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Korányi. — Te Walkó, tartsd csak még egy kicsit magad. Újra megpróbálom, pedig félek, hogy az a centrifugális agrárerő megint leröpit.
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Tavasz-nyílás
Már nyílik a föld szíve, múlik a tél,
Tar bokor töviben ibolya kél;Megpezsdül a iákban a tavaszi nedv,
Szétárad a földön a tavaszi kedv.
Víg hajnali dalra virrad a madár.
Napfény özönébe borul a határ.
Fagyot, telet újra éledve feled:
Itt a kikelet, a várt kikelet!

S ha nyílik a föld, tavasz illata kel,
Az emberi szívnek is nyílnia kell,
Mit bú tele, gond szele jégbe fagyaszt 
Most várja a. vágyja a régi tavaszt. 
Nyomor-letarolta sivár mezején 
Nagyfélve kizöldell a gyönge remény,
Mint ibolya kékje a róna felett:.
Itt a kikelet a várt kikelet!

Földobban a föld, tavasz dala hív;
Átadja a kedvét szívnek a szív,
Embernek az ember és rétnek a rét.
Mint táncba* ha fűznek ütemre karélyt.
Virágos a szőnyege, bárhova lép 
A rongyos, az éhes, a tétova nép,
Mint mennybeli, kegyteli szent izenet:
Itt a kikelet, a várt kikelet!

Oh drága tavasz, te mosolyt derítő.
Te éltető álmokba szenderitö,
Reménybe repítő, hitre hívó.
Élet diadalmát bátran kivívó!
A rétet, a szívet virágra fakaszd,
Az emberiségnek add meg a tavaszt,
Mely nem gyűlöl, átkoz, de áldva szeret:
Jöjj szép kikelet, rég várt kikelet! ( j á s z )Melyik a kon-, melyik a destruktív?Egy somogymegyef birtokos, akinek ezer hold földje, nagy állatállománya, sertéshízlalója, szeszgyára van, két millió korona kényszerkölcsönt fizetettEgy somogymegyei falusi kereskedő, akinek földszin

tes háza van, tizenöt milliót fizetett.Kérdés: kettőjük közül melyik a kon- s melyik a destruktív?(A megfejtők közt az egységespárt pénzügyi tanácsokat oszt ki.) -------- «--------
'V'CUf.'y. ^ ■k--i i .Vw
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Tönödések
Seiffensteiner SolomontulO  Mostund. hódi o népszüveccségi dele

gáción o fejünkre olvasott oz elküvetett mo- 
lasztúsokt. iotía eszembe o Jaine Krünw. 
oki o beteg lábdvol bemente o városba ed 
hires speciáliszthoz. Megmotatia néki o 
lábát, mire o dakter mondott: ..Hát legelő
ször is menjen haza. mossa meg a lábát és 
aztán jöjjön el megint.“ Felelt erre o Krümn: 
..Eztet már mondta nekem otthond o kör- 
arvas úr is, de én gondoltam, hódi elűbb 
megtodakolok o mélien tisztelt dakter úrtul 

o véleméngyt.“  — Mileien régúta mondiák o mi iakortati küz- 
gozdászaink. hódi nem lehet foltemosan macerálni o kereske
delemi, hódi nem lehet fünnfortoni o kütütt forgadailomt, de 
minden beszéd kárboveszte. 0  népszüveccségi delegáción, 
mikor motatták neki o nemzet fájós lábát, udjaneztet mon
dott és o tefeiibe még oz arszágnok küll füzetni o honorá- 
riomt o júlismert arvasi tonácsért!O  0 kis Dóvedl nem szút fogadni okort oz üvé popáiánok. 
oki mondott neki borátságosan: ..Te. Dóvedl. idehollgoss! Ho 
szépen viseled inogod at. akkor szobod neked förödni: ho rosszul 
viseled mogodat. akkor moszái neked förödni/“ — Cince-conce 
Madjarország és o külföldi külcsün. Ho jó! viselünk mogunkat, 
szobod lesz nekönk milliárdókat adókra meg komotokra füzetni: 
ho rosszul viselünk mogunkat. akkor moszái lesz.O O Móczl Einmach meghívott eccer o Balogh Zsigát, tűle 
ed régi iúborátot. okivei ediütt voltak o hordéren, ed önnepi 
ebédre. 0  Móczltul o feleség kitett mogáért és fültálolta finom 
sóletet libon.vakkal meg kindlit. O Balogh Zsiga, oki még soha
se nem ette életibe sólet, néccer is oirázta belüle. Másnop kér
dezett űtet o Móczl: ..Nii. hódi érezted mogodot o sok sólet 
otán?“  Mire felelt o borátio: ..Tudod, komám. este. amikor 
hazasiettem, az uccán saját magam elől kellett hog.v kitériek . “  — Oztot hiszek: hódi néhdng.v ébredü oreság iomrát is ong.vira 
megviselte oz o sok tréfli sólet, hódi most már soiát rnogitk 
elül szeretnének kitérni.O  Oz ácsi kántor bement o rasekólhoz oz irodábo. de ennek 
volt ed nőd fatelepe és kint iárt éppen, hát beült o kántor o 
fotelbo és várt. Mikor begyütt oz elnük oreság o kancleibo. őzt 
mondta: .Kántor úr. kérem, borzasztú szag von idebent. . . “ 
Elszédjelte mogái o kántor és őzt mondta: „Herr Prdsés, tolán o 
kot y a.“ — „0  kot y a? — és nézett oz ősztől old és nézett o 
divángy old — o kot y  a? Hiszen idebent nincs is kotya!“  — 
konstatált oz elnük. „Mojd begyün!"  — mondta o kántor. — 
Hicpe*hücpe o foivédük koiebálnok o kölföldi kontroll miott. 
De hiszen még nincs is ittend oz o rettentü kontroll!. . .  Moid 
gyün! — mondiák éppend azok. okik miott gyünni küll.O  0 Gümbüs Jola oreságnok küll oz excellenc Bethleniül o 
demisszión. Eszembe iotia mogát o gozdog Siie Troli, okitül oz 
onokaöccs. o Téré y  Pál Érsegoiváron ed hires arvas volt. Beteg 
lett o Siie és elköldte o hintót ed arvasért Esztergambra. G.vütt 
o szomszéd birtakas látogatúba és oztot mongya: ..Kedves 
szomszéd, ajnaga unokaöccse elismert ió orvos Érsekitiváron. 
miért küldi hát Esztergomba o hintót? " — „Mboh, — feleli o 
Siie — én nekem oleian ed dakter küll. oki én tűlem nem oz 
ürüküs.“  — Kekem údi gyün élű. hódi o Gümbüs oreság o gráf 
Bethleniül szeretné lenni oz ürüküs. — és már saksopán ezért 
se nem megfelel ű mint dakter. Todniillik mint o beteg nemzet
iül o dakter. -------- 0________
Szan á lás után

