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Kölcsönt a fajnak!
Remegj, Zion! Reszkess, destrukció!
Jön a pénzügyi rekonstrukció.
Mely bár nevében Kohnt is rejteget.
Kurzus-alapon ád földet s eget.
A pénz — s ki pénzt ád — sohasem szagos.
Eleven példa rá mister Strakosh,
Ki bár zsidó volt. mint sok pénzügyész.
Vele Csilléri is tárgyalni kész.
Jöjj, szennyes mammon, külföld aranya!
Tárt zsebbel vár a Wolffi párttanya.
Mely tartozik bár, mindig követel 
És szívből megvet, de sosem vet el.
A handlé-síp nem pásztor-furulya.
De pénz nélkül a Wolff is kiskutya 
S ha nem elég a luxus- s ebadó.
Lágyan suttogja: — Ml van eladó?
Eladná némi kölcsönért saját 
És ráadásul Vázsonyi faját;
S bár megátkozza rímben Kiss Menyét.
Krumplinál jobban kíván pecsenyét.
Kölcsönt a fajnak! Rekonstrukciót.
Mely izmositja a konstrukciót.
Mely naggyá teszi Zilahi Kicsit 
S demokratát nullává semmisít.
W'olff, kinek keble kíntul repedez,
A kölcsön után ígyen epedez.
Kalaple véve, alázattal kódú!:
Kár, hogy észt nem kap kölcsön a zsidótul.-------- «--------- . (JÁ SZ )

Tönődések
Seiffensteiner SolomontulO  O Zalme Grinzeis mente ed szekér 

drázo Qortékávol o debreceni vásárro és 
éccakáro mexállt o Hortobddion. 0  szolzá- 
iónok. o Léblnek mezporoncsolt. hódi vi- 
djázon nádion o kocsira-lúra és el ne olud- 
ion. De o Zalme féltelte o portékát, hát este 
kilenckor kinézett. Ott ürküdött o Lébl o 
szekérnél. Kérdezett tűle o zozdo: Min 
snekolálsz. Lébl?u — .JÉn spekolálok. hódi 
ha ed szüzet vernek bele o fábo. mért nem 
z.vün ki semmi o fábul. pediz onnok o szűz

nek heliet odni külUitt.u — ..Nádion iúl von. fiom. sah spekoláli!“ 
— mondott o Zalme és nyozodtan o fozadúba ment. Éccaka 
tizenedkor mezint kimente o Zalme ellenőrizni o Lébit. .N ő . 
fiom. — kérdezett — most min snekolálsz?“ — ..Én spekolálok. 
hódi hová lesz oz o sok-sok füst. omi oz eltüzeli szénbül mez 
fábul kimedi o vilázbo.u — Jv A  von. fiom. sak spekoláli!" — 
Hajnalbo háromkor fülkéit o Zalme és ahodi kimedi o kocsihoz, 
zyiin elébe o Lébl. ...Nü. Lébl. te már z.vüssz értem? . . .  Mond

tad sak. min snekolálsz most?u — ..Én spekolálok. — felelt o 
Lébl — hódi ha én fünt vadjok egész éccoka, akkor hová tűnt 
el o két lovunk meg o portékánk?" — Sándere-bándere o 
kölföldi delegáción, belevett oz üvé *gyelentésbe mirólunk 
sok-sok dicséret, saksopán o végin mondja, hódi nem érti, 
hová lett nédi esztendő olort oz országiul o nad vadion, első
sorban o sok idegen voluta?O  0 Sziládie Laios képviselő oresáz mez oz excellenc zráf 
Bethlen küzt volta ed setepaté és o miniszterelnük oztot mon
dott. hódi ő edidltolán nem felelni főz o Sziládie oresáztul oz 
interpellációnra. Jót ja errül eszembe o baldagult marosvásárhelii 
főrabbi, okit ogratni okorták, mert edjik hive, o Fekete Izor, ki
térte. ..Fül kér este előbb o Fekete o főtisztelendő orat?“  — kér
dezték. „Hodne! — felelte. — Őzt moszáj. Két tonuval gyütt. 
De meg is odtom neki! Oleiant méz életibe nem kapott!^ — ..Odian! És mit mondott neki o főtisztelendő úr?“  — ..Hódi 
mit mondtam? Mit mond iák? Szóba se nem álltam vele. — ed 
illejen baldóverrel!" — Oz excellenc Bethlen is megadta onnok 
o Sziládjenak. Szóba se nem állt vele!

