIS-UCCA 18-20. SZ.

VÁROSI l e r a k a t
ff

v é r- é t nemi bete
gek ré s z é re .

fziit Salnnai-iltlil

Rendelés egész nap.

EISNER-DROGERIA
JÓZSEF FŐHERCEG KAMARAI SZÁLLÍTÓJA.
ANDRÁSSY-UT 37.

TELEFON : 8 5 -2 4 .

•tákéezi'út 3 2 ,1, em. I, a R é k u s-k é rh á z za l ezeraben
A PMt) Uord-UriKlat nycmJíia. Bu<J»peit, V„ MArii ValAria-atca lí. (NTO«<UíruBató MARKUS PÁL.)