az u ccasarko n  találkozunk
M a g y a r  k ö z é p o s z t á l y

Destruktív töprengés— Vájjon akkor is kiszabadultak volna a Piroskák, ha nem lettek vplna fehérkék?
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Gyászol a kis szalon
Gyász van a kék szalónszobán, 
Pálmája bús, zaja kihalt.
Lágy, tinóm kéz a zongorán 
Nem látszik több tavaszi dalt.
Elhallgatott bohó beszéd.
Vig tánc, viráglánc is lejárt:
Szent Péter fogta noteszét —
Beirt egy édes kisleányt,
S fölment a mennyországba ő,
Kan angyaloknál zongorát.
Kis kék szalont, hol égi pálma nő.
Dalát ott játsza most tovább 
S csillagfüzérrel homlokán 
Leit táncot örök tavaszok honán, 

SZAM O LÁN YI GYU LA-------- o--------
a p r ó h i r d e t é s e k  a  h é t r ő lELVESZTETTEM  egy 400,000 koronás fogadást vasárnap az ügetőn. A becsületes megtaláló csak a pénzt' küldje vissza, a fogadást megtarthatja.SZÁZSZÁZALÉKOS TŐZSDEI ROKKANT egészséges özvegy kisgazdáné kegyeit keresi. Vallás mellékes. Ajánlatokat „Nyakig ülök Műtrágyában** __________ jeligére.BENÖSÜLNÉK hozománnyal szagta- ____________ lanitott olajgyárba.ANGOL MISST keresek magamnak. Kora nem fontos, ha a pénze fontos.-------- o--------

Milyen jó  tudni
Milyen jó tudni, hogy valaki, távol. 
Szive serlegét köszönti rám 
S hogy nem cseng hiába, nem bong hiába 
Életem, ez a keserű sirám.
De jó is tudni, hogy távol, távol, 
Valaki drága érettem él £ hogy van, akiért élhetek,
Nem illanok el tévét eg 
Es nyomtalan, mint pusztában a szél, 

A N D ER SE N  G Y Ö R G Y

A  K ö l e s  ö n - a r é n á b a n

Mielőtt megkezdődik a viadal, a toreádorok földobálják ruhadarabjaikat a páholyba.
Sanyaró Vendel nyögéseiAzt olvasom, hogy az adótíenhékből minden emberre 27 aranykorona esik. Csak tudnám, hol esik rám az a 27 aranykorona, — ész né'kül oda szaladnék. *Mióta a villamost újra megdrágították, még jobban spórolok. Lassabban kutyagolok a körúton. •Milyen ió, hogy az ember talppal iön a világra. A mai suszterárak mellett a szegény ember Tient tudná beszerezni.Istenem, mikor kerülök abba a kellemes dilem- rnaha, hogy egv tenyeres talpas kisgazdáné és egy ferencvárosi nentesné között kell választanom!?Kén yszerk olcsón? . . .  Hány kollégát kén y szeri tettem és egyik sem adott kölcsön.A közélelmezési minisztérium m egszűnik... Evvel lakiak tálán jói?Furcsa! Az ember nem is költő és mégis, ha erre a szóra gondol: evés. mindjárt az a rím jut eszébe: kevés.

Születési anyakönyvi kivonatFolyó-szam A gyermek neve Törvényes?, Kora Anyja neve Születéshelye
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Kedves Borsszem Jankó!Tudja, mi volna végzetes pech'? Ha egy naiv destruktív a gyufadrágaság miatt éppen Zsirkay Jánostól kérne tüzet. Megkapná szegény a magáét. Vagy nem? Tisztelettel egy

szakértő. -------- ° --------
Sebészeti szigorlaton— És milyen vágásnak hívják azt, amit a boncolókéssel végzünk!?— Az attól függ, méltóságos uram. . .  Ha élő emberen végezzük, akkor Huszár-vágás a neve.
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| FEN YV ESI EM IL |Elköltözött a daliás.Az ihletett komédiás.Ifjan hódító szeladon.És jellem — fönt a színpadon És kint az élet színpadán...A törtet/ök mohó hadán Fölénnyel siklott el szeme,Dicsőség, talmi és henye,Nem kellett néki s oly fonák,Hogy zengik most hírharsonák E szűzi lény művészetét.Körötte már minden setét*Csak ő világit. Fenyvesi,És nagy szíve, a hitvesi,A kis családért reszkető ...Könnyel telik sok keszkenő:Mert semmiben sem volt hamis.Eszményi volt apának is.Nekünk: nagy emlék, szép, nemes,Vérünkké válni érdemes.Ritkán találni ily csodát.:Színész, ki holtan hat tovább,Ki nem enyészik el a testtel.Kit szívünk soha nem ereszt el. (mj)
Kinek kék Haway?L FÖLVONA5Beöthy. — Igazán örvendek, hogy önt házamban vendégemül láthatom. Foglaljon helyet — a repertoáromParker (akiről e pillanatban a közönség még nem is sejti, 

micsoda bűn terheli lelkét. ö  követte el ugyanis a — darabot. 
Ártatlanul): Nem akarok tolakodónak látszani. Minden felelősséget áthárítok a színházi ügynökömre, akinek unszolására itt megjelentem. . .Beöthy. — Tisztelt uram, én, mini azt talán ön is tudja, harminc évig vizsgálóbíró voltam. Én vizsgáltam a hozzám benyújtott darabokat Az én életem nagy élménye a dakti- loszkópia, a bizonyító erejű ujjlenyomat amely lehet'ővé teszi, hogy a darab átolvasása nélkül is véleményt mondjunk a szerző képességei fe lő l...'É n  minden szerzőtől ujjlenyomatot veszek. . .  Szabad hát kémem, uraim?Parker (kínosan érintve): De k érem ...Tóth Böske. — Tegye meg ezt a kis szívességet Hiszen nem fáj.Parker. — Én már ismertem hölgyeket, akik azt mondták, fáj.Tóth Böske. — Mi fáj?Parker. — Az ujjlenyomatom. Persze csak nekik fájt.

