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— Gyere csak nyugodtan . . . Ennél lejjebb egyelőre úgysem eshetsz . . .
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bárány, benn a farkasKinn aBethlen, áldozati bárány.Túl jár az ország határán.Bankok előtt leomolva.Békés hangon búsan béget. Szimatolva, számítolva Pénzecskéket.Ámde itthon a farkasok Még hangosan hatalmasok.Zsidót küldve a pokolba. Erger-Bergert süvöltenek; Szimatolva. Számit tolva Üvöltenek.

Kinn a bárány, benn a tarkas S nem tudod, melyikre hallgass. Szomszéd palotáért tréraázz, Míg magad gunyhója rád ég? Foly a tréíás, szórakétás Gyermekjáték.Benn a Wolfí és kinn a bárány S mind a maga útján jár ám. Egy a másikat koncoli.Ellenére rációnakÉs ezt nevezik konszoli-Dációnak.

Bethlen bárány, ide hallgass: Inkább mernie ki a farkas!A farkas, kit nagy Wolff nemze S ne is jöjjön többé vissza: Jobb nekünk, ha ö a Themze Vízét issza.S te ne maradj birka itthon. Farkast ne támogass titkon. Gyanús levet ne kavargass. Okulva az ország kárán S lesz kölcsön, ha kinn a farkas. Benn a bárány. (JA Z IG )

Választmányi ülés
a „Jómadarak köré“-benElnök. — Mélyen tisztelt Barátaim! Midőn alulírottak és itt megjelentek összesen kilencen, összegyűltünk, engedjék meg, hogy egy fontos indítványt tegyek.Egy hang. — Halljuk!Elnök. — Társaságunk, amelyet eddig „Fokíöldi Brigádénak neveztünk, névváltozásra szorul. Indítványozom tehát, hogy társaságunkat .,Jómadarak Köre4* névre kereszteljük el. (Egyhangú helyeslés.) Most pedig, miután a mai választmányi ülésre azért jöttünk, hogy a legközelebbi Veendőket megvitassuk kérem a jegyző urat. hogy olvassa föl alapszabályainkat*, amely mint iránytű fog bennünket vezetni.Jegyző (olvas): A Fokföldi Brigád, illetve Jómadarak Köre alapszabályai:1. §. Ezen alapszabályok nem terjesztendők be semmiféle fórumhoz, legkevésbé pedig a belügyminiszterhez.2. §. Az egyesület célja:

a) a sport* fejlesztése.
b) az irodalom ápolása.
c) táncmulatságok rendezése.3. §. A tagdíjakat a tagok egyenlő arányban osztják föl. Kelt m. f.Elnök. — Először tehát a sportprogramot állapítsuk meg. Kérek indítványt a szakreferenstől.Bölény szakreferens. — Tisztelt Kör! A sport két ága. a boxolás és a bombavetés igen fejlett, viszont a késelésnél és a futásnál némi dekadencia mutatkozik. A futással különösen baj van. Legutóbb is több tagtársunk nem tudott gyorsan elfutni és most ül. Indítványozom, hogy a futásban jobban képezzük ki magunkat, különösen addig, míg ez a Bethlen szerelmes a jogrendbe.Egy hang. — Futó-szerelem.Bölény. — Ami a bombavetést illeti, ezen a téren is mulasztások történtek. A párizsi olimpiász nem vette programjába a bombavetésV. (Fölkiáltások: Hallatlan!) Csak a súlydobás gerely- és diszkoszvetés szerepel. . .Egy hang. — Barbarizmus!Bölény. — Éppen azért nekünk kell résen lenni és nekünk kell itthon gyakorolni, ha nem is a világbajnoki címért hanem Fart pour Fart.

Egy hang. — Ne beszéljen héberül. . .Bölény. — Indítványozom tehát a bombavetésre egy új kurzus fölállítását. . .Egy hang. — Ez kell nekünk: kurzus.Elnök. — Az indítványt elfogadjuk és fölkérjük a tagokat, hogy minél nagyobb számban gyakorolják magukat ebben a nemes sportban. Most pedig áttérünk az irodalomra. Kérem a kulturális bizottság előadóját, szíveskedjek fölszólalni. . .Kulturelöadó. — Irodalmi szakosztályunk a sajtó támogatását* tűzte ki céljának, továbbá az irodalom ápolását oly formában, hogy hivatalos lapjainkban szózatot intézünk a nép- hez és fölhívjuk őket, hogy teljesítsék kötelességüket. Indítványozom, hogy egy irodalmi pályázatot hirdessünk „A sak- Verkés és a vízbomba*4 címen. A pályanyertes müvet kaszárnyákban fölolvastatjuk. Az előadáson őrmestertől lefelé a felét fizetik. Nyelvkurzust is nyitunk amelyen egy Kis Francia nyelvet tanítunk . . .Elnök. — Kimondom, hogy az indítványt elfogadjuk. Következik a táncmulatságok rendezése. Kérem a vigalmi bizottság referensét.Falurossza János. — Én, mint a vigalmi bizottság előadója, iontos indítványt teszek. Legközelebbi mulatságainkon ne a szünóra alatt dobjuk a bombát a táncterembe, hanem a csárdás alatt, hadd domborítsuk ki ezzel is nemzeti érzéseinket. Javasolom továbbá, hogy a hölgyválasz alatt egy hölgy dobja be a gránátot. Ez stílusosabb. (Éljenzés.)Elnök. — Előadó úrnak jegyzőkönyvi köszönetét szavazunk. (Éljenzés.) Most pedig kérem a pénztárnok urat, tegyen jelentést a tagdíjakról. Befolynak rendesen?Pénztárnok. — Jelentem, hogy ebben a hónapban tagdíjakból nyolc millió korona, 2000 szokol három aranyóra, két karkötőóra, egy toronyóra, egy stoperóra, egy szünóra és egy záróra gyűlt egybe. A pénzt elosztjuk és miután kHencen vagyunk, mindenkire jut egy óra. Én az aranyórát* választom.Elnök. — ön, mint pénztárnok, a zárórát fogja kapni. Ezzel az ülést bezárom, és végül indítványozom, hogy hivatalos lapjaink ne támadják a destruktív elemeket, szóval azokat, akik nem tagjai egyesületünknek.Egy^naiv. — Miért?Elnök. — Micsoda kérdés? Hát nem tudja, hogy nálunk azok fizetik a tagdíjakat, akik nem ta g o k ... STELLA

— Vájjon csakugyan betyárból lesz a legjobb pandúr?

