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A baromorvosoK meg a pácienseit

— Igazán nem értem, mi kifogása van Bethlennek ellenünk, baromorvosok ellen. Hiszen aki hozzánk jön, azt mégis csak nekünk kell kezelni !
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Tetemrehívás a Szabadság-téren
—  Arany János balladája után —A Szabadság-tér közepében Halva találták Tőzsde Benpt.Hosszú „halef" volt ifiu szívében...íme. bizonyság Ullmann előtt.Gyilkos erőszak ölte meg őt!"Tőzsdeterembe vitette a Tőbe.Ott letevék „korlát piacán":Meg se tekinti, vajon csúnya, szép-e? — Vérben, ahogy volt. nap-nap után Hever papiros-ravatalán.Állata őrzeni négy bizományost:„Lélek ez ajtón se be, se k i ! . . . "  „Hátha a bankja, ügynöke már most Jönne siratni?" — „Vissza neki!" Nyakcsigolyáját szolga szegi.Tőzsdeteremről tőzsdeteremre Rejti keservét Náci. Samu. —

Tébe lapokban hívia tetemre.Kit szemre vesz. besszért. sanda gvanu. Legyen a seb vérzése tanú.A palotát lepi fekete foszt r.Kontreminőr. bősz, aki lecsap.All a tetemnél. . .  se pénz. se posztó.Mág, Beocsíni. Kiihne. Kaszab:- Értük az ember semmitse kap...Jöjjenek ellenségi, ha. voltak!"Jő. kit a Tébe rendre nevez.Hiába! nem indul sebe a holtnak.Állva zsebénél az. vagv emez:„Gyilkosa hát nem e z . . .  újra nem ez/4..Hát k i ? . ./ ’ riad fel Tébe sötéten.„Boszulatlan nem folv a drága koszt:Ide a gyilkost!. . .  bárha pecsétem Rám süti: én törtem le a hosszt. Mindenki gyanús nekem, aki foszt!4„Jöjjenek úgy hát ifiu baráti!44Sorra belép sok iinsalia: *Fái nekik a hőst véribe4 látniS nem „brejte44 tüzén elomlania.Erre se vérzik Tőzsde fia.* A pesti „imglí* é3 az aranyjánoü wdalia“ összevonása.

..Jöjjön a bankok apraja, n a g y ja ...Jöjjön elő Végh, Krausz Simi. mind!" Megkönyezetlen senkise hagyja,Hű komitensre szánva tekint.Nem fakad a seb könnyre megint.„Jöjjön a Zsíró, mostoha húgaTőzsdénknek!" — Jön s messze sikolt: Fleissig reárogy. öleli búgva:Erre sem érez semmit a holt.Marad a tört vér — fekete folt.„Jöiiöti utolszor szép szeretője:Devizaközpont, büszke, kacér!"Jő — szeme villan s tapad a tőrre.Kurzusa mély, kliense „gyökér".Sebből pirosán buzog a vér.Könnye se perg. aivé-ia se hallik.Csak oda kap, hol lenne az agy:Iszonyú az, ami oda n y ila llik !...Árfolyam által a hossz ere fagy:„Központ, ez ifjú gyilkosa vagy!44Kétszeri mondást — mint Jebüzölten Hallgat el. aztán így hebegi:„Tőzsde Benőt én meg nem öltem.Tanúm az Ég Erger-Beregi!De a „halef’-et én adtam neki!Bírta szívem rá nagy kivitelre.Búza kell Bécsnek. . .  s nem vala gát, Unszola ő külföldi hitelre.Mert ha nem: exekutálja magát.
Enveigve adátji a tőrt: nosza hát!"S  vadul a sebből a tőrt kiragadja.Szeme alacsony „Láng"-ot lövell.Kacag és víg s fennvillogtatjaS „Zürich" visongással rohan el.
Vetni kezet rá senkise mer.Odakinn lefut a Bank-ucca során.Táncolni, dalolni se szégyell:Dala víg: „Egyszer volt egy leány.Ki* csak úgy játszott a legénnyel Mint Devizaközpont az igénnyel."

M OLNÁR JE N ŐAz üvegipar köréből
Alkalmi szaktudósit ónk jelenti: Az üvegiparban néhány hét óta beállott a pangás. jSzakvélemé'nv szerint ezt a sajnálatos visszaesést a belügyminiszter ama rendelete okozta, amellyel a fajvédők gyűléseit több helyen betiltotta.Kedves Borsszem Jan k ó !Egy apróhirdetést adtam föl az újságba, ezzel a szöveggel: „Felöltőt megbízás folytán megveszek. Kisdiófa-ucca 17" így jelent meg: „Felötlő meghízás folytán megveszek. Idióta-ucca 17.” Kérem, bepörölhetem a lapot?

Kedves Borsszem Jan kó !Az egyik orvosegyetem boncolótermében a hallgatóknak csak a fele tud elhelyezkedni. A többiek, padok hiányában, ellepik az asztalokat, ablakmélyedéseket, minden helyet, ahol csak ülni lehet. A szolga emiatt orrot kapott a professzortól. Hogy újabb kellemetlenség ne érje. úgy segített magán, hogy cédulákat ragasztott ki az egyes helyekre, még pedig a következőképpen:T a n á r úr helye. T an ársegédekhelye. Hullák helye.Nem fo glalh ató  el. Nem fo g lalh a tó  e l. E lfo gla lh ató .
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Az új villamosjegyrendszerröl
„Kalauz uram, kalauz uram!"
„M i bajod van, édes fiam?"
„Zugligetbe kéne mennem,
Milyen jegyet kéne vennem?

Mondja meg hát, kalauz urUm!"
„Várj egy kicsit, édes fiam,
Idő kell, mi g kitalálom.
Nehezebb sincs a világon!"

„Ka'auz uram, ügye, látja.
Hogy amire megtalálja,
Hogy milyen jegyet is kérjek.
Azóta rég odaérek?

Kalauz uram, jó barátom,
Sose fogja tudni, látom!
Adjon hát egy szakaszjegyet.
Vagy átszállójegyet vegyek?

Tán a vonaljegyet vegyem?
Jegyem tán kültelki legyen?
Vagy jó lesz az anyajegyém?
Nem veszi ezt be a begyem!

Ha Erzsébetfalván lakom,
Jól megyek e viszonylaton?
Hol szál jak át, milyen helyen,
Hogy jegyem érvényes legyen?

Hol találok olyan kocsit,
Amely ehhez csatlakozik?
Zugligetbe hogy mehessek 
Hogy új jegyet ne fizessek?