(Mégis megtörténik)IL FÖLVONÁSFordító. — Jól van, én nem bánom, vállalom a gyanút, mintha ezt a darabot én Írtam volna. Az igazságnak úgy is ki kell derülnie. ítéljenek h a lá lra ...Parker. — Az áldozat én leszek. . .Fordító. — Én pedig a gyilkos.Parker. — Kezdjük a komédiátFordító. — Sértegessük egymást De hangosan, hogy a kritikusok itt a zsöllyében m eghallják...Parker. — Helyes.' Fordító. — Átadom a szót önnek.Parker (ordít): És én azt mondom önnek, hogy kikérem magamnak az ilyen dolgokat.Fordító (súgva): Több durvaságot kérek és személyeskedést. Képzelje magát a parlamentben.

Parker (valamit mond).Fordító (lefordtíja).Parker. Elég! Megadta a kegyelemdöfést. (Meghűl.)III. FÖLVONÁSKeszler József. — Tisztelt esküdtszék, engedjék meg, hogy huszonhat oldalra terjedő rövid védőbeszédemet ezennel befejezzem. A szerző bűnösségét csak a gyanuokok bizonyítják. Kérem fölmentését A fordító ártatlan.Pester Lloyd. — Mélyen tisztelt törvényszék. A védelem okfejtésére röviden válaszolhatok. (Beszélni kezd. A közön
ség a nézőtérről kivonul.)IV. FÖLVONÁS

(A közönség visszaszállingózik.)Pester Lloyd (biég mindig beszél).Keszler (magában): Könnyű neki. ő t nem szorítja korlátok közé a lap terjedelme.Beöthy. — Kérem, a vádlott ártatlan. Itt van nálam az ujjlenyomata. (Átnyújtja a vendégkönyvét.) Tessék. Csodálom a kritikusokat hogy nem ismertek azonnal rá. Hiszen a szerző a darabjára ráütötte bélyegét.
(A háttérben föltűnik a kék Haway. Lassan egészen hát

térbe szorul. Levakarják a szinlapokról. A kék haway senki
nek se kék. Mint megbélyegzett darab, a bűnügyi nyilván
tartó hivatal daktiloszkópiai osztályába kerül. Béke ham- 
wayra. A függöny legördül.) DYMI

„Süt a nap“ —
Zilahy Lajosra, a diadalmas szerzőre, aki a „Jégcsap“ után ime fölengedett, — Rózsahegyi Kálmánra, az utolérhetetlenre, akinek falust magyar tanítója nemcsak a lurkóknak, hanem a pesti egyetemi professzoroknak is imponál, — 

Pethes Imrére, aki a „tiszteletes4* szerepében sokkal tisztelen- dőbb, mint sok politizáló egyházi ember, — Kürti Józsefre, akinek nyakas kisgazdája kedvéért megbocsátunk a Vnai kisgazda-politikának, — Kiss Ferencre, akinek dacos fiatal vitéze rohammal vette be a szíveket, — Bajor Gizire, aki olyan nagy művésznő, hogy még műkedvelőt is tud játszani, — és süt a nap Hevesi Sándorra, a Nemzeti Színház bűvöskezü direktorára, aki kellős csodát művelt: irodalommal telt házat és telt házakkal deficitmentes állami intézményt teremtett.---- o----
Vincze Zsigmond albumába

Kedves Borsszem Jankó! Az Opera e héten mutatta be a kitűnő Vincze Zsigmond egyfölvonásos magyar operáját, „Az erősebb“-et. A szerző egy ifjú híve ebből az alkalomból levelet irt neki, azzal a kéréssel, iktassa bele — ha van — az albumába. A rövid levél így szólt:
„Éljen a magyar muzsika! In hoc si g no V in czer----o----

Clo-C lo. . .
Kedves Borsszem Jankó! A Fővárosi Operettszinház lázas buzgalommal készül Lehár Ferenc „ Clo-Clo" című nagy operettjére.Ezzel kapcsolatban azt hallom, hogy egy konkurrens operettszinház „Set-Set" címen ellenoperettre készül.Igaz ez, kérem? Egy benfentes----o----

Üj szállóige„Magyarénak — Pécsi*-Németh **-nek — Bécs.* Blanka. *• Mária. ----- a------
A relativitás és a színházak

Féld Matyi így sóhajt föl:— Milyen kár, hogy a hideg tavasz miatt már most nem nyithatom meg a városligeti színházat. Amilyen engedékeny vagyok, de megismerve a relativitás törvényét is, biztosan nálam lenne a legnagyobb publikum.
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Kényszerből fizettem, mint a kölesKényszeredett mosollyal voltam kényszerült a kényszerrendszabályok hatása alatt kisded kényszerkölcsönömet lefizetni. Kény-szeretetemnek azonban nem nagyon hízelgett, midőn az adóhivatalban órák hosszáig kellett ácsorognom, amíg átadtam Kincstár úrnak az összeget mert én ragaszkodtam ahhoz, hogy személyesen adjam át a dohányt a köl- csönkérőnek. Megilletődve, könnyes szemekkel vette át, mintha ez az összeg őt megillette volna. Kissé szégyeltem magam, mert tudatában voltam annak, hogy én most egy sokkal gazdagabb úrnak adok kölcsön, mint amilyen jómagam vagyok.— Mire kell'? — kérdeztem meg Kincstár urat mert tudni akartam, ha már pénzt adok, mire költi el az illető.Panaszkodni kezdett:-7- Tudod, kedves Alany barátom, sokba kerül a háztartás, az államháztartás, mert a feleségem nem valami spórolós asszony. Minden perce milliókba kerül. Reggel alighogy fölébred, nekem ez az ébredés már pár milliót húz ki a

zsebemből. Azután rögtön nekiül a reggelizésnek és kakaót eszik gyújtózsinórral. Reggeli mellé jönnek az egyes újságok, amelyeket, tekintve, hogy csak ő olvassa őket*, szubvencionálnia kell. Délelőtt következnek a randevúk a hiva- talnok-tirakkal, akiket nagyobbrészt ő tart ki. Ezek egész délelőtt ott lebzselnek körülötte. Sokszor szemére, sőt szemér- jriere hánytam már ezt a kiadást és azt tanácsoltam, hogy költse inkább ezt a pénzt éléstárra, de ő folyton csak a tHistára pazarolta a pénzt. Az ebédhez bort iszik, hiába Prédikálom neki, hogy én csak vízdíjat kapok s nem birom