A külföldi kölcsön meg a három malacEgy falusi iparosegénv önáUósitani akarta magát. Elment a jegyzőhöz, aki azt mondta neki. előbb szerezzen erkölcsi bizonyítványt!. A bírót kereste hát föl és előadta kérését. De a bíró ezt mondta neki:— Hogyan adjak én neked erkölcsi bizonyítványt, mikor mindenki tudja a faluba, hogv itiaskorodba három malacot loptál?— Nézze csak, bíró uram, — felelt a legény — hát irja bele a -bizonyítványba hogy én, Nagy János, becsületes ember vagyok — három malac hibával.
Az ellenzéket amely Magyarország politikai és gazdasági függetlenségét félti a külföldi kölcsöntől. talán ezzel a formulával lehetne megnyugtatni: „Magyarország teljes függetlensége megmarad — az Ideküldendő főbiztos hiiiávar*. — Vájjon csakugyan betyárból lesz a legjobb pandúr ?



3. szám BORSSZEM JANKÓ 3. oldal

Szimfóniák a pénzről
így szól a koldus: adjatok pénzt nekem! 
Hogy tovább tengethessem életem. 
Éhen elvesznem, oh. ne hagyjatok! 
Krisztus nevére kérlek: adjatok!
Hisz nektek annyi, annyi van!
Kekem meg semmim, csak egy kis fiam! 
Éhen veszünk, vagy megfagyunk a hóban 
S ti dúskáltok a sok-sok földi jóban . . .  
Oh adjatok, az életetek oly d ú s. . .  
így szól a koldus.

És szól a selymes, élveteg kokott:
Be sok pénzem volt és mind elfogyott. 
Pedig a testem fáradt már bizony.
A csók ma untat, elfog az iszony. . .
De — csak azért is. pénz kell énnekem. 
Parfőm. toalett: ez az életem!
Kezem fehérje csak feléjük nyúl. 
Vágyom utánuk mondhatatlanul. . .
A vérnek az kell. amit megszokott. . .  
így szól a kokott.
S szól a diák egy avitt könyv felett: 
Oh pénz. hol találkozhatom veled? 
Vaspáncélok között rejtőzködői:
Mig engem a nyomor kifoszt, megöl. 
Pgyre tanulni s éhes a gyomor!
Ki tudja, hogy mi a diáknyomor?!
Hideg szobában árva gyertya áll 
És a diák imigyen dis kúrál. . .
Künn hó szitál megfagytak a szivek 
S én nem jutok eszébe senkinek.
És szól a munkás: drága a kenyér!
S a kalapácstól véres a tenyér. 
Vagyonba kerül a hús meg a zsir 
S a kuckóban a gyerek egyre sir.
Hétfőn elkezdem s végzem szombaton. 
Oh. hova jutok majd egy szép napon? 
A vége ez csak mindennap a dalnak: 
Oh adjatok csak egy kevés nyugalmat!
És szól egy ember, hangja mint az érc: 
A pénzhez indulj és a pénzhez érsz!
A pénzre gondolj mindig, nappal-éjjel. 
Ke törődi hangulattal, szeszéllyel.
Ke kérdd a pénzt, a gyengék átka ez! 
Parancsolj néki. eridi és szerezz!^ tavasz fénye és a nő hamis:
Csak egy igaz van: a pénzpiramis!
A pénzgúla. mely hatalmat kínál. . .  '?.v szól az ember, aki pénzt csinál.

SO M LY Ó  ZO LTÁK

A  l e l e p le z e t t  m é d i u mvagy: a politikai materializációs fenomén

Hetényi főkapitányhelyettes. — No tessék, itt \s vatta meg libazsír . . .  És mégis milyen tréfli a dolog !
Tönödések

Seiffensteiner Solomontul
^  O csongrádi eredméngyes nyama- 

zásrul eszembe iotia o régi anekdót o Fái- 
ves Krümpnózrul. old Budapestre gyűlt 
edletmást bevásálni. Mikar oz óceán ián
kéit. eccere sak érzett, hód volomi sürgős 
elintézni valúia von. Falusi ember létire 
hozzá .is látta, de ebben o szándékban üt et 
o rendür megokodáliozott• Másoccor is meg
próbálta. akkor se nem sikerölt. mert ed 
szigorú házmester elkergette, harmaccor 
pedig edi úriember szólt ráio. hódi ming vár 

rendőrt hiv, ho iliesfnit oz óceán merészel. 0  Fáives kéccségbc- 
esve ment tovább, ólig bin mogávol. vereitéksüppek ülték ki 
roito. Eccer sak megpillant ed orvosi táNát. omi éppend oz ű 
esetire tidjelmeziette. Fülrohant és ponoszkodta o dakternak. 
oki meg akart iűzüdni rúla. hódi sakudian oleian nadi-e o baj. 
Mikar oztán látto o minden várokozást fölülmúló eredméngyt, 
rákoiebált o Fáivesre: ..Ka hallja és mogo aztat mond. hódi 
nem tu d ?!. . . "  Mire o Fdjves: Dehodj is nem todok. dakter-

lében. ha — engednek* — Picege-pocege o bombám éréngv- 
lüket nyomozó hatóságok. Dehodi is nem tód iák ük eredméngyt 
elérni, ha — engedik ükét.O  Tonálkoztak eccer o Chuíem Züfecer meg o Borach Sté 
gród. Kérdezi o Borach: ..Miért vádi te oleian piszkos?* Fe
lel o Chajem: „Te kérdezed? Hiszen te sokkal piszkosabb 
vadj!" — „Hú, — vágjo vis szó o Borach — de én kilenc esz
tendővel idősebb vádi ok!* — Cince-conce o Herr von Wolff 
oreság oztot mondia. hódi oz ü oralma olott adússágmentes 
volt o főváros. Mire oz exc ellene Vázsong ve oreság felelhet 
neki: ..Sakhodi én háromszor ong.ve ideiig voltam potentát 
o füvárosnál!*  -------- o--------Bombaiszonyban szenvedőkés egyéb zsidók nyugodtan alhatnak. Héjjas Iván megnyitotta magánnyomozó irodáját.’ Nincs többé holtpont

Aki még ezek után is reszket, az menjen Kecskemétre.^
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B O R S S Z E M  J A N K Ó  A  S Z Í N H Á Z B A N