0  Lémach Gelbgrün kilencvenéves korába beteg lette és 
jüttek o Chevra emberei o rebbevel. hódi érte imádkozzanak. 
Már mondták is o Kaddist és meziúitották o iertvákot. hát 
eccer oz üreg nyitjo ki oz üvé szemit és látjo, mi türténik 
itte n d ... Odaint mogához o papt: „Rebbelében, ileienkor szo- 
bod még nekem ed kis sóletot enni?”  — Osz-posz o gráf 
Bethlen oreságt o foivédük meg o szociálisztok kürülálliák, 
hódi már vége van. Ü pedig kérdezi, hódi ileienkor szobod-e 
ő neki még ed kis kölföldi külcsün otán nézni? . . .O  0  Hénoch Fauleck Csekélybül tartott o házoláshoz cd 
lovacskát, omeliik nádion sovánzv volt. Mondia neki o Herr von 
Karpfensaft. o zozdoz füldbirtakas Kálnárul: ..Reb Hénoch. o 
mozo lova nádion rossz, nádion sovánzv.“  — ..Csak hadia! O 
lú öle jatt, mint o gozdája. Mogo, Herr von Karpfensaft, eszik 
halai tűrosderelével, levest, pecsenyét, tésztát, saitot. hát o 
mogo lovai esznek lucernát, zabot, pácot, répát. Oz én lovam 
látia. hódi én eszek kenyeret hoidinávol. hát ü is eszik sak
sopán ed kis szolmát.“  Edszer sak mezdüzliitt o Hénoch lova. 
Gyalog iárt házolni Kálnáro. Neve*ett o Karpfensaft oresáz: 
„Reb Hénoch, hol von o lú mogátul?" — ,.Hát, kérém szépen, 
gyüttek o szent nopok o bőit tel. Ójesztendőkor nem ettem. ■—* 
o lovam sem nem ette: Ge dalié-bűit: o lovam sem nem ette: 
hosszúnap: megint büjtöltem, nü. ezt már oz én lovam nem 
iodtu mexokni. . . "  — Pépec-púnec o kölföldi pénzűdji szók- 
értük oz üvé iú tonácsukkal. Oztot hiszek, hódi mink is moid 
próbáljuk o sok koplalást. . .  de mexokni nem foziuk.O  Simontornván házolt o Féwl Taubenslaz különféle rüvid- 
árúkkal. Behiiia űtet o báróné és kérdezi: Mennyiért adia a 
zombostűt?u — ..Oz at túl fűzz. méltúsázos asszonzv . . .  Ho 
teccik venni ed tucat, adom két kroicárér. két tucat három kroi- 
cár. ed farintért adok száz tucat. . .  Ho pediz teccik odni tiz 
farint. angyi gombostűt adok. omenzvi mozomnak sincsen rok- 
táron.“  — Bibele-b óbele. hód ha nem kétszázötven, honem ed 
milliárd oronzykoronát nekünk odnánok o külföldiek, onzvi biz
tosítéki odnánk nekik, omenzvi nekünk , mozitoknak sincsen 
raktáron. -------- o---------

A nemzet albumába
Akinek Korányi kell, az aranykoronát lel ?
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Miniszter kerestetik*— Mesejáték dalban —Bethlen : Jertek. jertek, gyerekek.Nincs kezemben pálca:Epedőn vár titeket A pénzügyi tárca.Fényes osodankaloda A főfinánc-palota.Nem Ildi mi kis butik ám:Vedd át, dráiga Buditkám!Búd : Nem, nem, nem! Nem. nem, nem!Nem lehet ezt átvennem.Ez nekem nem káposzta:Hegedűs elátkozta.Kállay ellpehhalte.Baleket nem fogsz evvel te!Bethlen : Eih. Budikám. virágom.Más is van a világon!Frioi fiú, jer haza.Várnáik már e bús haza Virányi és korányi:, . Pénzprofesszor Korányi. 1 Korányi: Nem, nem. nem! Nem, nem. nem!Kár Párisból elmynnem. ültem már e fotelben:Jobb itt a Grand Hotelben.A Szenfrgyörgy-itér híres hé v: d «ki ^ rels tárca. — üres fei !Bethlen : Nem keWetek. gyerekek!Jertek elő, öregek.Kik mögött sok stáció:Négy kapituláció.Messze még a bukásom:Támogass meg. Lukácsom!Lukács: Nem.nem.nem! Nem. nem. nem!Minisztert nem fogsz bennem.Míg a gazdát öleled.Dolgozót lefüleled,Fötdadózást halasztód:Szerencsénk eszallasztod.Bethlen: Ti destruktív szellemek!Hát minisztert nem lelek?Angol fontot fontolok.Merészt s nagyot gondolok:Kidobom a kanapét S kinevezem Kunapét! (iazix)Bár közben találtatott, fez mitsem változtat a .  « „ ,megverselt előzményeken. A szertartás ugyanaz, csak a metsző változik.