a deficitet. Neki az a véleménye, hogy porban az igazság. Ezt nevezem én kincstári részegeskedésnek! Kedvenc étele a felsdr. amelyet a közüzemi pótlékból kellene fedeznem, de

csatakos időben ez sem futja ki. Ezt lével szereti, de a levét* mindig más issza meg. Azonkívül kedvenc ételei még: a bomba tojással és a tojás gránátalmával.A feleségemnek nagyon sok szeszélye van és ezekre rengeteg pénzt pocsékol. Igaz ugyan, hogy néha jótékonyságra is ad pénzt: sokat költ például a belügyi nyomorgó osztályra. Jó szíve néha megesik kereskedelmi vállalatokon, amelyeket néha segélyezni szokott. Annyi bizonyos, hogy sokat* költ a barátaira.— No és nem lehet parancsolni a feleségének, hogy szokjék le ezekről a dolgokról?... Mégis szörnyűség, hogy nekem kell fizetnem őnagysága szeszélyeit. . .— Kedves Adóalany barátom,— felelte Kincstár úr csillapitólag — ne izgassa magát*. Éppen azért vetettünk ki önre kényszerkölcsönt, hogy pénzünk legyen feleségem kényszerképzeteit a tébolydában kényszerzubbonnyal gyógyittatni.
CA RÁ M Y

Reb Menachem Cziczeszbeiszer átkozódása— O borátodiul értesüljél, hód milejen sok oz ellenséged 
és oz ellenségedtől, hodj milejen sok 0 borátja tűled 0 fele
ségednek.
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BUDAPESTI HÍRESSÉGEKLXI. Dr. FENYŐ MIKSA, a GYOSZ igazgatója

o| luzoqmj maii fujamnzsalui jo;uodzo>p2zrA3Q y  —lesz ha mindenki óhajtja én nem ellenzem.
Konzílium a villanyóránálTegnap este a villany minden előzetes bejelentés né kül elaludt a szobámban. Nem volt se gyertyám, se gyufám. A modern technika vívmányainak korszakában ilyesmit nem tart az ember magánál. Csak öngyújtóm voit, de az viszont nem gyulladt meg. Sötétben maradtam.Reggel korán e küldtem a villanyszerelőért. Utóbbi időben gyakran megfordult a házamhan. a villany sokat betegeskedett. Sokszor voltak éiieli rohamai, elaludt vagy sűrűn pislogott, vibrált, nem tudott elaludni. Fyenkor magam piszkáltam a kapcsolót és a körtét. Ettől rendesen elaludt. Beadtam neki egy kanál rövidzárlatot. Ettől az orvosságtól úgy elaszik a villany, mint a nyugtalan beteg a morfiumtól.Az én vifanvom is határozottan beteg voh. A szervezetét támadhatta meg valami gyilkos kór. A rendes szere ő, a háziorvosa. a fejét csóválta, amikor megmutattam neki a beteget. Először is megfogta a kapcsolót. Ez a villany pulzusa.— Hogy aludt el az éjszaka? — kérdezte tőVm.— A sötétben — feleltem.— Nem ön. ez engem nem érdekel. A villany hogy aludt el?—  Köszönöm, jól. Éppen a kénvszerkölcsön végrehajtási utasításáról szóó rendeletet olvastam. A legérdekesbb fordulatnál aludt el. Régi szenvedélye.— Hőbb pislákolt vagy hirtelen aludt el?Erre nem tudtam válaszolni.— Kérem, én egy nagyon érdekes közgazdasági tanulmányt olvastam, saiát lelki tusám miatt nem vp*t alkalmam a villany lelki túszát közelebbről megszemlélni. Azt azonban biztosan állíthatom, hogy elaludt. . .A házi szerelő komoly arcot vág:— No. gnndiárt meglátjuk, hol itt a bai. Hogv komolyabb az ügy. azt már sejtem. Utóbbi időben sűrűn ’ébtek föl zavarok.A feiét csóváltál— Aggályos az ügy. — folytatta — gyerünk az órához.Elvezettem a viCanvórához. Megmagyarázta, hogy ez aviBanv szíve. Különben ez állapítja meg. hogv mennyi díiat kell fizetnem a villamostársaságnak s mondhatom, hogy ilyenkor nincs szíve.

A háziorvos odatartotta a fülét az órához, hallgatta a szívdobogását. Én izgalommal figyeltem.— Nagy bai van. — mondta — szervi bai. Az órában van a hiha. tanárt kell hívnia. Spéci álistát.— Tanárt?— Igen. egy mérnököt. Én is éli övök vele. holnap konzíliumot tartunk.Az éjszakát nyugtalanul töltöttem a beteg mellett. Gyertyát elvből nem gyújtok, nem akarok visszatérni egv modern századból a régen elfelejtett primitív korszakba.Reggel megjött az orvosi tanács. A tanár úr főmérnöknek mondta magát és rögtön operative beavatkozást ajánlott. Elővette a műszereit és fölboncolta a szívet Meghallgatta a ketyegését és nyomban konstatálta a bait. Úgy látszik, híres diagnosztát hozott a sors elém. így szóY:— Egyszerű a dolog. Ez a hat ampère nem bírja a nagy feszültséget, onnan a hiba. *— No és reménytelen? — kérdeztem.— Ha nem égnek a lámpák, akkor nincs semmi baj. De ha égnek, akkor katasztrófa követikezhetik be.— És pedig?— Elalusznak a lámpák.— H át kérem, mit lehetoe itt tenni?A tanár úr gondolkodott— Van egy módszer. Kisebb operáció. De akkor az volna a bai. hogy az óra nem mutatná a díjakat. Égne a lámpa, de az óra nem működne, ön nem tudná fizetni a fogyasztást. .  „Csüggedten intettem, hogy én már abba is beletörődnék. A fő. hogv égien a lámpa.A tanár folytatta:— Radikálisabb megoldást ajánlok. Az órát szanatóriumba kell szállítani. Addig legyen türelemmel a sötétben. Pár hét nuiVa visszakapia. minden rendben lesz és pontosan fogia mutatni a fizetendő díjakat.— Pár hét? És mit csináltak addig?A tanár szakszerűen válaszolta:— Arra az időre legjobb lesz, ha pausáléban megegyezik avillamostársasággal. STELLA

Síz TTtcfo tudom
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V issza  1919-H ez!