Kalauz uram, kalauz uram!"
„Bajod van tán. édes fiam?"
„Milyen jegyet kéne vennem?. .  A Schwartzerbe kéne mennem!. .  ." -------- o-------- FULLÁNK

Kínos kérdés— Hogy hívják Berlinben a Milli- Kvertyát?__  v— Milliárd-gyertvának.
__________ APRÓHIRDETÉS__________LETÖRT NAGYTÖZSDÉS kistőzsdé- ben állást keres. Volt autóval rendelkezem.

A  „b a r o m o r v o so K 44 d ilem m á ja— Bemerd Shaw nyomán —

— A mi dilemmánk igazán könnyű. Mi nem jövünk zavarba, hogy tehetségest vagy tehetségtelent vegyünk-e kezelés alá. Nálunk mindenki tehetségtelen.
Tönödések

Seiffensteiner SolomontulO  0 Mocl Gewürz meg o Haiti Pfeffer 
voltak edmássol szembe két konkurrens fű
szeres. Mindég tűrték o borsi oz edmás orra 
alá. Ed téli nopon o Mocl kiirt oz üvé balt 
ajtóra: „ Edj hering ára 6 korona." Déloián 
már lógott kint o Dalfi ajtaján o cédola: 
,£ d j hering ára 2 korona.u 0  Mocl rohan 
át dohosén és ordít: „Te ganef. hódi írhatod 
ki oztot. hódi ed hering 2 korona, mikor ne
künk is üt koronába kerül?!* 0  Mocl nádi 
flegmávol felel: „Hát van nálom edjáltolán 

he ring?!* — Sándere-bándere o Devizeleküzpont. 0  is gyelenf 
mindennap, hodj nálo o dollar meg o svájci frank ilejen meg 
olejan olcsón kophotú. Nú, hát vau neki edjáltolán dollár 
meg frank?!O  Oz oskolábo kérdezi o számtoni órán o tanitú o Móriét: 
„Mondd meg nekem, ho ed méter szüvet 80.000 korona és ebbúi 
ed roháro kiül három méter, o rohához való kellékek belékerülik 
40.000 koronábo. o fazon 120.000 korona, mennyibe kerül akkor 
ed ültüngy?* O Móric gandalkadik ed dorobig. oztán iái szül:

„ Mongya, kedves tanitú bácsi, nem lehetne oztot oz ültüngyt 
készen megvenni?u — Igen tisztelt gyóvátételi bizottság és nép- 
szüvetség! Nem lehetne valahodjan azt at a külcsünt ö  sok vizs
gálót meg ide-oda tárdialdsok nélkül hamarosan megkopni?O  Eccer Banyhúdon késü éccoko molató legények kopog
tak b e  o Poldi cigángyprímáshoz. „Poldi bátyánk, — idj koje- 
báltak — gyùiiék kendtek a kocsmába, mulatni akarunk!*  — 
..Nem mentek min g várt. — felelte vissza dohosén o cigángy — 
ijjen koromsötétbe még sázsezser pengőér se máskálok a 
faluba!* Mondott erre oz ed ük legéngy: .D e  Poldi bátyánk, 
jól gondújja meg. minden embere két pengőt kap*  —; .X é t  
pengőt? — szúlt o prímás. — Hát nem tudjátok ezst ming vár 
megmondani? Mán öltözsködünkr — Picege-pocege oz Ár- 
drágositó Bizottság meg o tejvállalkozók. Eccerre nédszáz 
krónmü emelték o tej árát. Mongva erre oz Árd rág ősit ó Bizott
ság: ..Majd adok én nektek engyivel emelni!* Felelték kórusba 
o tejesek: ...De kérem, hiszen mink ud ionokkor tiz krónnal ol
csóbban is adunk o tejet!* — .D ia  úgy. hát mért nem mond- 
tátok mingyárt?* -------- ----------

Olyan, mint. . .A háziúr zsebe olyan, mint a Fdd-szinház: sohasem telik meg. A Feld-szinház olyan, mint a lakó zsebe: többnyire üres.
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A  P E A / Z V G Y O P  S S  SÍ K O S AMihaszna András
m. kir. röndér szemlélődéseiVan itt ész! Még pedig fajisummáiára nézvést annyi, hogy szinte a fölöslegöt koszba is adhatnám. Ezön morfondérozok egv lityi éldös must mellett a sarki sön- tésbe: hogyha a m. kir. eszöm felit kosz- toltatom. egv hét múlva inöghízlalva kapom vissza kamatostul. — hát akkó még több lösz! Mán pedig a mostanival se tudok mán mit csinálni. Mer arra csak nem pazal- lom a m. kir. eszméletömet mög eréllömet hogy mindön hitvány egy-két milliiós börziiágert mög vezérsikkajtót letartóztassak. Tartóztassák, akiknek tartoznak! Az illen néköm mán bakatell! Hásze úgy röpdösnek most a milliiók. mint a muslincák a mustos haiszom körül. A sikkajtók mög úgy szökdösnek szanaszéiiel, mint a pesti polosok razziiás éccaka. A musttal egyetömben azt is hajtogattyuk Máié Mátyás vén cimborámmal, hogy a megboldogult Békébe millen nyugodalmas állás vót ez a miienk. Azér is kaptam élkes nevemet. De most: mindön csip-csup milliiós csalásér és sikkaitásér furtunfurt szaladgáljak? Ha ezt akkó tudtam vóna. hogy ennyi munkával jár a Röndészet. hát inkább valami böcsületös banki pállára montent vóna. vagy kétkézi munkásnak. Mer eztet két kézzel, két lábbal se győzöm, hát még az egyetlen fejemmel, akit néha a bellin is alig tanálok.Oszt a tetejibe ugyancsak ttekintéllön billefitött az a maiér, hogy egy kezellő röndérkakukfiók a saját fészkibe rondított avval a disznósággal. hogy a Toloncházba a szögénv toloncok mög az internáltak korpás deliktomjait elkezelte. Hát ehhő mán pofa köll. hogy egy zód röndérinas így összekrtimplimitáiia a hírős röndéripartestületöt! Möginog így a bizalmuk a böcsületös srenkeröknek. mög mószerolóknak. akik vérös véréiték- kel. éjjeli túlórázással idehordiák letétbe az összecsórt szairé- kat mög varutákat. Hát hova vigvék? Tán a Hitelbankba? Hát otf is mögesött, hogy ellopkották a sikkajtógyakörnokok.No. utána is uszítottam a Hekusékat. oszt még a kéiutazás előtt el is fogdosták az öszves nyóevan millió debizákkal együtt, akit kabátbélésnek rovancsolt össze. Mögáii Rennel! Befűtünk mi néköd. hogy melegöd lesz bélés nékül is! De mán erre a nagy iieccségre lehajtottunk még egv lityi mustot per koponya, mer a keservit! — illen szégyönt szárazon nem nyel le a zembőr.No. öreg vakom, kend is beszeszölt mán az új kőcsönre. pedig úgyse lát kend abbul egv fityingöt se. Azér hát befelé magam is odakévánkozok a must foltán. M_ m. r. m. L!-------- o---------

Szakvélemény— Mit szólsz ehhez a sok tőzsdei öngyilkossághoz?— Teljesen fölöslegesnek tartom. Éppen elég. ha papirt vett az e m b e r...