Közős cimtábla __________________

BÁRÓ KORÁNYI FIVÉREK
gyógyítanak mindenféle belső bajt

BÁRÓ KORÁNYI SÁNDOR
egyes betegnek,

BÁRÓ KORÁNYI FRIGYES
az egész nemzetnek 

rendel-------- o--------
Mikor lesz jó világ?Ha majd a sok automobilüzletből, ami azelőtt bank- és tozsdeiroda volt, még régebben pedig kávéház, újra kávé- ház lesz. _______ o ------------

Fajvédők egymásközt— Szörnyűség! Pesthy igazságügyminiszter azt mondotta, hogy: „Az állam létének erkölcsi alapja csak a jog, a törvény, az igazság lehet/*Nem is olyan szörnyű. Mit várhatunk egy Pesthy tői?

Bartal Aurél meg a zsidógyerek
Kedves Borsszem Jankó! Mikor boldogult Bartal AurélPozsonymegye tanfölügyelője volt, az egyik iskolalátogatás alkalmával ezt mondta:— Nézzetek meg engem, kedves gyermekeim. Én szegény szülőktől származom és csakis a szorgalmam, a tisztességem és a vallásosságom juttatott odáig, hogy most ilyen díszes állást töltök be.Az egyik nebuvó. a Roth Kóbi. hangosan fölnevetett.— Mért nevetsz, fiam? — kérdezte Bartal. aki végtelen türelméről voCt ismeretes.— Hát akarok én ta nföí ügyelő lenni? — felelt a fiú.

»Egyesek szemére vetik Bethlen István grófnak, hogy hiányzik belője a Tisza István gróf tiszta liberáiizmusa. Erre Bethlen azt mondhatná, amit a kis Roth-gverek: Hát akarok én Tisza István lenni? -------- o--------
A szkupstinábanBoldogan gratulálnak Pasics hívei abból az alkalomból, hogy újra ő alakított kormányt.— Hagyjátok! — mondja az örök miniszterelnök. — Bethlen István sokkal praktikusabb, mint akár én, akár Poincaré kolléga, ö  le se mond.
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A milliós
Üdvözlégy, államiegyek közt 

Te — egyelőre — legnagyobb,
Míg téged megkeres az ember 
Elviszi az agyhártyalob.
Kiért loholnak annyian ma,
Szomjas zsebünkre földi manna,
Te futó vendég, örök szaladó, —
F öl szippant téged is a nagy adó.
Most kérkedsz, ám elér a nemezis: 
Proletár-sorsod lesz majd neked is.
Jön friss utód és meglásd, ha-ha-ha. . .
Még aprópénz is lehetsz valaha.-------- o--------

Tollyáss Dániel oki. gazdász levele 
báró Wewrewshegyÿ Dávid 

udv. és kormányfőtanácsos stb. Urnák 
Buda-pesten. Őfets. Vilma királyné-úti salyát Villában