Szenes Béla,a kiváló Szenes ember

. . . ééé néé sa „Hol dvilág", Két díszes mákvirág.
Nem valószínű,hogy „Szabóky Zsigmond Rafael** olyan hosszú bukást i, mint .A  vörös malom4*;hogy a „Szabóky Zsigmond Rafaeléhez szövegkönyvet ír Puccini;hog> Somlai Artúr visszavonul a színpadtól és mandátumot vállal, kijátszva az összeférhetetlenségi törvényt: hogy Hevesi Sándor tényleg otthagyja a Nemzeti Színházat, ha Dasvas "Lili nem szerződik hozzá:hogy a francia színpadi szerzők a magyar darabok túl- tengése miatt valaha is panaszkodni fognak:hogy azok a kui*ya kritikusok a „Holdvilág“ -ot megugatják:hogy Szoinorv Dezső úi színműve lekottázva is megjelenik;hogy Rózsahegyi Kálmán becsületsértési port indit a Nemzeti Szinház ellen, amiért neki adták „A vén gazember44 címszerepét;hogy a Shakespeare-ciklus ut'án a Nemzeti Színház Pékár- ciklust rendez. # o

Kedves Borsszem Jankó!Nem csoda, hogy SonY.ai Artúr összeveszett a Magvar Színházzal és mindenkivel. „A vörös malom4* ilyen hosszú idő alatt igazán megőrülhette az idegeit. Tisztelettel eg.v színházi 
he nient es. ®—

A pumpolóügy kis színésznő, aki arról nevezetes, hogy a próbákon mindennap más kollégájával fizetteti meg az ozsonnáját, odalép a komikushoz. /— Kérlek, adj kölcsön ötezer koronát holnapig.
A komikus pénz helyett ezt a választ adta:— Tudod mit, drágám? Menj el a Fővárosi Operettszin- házhoz és ajálkozzál Madame Pwmpadournak.o--------

Leleplezték a Dob-uccai Brigádot •Megírtuk, hogy az álam rendőrség nyomozást indított a Fajvédő Agglegényegylet nőtagjai által rendezett disznótor alkalmával elkövetni szándékolt robbantási kísérlet ügyében. 
A nyomozás szá/ai a Dob-uccába vezettek. A házkutatás alkalmával a rendőrségnek birtokába iutott egy sóletkészitési recept, melyről a bombaszakértők kiderítették, hogy titkos írással van Írva s tulajdonképpen kinevezési okmány, mely Bondlach Izsó csirkemefszőt a Dob-uccai Brigád bomba vetőiévé nevezi ki.Hogyan követték el a merényletet ?

A Dob-uccai Brigád a merényletet a legravaszabb módon eszete ki. A Fajvédő Agglegén vegyiét minden évben nőtagjai közreműködésével disznótoros vacsorát szokott rendezni. Ilyen

kor az étlapon mindig a káposzta is szerepelt, de bab sohasem. A Dob-uccai Brigád előző napon elhatározta, hogy sólet-babbal robbantja szét a tájvédelmi társaságot. Ezért a vacsora napián a Brigád egyik tagja lesben ált az ablak alatt és úgy óra tájban, mikor éppen a káposztát szolgálták föl, egy nagy mentőkanállal sóletet dobott be a fajvédő társaság közé. A sólet szerencsére pont a káposztába esett ahol nedves lett a gyújtókanóca s így szerencsére nem okozott kárt a vacsorázok gyomrában. A bombaszakértők véleménye szerint, ha a bomba robbantó hatását kifejthette volna rettentő pusz itást okozott volna az összegyűlt tömegben. A gyors menekülés lehetetlensége miatt,a bomba fojtó hatása fullasztotta voína meg a faivédelemben oly kiváló érdemeket szerzett Aggregén vég y et tagjait. Újabb adatok. A Dob-uccai Brigád céljaiMa reggel a rendőrségen kivallatták a Dcb-uccaj Brigád szolgálatvezetőiét, aki bevallotta, hrgv a Br'gád pénztárából veit összegből félkiló fokhagymát vásárolt, amelyet az amúgy

is veszedelmes robbanóanyagba kevert bele Bondlach Izsó bomba vető hosszas tagadás után jegyzőkönyvbe mondta, hogy a ricsetet ő szerezte be a keverékhez. Bondi achot a rendőrség 
őriesetbe helyezte.A vallatás során kiderült, hogy a Dob-uccai Brigádnak a fajvédők láb aló. való eltevésén kiviij, még messzemenő ce iái voltak. Hónapokon keresztül előb^ lassan akarták megfertőzni a levegőt, hegy a fajvédő köröket gyöngévé tegyék és e’len- állásukat a minimumra csökkentsék !e. Bondlach bevallotta, hogy első tervük az volt, hogy az étlapra csempészik be a sólet-pokolgépet, de ez a terv szerencsére meghiúsult.A kormányt is el akarták tenni láb alól ?A Dob-uccai Brigádnak legközelebbi politikai céliai voltak: meg akarták köze iteni a kormán v egyes tagi ait és ételükbe csempészve a pusztító robbanóanyagot, elviselhetetlen légkört 
akartak teremteni. Evvel a kormány szélsőséges tagjainak egymáshoz való közeledését akarták meghiúsítani. Ha a puccs sikerült voTva. nem ment volna babba a játék. Bár Bondlach becsületszavára kijelentette, hogy nem tudott erről a tervről, mégis vaósziníjnek látszik, hogy az egész tervet ő főzte ki

a sóletes fazékban. Mára újabb letartóztatásokat várnak. Elő fogják állítani azokat is. akik a keverésben részt vettek.------ —-----—  ,C A R Á M YEgészen indiszkrét kérdés— Ha tényleg olyan előzékenyen segit a rendőrségnek Héjjas Iván a rendcsinálás munkájában* mért mellőzték négy év óta? -------- *---------
„A szellem"A Prónav-féle pör hadbirósági tárgyalásán minden tanú azt va’lotta, hogv a Prónay-zászlóaljnál erőseiv antiszemi’a szellem uralkodott. Szóval: nem igazi keresztény, protestáns vagy római katholikus szellem. Hanem Prónav-katholikus.
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B a r á t s á g o s  e g y e z s é g