Körinterju a lakbéremelésrőlMunkatársunk fölkereste a Házbéremelők Egyesületét, hogy meginterjúvolja a novemberi nagyarányú emelésről. A egyesület í’/nelnöke emelt hangon a következőket mondta:— Emelve lesz bis gromoboi, ameddig csak lehet. Hisz tudhatja mindenki, hogy nemcsak a lakóháznak, de a lakbérnek is fő eleme az emelet. Emmellett a fontos érv mellett a partájok panaszai a földszintnél följebb nem érnek. Egyesületünk ez alkalommal csatlakozik az MLSZ-hez.Ezután a Lakók Szövetségét látogattuk meg. Az egyesület elnöke épp ebédnél ült és krumplicsuszpájszt evett. Jóleső érzéssel vettük tudomásul, hogy az elnök nemcsak lakik, de krumplival jóllakik. Miután előadtuk jövetelünk célját, az elnök dühösen fakadt ki:— A háziurak meg fognak lakolni gazságukért! S akkor ml olcsón fogunk lakolni és ők fogják drágán megfizetni. Fognak ők még bagóért táncolni, fognak még ők könyörögni egy-egy lakóért, de mi akkor nem fogunk lakót adni. inkább magunk fogyasztjuk el. Ok azt mondják, hogy a partáj dögöljön meg, de ha mi tényleg megfogadnék tanácsaikat, ki fizetné akkor a horribilis nagy házbért? A mi kívánságaink sokkal humánu- sabbak: mi azért könyörgünk, hogy a háziurak forduljanak föl. ez nem fogja megrázkódtatni a gazdasági rendet. Nem iga: .̂ hogy mi egy kanál vízben megfojtanánk minden háziurat: jó lenne arra a vasszerlájtung is. Sokan azt hangoztatják, hogy a mai drágaság mellett a partájnál az a pár százezer már se nem szoroz, se nem oszt. Ez rágalom, mert szoroznunk kell a békebeli házbért 240-nel és osztanunk kell tagjainkkal részvétünket a házbéremelés fölött. Rettenetesek még az adók is, amivel a szegény partájt sújtják. Igaz az a kósza hír is. hogy a lakók a düledező házak után roskadót fognak fizetni. Nem is említem azt, hogy az is nagy nehézséget fog okozni minden lakónak, hogyan számítsa ki a saiát házbérét? Kénytelen lesz minden lakó főkönyvelőt tartani házbérének, közüzemi pótlékának kiszámítására. Ma kaptam épp a hírt. hogy az egyik lakó a Ranolder-uccában. miközben a háztetőről feiére eső cserép következtében hősi lelkét kilehelte, így sóhajtott föl: „Hálanéked istenem, hogy nem kellett megérnem a november elseiét.44A Lakók Szövetségét elhagyván, a Nemlakók Szövetségének elnökét, ama bizonyos Diogenes hordó-nagykereskedő urat látogattuk meg. Elegánsan kipenészedett hordóban fogadott bennünket, miközben ezeket mondta:— Dugóba dőlt utolsó reménységünk is. mely arra iránvuRhogy a lakás gyönyörűségeit élvezzük. Mint láthatják, a Lakáshivatal inkább lakásravatal mint lakások szülője. De így is elég lakbért fizetünk, a hordótulaidonos annyi liter bor árát fizetteti mee velünk amennvi a hordóba belefér. A főváros pedig szeszadón kívül a közüzemi pótlékkal kínoz, mert nagy léket vágott a hordónkra, amelyen keresztül bedugia az adó- figyelmeztetó cédulákat CA R Á M Y---------o--------
Aranyköpések

Sok ember, ha tükörbe néz. azt hiszi, istent lát. /gaza van. 
isten mindenütt ott van.

A nő azzal, hogy hallgat, legtöbbet mond. Kár. hogy min- 
dig beszél.

A csúnya nőt a barátnőié mondja a legszebbnek. K. E.
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A  v il la n y -e lő le g  k ö rü l

A Phöbus vezérigazgatója. — Na most, hogy a főváros is előleget követel 'az áramfogyasztóktól, igazán kiváncsi vagyok, beteljesülje az a régi mondás, hogy: tegnap nékem, ma néked?

A helybeli faivédelmi vésztanács tudós elnöke. Vlk Podje- brád baromorvos, ma még titkolt, de a tudományos körökbe átszivárgón olyan fölfedezéssel döntötte el a zsidók külön és áthasonulásra képtelen faiiságát, amellyel szemben, mint Lo- 
hoghy Lehel felelősünk a ..Botond Bárdják‘-ban irta: megáll az ember esze. Vlk két testvérkacsával kísérletezett. Az egyiket özv. Kuczoráné-ná\ neveltette, a másikat a legdestruktivabb Sa'/f-nál. Három hétig tartott a hizlaló kúra. Leöletvén a kísérleti állatok, Vlk bonckése alá kerültek'. A tudós mind a kettőnek a beleiben gilisztákat talált. De minő különbség a kétfajta giliszta közt! Míg a „Kuczora‘4-giliszták kézérintésre összehúzódtak és kimúlást szimuláltok, addig a „Sáj*i“ -giliszták ficánkoltak s fekete nedvet sercintettek. A fölfedezésről már értesítették a testvérnemzeteket, továbbá Hittleréket, Káhrékat. az izsákiakat és Lendvai-Lehner Istvánt. Ilyen, a tudomány retor- táján átszürődött korszakos fölfedezésre következheteti-e más, niint megtorlás arra a vakmerőségre, amelyet a zsidóság elkövetett. A megtorlás: a numerus clausus áltolánositása a társadalmi és politikai élet valamennyi területén. Sőt. Egyhangúlag kimondták azt is. hogy még a saiát templomukban sem ielenhetnek meg a zsidók, csak ötödmagukkaJ. a pappal és a kántorral együtt. (Ezen most még mosolyognak a zsidók, de mit csinálnak maid hosszúnápkor? Tudósító.) Minthogy az egyéni akció a mucsai vásárig szünetel, a fajnokok kis hadosztálya (árva- iányhaj a kalapbélésben) megelégedett a héten annyival, hogy tövig vágta a Sáji-istálló derby-jelöjtjének. „Csipá“ -nak a sörényét.Röviden rátérünk, hogy mi okozta a szenvedélyek ilyetén kirobbanását:1. Az özv. Kuczoráné elnöklete alatt legutóbb tartott anti- autóegyesületi gyűlésen, amelyen az elnöknő hátulgombolós dömperben s teljesen a Mia May módjára manikűrözött körmökkel jelent meg. szóba került egy hallatlan zsidó impertinenc e . Koplalaghy Jaroszláv fajvédőrgróf. már csak azért is. mert niég Friedrich István előtt üdvözölte Kemál basát, föltétlenül megbízható tanú az esetre, bár ő azt a Kecskésék kuka fiától