— Micsoda? Mit akar ez a Friedrich? Hogy menjünk oda vissza, ahonnan jö ttü n k ?... Es ezt a saját hívünk mondja!
s 3 o b a ló n y’szuskám! Hogy miilen szesze- lesek ezek a pesti naccságák. hát hozzájuk képest a szeszéllös április — öreg negyvennvócas veterán. Osztán ezt a sok héklizést meg szekatúlát mind a zártatlan szobacicának keli Tenveldesni. Egyik ol- dalrul a naccságák birizgálnak, másik oldalrul a naccs&gos urak sütik ki a városházán, hogy a cuplinge- rájt iöloszlattyák. Mert aszt>iigyák. ez nem más. mint lánvkereskedelmi iparszakosztáll. Igazis. úgy haita- nak föl bennünket egész az ötödik emeletre cselédnek, meg mindenesnek. mint a fejősteheneket a vásárra. Ki ad többet érte? . . .  Hát az edénvi szabaccság és szinpadia. — az kutya? Hogy nekem a nacs- csága cifferblattja, meg az úri palitásai erkölcsi és anyí^gi idényeimnek akkurátossak-e önálló véleményezésem szerént: — ebbe ne vóna szavaliati jogom?! Ezer harcolnak a fenemiskák is! Debiza. ezután maid úgy lesz.&  naccságák megaJapittyák a ..Háziúrnők Cublinger- tviubjat es mink majd oda járogatunk föl — válogatni.ts kezdtem a naccsága hiszterikéiéí kordába szedni. Ahogy egyik kezemmel iavába portvisolom a port a zongorán a másikkal meg kipötyögtetem a legújabb Cerkovicc- Kup etat. hat hallom, hogy a másik szobába a naccsága nagy cenat csapkod a tejefoncsaokodással. Azt hittem, kitört raita a elirumos trema. hat berohantam. Hát ordit a naccsága. hogy ez a telefonmizéîiia sírba viszi. Egész délelőtt nem kapott összeköttetést és mán ájuldozva hápogta: ..Ja i! egy milliiót

adnék, ha megcibáRiatnám a központos naccsága flizuráiát!4i Erre megszántam és megkérdeztem: ..Mi a bai. naccságám?“— „Képzejje. Juci, — züfecójja — a purimmulaccságra meghívtam 15 barátunkat és eddig csak kettőve kötöttek össze, de rögtön széiiel is kapcsoltok, vagy mást hagytak bele- beszélni.44 De ii*t mán csikorgatta a falsfogait.) Hát megszántam és aszontam: „Tudja mit, naccsága, aggyon nékem 25 ezrest, majd én elintézem a telefonyt4* — „Na arra pali vagyok!44— mondta — és a markomba nyomta a lila lepedőt. Az aitóbulvisszaszólt: „Minek magának 25, hiszen csak 15 vendéget hivatok?*4 — „Hát a téves kapcsolatokat is bele kell kalkulálni !u Amire elneverte magát »Elővettem a fineszos eszemet és kis idő múlva fölhívtam a tűzőrséget. Rögvest kapcsoltak. Az őrségen már ismerik a hangomat és küldték a zén tűzoltómat. Ugv rohant a Laiosom, mintha tűz lett volna, de lecsillapítottam avval, hogy belediktáltam neki a 15 vendég átrecét és rápa ránc sódtam. hogy ezeket mind hívja föl és meg a purimmulaccságra a naccságám nevibe. Hát kérem, ollan inte"igencs az >én tüzojtóm. hogy a mulaccságon ott vöt mind a 15 vendég. Még ollan is, akiket a naccságáék meg se hívtak.De az a fő. hogy iól mulattak! Egész bel emel egedtem a pezsgőhűtögetésbe. de azon melegibe egyet begvugtam az ágyamba mdegödni. mert az én tüzojtóm most mán címzetos csővezető, hát vigyázni köd a iégcsövire. Így mink is íóí mulattunk. Én még reggel is kacerunáieros voltam és csak a harmadik csövet és re tudtam bebódorogni. A naccsága fel in pliznic-turbán vöt. úgy sápogta a zágyban: ,.Jai. Juci! egész éjjel nem aludtam. Képzelje: egy-két vendég meglógott és az éijeli teháná1 13-cn ültünk az asztalnál. . .  Én babonás vagvok:— meg fogok h a ln i...“  — „Sose hal a naccsága! Mertnállam vöt a 14-ik, Lajos, az én vendégem. Derogált neki megzavarni a mulaecságc*. de igaz. én se engedtem vóna. mert egv oicur- kát féltékeny vagvok a fess tüzojtóinra. mert híjába: hamissak mind az férnjakV1
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Mese egy automatárólMég a boldog békeidőben történt. A vasúti állomáson valaki elkeseredetten rángatja az automatát, de eredménytelenül, — nem jön ki semmi. Végül is nagy dühösen odamegy egy vasutashoz és éppen nem hízelgő kifakadásokkal kisérve előadását, elpanaszolja a dolgot.— De biztos, hogy jó helyre tetszett beledobni? — kérdi a vasutas.— Hát persze!— Tessék tán még egyet beledobni próbaképpen.— Hogyisne, — szól méltatlankodva az úr — hogy leessena nadrágom !?... -------- o--------
Nyomtató lón ak ...A kormány a fajvédők nyomdájával nyomatja a kényszer- kölcsön kötvényeit. Csak nem akarja tán — a régi jó közmondással ellentétben — a nyomtató fajvédő száját betömni?.;:-----------c -----------

Kedves Borsszem Jankó!Azt Írják a lapok, hogy angol szociológusok tekintik meg a népjóléti intézményeket. Ahogy olvasom, a népjóléti minisztérium nem szerepel a tanulmányút programján. Helyes, helyes. Végre az illetékesek is belátják, hogy a népjóléti minisztérium nem népjóléti intézmény. Tisztelettel egy destruktív.Kaszinó és iskolaA tanító rászól a nebulóra:— Grünbaum, mi lesz már ott;? Mit fecsegtek annyit*? Nem lehet az iskolából kaszinót csinálni.— Nekem tetszik ezt mondani? — felel a Grünbaum- gyerek. — A Wolff-pártnak tessék ezt mondani. Mink csak követjük a jó példát.