Rassay Károly. — Mit csináltok,#az istenért !
Rupert Rezső. — Megállapodtunk a debreceni jelölt személyében.
Juci s 3 o b a lá n v‘szusskám! hogy micsoda héklis strapával kezdődött ez az úiesz- tendö. nahát! Még a konkurrencs felebarátnőimnek se kívánom. Épp a legszebbet álmodtam: hogy én vagyok a Biller és a Zsazsa megpuszilt. amikor mennydörgésre ébredtem. Hát a vici zörgetett az ablakunkon kora hainali 9 órakor — és bekukucskálva a íirhangon. aszonta: „Bújjék ki a tollasbálbul. Jucika. mer egész évbe lusta lesz az ura felesége.** Alig dörzsöltem ki a szememből a szilveszterbáli mámort, hát zörget a szemetes, hogy aszongva: ..Buiiék sok péz a tárcába, kevés szemét a ládába!** ^ztán az uiságos. a szeneslegén\* Jiteg a iegeslegénv zörgött. de ezeket mind a szakács név * borravalóztattam íe a kikészített pézbül, mert én még laposakat pisiogattam a dunyha alatt. Csak nem vagyok bolond tízszer kiugrálni a meleg fészkemből. Még cúgot kapna a vád- lim, oszt mivel táncolnék én akkor farsangkor?Hanem a levélhordónak úgv kiröpültem az ágvbul. mint egv kis angyal mert szerelmetes leve’et hozott és képes anzikeot. ..Szív küldi szívnek!** azt irta rá a titkos ideiálom. Hát ezer külön borravalót kapott* — a naccságos úr konyakjábul. Aztán g.vött a gázember meg a villanvórás buiékclni. De én vissza- buj ikált am a dunyha alá és onnan kívántam nekik —  hasonló iákat! Hogyisne! Meg ezek is borravalóra anspirálnak. hisz ők az árdrágító kupaktanács végrehajtói. Mán pedig a végrehajtók pekem mind. antipatikások.

Aztán gyött a pékinas meg a Delikát Samu ifiiúr. aki kis kalandárijumot plezentált. Kz mán intelligencs gratunálás vót, hát adtam is neki külön katulás szivarokat — a naccságos úré- bu'. Aztán fölsétált délfelé a házmester úr is és borízű hangon dörmögte, hogy Buiék! A borravalók után mond*am neki, hogy eztán maga is buiiék ki hamarább kaput nVitni. ne haggvon tízszer csöngetni, mert akánnillen jól esik a gardedámos lovagomnak a kapu alatt, de télen ez nem egészséges, mert a tüdőmre mehet.A mészároslegénv vót még eddig a legmuszklisabb a buié- kolók közt. de csókot azért nem kapott, mert nem bírom — a faggyúszagot. Vót még egv kedves vendégein: a pézeslevé’- liordó. Pézt nem hozott ugyan, de egv kis ió hazai disznóságot a disznótorbul. Hz az igazi újévi szerencse! Kis ma’ac csülke, füle. farka, kocsonyába való. meg ió k s hurka, kolbász. Igv hát jókedvemben talált a kéménvseprősegéd. akitől nem tagadhattam meg így aplopóra egy erőszakos lopott csókot. Teccett véna látni a naccsága irigy ábrázattyát. mikor rámszólt: „Juci! a maga orra csupa korom.** — „Nem korom az naccsága kérem, hanem — szerencse." Aztán gvött a hordár, aki a naccságának szokta hozni a pukétát. Mondtam neki, ha nekem is hoz. akkor tirllem is kap.Még a cu pl inge Hegén y is buiékolt. de neki csak akkor adok ploviziiót. ha egv igazi síberházba hellez el első szobacicának, vagyis plima domnának. ahogy a klitikus úr csúíolgat. Én is gratuláltam a naccságos úrnak, aki aszonta: né froclirozzam most besszben, maid a hosszba úgyis emel nekem.A naccságának conk azért kivárnám buiékot. mert a ződ pizsamáját nekem Ígérte. Minekutána este színházba mentek, liât fölpróbáltam a pizsamáját és így főoróbázfam a tűzoltómmal aki ollan kacenmájeros csókeső alá fogott, mintha az egész inesztendőre előre akarná kiadni, úgv hogy még nékem kellett ojtogatni a tiizét. mert hijiába. liamissak mind az íérfiiak!

* - 0  •
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LIV. TERSTYÁNSZKY KÁLMÁN, Budapest kormánybiztosa

— Miért lettem kormánybiztos? Mert képességeimben a 
kormány biztos. -------- *---------

Vau, vau!Kutyakörökből az alábbi közérdekű levelet kaptuk: „Tekintettel arra. hogy a magas hatóság kegyeiből ezután a villamoson is utazhatunk, ezúton kérdezzük a közlekedési vállalattól, vaijoti elég előzékeny lesz-e a kiszolgálás és íőleg arra nézve történik-e gondoskodás, hogy a kocsik minden ucca- sarkon néhány percre megállianak? Ha a közlekedési vállalat ilyen irányban nem hajlandó intézkedni, a mi válaszunk az utazási engedélyre más nem lehet, mint határozott vau. vau!41

Egy okkultista barátomhozMost., hogy leleplezte magát Lászó László,S kisült, hogy csalás az, mi okkultnak látszó.Kedves jó barátom, szomorú vagy s levert.Mint aki egész nap olvas Hans Heintz-Ewert.Értem a csalódást, értem a bánatot.Mely a szélhámosság haTlatán áthatott.Szellemek közt telt el sok-sok ifjú éved.Lenéztél, utáltál hitvány földiséget.S íme: kiviláglott: míg szeánszon if tél.Egy villanyszerelő trükkjének bed ül tél.S miről szentül hitted, hogy ideop azma.Oh iái, csak libazsír, géz és vatta az ma.S íme, kiviláglott: míg szeánszon ültél,. — Horribile dictu — gyomor, avagy végbél.De ne szomorkodjál, a bánattal félre.Hagyd a teóriát, lépj praktikus térre.Most. hogy tudod, mi az. gvűüsd csak a plazmát.És fogod majd látni gyűjteményed hasznát,Mert. ha készleteid igen nagyra nőnek.Fölcsaphatsz — libazsírnagvkereskedőnek.
-------- o—  FULLÁNK

Kedves Borsszem Jankó!Én tudom, hogyan került víz az ébredő-bombába. Biz- fosán yalódi pesti tejből készült a kakaó. Tisztelettel egy 
„Kép'-előfizető. -------- o---------

DR. BALASSA ÁRMIN

Alföld homokján nyugati rajongó,
Eszménye: szépség, szabadság hona.
Maradt hívő, de társtalan bolyongó,
Kit nem értett sok szürke koponya.
Viharok tépték, de meg nem alázták.
S az ugaron is szántott pár barázdát.-----— e---------

Hát ezért izgágáskodnak?— Mégis csak jószívű emberek ezek az „Ébredő magyarok".— Na ne mondja!— Úgy ellátják a bíróságokat munkával, hogy még a legtakarékosabb igazságügy-miniszternek sem juthat eszébe, hogy B-listára tegye a birák egy részét.

— Vájjon csakugyan be
járból lesz a legjobb pandúr? !