V ID É K I TR O M B ITA • $ >Általános numerus clausus Mucsán hallotta. Az történt ugyanis, hogy a helyi zsidó hitközség szék- házában. a zsidó templom egykori alapitójának. Wolíf Cháiem- nek olajba festett arcképéről levakarták a szakállt. helyébe lipicai lovakat festettek s a kép homlokára ráírták a magyar fai- védelem büszkeségének. Wolff Károiynak a nevét. Ez a bejelentés épp oly fölháborodást keltett, — Tüdő Zsiga a padot verte —, mint az itt következő2-ik. amely Eckhardt-Ulain fajszámtanároknak szolgáltat igazságot. Úgy Sáii. mint Zélig. akikben Bethlen úgy bizakodott. mintha édestestvérei volnának, a ..Botond Bárdjá“-nak adott interjúban kijelentették, hogy ők a Bethlen-kölcsön váltóját nemcsak mint elfogadók alá nem Írják, de még mint forgatók sem.Intelligenciánk körében egyhangú a vélemény, hogy ezek után Bethlennek vissza kell csalogatnia Gömböséket legalább arra a kis időre, amíg a kölcsönből tart.

— Érthetetlen! Annak a Kertésznének milyen szép dekoltázsa van, még sem nézik— Nem csoda. Molzer-blúz van rajta, azt nézi mindenki.
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S Z E R K E S Z T Ő S É G  : L E V E R P E L É T I-U T Előfizetést értékpapírban nem fogadunk el. — B elföldi koronáért k iszállítju k  M agyar- K IA D Ó H IV A T A L :K Á R Ö R Ö M VŐ LGY-U CCAFE L E L Ő S S Z E R K E S Z T Ő : ország idei viccterm ését. — Kontrem in- FE L E L Ő S K IA D Ó :U N T E R D E CK  ERNŐ rém viccekhez 300 percentes födőzetet kérünk N EKÓ M E N YH ÉR TRémhír szerint a tőzsdén a „Telefon*4 még rosszabb, mint a m. kir. telefon. *Értesülésünk szerint Pollacsek és Laub doktorokat, a neves gége-specialistákat sürgősen a tőzsdére hívták, hogy vizsgálják meg a kontre- mint. Megállapították, hogy nagyon véres a torka. *Békében volt a papirbúza. A Kállay (Tibor és Zoltán) -kor találmánya: az értékpapirbúza, vagyis hogyan lehet a jó búzát rossz papírért eladni. így táncoltatja meg az országot a hires Kállay-kettös. *A finom bőrök piacán nagy a pangás. Még vadházasságkötés sincs.
*Több tőzsdeügynök viszont az írói pályára vetette magát s e célból nagymennyiségű olcsó kézirat-papirt vásárolt össze a részvénypiacon.#A Siklót bevezetik a tőzsdére. Mert az legalább föl is megy.

Magyarország 
külkereskedelmi mérlegéta malomipari export nagymértékben megjavítja. Első helyen Molnár Fe- renc vállalata, a „ Vörös malom" szerepel, amelynek termékei iránt főleg Londonban és Newyorkban nagy az érdeklődés.

Hossz!— Hallottad, hogy hossz van a tőzsdén?— Miben? *— Értékpapirkereskedőben.
A legjobb kuliszpapiros —a Kát ai-r észvény. amely a legnagyobb bessz idején is emelkedik a Magyar Színház kulisszái mögött A tőzsdén a malmok csoportjában szerepel.

KesergőGyönge részvényeknek letörött az ára. Az én nagy pehhemnek nincsen márLanyha a szél tőzsdénk felett [hatáVa. Drága autóm, isten veled.
Természetes sötétségA fővárosi elektromos művek előleget kérnek a fogyasztóktól. Különb e n ? ... Wolfféknak nem is kell kikapcsolni az áramot hogy sötétség legyen úrrá Budapest fölött ök egyszerűen — tovább uralkodnak.

Esik, esik. . .— Boldog Newton! Neki könnyű volt az esés törvényeit megállapítani. Akkor még nem volt kontremin . . .
TőzsdezárlatAz elmúlt t'őzsdehéten öt bizományost és tizenhét ügynököt zártak 1c. (A tőzsdezárlat eredményét legpontosabban a rendőrségi kőnyomatos jelenti.)

Besszben— Mi ez, öregem? Erdőben vagyunk?!— No, nem éppen! Én részemről 
Műtrágyában.

Jancsika azt hiszi— Papa, úgy-e, a családfa is a fa- paprrok közé tartozik?— Miből gondolod, fiacskám?— Abból, hogy lemenő ágakról szoktak beszélni.
De még mennyire!Bankház, sej,Ha besszakad.Egy helyébe Száz is akad.

Csütörtököt mondott— Mi az? Mért vagy úgy meglőve?— Képzeld csak. nem tudom elsütni a — „Fegyver“ -t.
Tőzsde áll a . . .Tőzsde áll a nagy Duna mentében. Oh, mi drága e palota nékem,Ott úszott el nőm s babám villája, Bár igaz, hogy ott tettem szert r á ja . . .| Elfogad szindikátusi részvényt? |

Tőzsdetagok fölvételi vizsgájánHofman Gusztáv (vizsgálóbiztos): Jelölt úr, határozza meg szabatosan, mi az a kontremin?Jelölt. — A kontremin egy hosszú 
besszú bosszú.