Meinl-kávé

Belem ennek. . .A csehek annyira aggodalmaskodnak, hogy még Magyar- ország régi nevének használatát is eltiltják, üdvös lenne, ha a magyar kormány viszont, reterzióképpen, megakadályozná azt, hogy olyan csehül álljunk, mint ahogy állunk.
Kedves Borsszem Jankó!Nagyon sok a tanító, a főváros nem tud mit kezdeni velük, nihisszük neki. Ma mindenki csak másokat akar tanítani, maga azonban senki sem tanul. Még a főváros sem.

A villamos átszállójegy ára 1914-ben 16 fillér volt
A Borsszem Jankó „  „  3 6  „  „
A villamos átszállójegy ára 1924-ben 3 2 0 0  korona 
A Borsszem Jankó „  „ 3 0 0 0  „Jó tanács az új pénzügyminiszternekTekintettel arra, hogy a középosztály megint milliárdo- kat ad le a tőzsdén, az államháztartás érdekében föltétlenül kívánatos lenne, ha a középosztály tagjaJt veszteségük arányában újabb kényszerkölcsönnel sújtenák. A nyereségből tudvalevőleg senkise adózik szívesen. De a veszteségből?. . .Elölrül, hátulrólEmelik a Afdv-ot, emelik a vám-ót Emelik a zsir árát, emelik a rizs árát. Emelik a hús árát, emelik a Schuh árát Emelik a bab árát — persze duplán.
árdrágítás miattnincs oka panaszkodni, ha a drága rum és citrom helyett 1 kávéskanál PROVIRUMOT tesz a teába és ezenkívül nem mérgezi meg
egész családjátalkohollal. A PROVIRUM nagyon kiadós,1 üveg elég
három hónapraA PROVIRUM nagyon egészséges összeállítású, kellemes ízű és aromájú szörp, különösen gyermekeknek ajánlatos rum vagy citrom helyett. — Kapható minden jobb fű- : : szer- és csemegekereskedésben. : :
"PROVITA” Alkoholmentes Italok Magyarországi 

^yártelep^^>RBA»M GN ^ s TÁRSA, S z e n tg o tlh ird
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Utolsó nevetés
Holtra vált csönd ül a szivemen, 

Keserű lett szájam vonása,
Mélyre ásott két csüggedt szemem 
Már nem néz az élet-rovásra.
Talán hamar hetei a pálcám.
A nap elé éjfátyol kerül,
Sok csillaggal hímzett szemfedél 
S valahogy majd én redm terül.
És akkor oh a sirágy szélén 
Hervadt ajkam kacajra nyílik: 
Kinevetem az emberférget.
Mely gyötrődve szenved a sírig. 

KESZTYÜSN É B A LO G M ARGIT-------- o---------
Miből élnek?Az Andrássy-úi*on beszélget két lateiner.— Mondd, kérlek, miből élnek most a Kardosék?— Azok? A vagyonuk roncsaiból.— És miből élnek olyan fényesen a Bárdosék?— Azok? A roncsok vagyonából.-------- o---------

A bombás Márffy— Nem csoda, hogy ez a Márffy folyton egereket lát.— Miért?—« Mert egérutat keres.-------- o—------
Két kérdésMelyik lap izgatja a népet?

W H  V)És melyik lap csillapítja le?
(üDipuny y )

A barátnő vigasztal— Olyan szerencsétlen vagyok, édesem. Most tudtam meg, hogy Artur csak a pénzem miatt vett el.— Akkor legalább megvan az a vigaszod, hogy nem is olyan buta, mint amilyennek látszik.

PeKár párisi k ö v e t ak ar le n n i

Daruváry külügyminiszter. — De mondd csak, vannak-e jó összeköttetéseid a francia körökkel ?Pékár Gyula. — Meghiszem azt ! A legbizalmasabb viszonyban vagyok magával a Francziá-val.
Kedves Borsszem Jankó!

Alaposan megjárták azok, akik a frankkal kezdtek ját
szani. Békében, úgy látszik, még veszedelmesebb a frank- 
ttrorködés. Tisztelettel egy koronarontó.

Kedves Borsszem Jankó!Olvasom, hogy megszüntetik a minisztériumokban a bizott
ságokat. Remélem, az elbizottságokat is meg fogják szüntetni. Tisztelettel egy fejbeut ősit ott minisztériumi látogató.

5 A L A H az elismerten egyedül tökéletes fertőtlenítő szer
M indenütt k a p h a tó ! M indenütt k a p h a tó i

A pesti uccánUr (a járdát néző koldushoz): Mit néz úgy, öregem? Koldus. — Hallom, hogy a korona lemorzsolódott. Nézem, hátha találok egy morzsát én is belőle.
A rossz emberBlau roppantul irigykedett a hitközség leggazdagabb emberére és amikor csak tehette, ócsárol t'a, szidalmazta. Egyszer, barátjával sétálva, a gazdag ember háza előtt eszébe jutott, hogy fölmegy hozzá és ötszáz forintot kér kölcsön.A gazdag ember, aki különben igen jószívű voltí, nem is kölcsönként, hanem ajándékba adta a kért összeget. Amikor Blau kilépett a házból, már messziről dühösen kiabált:— Na látod, milyen istentelen gazember! Kértem tőle öt száz forintot kölcsön és ő nekem ajándékozza a pénzt!— Ez neked istentelenség? — kérdezte csodálkozva a barátja.— Hát persze! Én már előre örültem, hogy fog bosszankodni ez a gazember, ha majd nem fizetem vissza a kölcsönt..: Hát nem elrontja az örömömet?...*
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A Máv meg a kutyatejA népszövetségi delegátusok kijelentették, hogy a Máv- nak jövedelmeznie kell. Az egyszeri zsidó jut eszünkbe, akihez beállított az adófelügyelő és követelte az adót. A szegény zsidó kijelentette, hogy egy vörös krajcárt* sem tud kiizzadni. A felügyelő csak erösködött:— De ha egyszer muszáj!Erre a zsidó:— Mindjárt szerzek egy kis tejet, azt eladom, és kifizetem az adótEzzel befüttyem*ette a házőrző komondorát és formálisan hozzáfogott a fejéshez. Persze kevés eredménnyel. Az adófelügyelő elképedve mondta:— Na, ettől se fog maga soha tejet látni!— De ha egyszer muszáj! — replikázott a szegény adóalany. -------- o --------
Indiszkrét kérdés— Vájjon igaz-e az a rémhír, hogy feleannyit kell majd várni az akták elintézésére, ha a minisztériumok hivatalnoki létszámát a felére csökkentik?-------- o--------

Aranyköpések
A nő még a halállal is kikezd. Mosollyal az arcán hal meg.