Jogos önvédelemOömbösék fajvédelmet hirdetnek, Zichy-Wolffék keresztény-védelmet. a megvédettek pedig a védőikkel szemben való védelmet. -------- o--------
Két idegen ír Budapestről

Az egyik ezt írja: Budapest a fényűzés városa. Majdnem minden második ember drága, prémes hócipőt hord. Micsoda luxus!
A másik ezt Írja: Budapest a szegénység városa. Minden második embernek olyan rongyos a cipője, hogy kénytelen hócipőve1 eltakarni. Micsoda nyomor! — Vájjon csakugyan be

tyárból lesz a legjobb pandúr?
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Lehet?
hát lesz méz élet a könnyek alatt? 
Mosoly keserű, bús szájam szélén? 
Alshirát-hidon: borotva élén 
Lábam keresztül méz most se szalad?

Lehet énnekem a nanot látni.
Hozv eszembe ne jusson két szemeli? 
Menni az úton árván, nem veled,
S nem várni téged, — mit gondolsz:

[lehet?
Elnézni úgy a csillagok mellett.
Hozv sikollyá én ne is hívtalak m 
S minden éjszakán visszasírtalak, 
hozzád sóvárzva mindenek felett?

Hát lesz méz élet a könnyek alatt? 
Szerelmes csók is a hervadt száion? 
Színes szivárvány az éiiel-álmon?
Lehet, — de akkor az ég rám szakad!

K ESZTYŰ SBE BA LO G M ARGIT

APRÓHIRDETÉSEK A HÉTRŐL*
ALFÖLDI BRIGADÉROSI címemet bankszolgai állással fölcserélném.
ANYÓSOM SZÁJA kiadó. Bővebbet a kiadóhivatalban sem találni.

Pesti gyerek falunA pesti gyereket vidékre kü dik egv kis vakációra. Mikor meglátja a tehénistállót. azt kérdezi a bácsijától:— Hát ezt mire használják?— Ez a tehenek szállása, fiam.— Ahá! Tehénzarázs!

Petőfi után— Egy kis interpunkciós változattal —Ejnye, mi az? — Istennyila. Üres már a láda f i a ? . . .

N a p k e l t e

A felelőtlenek. — Azt az áldóját, virrad már . . . Pedig még l ed ci nkre ki se mulattuk magunkat.
Egy hét életemből

Vasárnap. Voltam a híres jósnőnél. Nem adok ugyan semmit az ilyen szamárságra, mert abszo ute nem vagyok babonás, dehát ilyen az ember és úiévkor mégis csak kiváncsi, mi fog történni vele. Hát azt mondta a modern Pythia. özv. Bagolyné. hogy vigyázzak, mert a jövő héten valami nagy szerencsétlenség fog érni. Hát kellett ez nekem? De különben, sem hiszek- a dólogban. Azért mit lehet tudni, maid meg átjuk.
hétfő . A hét tényleg nem kezdődött a legjobban. Nőm megszökött a legjobb barátommal. Azt hiszem, ez rossz előjel. Ma este mindenesetre imádkozni fogok, mert mit lehet tudni?
Kedd. Ejnye, ejnye, hátha mégis csak igaza lesz a iósnőnek. A dajka 'eejtette a gyereket az emeletről, szegénynek persze vége. Akasszanak föl, ha ez nem ielent valami rosszat. Ma voltam templomban, hátha még el lehet kerülni:
Szerda. Megint egy baljóslatú esemény. A bankárom arról értesített, hogy egész vagyonom e veszett a krachban. Félek, hogy mégis valami szerencsétlenség fog érni.
Csütörtök. No most aztán már egészen bizonyos, hogv valami történni fog velem. Tegnap éiiel kigyulladt a ház. amelyben lakom és teljesen leégett. Odaveszett az egész berendezésem. pedig biztosítva vo’t. De azért bizom Istenben, nem fog elhagyni, mert eddig is mellettem volt és akkor beszélhetnek szamár babonaságokat. Hiszen a mai napig még mindig szerencsém volt. Le is kopogom, mert úgy-e, mit lehet tu d n i? ...
Péntek. Mennyi rossz előjel! Ma is. ahogy kilépek a szál ó- ból az uccára. egy épülő házról tégla esett a tetemre. Az orvos

koponyaalaprepedést és súlyos agyrázkódást konstatált. Bevallom őszintén, kissé félni kezdek. Mégis csak van valami a babonában.
Szombat. Nna. mit mondtam. A iósnő mégis csak tévedett. Mit? Tévedett? Közönséges svindler. Hát persze, úgy-e. mindig mondtam, hogy mit tartok a babonáról. Itt fekszem a kórházban és az orvos azt mondta, ha minden jól megy. hát holnap reggelig még elélhetek. Ha holnap reggelig nem történik velem semmi, akkor mehet az a jósnő zabot hegyezni.
Vasárnap hajnal. Ugy-e, úgy-e. mindig mondtam, hogy nem szabad a babonákat olyan félvállról kezelni. Istenem. Istenem! Most, amikor utolsó perceimet élem s már-már bíztam, hogy mégsem ér utói a beígért szerencsétlenség, hallom, amint az ápolónők beszélik, hogv holnap fognak temetni. És holnap — 

tizenharmadika! Iszonyú! hU M ERO SZ
---------c---------

Akar ön tisztán a
Prónay-pörben ?/ v y o s p t  iv ő  p i t i  t  ,v i  

-ofW.ippjJ o nsffD.IIO au .lo.'f.yy
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H ÓEM BER— Pesti tragédia 3 fölvonásban I. FÖLVONÁS
Szin: a Szabadság-tér: háttérben a börze. Esik. húsz -sza- 

Zalákkal esik. A hó is esik. Előtérben a fiakkerstandnál áll u 
hóember. Ai kán fagyos mosoly játszik. Tekintete vérfagyasztó, 
hlö: reggel.Én. — Hogy van?

Ö (már mini a hóember): Csak megfagyok va ahogy.Én. — Mutatkozzék’ be a közönségnek.ü (hideg eleganciával): Van szerencsém. Én vagyok az idei Hóember. Apám kocsimosó volt, anyámat leütötve a Kender.Én. — Talán a haiókölél?
NYIRKOS,NEDVES

IDŐBENigen alaposan kell védekeznünk, mert ragályos betegségek most fokozottabb erővel lépnek föl, mint más évszakokban, miért is szükséges, hogy minden háztartásban egy megbízható fertőtlenítőszer kéznél legyen. A jelenkor legmegbízhatóbb fertőtlenítőszere a

LYSOFORMszagtalan, nem mérgező és minden gyógyszertárban és drogériában kapható. Hatása gyors és biztos, miért is az összes orvosok betegágyak fertőtlenítésére (sebekre és daganatokra), kéz- és arcmosásra és ragályok elhárítására, nőknek irrigációra stb. 
===== mindenkor ajánlják

Ö. — A Kender, amit a tőzsdén jegyeznek, az ütötte le szegény anyámat. Éppen bessz volt. amikor a világra lőttem. 
(Könnycsepp gördül ki a szeme szögletéből, mely azonnal 
megfagy.)Én. _  Most 'látom, hogy szeme is van.