Öngyilkosjelöltektettük elkövetése előtt forduljanak tőzsdei kötelezettségeik rendezése végett a bankjukhoz. Ne hamarkodják el a végzetes tettet, mert haláluk után a bankjuk úgyis nyilatkozatot ad ki, hogy készséggel rendezte volna szám

láikat Az öngyilkos-jelöltek módot kell hogy adjanak a bankoknak jószívűségük tényleges bebizonyítására.
A TŐZSDEKLUBBAN— Tudod, milyen Újhelyi Nándor az irók között?— Nem értek hozzá.— Mint a Ganz-Danubius a papírok között. Súlyos, d e . . .— Vigyázz, mert annyit mégis tudok, hogy Újhelyi súlyos pofonokat tud osztani.— Hisz nem mondtam ki. Különben is, ha ő csak olyan súlyos pofonokat oszt, mint amilyen súlyos osztalékokat a Ganz fizet, akkor nyugodtan állok elébe.

SZERKESZTŐ I ÜZENETEKJavítóintézet. (Aszód.) Ha a tőzsdei kurzusokon eredményesen működik, jó munkát fog végezni. — Pali. Ha Georgiában csalódott, dobja el magától. Legföljebb tartásdíjat fizet kosztpénz helyett. — Csipás. Tőzsdetagsághoz újraolt'ási bizonyítvány kell. Erkölcsi bizonyítvány nem föltétlenül. — Kontreminör. Marcheggbe?! — Giziké. Azért mert a barátja Ganz- Danubiusba fektette a vagyonát, még ne szakítson vele. — Uj milliárdos. A fogkefe nem luxuscikk, már a legtöbb kul- túrállamba bevezették. — O. F. (Zürich.) Csak nyomja! — Letört bimbók. Ganz- Danubiuson? — Szardínia. Ne féljen! Volt már, akinek sikerült a „Győri 01ajt4-ból kimászni. — Georgia. Hogy rajtakapták! Úgy kellett. Máskor ne járjon tilosba. — W. C . Tudjuk jól. A maga kurzusa 00-val magasabban áll, mint a Wiener Bankvereiné.
APRÓHIRDETÉSEK A HÉTRŐLBESSZBEN LEÉGETTEK ne dobják el használt revolverüket. Prompt, 15 százalékos levonással, átveszi őket 

elővigyázatos kontreminör.KI LENNE HAJLANDÓ augusztusi jó ilppjeimre: Czinner-Szalámi, Mező- hegyesi Cukor, Kender és Fonó — tíz deka szalámit, egy kiló cukrot és egy — kötelet adni?BANKCÉGGÉ átalakult kávéház kávéházzá akar visszaalakulni. Kontremm- ben részes főpincért társul keresek.TÖZSDÉS pályát akar változtatni. Egyelőre csupán tanácsot kér „Nú, hát most mi lesz a reális pálya?*4 jeligére.
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H alottak. n ap ján

Gömbös.
Bethlen.

Mit csinál itt, az Istenért 1? . . .  Sírkövet farag a feleségemnek, mikor még életben van!?Hehehe! Hát maga nem tudja, hogy ami az ember feleségével történik, azt legutoljára a férj tudja meg.
Csiklandós töprengés Si duo faciunt.

— Ha csakugyan kilép minden közhivatalnok, vasutas, 
postás, közüzemi alkalmazott a titkos egyesületekből, akkor 
ki marad bennük? -------- o-------
B O R S S Z E M  JANKÓ A SZ ÍN H Á ZB A N

— Bezzeg Wolfféknak szabad előleget kérni a budapesii villanyfogyasztóktól, a Phöbusnak pedig nem akarták megengedni.— Hja, barátom, Wolfféknak azért kell előleg, mert seholse lesznek, amikor be akarnák szedni utólag.
Az orvos dilemmája

Kedves Borsszem Jankó! A körúton megáll egy orvos a színlapok előtt A Vígszinház Shaw nagyszerű színművét. „Az orvos dilemmáiáki-t hirdeti. Arra megy egyik ismerőse:— Mit csinálsz? — kérdezi.— Azon töprengek, hogy megnézzem-e vagy sem „Az orvos dilemmáiá“-t.— Akkor már el se menj, mert hiszen ezzel magad is eljátszott^ az orvos dilemmáját.— o----A Vörös Malom megoldja
Kedves Borsszem Jankó! Közérdekből közlöm, hogy véleményem szerint a Vörös Malom meg tudná oldani a zsidókérdést is, meg a*fajvédő-kérdést is. Körülbelül így:1. Bemennek a zsidók a V. M.-ba és valahol Alaska-félszige- ten jönnének ki. (Megoldva: 1. a zsidókérdés, 2. a laska-kérdés. 3. némileg a lakáskérdés.)2. Bemennek a fajvédők a V. M.-ba és valahol Besszarábiá-ban jönnének ki. (Megoldva: 1. a bessz, 2. a rabi-kérdés. 3. a külföldi kölcsön-kérdés.) — o—

KritikaA fajvédők lapjában X. kritikus lándzsát tört az elhanyagolt népszínmű mellett.— Ez az X. nem igazi fajvédő — jegyezte meg valaki.— Miért?— Csak olyan müfaivédó.

-------- o---------Kétféle mérték

— Miska bácsi, hát maga mért költözik ki ide Újpestre?— Mert ha itt kémek előleget villanvra, beviszik az igazgatót, Pesten pedig tovább uraskodik a városházán.
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æ >jz ?  BUDAPESTI HÍRESSÉGEK * > j£>X LIX . SZÖLLŐSI ZSIGMOND

— Az ember mégis csak gazdagodik tapasztalatokban. Eddig csak azt tudtam, hogy a könyvirók panaszkodnak, most már azt is tudom, hogy a könyvkereskedők szintén panaszkodnak. Még jó. hogy nem lettem értékpapirkereskedő!
Jancsi és Juliska— Valorizált mese —Egyszer volt, hol nem volt, valahol az Óperenciás tengere» is túl, volt egvszer egv olyan szegény ember, mint a templom egere. Ennek a szegény embernek volt egy jóságos felesége és két kis gyermeke: Jancsi és Juliska. A család nagyon szegényesen éldegélt. A gyermekek édesanyja egész nap dolgozott a Zugligetben, édesapjuk pedig favágó volt a tőzsdei fapiacon és így. keresték meg szegényes kenyerüket. Később azután vett néhány Hazai bankot. Magyar Hitelt, sőt akadt a háznál egy-két Ganz-Danubius is. Ilyen szűkös és nyomorúságos viszonyok között éltek, midőn egy bessz után így szólt a szegény favágó a feleségéhez:— Nézd. anyjuk, mi sehogysem tudunk megélni. Elvisszük gyermekeinket egy elhagyott helyre és otthagyjuk őket a tőzsdetanács gondozására bízva.Az anya kérielése nem használt. Juliska gondolt egyet és biztatta öccsét, hogy ne féljen, ő majd segit a bajon. Elővett egy régi tőzsdei újságot, ezt apró darabokra vágta és a sok pici papirdarabkát a zsebébe rejtette.Édesapjuk konflist hozatott, kivitte őket a rengetegbe, annak is a kellős közepébe, ahol így szólt:

El ő f i z e t e k  ö n n e k
a BORSSZEM JANKÓ-ranegyedévre 50,000 korona névértékű elhasznált magyar bélyeg beküldése ellenében. JÁSZAI BORISKA bélyegkereskedés  
Budapest, IV ., Kossuth Lajos-ucca 6.