Némely férfi mindig savanyú arcot vág. Mindenkiben or
vost lát. '  Karádi Emil

SZERKESZTŐI ÜZENETEK
Kéziratokat és rajzokat nem küld vissza a szerkesztőség.

A Borsszem Jankó jelen számát szerdán, március 26-án 
zártuk le. — Kaposvár. A budapesti klinikákon még mindig abban a téves hitben élnek a professzorok, hogy boncolókést csak hulláknál kell használni. Állítólag Bécsben és Londonban is ezen a nézeten vannak. — Békéscsaba. Tudjuk. Nem az önök városából való doktor Huszár Csaba. — V—i G—r. Orgoványban is kellett letelepülési engedély az odahurcolt dest'ruktivoknak? — Makulatúra. Ne törje a fejét. Menjen a tőzsdére. Ott kap legolcsóbban. — Április elsejei vicceket, arra való tekintettel,^ hogy úgysem dől be nekik senki, mellőzünk. — T. F. A kért Írást postára Vettük. — Sr. Neumeyer László, egy huszonhárom éves ifjú, a meráni szanatóriumból izeni két kis könyve olvasóinak, hogy mikor megírta novelláit,

j ,  V i s e l j e n  
Jjecfon
d u tn n tif& r k o i 
fc U a lp & f. M
h  id e á tó l ncdvefyéatít 
C f  faradráfitól ?

még tele volt ambícióval, de ma már nincs benne semmi lelkesedés. Az érdekes, eleven, olykor eredetiskedő és bizarr elbeszéléseket olvasva, azt kell mondanunk, hogy Írójuknak nem szabad elcsüggedni, mert* a kezdet sok széppel biztat. A forrongó, önmagát lázasan kereső és hajszoló lélek hány- kódásai mögött tehetség rejtőzik, amely kedvezőbb föltételek között nyilván ki is fog bontakozni. — Falusi boltos. Miért oly ideges!? Talán „Hangya“-mászást* érez? Majd csak elmúlik ez á gazdasági kórtünet is. — Etienne. Ezek kevésbbé fűszeresek. Bár az is igaz, hogy manapság nagyon drága a fűszer. . .  — Sajó. Egyet fölhasználtunk. — G. J. Még nagyon kezdetleges. — M. Bizony nem tudnánk a kérdésre pontosan felelni. Ami jó és nekünk való, előbb-utóbb napvilágot lát. — 
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

k ö z g a z d a s á gA Kronberger-féle Faipar r.-t.f. hó 24-én tartott rendkívüli közgyűlésén a részvénytőkét 90 millióról 120 millióra emelte, az összes új részvények 3 :1 arányban egyenként 10,000 K kibocsátási árért a régi részvényeseknek ajánltatnak föl.
AGschwlndt-féle gyár r.-t. közli, hogy a rendkívüli közgyűlés elhatározta, hogy részvényeit 10.000 K-ra bélyegzi fel és 135,000 darab új részvényt bocsát ki, amelyet összességükben a régi részvényeseknek ajánl föl 

1 :1  arányban, részvényenként 60,000 K befizetése ellenében. Joggyakorlás e hónap 24-ikétől április 11-ig bezárólag a vállalat pénztáránál hétköznapokon, szombat kivételével, délután 3—6-ig.A Budapesti Takarék-és Vásár
pénztár r.-t. 1924. évi március hó 23-án tartott rendes közgyűlése az alaptőkét 900.000,000 koronára emelte föl. Osztalék 200 korona.A Goldbcrger Sám. F. és Fial 
r .-t  közli, hogy Buday-Goldberger Leó dr elnöklésével közgyűlést tartott. Az idei közgyűlés összeesik a vállalat fejődésének egy jelentős történeti mozzanatával. A vállalat ugyanis 1784- ben alakult, az idei közgyűlés tehát jelzi fönnállásának 140. évfordulóját. 
A vállalat érdekeltségéhez tartozó új szövőgyár: a „Wespag" már működik és a fölállított 760 szövőszékből már 450 üzemben van. A tavalyi tiszta nyereség 597 millió, melyből részvényenként 1500 korona osztalék kerül hétfőtől kezdve az Egyesült Fővárosi Takarékpénztárnál és az Anglo-rAustrian Bank Ltd. budapesti képviseleténél kifizetésre. A közgyűlés az igazgatóság új tagjául megválasztotta Adám Géza ny. államtitkárt.Az Angol-magyar bank igazgatósága megállapította az 1923 december 
31-ével zárult XXXUI. üzletévre vonat

kozó mérleget. Az üzletév bruttó nyeresége 10,299.586,614 K (az 1922. évi 439.437,524 K-val szemben), míg a tiszta nyereségegyenleg 3,501.007,669 K (az 1922. évi 132.359 375 K-val szemben). A nyereség hovaforditása tekintetében az igazgatóság azt a javaslatot fogja az április 16-án tartandó évi rendes közgyűlés elé terjeszteni, hogy abból az 1923. évre osztalékjogosult 1.300,000 részvény után 180%, azaz részvényenként 1800 K (tavaly 120 K) osztalék fejében a részvényesek között 2340 millió korona fizettessék ki, a rendes tartalékalap 450 millió koronával gya- rapittassék (miáltal a tartalékalap 40 milliárdra emelkedik), míg az alap- szabályszerű levonások után fennmaradó 369.106,796 K az 1924. ifclctév számlájára vitessék át:Az Első Magyar Betűöntődé r -t. részvényeit e hónap 24-én vezette be a Mobil Bank a tőzsdére. A részvény iránt, melynek árfolyama 160,000 K-val indult, nagy érdeklődés mutatkozott.A Magyar Általános Ingatlan
bank r -t. közli, hogy március 20-án dr. Horváth Lipót elnöklete alatt tartott közgyűlése dr. Halom Dezső vezér- igazgató indítványára elhatározta, hogy részvényenként 3000 K (300%) osztalékot fizet. A mérlegben az összes házak 89 millióval, a telkek 49 millióval, a Hungária-fürdő, Continentál-szálloda, Kamara-színház stb. összesen 56 millióval szerepelnek. Egyben elfogadta az igazgatóságnak az alaptőke fölemelésére vonatkozó, már korábban ismertetett indítványát Két régi részvényre egy új részvénynek elővételi joga gyakorolható darabonként 100,000 K árban március 24—29-ike közötti időben az intézetnél, a Magyar Általános Takarékpénztárnál és a Magyar Leszámítoló- és Pénzváltó-Banknál. Darabonként 70,000 K erejéig április 3-áig fizetési halasztás vehető igénybe.