Pa-Gecsér, Április, 1924
Méltóságos Uram!
Kegyes Jóltevőm!Tehátlan nemcsak a marass politikában féktelen az ugrabugráílás. de náUunk is ficánkolnak az apró- marhák és kergék a birkák, amell tünemény az eőssy parasztpraktika szerint bolondos ápriliisi időjárást ielent. Ennek datzára elrenddém a tavaszi szán tás-vetés megkezdeté- sét. Magam is szeretnék szántani, hat ökröt had tani. hacsak Méltóságod nem ragaszkodik a geőzekéhez. Beváltom most már, hogy a traktér- masinákkai néminemű baiok vágynak. Ugyanis a felsögecséri tagban akartam e’kezdeni a szántást s már neki is indulánk a traktér- masinákkal. Ámde a szomszédos Mucsa község kupaktamcsa megtiltotta, hogy az ármentesitő árok rozoga kösségi fahídján keresztül vigyük a nehéz masinériát. Én ostoba pórokkal nem * disputátok. hanem az éccaka sötétjében átliferáltam a hídon a geőzekéket.Másnap már kora reggel ukázt hozott a mucsai kisbíró. miszerint rögvest vitessük vissza a traktérokat. mivel a tilalmat kijádzottuk. Ámde én hajthatatlannak mutatkoztam, mire a mucsaiak dühökben hat ökörré vontatták vissza a Behemót- gépet. miközben a fahíd szerentsésen be is szakadt alattuk. — igeniss! Két ökörnek lába törött !e is bunkózták az ártatlanokat Az elöljáróságnak és a többi Marhának semmi baja nem esett. Ezen tsekéllség miatt imparlamentáris d'sznóságokat vagdostunk egymás fejéhez, amely háborúságnak — Zsitvav Tibor úr távoiléte fontán—  a déli harangszó vetett véget. Ugv látom, ebből a pocsétából se a masinát se minket nem húz ki hat ökör se: méltóztassék tehát egy ravasz destruktív fiskálist fogadni Pestenn. aki egy-két görbe paragrafussal! kirántana bennünket.Továbbá örömmel tudatom Méltóságoddal, hogv a tenvész- baromkiállitáson díiakat nyertünk. Négyéves Eörzsi tehenünk

a juri e'őtt adta le a  tejet, még pedig 8 litert egy fejésre. A bizottság urai végig is kóstolták egy pisAiantás alatt az egész kvantumot és alig ment a fejükbe, hogy végre víznélküli tejet is ihattak. (Szerencsénk, hogy nem minden fogyasztó iuritae.) A csirásgazda vezérlete mellett Fajbikánk is levizsgázott a bizottság előtt. Meg is invdtá’ták nyomban állami vendégtől!épésre. Kérem tehát az engedélytadó bika-csekket részemre átcedálni. hogv ez eminens közgazdasághy konszolidációhoz vezető fai- nemessytő konstruktív ténykedést a honhazában kultiválhassuk. Ez állattenyésztési csekéll befektetés a faiállatnak hivatása, a médiumoknak tehénöröm, nékem tenyészöröm, az államnak erkölcsi. Méltóságodnak pedig beőséges anyagi haszon.Hallottam, hogv farsangon sok pomeráncsot és citronvt hozatott Méltóságod Taliánországból. drága debiza nevű pénzekért. Most úgyis oltásokkal ex peri mentátok az úi reáfl faiskolában. A lószemű szfvát beojtom a lánycsecsés fűzfaalmába s ha a fogantatás sikerül. Méltóságod tiszteletére elkeresztelem fai- áMócitronynak. — igeniss.Immár nemcsak Méltóságod spekulál műtrágyában, hanem magam is ráfanyalodtam, minek oka nem az állatállomány passzivitása, hanem a béreseknek kisgazdagőgie. minek foltán fennen hordják orrukat és nem ütik többé bele az ótska systémába. Teteiibe még takarékkoronákba kérik a napszámot, amely hybrid bankónak kikallkulálásálioz külön kancelHstást méztassék le küldeni. — de ne valami bélustást. hanem inkább börzistást. — mivel öreg tarkoponyám belégabj- lyodott már úgyis a sok valutába. Én már csak a naturáliák mellett maradok és maradok továbbra is hívséges szolgája
tikmonyi és hóhenhámi Tollyáss Dániel m. p.

P. scirpt. Ágnes anyai örömökkel néz a díszoklevél elébe és vágyakozik föl a tenvészkiállitásra. Minekutánna a Máv a teherárú-tarifát ismét fö’srófolta, nevezettet itthon hagyom.
---------o---------  Idem de Eadem

Móricka tudjaTanító. — ö  adózik. Milyen alak ez?Móricka. — Milyen alak?! Szenvedő, í*anitó úr, kérem.
Kártyaszobában

A zöld posztón 
Remegő kezek.
Veríték csorog.
Az ördög nevet 
Az asztal felett.

Kerekre nyílt 
Vad, sóvár szemek, 
Végsőkig feszült 
Zilált idegek.
Bódult emberek.

Az asztalt körül 
Csábitón járja 
Mindnyájuknak 
Véres járma:
Az ördög kártya.