— Gyermekeim, most beszaladok a tőzsdére, megnézem, milyen az irányzat, azután értetek jövök.Ezután visszaült a konflisba és hazahajtatott. A gyermekek csak várták, várták apjukat. Már rég elmúlt az ebéd ideje s apjuk még sem jött vissza.— Biztosan a magánforgalomban van atyánk — mondta Jancsi.Leszállt az este is. Ekkor már félni kezdett a két gyermek a sűrű erdőben.— Menjünk haza — kérlelte Jancsi a néniét. Juliska kézen- fogta öccsét s hazafelé indultak. Könnyű volt hazatalálni, mert útközben mindenütt ugyanazon a helyen voltak a papirdarab- kák (hála a Köztisztasági Hivatalnak), ahová Juliska elszórta.Hazaérve • nagy örömmel fogadta őket édesanyjuk, míg a gonosz apa elhatározta, hogy másnap jobban vigyáz és ismét kiviszi őket az erdőbe.így is történt. A gyermekek egész éjjel barangoltak, míg reggel felé szép kis házat láttak csillogni a napfényben. Arrafelé vették útjukat. Hát midőn odaérnek, uramfia, mit látnak: az „Erdő44 sűrűjében „Izzó44 „Láng4‘-bóL áll a ház; melynek teteje csupa „Cukor44 (mezőhegyesi). A gyermekek4 közelebb mentek, hogy egy kis Cukrot vegyenek le a ház tetejéről, ámde ekkor kinyílt az ablak s egy kövér kontreminőr torz arca vigyorgott rájuk. A gyermekek megijedtek s el akartak szaladni, de a tőzsdebizományos utánuk kiáltott:— Ne féljetek gyermekeim, nálam ió dolgotok lesz. Gyertek vissza.A gyermekek éhesek is voltak, álmosak is. tehát visszamentek. A tőzsdés bevezette őket szobáiba. Hát ennyi drágaságot még világéletükben nem láttak. A gaz kontreminőr nagyon megkínozta a gyermekeket. Jancsival a legszolgaibb munkát végeztette: vizet hordott, ólakat söpört, kuponokat vágott és őt küldte elővételi jogokat gyakorolni. Juliskát eleinte szépen öltöztette, Holzertől kapott ruhákat, becézte, hogy a szeretője legyen, de mikor látta, hogy a leány buta ehhez, vele még rosszabbul bánt. mint Jancsival: tőzsdei humoreszkeket olvastatott vele és vele intéztette el dolgait a Zsíróban. Ilyen megaláztatások után a gyermekek már nágyon szerettek volna megszökni a Kopinics bácsihoz, de az uzsorás tőzsdés szigorú felügyelet alatt tartotta őket.Sok-sok idő után Jancsika férfivá serdült, míg Juliskából szemrevaló leányzó lett. A tőzsdebizományos egy napon így szólt hozzájuk:— Nézzétek gyermekeim, mért legyek én egészen a mese végéig gonosz. Elég pénzt nyertem. Jancsi a társam lesz, Juliska pedig a feleségem.Még talán most is élnek, ha a hosszú bessz nem utáltatta meg velük is az életet. BO LÓ-------- o---------
Sporttöprengés___— V ájjon hol maradt a svédeknél n gyújtóJe\kesedés?__

GVegyenek:
TÁBLAÜVEGET,Padozati üveget,
DR ÓTÜVEGET,Tetőfedő cserepet üvegből,
Ü V E G TÉ G LÁ T,stb. építési
ÜVEGANYAGOT.

Telefon : 8—88

BOLGÁR PÁL
BU D A PES T,

V ., AULICH-UCCA 8. SZ.<£_ _ _ _ _ _ _ J



44. szám BORSSZEM JANKÓ 9. oldal

A darvak
Messze, messze.
Álmok ködébe veszve.
Vonulnak déli partnak 
A darvak.

Zimankó űzte őszi reggel.
S most csalogat fénnyel, meleggel 
Szebb, gazdagabb haza szigetié.
Ligetié.
Dús nádasa, friss erdeje.
Mocsár, folyó, kinccsel tele.
S örök tavasznapidra néznek 
A fészkek.
Koldus, kopár az elhagyott határ.
Künn boldogabb a sok vándormadár, 
Valami néma vád mégis kirobban 
Titokban.

Ahol születtek: int a róna.
Sok emlék visszahív a tóra:
S a dal. mely falvakból kizengett 
Izenget.
Látatlan árnytól szemük fátyolos. 
Ncvetlen vágytól szivük mámoros. 
Oltatlan szomiial nézi mind magától 
A távolt.

S meleg mezőkön, puha fészken 
V áriák álmodva, út ráké szén 
Ui tavaszát az elhagyott ugarnak 
A darvak.

SZAM O LÁN YI GYULA-------- o--------Kathedrai bölcseságekA költőt vadkan ölte meg. A gyilkost a bécsi kormány bérelte föl.
*Ne súgjon ott az utolsó padban, mert az én fülem odáig is elér.*Ne magyarázzon itt helyettem. Ahhoz minden szamár ért.

Id ézet a leg ú jab b  S z ö v e tsé g b ő l

. . .  és Bethlen Jákob fölvevé a kecske bőrét, hogy' keze szőrösnek látszassák lenni, de Rassay Rebeka lölheccelé Peidl Izsákot, aki levevé szemüvegét és mondá : Mbah !Borsszem ekAz uccán egy csinos leány várt rám. Késtem. Közben — akár a vártán — fölváltottak.„ . *Valamikor könnyű volt az élet és nehéz volt emelni a vasúti tarifát. Most nehéz az élet és lám. mily en könnyű emelni.Szem élyi hírXXXV II. Rácz Laci, a cigányok királya, diplomáciai látogatást tett az ÉME külügyi különítményénél. Beavatottak szerint ajánlást kért Egyiptomba szóló útlevele mellé. Rácz Laci a Tutankhamen-féle örökségre tart igényt s ezért készül Egyiptomba. Más oldalról hír szerint Fábián Béla demokrata prote- gálja. ---------' ---------önálló töprengés— Vájjon mi lett tíz koronával olcsóbb a pesti tejben?
Hunyadi János IIgyon

természetes keserúvizet !
J

Kedves Borsszem Jan kó !A hidastiémetii határon egy látszólag is bárgyú külsejű utas hihetetlenül ostobán viselkedik a vámvizsgálatnál. A motozást teljesítő hivatalnok végül dühösen rászól:— Uraságodnak nem útlevéllel kellent volna vonatra szállnia.— Hanem mivel?— Behozatali engedéllyel.-------- o--------Kedves Borsszem Jan kó !Több Ízben olvastuk, hogy a Lakáshivatal egész családokat telepit ki a lakásukból. Úgy látszik, mirólunk teljesen megfeledkezett. Kérjük, kedves Jankó, ajáljon figyelmébe bennünket Tisztelettel a zalaegerszegi tábor lakói.