M int é r t e s ü lü n k , az ezüst- és aranybeváltáson kívül brilliánsékszerbeváltás is eszközölhető, IV., Vármegye-utca 7. Brilliánsbeváltás 10—12-ig. Pénztári órák aranyra és ezüstre 9-5 -ig
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Képrejtvény

Azok az előfizetöink, akik a rejtvényt helyesen fejtik meg, a következő ajándékokban részesülnek:1. húrom üveg Dr cher Bak-sör (házhoz szállítva),
2. egy nagy tábla 

Szerencsi csokoládé,

3 négy darab „Mátra"-szinszapp an,4- 10 üveg Szent István duplám alát asör. 
a Polgári Serfőzde gyártmánya (házhoz szállítva),5. egy nagy doboz
„Virág66-féle dessert.

6. egy nagy üveg 
„Óceán" james,

7.
8.

egy doboz

egy Sphinx-„B l-OZONE*-készlet (egy üveg szájvíz, egy doboz kettős francia fogpor, egy tégely fogpaszta).
9. egy üveg „Lysoform",

10. egy darab P. Márkus Emilia arcápoló szappan.11. egy nagy 
üveg ZoZó 
kölni viz,12. két pár Berson-gumisarok (férfiaknak és nőknek),13. egy nagy palack RAPID O L folyékony fémtisztitó szer,14. a Borsszem Jankó egy évfolyama (1917—1922. évekből).
Seiffensteiner Salamon adomái.A Borsszem Jankó 2930. (12.) számában közölt képrejtvény

Wws Sipka-szorosElőfizetőink, akik a Borsszem Jankó multheti rejtvényét neiyesen fejtették meg, a következő ajándékot kapják: 1* H°ryáfh Géza, igazgató (Budapest, V., Lipót-körút 13), akinek három üveg Dreher Bak-sört; 2. Steiner Sándor (Buda- 
? 0st, VI., Király-u. 74). akinek egy nagy tábla Szerencsi cso- m - él* 3. Drach Jenő (Balassagyarmat), akinek négy darab JViatra" szíríszappant; 4. dr. Pogány Ödön (Budapest, V., Kalmán-u. 20), akinek tíz üveg Polgári Serfőzdéi Szent István duplamalátasört; 5. Sápy Dezső (Berettyóújfalu), akinek egy nagy doboz „Virág“-féle dessextet; 6. Oláh Béla (Szombat
hely). akinek egy nagy doboz „Óceán44 cukrozott gyümöl

csöt: 7. Klauber József (Budapest, VI.. Teréz-körút 52, kávéház). akinek egy doboz „Ovomaltine*4 tápszert: 8. Törzs Sándor (Budapest, VI., Nagymezö-u. 41), akinek egy Sphinx- ,.BI-OZONE“-készletet; 9. Ákos Frigyes (Budapest, V ili., Ullői-út 56), akinek egy üveg „Lysoform“-ot; 10. Nagy Béla 
(Budapest, VI., Csengery-u. 72), akinek egy darab P. Márkus Emi la-szappant: 11. Rochlitz Lily (Budapest. VII.. Wesselé- nyi-u. 49), akinek egy nagy üveg ZoZó kölni vizet; 12. Tég
lás Sándor (Budapest, I., Villányi-út 4), akinek két pár Ben- son-gumisarkot; 13. Lebovits N. (Gyula, Komló-kávéház), akinek egy nagy palack „RAPIDO L*4 folyékony fémtisztitó szert; 14. Túrkevei Első Kaszinóegylet (Túrkeve), amelynek a Borsszem Jankó egy évfolyamát; 15. Stefanetz János 
(Miskolc, Nemzeti Kaszinó), akinek a „Seiffensteiner Salamon adomái“ -t küldi a kiadóhivatal.
P o m p a d o u r ,
H á r o m  G rá c ia ,
Jáva , B lu e s , B ananés egyéb tánclemezujdonságok gramofon hanglemezen l e g n a g y o b b  választékban

HANGSZER-OTTHON
FEK ETE M IHÁLY

Budapest, József-körút 9. sz.

L e g o lc só b b  szó ra k o zá s !

« M I I )
hires régi évfolyamai megrendelhetők a 
kiadóhivatalban és a KULTÚRA könyv
kereskedésében, VI., Teréz-körút 5. sz.Az 1917. é v f .... 50000 kor. II Az 1920. é v f.... 50000 kor.,  1918. .  . . .  50000 „ .  1921. .  . . .  50000 ,,  1919. .  .. .  50000 „ II „ 1922. .  . . .  50000 .
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— Hallottad, anyjuk ? . . .  A báróék drótnélküli telefont állítanak föl a villájukban.— Ne beszélj bolondot ! Van azoknak elég pénzük. . .  csak nem szorultak rá, hogy megspórolják a drótot ! ? . . .

„PMEP WIMPASSimr
Egyesült ruggyantaárúgyár r.-t.,

ezelőtt Meunier J. N. Reithoffer. 
Budapest, VI., A ndrássy-út 8.
Telefon : 99-47. : : Sürgönyeim : Asbestos, Budapest.

VIRÁ G O S Z K Á R
CUKO RKA- É S  CSOKOLÁDÉ-ÁRÚGYÁR R.-T.

■ ■■■—  BU D A PEST, VII., N E F E L E JT S -U C C A  12. »

ELŐFIZETEK ÖNNEK 
a BORSSZEM JANKÓ-ranegyedévre 300,000 korona névértékű elhasznált magyar bélyeg beküldése ellenében. JÁSZAI BO RISKA  b é ly e g k e re sk e d é s  
B u d a p e st, IV ., K o ssu th  La jo s-u cca  6 .

M
...............................................................................................■■■■ a a i a a a a i i a i a

űvészies képkeretek
Kézimunkák szakszerű keretezése

Váradi Bélánál, Budapest, Andrássy-út 43.■ a a a a a a a a a a a a a a  «a
A Pesti Lloyd-társvlat nyomdája, Budapest, V., Mária Valéria-ucca *2. (Nyomdaigazgató MÁRKUS PÁL.)