0. — Vigyázzon, rálép.Én. — A szemére lépek?Ö. — A tyúkszememre.Én. — Még az is van? »ö. — Mindenem van, amire egv férfi csak büszke leltei. Kivéve valamit, amit azonban a hatás kedvéért csak a harmadik fölvonásban árulok el. Kérem, bocsássa le a függönyt.II. FÖLVONÁS
Szin: ugyanaz. Idő: dél. Süt a nap. Az esőcsatornákon csö

römpöl a hóviz.Én — Jónapot.O (olvadozval: hosszta Isten.Én. — Ne örüljön. Csak a hőmérő emelkedik. Hosszról szó sincs. Mi újság errefelé? Törülie meg az orrát. Csöpög.9 (egészen lágyan): Oh, ezek a nők . . .  ezek a pesti nők . . .Én. — Látom, melege van.Ö (csurog róla a. verejték): Sírba visznek ezek a nők. FöJ- forraliák a vérem et... Áttört harisnyájuk ahogy kivilan a hócipők fö lö tt... Bokájuk perzseli a szívemet. Átfut a vágy. Hevit a Láng.Én. — A szalrmláng vagy a papir?Ö (roskadozva): Kacér pillantásuk poklot gyűlt aláirt. . .  Nem bírom . . .  Nem biront. . .  *Fz a mágivahalál. . .  (hátgerince 
sorvadózni kezd.)' III. FÖLVONÁS

Ugyanaz a szin. Éjfél után. A hóember szétroncsolt testtel 
fekszik a járdán. Éppen agonizál.Én (részvéttel): Férfi sorsa a nő.ö (liheg): Dehogy. Azt hiszi . . .  talán a forró pi lantások juttattak ide? Megsúghatom magának: a fai védelem áldozata lettem.Én. — Hogyan?ö . — Zsidónak néztek. És mert igazolni nem tudtam magam . . .  aki a világra hozott, erről az egyről megfeleitkezett... beverték a fejem . . .  Gumibottal darabokra szedtek . . .Én. — Lássa, mért kellett magának a Lipótvárosba jönni? Máskor menjen a Sörház-uccáha. Ott br.mbás dolga lesz.

-------  o ------ : D Y M 1

Kedves Borsszem Jankó!Olvasom, hogy az ébredők előcsarnokában talált bomba vízzel volt tele. Most már tudom, hogy miért van a Bomba
tér a Vízivárosban. Tisztelettel egy szakértő. ___ '

— Ugyan kérem, ne tüzeljen már ú g y ! . . .  Vagy ha már minden áron tüzelni akar. előbb nézzen körül, hogv van-u 
Pyros a helyiségben.
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Piroska és a farkasAz erdőben összetalálkoztak Piroska és a farkas. A naiv farkas, azt hívén, hogy neki is úgy kell csinálni, mint a mesében irva van. műfölháborodással csattogtatja fogait és íg.v szólt:— Mit kérésé itt az erdőben, te ember? •— Bombát szedek utolsó vacsorára szegény öreganvámnak. aki ott mulatja magát halálra a csongorádi zsidóbálban.— Tudod-e. hogy te most a halálfia vagy?— Uiié. nekem mondod. — szólt öntelt mosollyá' az ifjú.Mi a neved? Hadd tudiam legalább, mielőtt megeszlek.mert nem szeretek elvan ételt enni. aminek nem tudom a nevét.— Piroska János, — szólt nevetve a férfi és várta a hatást.A farkas rémülten esett térdre és zokogva könyörgött:— Bocsáss meg tudatlan fejemnek! Hidd el. hogy nem akartalak bántani, a fogamat is csak azért csattogtattam, hogy fönntartsam a renomémat.— Jól van. öreg. szólt ióindu'atúlag János, a Piroska — nem robbanta’ak én föl téged, hiszen te farkas vagy csak. nem zsidó!— Köszönöm szólt a farkas. — Bár minden kol’éga olyan szolidáris volna, mint te!Piróska leereszkedően megveregette a farkas vállát és dolga után ment. mivel aznap még nem robbantott föl senkit és nem szeretett ’ustálkodni.Ejnye, ejnye. — csodálkozott utána a farkas — hogy megtévedtem! De nem is csoda, egészen úgy néz ki, mintha ember volna. ZEA

NACCSAGA!ÉN CSAK

Hátborzongató históriavagy' az elrejtett kulcsok és a mágnespatkóAmióta gyakori, hogy idegen urak kedélyesen idegen lakásokba tévednek és onnan értékesebb tárgyakat magukka visznek. feleségemmel és apósommal fölváltva kutyahûsçggel őrizzük szerényen fütött lakásunkat. De tegnap mindhárman eltávoztunk. Eőbb azonban hosszas tanácskozás után i következő óvóintézkedéseket fettük, amelyeket bárkinek díjmentesen ajálhatok.A két ruhaszekrény kulcsát kriptaszerüen a Dohárszékbe temettük. A pohárszekrény kulcsa fölkerült a kályha teteére. Kies hálószobánk Wertheim-zárral csukódik, a kulcs a fürdőkád alatt. A fürdőbe nyíló tapétaaitó ku csa a gépfiókban. Ebédlőku'cs a spáizban. viszont ennek ku’csa a gázóra 4’iatt. Előszoba két retesszel belülről zárva. A konyha és előszoba közti aitó kucsa a cselédszobában. Végül a konvhaaitóra fölraktuk a zárbiztositékot. jól lelakatoltuk és búcsúpill mtást vetve abban a tudatban távoztunk, hogy a polgári gondosság é* raffinéria íme túliár a betörő bácsik eszén.A hold még alig egy-két órája öltögette nyelvét a mindenképpen sanyargatott sápadt pestiekre amikor hazatértünkKépzeljék el rémületünket!.. A konvhaaitó nyitva v o lt . . .  Eogvacogva vonultunk beljebb. Az ebédlőben egy előkelőén szétterpeszkedett ember tyúksültet falatozott. Kopogtatásomra előzékeny „szabad” volt a válasz. Mikor íogvacogva felel .tre vontam, azzal mentegodzött. hogy szegény ember, aki nem tud egy ió falathoz jutni.Feleségem udvariasan megkínálta egv kis édességgel és borral, mire ő kezet csókolt és ezt mondta:— Nagysága kérem, máskor ne tessék a kulcsokat olyan ravaszkás heívekre dugni. Csak annyit ér el vele. hogy kifárasztja a magamfajta becsületes szándékú embert. Fö ösleges a, konyhaajtót ilyen nagyon bezárni, mert mégis csak kényelmesebb itt a bejárás, mint az ablakon. Ami pedig, a kulcs kát illeti, kérem szépen hasztalan törik a fejüket, hogv hova dug- dossák. . .  az én híi bajtársam mindig kéznél van, csak előveszem és a kulcsok mindenünnen futnak feléje . . .Szó’t és egv karvastagságú máznespatkót mutatott föl.