ÁMINDENNAPI ÉLET IZGALMÁBAN 
KJMCPÜU. RiPAOTSZSVEZrr 

E D Ó S IT Ó J E
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írók pályaválasztásaKrúdy Gyula mükertész, Szőllősi Zsigmond könyvkereskedő, Szabó Dezső (a rettenetes) korcsmáros lett. Nohát megvan! Az élet és az irodalom között végre kialakul a kapcsolat. Lám, Molnár Ferenc is pályát cserélt, mikor megnyitotta a Vörös 
malmot, amelyben olyan paprikás lisztet őröl. hogy a kritikusok máig is prüszkölnek tőle. Pedig ő is egészen alul kezdte. Hiniás- legény (Liliom) volt a ligetben (? ). később már úgy megtolla- sodott. hogy Úri divat-üzletet nyitott a Nemzetiben. Vagv itt van Újhelyi Nándor. Titokban már kibérelt egy kávéházat, hentesboltot nyit s ott mindenféle ízes malacságokat fog árulni. Valószínűleg mellette nyílik meg Hel.ai Jenő renovált Kis cuk
rászdája. Karinthy és társai, akik eddig színdarabokat fordítottak, szabóknak csapnak föl. Ebben a minőségükben talán még az én szabómnál is jobban fordítanak. Próbaképpen elküldöm nekik a vedlett őszikabátomat. Hátha olyan ügyesen csinálják meg. mini a műforditásaikat amelyekről nem egvszer olvastam, hogy jobbak, mint az eredetiek.-------- o---------

Si non e verő. . .— Hallottad, hogy reform készül a sajtóban?— Hogy-hogy?— Ezentúl a mozireklámokat Írják meg és a többi pár cikk lesz hirdetés.
HÓCIPŐ

S Á R C I P Ö  k a p h a t óJ A V Í T H A T ÓNEUMANN GÉZA, Nagymezü-u. 44

ergo szopogasson állandóan

S z e n t  I s t v á n  
g y ó g y m a l á t a  

c u k o r k á t
Minden gyógyszertárban és 
cukorkaüzletben kapható !

Tiszta m alátából  és c u K o r b ó l  Készült

Szép álom— Apus. ma mosolyogva ébredtél föl. Ugyan mit álmodtál?— Azt, szívem, hogy valorizált hadikölcsönnel fizettem kiaz adómat. -------- o---------
Külpolitikai töprengés— Vájjon képes lesz-e Hitler úr Németországot az egész világ előtt fehérre mázolni?®® SZERKESZTŐI ÜZENETEK

Kéziratokat és rajzokat nem küld vissza a szerkesztőség.
A Borsszem Jankó jelen számát kedden, október 30-án zár

tuk le. — Kagál ezentúl minden szerdán este. — S. T. Dymi álnév alatt Erdődy Mihály munkatársunk ir. — bébé. (Debre
cen) Sikerült a bosszú. A két gépírásos vers szép, hangulatos, formás. — c. n. Sorra kerül. — H. M. Sok groteszk ötlet akadt a tömkelegben. Jó lenne, ha nem sűrítené úgy össze a kéziratát. VaJcságos kis stúdium kell hozzá, hogy eligazodjunk az egymáshoz préselt sorok közt. — T. A. Pokolian mulatságos. Tömb Szilárd kéjjel habzsolta föl. — Dr. P. ö . Kár, hogy az egyik a nyomdafestéktől, a másik a saját illatától irtózik. — s. S. Nem rossz. Mindenesetre meg kellene tudakolni a kis tüzes Zsirkaytól, vájjon a görbe- orrúak és kajlalábúak ellen akkor is kifogása van-e, ha azok a hires örell és Fiissli cégtől erednek. — S. D. Az ön megfejtése határozottan elmés: „Marconi44 helyett „közbecsült4*. (T. i. a rébuszon a c betű a sült maróni darabjai közé van ékelve.) A rébusz tervezője is meg van elégedve ezzel a másféle megoldással. — Dr. N. A. Jönni fog. Kívánságát igyekszik teljesíteni a kiadóhivatal. — J —r. Formátlan és darabos. Ilyen zsánerben a tökéletes technika mellőzhetetlen. — Üllői. Egy árnyalattal javult az irányzat.' Reméljük, teljesen megfelelőt is kapunk még öntől. — Dr. T. O. Az első sikerült. A második és az utolsó egy kicsit brutális. Bizalmunk a folytatásban. — Berlin Önöknél csakugyan a W. C. az egyetlen hely, ahol még mindig csak két nulla szerepel? — Humérosz. Erre a számra elkésett Jó fele elmés, akkurátos. — 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

Barangol és zúg, zúg az őszi szél, 
Csörögnek a fák száraz lombjai,Jönnek, de futnak a fysoformtól Az influenza sötét gondjai.