SÁNDOR GÉZA

— Vájjon mi a véleménye a külföldnek a mi népjobbléti intézményeinkről ?
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A megszüntetett hivatalok alkalmazottai. — Koldusbotra jutottunk. Kérjük kegyelmes urat, utaltasson ki részünkre valami szükséglakást.Vass József. — Hja, barátaim, egyforma a mi sorsunk. Én is kénytelen vagyok botot venni a kezembe. . .
Vigyázat az uccakecesztezésnél !— Tíz pont sétálók számára —Gtt áll már a rendőr a sarkon és iámi tanítja a közönséget. Útbaigazítja a járókelőket az elgázolás miatt. Mintha útbaigazi- tás nélkül nem tudná a villamos és az autó. hogyan kell gázolni. A sokféle rend- és óvszabály helyett aj áljuk az alábbi pontok szigorú betartását Ha ezeket a pontokat betartják, akkor már föl lehet oszlatni a közlekedésügyi rendőrséget. (Föloszla- tását a pontok betartása nélkül is javasoljuk.)U CC AN JÁRÓK KISKÁTÉJA:1. Az uccán ne a1 vass újságot Különösen ne olvasd az újságokat visszafelé, az úgynevezett tőzsdei résznél, mert akkor az árfolyamok láttára eszedbe jut minden keserved és önként a száguldó jármű elé veted magad.

2. Egyáltalán ne sétálj az úttesten. Elég. ha keresztezésnél rálépsz a kocsiútra. Ha az autó. kocsi, villamos, bicikli, vagy más jármű a járdára is követne és ott rajtad keresztülmenne, udvariasan figyelmeztesd, -hogy a járda a gyá'ogosok számára van fönntartva.3. „Lassan járj, tovább élsz“ — tartja a régi példaszó. Minél lassabban jársz, annál kevesebb a valószínűség arra. hogy elgázoljanak. Te csak menj lassan, hadd hajtson a jármű gyorsan és gázo’jon el, meglesz az a vigaszod, hogy fölirja a rendőr gyorshajtásért4. Az úttesten ne udvarolj. Ne merüli bele túlságosan egy kék vagy fekete szempár nézésébe, mert egyszer csak azon veszed észre magad, hogy elvesztetted a fejed. Az pedig mindig igen rossz hatással van a hölgyre, ha egy autó neked megy és a fejed messze elgurul.5. A jobboldalon haladj. Mindig a jobboldalon. Hol vannak már azok a jó idők, amikor még virtus volt a baloldalon haladni.
6. Ha hö’ggyd sétálsz és az autó tettenérve benneteket, el

akar gázolni, ugorj ki alóla. Hidd el. hogy igen illetlen dolog elgázoltaim egy hölgy szemeláttára. Ha már ilyen tragikus véletlenről van szó. inkább a hölgyet gázolja el. mint téged. Elvégre te férfi vagy, jobban el tudsz viselni egy ilyen borzámas látványt.7. Az uccakeresztezésnél áHó rendőrtől sohase kérj tüzet.'Elő- ször. mert úgysem ad. másodszor, mert zavarod hivatalos kötelessége tejesítése közben, ö  az úttesten áll és dirigálja a kocsikat. Köztünk maradion, ő egy olyan karmester, aki gramofonoknak dirigál.
8. Biciklistát sohase próbálj kikerülni. Hiábavaló fáradság. Ahogyan te tétovázol iobbra-balra. úgy cikkázik ő is. Bármit csinálsz: összetalálkoztok.9. Annak a soffőrnek, aki majdnem leütött sárrpl nyakig le- fröccsentett és még azt kiáltja hozzá: „Marha, nem tud vigyázni !u — ne válaszolj semmit. Mire fele ni tudnál, ő már messze jár és ha elbámészkodol. közben a szemben jövő autó elgázol.
10. Járj te is autón. Ez a legbiztosabb védelem arra. hogyne gázoljanak el. (STELLA).................— ............................%

e d o b á lja  el
h a szna ve he te tle n  ro n gy a it  !