— Irigyellek, kedves öregem. Mi ven szép harmóniában élsz a feleségeddel! Hogy csinálod ezt?— Rosszul kérdezed. Nem csinálom, hanem csináltatom, még pedig a Holzer divatházában.
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ősz volt, mikor búcsúztunk Mondja kérem,
Ősz volt. mikor utószor láttalak.
Mentünk a néma, sápadt fák alatt.
Kezed kezembe fostam csendesen.
ősz volt. mikor búcsúztunk, kedvesem.
A Nap úgy égett. mint bús lámpafény.
Ravatal mellett mit gyújt árva lény.
Sok pókfonál száHt a mezők felett.
Szőtték szivünkre a szemfödelet.
A szerelem már messze, messze ment.
Egész úton lelkünket verte csend.
Mint temetésre hogyha kocogunk.
Lábunk alatt a száraz lomb zenélt.
Csak ennyi volt a sirafó beszéd —5 a vonatfüst halotti koszorúnk.

SZAM O LÁN YI GYULA-------- o--------
„Kóserjogász44

Kedves Borsszem Jankó! Sokan föl vannak háborodva, amiért Nagy Emil igazságügy-miniszter a parlamentben azt kiáltotta Vázsonyi Vilmos volt igazságügy-miniszter felé: ..Kóseriogász!u Mi van ezen fölháborodni való? A magam részérö’ akkor lettem volna igazán megütődve. ha Nagy Emil azt fcaCálta volna mondani Vázsonyiról. hogy „iréfli jogász44. No nem? Tisztelettel egy 
rituális i o g s z a k é r t ö . -------------------

felfüggesztett alpolgármesterJ  vendéglőben csaposi állást vállal. Kidobásban nagy
M  gyakorlata van. Levelek Z. K. J .  névre kéretnek.

kedves Borsszem Jankó', hol szerzi be Kállay Tibor azt a finom olajat, amitől a. magyar korona olyan jól csúszik? És azt is árulja el kérem, nem fog ez a kis olajozás ugyanannyiba kerülni a végén, mint a korona mesterséges stabilizálása a link Ü 03-as kurzuson? Én ugyanis azt hiszem, hogy bármi,yen rossz a mi koronánk, még mindig iobb, mint az a sok magvar finánczseni. Csak éppen rá kell hagyni, hogy magától menjen föl. álljon meg vagy csússzon le. Tisztelettel az a Középosztály, 
amelyet már megint agyonmentenek.

Bajos itt eligazodni' — Eddig úgy volt. hogy valahányszor külföldre ment tárgy aim a kormány, idehaza mindig valami merénylet történt.— De most csak nincs semmi!?— Hát éppen ez az. ami gyanús!
Bevált módszer

Kedves Borsszem Jankó! Úgy látszik, a korona lerontása nem megy úgy. ahogy kellene. Talán jó volna pénzügy- miniszteri nyilatkozattal beígérni a koronajavitást. Ez biztosan segítene . . .  Tisztelettel egy pénzügyész.

Fajvédők egymás köztIgazán szemtelenség! Ebben az országban minden zsidó. Még az időjárás is.— Ne mondd!— Hft nem érzed, hogy a hideg is metsző?!

® ®  SZ ER K ESZT Ő I Ü ZEN ET EK

Ez is betegség?Panaszkodik a páciens az orvosnál:— Dokvor úr, kérem, beteg vagyok. Valamit érzek a gyomromban.— És ezt betegségnek tartja? — felel az orvos. — A mai sanyarú világban örüljön, hogy van valami a gyomrában.
Kéziratokat és rajzokat nem küld vissza a szerkesztőség.

A Borsszem Jankó ielen számát kedden, január tő-én zártuk 
le — H. V. Tökéletesen igaza van. A szerkesztő nem káptalani s egyebet nem tehet1, mint feleletre vonja a „bűnöst44. Megtörtént. Az illetőt B-listára helyeztük s ezzel az erkölcsi világrend egyensúlya helyre van zökkentve. — C. J .  Sikerült.Dr. S. E. Tolnán lakik. — F—nk. Az egyiket prózában dolgoztuk föl. — Tanú. Igaz, hogy olyan nyílt volt a zárt tárgyaláson, mint amilyen zárkózott a nyílt tárgyaláson? - -  B. J , (Szolnok.) őszinte kérdésére őszintén felelünk: nem szabad. Legalább hosszú ideig. — Kótaj. A népdalfélék nekünk nem alkalmasok. Egyet-kettőt kiválasztunk. Kéziratot nem küldünk vissza. — Fribor. Máskor, ha elvágja az ujját, ne szopjon belőle, mert még vérszegény lesz. — K—fy. Ezúttal vidáman szólt. — Vejke. E héten küldte el a kiadóhivatal. — Fox. Teljesen elnémult vagy csak akút rekedésben szenved? — L. J .  Ezeknek nem vehettük hasznát. — K. E. Türelem — nevet terem. — Több levélről a lövő számban.Szerkesztik: Molnár Jenő és Bér Dezső 

A szerkesztésért felelős: Molnár Jenő Kiadótulajdonos: Borsszem Jankó lapkiadó r.-t.Igazgató: Szekeres Rudolf
Mint érte sü lü n k , az ezüst- és aranvbeváltáson kívül brilliánsékszerbeváltás is eszközölhető, IV., Vármegye-utca 7. Brilliánsbeváltás 10—12-ig. Pénztári órák aranyra és ezüstre 9—5-ig



3. szára BORSSZEM JANKÓ 11. oldal

Képrejtvény

A megfejtők között tizenhárom int almai sorsolunk ki. Sorsolásunkban csak tápunk előfizetői vehetnek részt. Jutalmaink következők:1. négy darab „Mátra” -szinszappan,2. 10 üveg Szent István duplamalátasör. 
a Polgári Serfőzde gyártmánya (házhoz szállítva),

3 egy nagy doboz „ Óceán 
cukrozott gyümölcs.