KÖZGAZDASÁG
A Kőszénbánya s té glagyár tá r sa la t Pesten (Drasche) megtartott közgyűlése elhatározta a 15 millió korona alaptőkének 37,500 darab 200 korona n. é. új részvény kibocsátásával 225 millió koroná a való fölemelését. Két régi részvény darabonként 80,000 korona lefizetése ellenében egy úi részvény átvételére jogosit. Az elővételi jog az Angol-Magyar Banknál vagy a Magyar Általános Hitelbanknál gyakorolható.A M agyar R uggyantaá úgyárr .-t . igazgatósága a f. hó 3-ára egybe

hívandó rendkívüli közgyűlésnek javasolni fogja, hogy a társaság alaptőkéje 150,000 darab 2000 korona névértékű új részvény kibocsátása és a régi részvényeknek 200 koronáról 2000 korona névért^kre való fölbclyeg/ése által 900.00Q,0tX) koronára emeltessék Az új részvények, melyek az 1923. üzletév nyereségében részesednek,2:1 arányban teljes egészükben a régi részvényeseknek ajáultatnak föl A kibocsájtási árfolyamot a közgyűlés fogja megállapítani.
M in t  é r te sü lü n k , az ezüst- és aranvbeváltáson kívül brilliánsékszerbeváltás is eszközölhető, IV.. Vármegye-utca 7 Briiliánsbeváltás 10- 12-ig. Pénztári órák aranyra és ezüstre 9—5-ig.
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A megfejtők között tizennégy 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. Egy darab szőrme (s’ állítja: Palugyai szűcs, Nagy- mező-ucca 42).2. 10 üveg Szent István auplamalátasör, 

a Polgári Serfőzde gyártmánya (házhoz szállítva).
3. egy doboz

4. egy nagy doboz 
„Virág” -féle dessert,

5. egy nagy doboz „Ó ceán0 
cukrozott gyümölcs,

6. egy üveg „ Lysoform",
Egma-likőr,

8. egy Sphinx-„B l-O ZO N E” -készlet (egy üveg szájvíz, ! egy doboz kettős francia fogpor, egy tégely fog- j paszta),9. egy darab P. Márkus Emilia arcápoló szappan,10. egy nagy 
üveg ZoZó 
kölni viz,11. egy doboz „Uhu00 kávépótlék.12. két pár Ber son-gumisarok (férfiaknak és nőknek),13. egy nagy palack R API DŐL folyékony fémtisztitó szer,14. a Borsszem Jankó egy évfolyama (1917—1922. évekből).

Fővárosi nyerteseinket fölkérjük, hogy a nyeremény utal* 
ványért. illetve a jutalomért kiadóhivatalunkban jelentkezze
nek. Vidéki nyerteseink posta útján kapják meg a nyeremény
tárgyat.A Borsszem Jankó 2909. (43.) számában közölt képreitvény helyes megfejtése: M arcon iA multheti számunkban megjelent talány helyes megfejté- : sét 102-en küldték be. Nyertesek: 1. Hegedűs Évi (Buda- ! 
pest, III., Vörösvári-u. 83), akinek egy darab szőrmét: 2. Si
mon Gyula (Budapest, II., Zárda-u. 45), akinek tíz üveg Pol

gári Serfőzdéi Szent István duplamalátasört; 3. Grünbaum Erzsébet (Nagyatád), akinek egy doboz „Ovomaltine“ -táp- szert; 4. Baumgarten Aranka (Budapest, VIII., Karpfenstein- ucca 15), akinek egy nagy doboz „Virág“ -féle dessertet; 5. Kán Béla (Budapest, V., Kálmán-u. 22), akinek egy nagy doboz „Oceán“ cukrozott gyümölcsöt; 6. Hartmann Regina 
(Budapest, V., Hold-u. 23), akinek egy üveg „Lysoform“-ot; 7. Schuster Ágoston (Budapest. VII., Dob-ucca 69), akinek egy üveg „EG M A“-likőrt; 8. Kaufmann Jenő (Budapest, IX., Vámház-körút 11), akinek egy Sphinx-„BI-ÖZONE“ -készle- tet; 9. Gerden Alajos (Kiskőrös), akinek egy darab P. Márkus Emilia-szappant; 10. Löwenthal Vilma (Rákospalota, Zápolya-u. 42), akinek egy nagy üveg ZoZó kölni vizet: 11. özv. 
Horváth Béláné (Gyula), akinek egy doboz „Uhu“ kávépótlékot; 12. Kovács Sándor (Budapest, VI., Vörösmart*y-u. 53), akinek két pár Berson-gumisarkot; 13. Schulz Ada (Tápió- 
györgye, Pestm.), akinek egy nagy palack .,RAPIDOL“ folyékony fémtisztitó szert; 14. Kohn Ármin (Nagytétény, Duna-u. 12), akinek a Borsszem Jankó eg$* évfolyamát küldi a kiadóhivatal.

WciMli i M m \

II BORSSZEM I l i d
híres régi évfolyamai 
megrendelhetők akiadó
hivatalban és a Kultúra 
könyvkereskedésében, 
Budapest, VI., Teréz- 

körut 5. szám.
Az 1916. évf. 8000 kor.
• 1917. , 8000 .
. 1918. . 8000 .
. 1919. , 8030 .
. 1920. . 8000 .
, 1921. . 8000 .

Saját gyártm ányú n y a k k e n d ő -  
ú jdo nságo k, férfi fehérnem űek, 
k a la p o k  stb. Ú r i  d iv a t á r u k

YAKKENDŐHáZ
IV.. Kigyó-ucca 5 (Klotild-palota) 

Nyakkendők v is z o n te lá ru s itó k n a k  is
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, ,L e c sö n g e té s  után  fé ló r á v a l4* —

legelőször a rendőrség adja le a hivatalos zárlatot.foto-cikkek
BU DAPEST, IV., KIGYÓ-UCCA 4. SZ.
FŐÜZLET: VII., K IRÁLY-UCCA 69. SZ.

Ingatlanok, gyárak, irodák, üzlet- 
helyiségek, lakások, albérleti szobák k a p h a t ó k :
H U S Z A D  A  a d á s -v é te li  iro d a , !. .  Z r in y i-u c c a  1. 
n w j A M K  H .  T e le fo n  s 81 08. (G re sh a m -p a lo ta )

J
■■•»■■■ ■■■■■»■■■■■■ a iiiia ia iM a  a«aar ■■■■■■•

AAűvészies képkeretekKézimunkák szakszerű keretezése
Váradi Bélánál, Budapest, Andrássy-út 43. |

fessasse •■■■■■■•m ib  ••■■«■■■■■■■fi f* v é r - és nemi bsts* 
Qsk ré s zé re .[zítt S a liarta i-iltit

Rendelés egész nap.
Itékóozi-út 32, I. cm . I, a R óku s-kér házzal szerabca.

Jit, HUNGARIAN jc  
* S 4WHISKY>S. GIN

%  I VERMOUTH

EGMA
• V

ff m a ■ ■
LIKOR-KULONLEGESSEGEK GYARA

KŐRIS-UCCA 18- 20 . SZ.

V Á R O S I  l e r a k a t

EISNER-DROGERIA
JÓZSEF FŐHERCEG KAM ARAI SZÁLLÍTÓ JA. 

A N D R A S S Y -U T 37 . TELEFO N : 8 5 - 24 .

A Pm ü  Uo.d-Ur.ulat Broad áj*. B a d a rt , V, Mária VaJtria-otca 12. (NromdaifaiipM MÁRKUS PÁL.)