■

e fe le d je  e l,
hogy 1925-ben is le sz  m ég lu x u s -a d ó  ! j............................................................................ m « u n > j u . i /

Kérem szépen,tessék talán a szanatóriumokat is belekapcsolni a szanálási akcióba. Én máris szükségét érzem. Tisztelettel ezv adóalany. 
akit falhoz állított a kény szer zubbony kölcsönadó.
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Végre milliomos lettem!A régi jó békeidőben ha valakinek tízezer koronáia vó’t. az ismerősei, barátai azt sugdosták róla: ..milliomos lett44. Az illető már kétfogatún járt. a pincérnek tíz kraicár borravalót adott, bankbetétei voltak. Ha kölcsönadott valakinek, csekket húzott elő a zsebébo’. Évtizedekig epedtem a milíiomosság után. sorsjegyekkel lóversennyel, sikkasztással próbálkoztam, de nem sikerült milliomosnak lennem: mindenben pehhem volt. Háborúnak. forradalomnak, kommunizmusnak. Ká iaynak kellett elkövetkeznie, hogy célomat dériem.Ünnepélyesen közlöm az J1letékesekkel, hogy e hó elsején milliomos lettem. Az állami bélyegbenválazó hivatalban kerek egymillióra emelték a fizetésem. Valami hallatlan gyönyör dagasztja keblemet, mikor e szavakat irom. Én! És m iíiom os!.. Sejthettem-e ezt a nagy meglepetést még két évvel ezelőtt?Mikor kezembe vettem a nagy összeget, reszkettek az uijaim az izgatottságtól. Körülnéztem, nem látta-e meg valaki.

hogy én olyan nagy összeg birtokába iutottam? Első pilfanat- ban arra gondoltam, hogy telefonálok a főkapitányságra és rendőrt kérek magam mellé, nehogy az úton kifosszanak. Azután elgondoltam, milyen pazar, fejedelmi ó'etet fogok ezentúl élni. Vége a krumplileveseknek s egyéb nyomozásoknak: a legelőkelőbb éttermekben fogok húsételt rendelni minden fő tétel nélkül. Autón fogok járni s meghagyom a sofförnek. hogy kétszer annyi benzint használhat s elgázolhat egv pár éhenkórász pasast, van itten pénz a kártérítésre, hisz milliomos lettem. Maitresse-t fogok tartani dup’a bundával s ha megúntam. azt a

parancsot adom a titkáromnak, hogy söpörie ki! Veszek maid egv pár feLivér angol lovat és résztveszek a tavaszi futtatásokon. Nyáron yachtommal az Adrián fogok csavarogni. Rókára fogok vadászatot tartani saiát birtokaimon. Kastélyomat persze ki fogom tataroztatfri előbb s ezután pár úi perzsaszőr. y eggd lepem meg magam. Autóparkon kivül villamosremist rendeztetek be magamnak, hogy ne keTjen esetenként a háromezerkétszázat fizetnem ...Ejnye, ejnye, a nagy tervek között egész elfelejtettem, hogy egy csíkos nadrágot kellene vennem, mert ebben a rongvos nadrágban nem mehetek el holnap a nagykövet báljára, amelvre vagyoni állapotomnál fogva most már hivatalos vagyok. No. hát szakitok klót magamnak, hogy — bár az i'yen dolgot a titkáromnak kellene elvégezni — benézek valamelyik üzletbe s veszek egy nadrágot. *— Ez itt elég rendesnek néz ki. Ezt megveszem. Küldie. kérem. a lakásomra a számlával együtt.— Arra. kérem, nem várakozhatunk. Tessék talán előbb kifizetni.

— Mi az ára?— Egymillió korona forgalmival együtt.— M i ? . . .  mii??!

No igen, egészen takaros jószág. Kicsit ugyan drága, de azért megveszem.Kifizettem. CA RÁ M Y

Gazdasági iskolai bizonyítványAlulpingáCt közgazdasági oskola elüliárósága hitösen mögbizonyitiuk. hogy a Tanító Bank (született 1922-ben Wolffapesten, möghaít ugyanott — tartalékainak akkori végelmeszesedésébenj előttünk 
levizsgázván.a következő végbizonVhitvánvt nyerte:Tantárgy Érdemjegy Tönk-Előmenetel A tanár neve

Hitegetéstan Über-jeles Dicséretes Vasek s. k., i-gaz-gatóElszámolás Noch nie dagewesen Letűnő Kopinits s. k., rendkiv. tanárElírás és Elolvasek Direkt kitűnő • Szajkó sem jobban Pénztárossy s. k., főtanárDeviza- , elrajzolás Über-kitünő Fogházképes Pálffy s. k., pótsegédfőtanár
Sulyokelvetés, fogházi gyakorlatok Bámulatos,mesteri Nagyobb börtönben is megüli helyét Kecskeméthys. k., nyug. tanár

101 K-ás billeg hele

Esküit Laios, Tömöry Angela. Ergon. Zákány Gyulaiskolaszéki elnök iskolaszéki tagok-------- o--------
Borsszem

Ne kívánd a másét! — mondja egy ódon idézet 
De kár. hogy nem mondja: más se a tiédet!
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Elment a kedves
Zúgott az ucca. mint eg.v álom.
Az alkony bíbort halkan hint szét.
Mi néztük egymást csöndbe, mint két 
Szomszéd sziget az óceánon.