4- egy doboz

5. egy Sphinx-„Bl-OZON Eu-készlet (egy üveg szájvíz, egy doboz kettős francia fogpor. egy tégely fogpaszta).
6re g y  nagy doboz

„Virágú-féle dessert.

7. egy üveg „ Lysoform",
8. egy üveg

9. egy darab P. Márkus Emilia arcápoló szappan.
10. egy nagy 

üveg ZoZó 
kölni víz.11. két pár Berson-gumisarok (férfiaknak és nőknek),12. egy nagy palack RAPID O L folyékony fémtisztitó szer.13. a Borsszem Jankó egy évfolyama (1917—1922. évekből).# Fővárosi nyerteseinket fölkérjük. hogy a nyeremény utal

ványért. illetve a jutalomért kiadóhivatalunkban jelentkezzenek. 
Vidéki nyerteseink posta útján kapják meg a nyeremény tárgy at.A Borsszem Jankó 2920. (2.) számában közölt képrejtvény helyes megfejtése: Fogoly húsA multheti számunkban megjelent talány helyes megfejté- | sét 121-en küldték be. Nyertesek: 1. Fischer Béláné (Buda- | 
Pest, VI., Andrássy-út 80). akinek négy darab „Mátra“ -szín- ; szappant; 2. Vass Miksa (Budapest. V., Lipót-körút 25), akinek tíz üveg Polgári Serfőzdéi Szent István duplamalátasört; ; 3. Király László (Salgótarján), akinek egy nagy doboz *.Oceán“ cukrozott' gyümölcsöt; 4. halász A. (Budapest, ! VII., Klauzál-tér 15), akinek egy doboz ,.Ovomaltine“ tápszert; 5. Nemere Vilma (Budapest, V., Vilmos császár-út 18), j akinek egy Sphinx-„BI-OZONE“-készIetet; 6. Schreiber Sá- ! muel (Nyíregyháza, Gróf Károlyi-tér 8), akinek egy nagy do- !

boz ,Virág“ -féle dessertet; 7. Schwach Lázárné (Budapest. VI., Király-u. 80), akinek egy üveg „LysofornT-ot; 8. Grósz Emil (Budapest, IV., Váci-u. 36), akinek egy üveg „Egma“- likőrt'; 9. Fein Bella (Budapest, VIII.. Üllői-út 106), akinek egy darab P. Márkus Emilia-szappant: 10. Rosenberg László 
(Budapest, VI., Vilmos császár-út 69), akinek egy nagy üveg ZoZó kölni vizet; 11. M kir. állampénztári tiszilkar (Tisza- 
roff), amelynek két pár Berson-gumisarkot; 12. Sára Karolin 
(Budapest. I., Mészáros-u. 40), akinek egy nagy palack „RA- PIDOL“ folyékony fémtisztitó szert; Í3. Schmidt Ferenc 
(Budapest. V., Alkotmány-u. 20), akinek a Borsszem Jankó egy évfolyamát küldi a kiadóhivatal.
Pompadour, 
Három Grácia,
Jáva, Blues, Bananés egyéb tánclemezujdonságok gramofon hanglemezen le g n a g y o b b  választékban

HANGSZER-OTTHON
FEKETE MIHÁLY

Budapest, József-körút 9. sz.

V I R Á G  O S Z K Á R
CUKORKA- ÉS CSOKOLÁDÉ-ÁRÚGYÁR R.-T. 
. BUDAPEST, VII., N E F E L E JTS -U C C A  12. -

L e g o l c s ó b b  s z ó r a k o z á s !

íl BORSSZEM  I B I ) hires régi évfolyamai megrendelhetők a 
kiadóhivatalban és a KULTÚRA könyv- 
kereskedésében, VI., Teréz-körút 5. sz.

Az 1917. évf. . 25000 kor. II Az 1920. évf. 25000 kor.
„ 1918. „ 25000 „ „ 1921. „ ... 25000 ,
» 1919. „ ... 25000 „ || „ 1922. „ ... 25000 „

HÓCIPŐ
s á r c i p ó  k a p h a t ó

J A V Í T H A T Ó
NEUMANN GÉZA. Nagymező-u. 44

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

kaphatók
HUC7 ÛD A adás-vételi Iro d a , V.. Z r ln y l -u cc a  1. 
n U J A M K  M .  T o l e f o n :  8 1 -0 8 .  (O re s h a m -palota)
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U j b o r  u t á n

Koma, ne húzzon kend jobbra, kend mög sógor balra, ha már ijjen szépen mögalakitottuk a helliérdekű eccséges pártot.
H ó -  és s sir—cipő-aU|ególcsótfban S p O T Í "  é$ Gummiárúházban Szakszerű VII.,Király-ucca 39ja v ítá so k  J ó z s e f  1 2 8 -2 1

tzakinnsi m lili- R en d elés e g é sz  nap.
R á k ó c z i -ú t  32, I. e m . I, a R ó k u s -k ó r h á z z a l  s z e m b e n .

Saját gyártmányú n y a k k e n d ő -  
újdonságok, férfi fehérneműek, 
k a l a p o k  stb. U r l  d i v a t á r u k

YAKKENDŐHÁZ
IV.. Kígyó-ucca 5 (Klotild-palota) 

Nyakkendők viszontelárusilóknak is

r i l l ia n s o k a t ,
Székely Emil ékszerüzlete.

C ím re  tessék figyelni. T e l e f o n :  József 10b-35.

mm*

M
!■■■■■■■■ isssssaseM i ■■■■■■■■■■■* «■■■■■••■

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

El ő f iz e t e k  ö n n e k
a BORSSZEM JANKÓ-ranegyedévre 80,000 korona névértékű elhasznált magyar bélyeg beküldése ellenében. JÁSZAI BORISRA bélyegkereskedés 
Budapest, IV., Kossuth Lajos-ucca 6.

HUNGARIAN t t i  
S|É®WHISKY>S. GIN

%\ \ VERMOUTH ; o

EGMA
LIKŐR-KÜLÖNLEGESSÉGEK GYÁRA

KÖRIS-UCCA 1 8 -2 0 . SZ.V Á R O S I  l e r a k a tEISNER* DROGÉRIA
JÓZSEF FŐHERCEG KAMARAI SZÁLLÍTÓJA. 

ANDRASSY-UT 37. TELEFON : 8 5 -2 4 .

A Peati Lloyd-társulat a y c d á ja , Budapest, V ,  Mária Valéria-ucca 12. (Nyomdaigaigatd MARKUS PÁL.)