Ezer kis bárka, barna ember 
Osont mellettünk el vigyázva. 
Szivemben vágyak furcsa láza.
Mint vörös rózsa, úgy pihent el.

Lelkűnkön bánat, béna csend ül 
Es csendül csöndes búcsúzó dal 
S mint bús ajakról könnyű sóhaj.
Keze kisiklott a kezembül. '
Eltűnt. Ott álltam, mint a részeg. 
Harangok zúgtak, sirt a lárma.
S kezem üres voli. koldus, árva.
Mint őszi ködben fecskefészek.

BR Ó D Y LÁSZLÓ-----------o-----------
Tisztviselő-sirámEddig a lemondás erényét gyakoroltuk. És mi a jutalom? Felmondás.-------- o--------

Minden lehetséges— Nagyon rossz sejtelmeim vannak.— Mitől félsz?— Attól, hogy a kényszerkölcsö- nöm után luxusadót is kell fizetnem.— Hogy gondolhatsz ilyet?— Nana! Hát nem fényűzés egy szegény ördögnek ekkora kényszer- kölcsönt fize tn i?!...
MondokEz bessz-, az hosszért Énekel.Engem a besszer Érdekel. Mokány Berci

A  p én zü gym in isztériu m  e lő tt

A beteg magyar. — Ugyan kérem szépen, ez itt a Korányi-klinika?
A portás. — Dehogy, öregem ! . . .  Különben mit lehet tudni ? . . .  Hátha csakugyan a Korányi-klinikán vagyok portás.

Kedves Borsszem Jankó!A kormány, úgy látszik, a nadrágunk fényoldaflait vette észre és ezen az alapon határozta el a lakbérek aranyparitá- sitását. Pedig tudhatná, hogy nem mind aranyparitás, ami fény
lik. Tisztelettel egy kopott pártái.

M ié r t  jajgat?
I T  1  Hiszen Kállay minden lében szanál !

Utófájdalom— Min töröd úgy .a fejed?— Azon. kitől kaphatnék kényszerkölcsönt akkor, ha kifizettem a kényszerkölcsönömet.
A folyosónKorányi pénzügyminiszter azt mondta a t. Ház fdvosóián egy kis csoportnak, hogy a szanálás után játszva meg "ehet élni havi száz aranykoronából.— Úgy van, kegyelmes uram, — jegyezte meg egy hitetlen Tamás. — Meg lehet maid élni játszva. A kártyaasztalnál.

Pedagógiai sóhajHiába kreál a lelkes Riebelsbarg Kunó reálgimnáziumot, amíg a fiatal nemzedék a Sörház-uccai irreálgimnáziumot látogatja! . . .  -------- o--------
Szigorú az ellenőrzésA vezérforgaimiadóel enőr és a segédiorgalmiadóellenőr vaflamelyik népszinmű-előadásnál hallják, amint az árvalány- hajas bariton énekli:..Káka tövén költ a ruca. . . “A vezérforgató nyomban odaszól a segédforgatóhoz:— Ho’nap reggel elmegy a Káka részvénytársasághoz és alaposan utánanéz, hogy Ruca őnagysága költekezése után lefizették-e a forgalmi és a fénvűzési adót.

Hunyadi János
term észetes keserúvízaz em észtő szervek et rendben tartja .Járványok idejében nélkülözhetetlen
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b u d a p e s t i  h ír e ss é g e k  Nyiltlevél az egyetem kőzegészségtan-professzoráhozLXII. Dr. HETÉNYI IMRE, fökapitányhelyettes

— Hogy miért vagyok olyan népszerű? Azt hiszem, azért, mert nem vagyok „Atép"-szerű.

Méltóságos uram! ön vissza fogja nekem téríteni a lecke- díjamat . . .  Miért? Méltóságod ugyanis azt tanította, liogv az ipar terén az ember már oly korában is használható, amidőn más foglalkozást — kivéve a tanulást — nem űzhet. Nálunk is divatossá vált a kiskorúak tömeges ipari foglalkoztatása. . .  Kérdem Méltóságodat, hogy ipari üzem-e az ÉME nemzet- védelmi osztá’ya és a Vámőrség? Ha nem, miért alkalmaznak ott kiskorúakat? Ha igen, akkor meg miért nem tetszett ezt is megemliteni? Sőt egvebütt is vannak ilyen fiatal urak. . .  Hogy a fecske is jól lakjék, meg a ház fala is megmaradjon — ne tessék a valorizált tanpénzemet se papir-, se takarmánykoroná- ban, hanem Idő =  Pénz, időkoronában visszafizetni. Hogy több időm legyen eltűnődni az „Oh flemmpora, oh csóresz!u köz- és váltómondáson. Hálás ki tanítványa: ti—/jer

Ha van, akkor menjen a tőzsdére!Majd nem lesz.
Hát ezért m osakodnak?...

Kedves Borsszem Jankó! Azt tanultam az iparisko’ában.' hogy a mérges anyagokat földolgozó ipartelepek munkásainak távozásuk előtt meg kell mosakodniok. Most már értem, mért mosakodnak a  magyar pénzügy- és igazságügyrniniszterek. mikor otthagyják hivatalukat, ahol éppen elég mérges anyagot dolgoztak föl az igazságot kereső és az adót meg nem kereső közönség számára. -------- o---------
Jaj ü !

Megoldott probléma— Mondd, hogy tud ma megélni egy budapesti adóaűanv?— Csak egy módon. Ha annyit keresne, amennyi adót fizet és csak annyi adót fizetne, amennyit most keres.
— Mondd meg nekem, mi különbség a között, ami kint van a vízből és aközött, ami nincs kint?— No. mi?— Egy t betű. A pesti Dart-íái kint van a vízből, a pesti 

pártái pedig ninc$.
az elismerten egyedül tökéletes fertőtlenitó szer
M indenütt kapható 8 M indenütt kapható !

önálló töprengés— Vájjon az is a kivitel fölszabadításához tartozik, hogv Piroskáékat olyan ünnepéivesen vitték ki szabadlábra a Csil’ag- börtönből?
Ön aranykoronában keres,
de csak p a p irk o ro n á b a n  ta lá l!

A sikerekben gazdag pálya
Kedves Borsszem Jankó! A Fészek-művészklub egyik estélyén egy fiatal piktorhoz ezekkel a szavakkal fordult valaki:— Gratulálok neked.— Mihez?— Hogy ilyen fiatal vagy és máris sikerekben gazdag pálya áll mögötted.A festő szerénykedve hárította el a dicséretet, mire mosolyogva figyelmeztette a barátja:— Sose szerénykedj. . .  fordulj inkább hátra.A piktor hátrafordult és akkor látta, hogy csakugyan a sikerekben gazdag — Pdttya Celesztin festőművész áll mögötte.

A Rombach-uccában— Mondd csak. mi a kuönbség. ha egy zsidó mászik föl a fára és ha egy keresztény mászik föl a fára?— Hagyjad hallani!— Hát ha egy zsidó mászik föl a fára, akkor egy zsidóval kevesebb van a földön, ha egy keresztény mászik föl. akkor egy gtí/-jal több van a fán.
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Magános cella
Magános cella most szobám.
Úgy élek benne: bús barát.
Ki iátsza öreg orgonán 
A lemondás koldusdalát.

Künn hagytam én az Életet. 
immár előttem idegen.
Miattam rút vagy szép lehet —
Csak orgonátok idebenn.

Olykor cellámnak ablakán 
A Hold. a kóbor vén. benéz.
Ha muzsikálva arraiár.

S együtt zenétünk. két zenész:
Ö hegedül kint énnekem.
Én orgonán lásérgetem.

SZAM O LÁN YI GYU LA-------- o---------
Amit nem lehet kívánniBeül a vendéglőbe egy nimólista minden pénz nélkül, és jól megebédel. Amikor fizetésre kerül a sor, zseb- tapogatások közepette mondja a főpincérnek, hogy otthon felejtette a pénztárcáját— Ez már régi, ismerjük már az ilyet! — ripakodik rá a főpincér.— Hát mit gondol, majd még valami eredetin fogom törni a fejemet a maguk rossz ko sztjáért!?...

Mire a lakó Délről visszatér .
íhM l

u  / w ire r^ H E K

. mi minden meglepetést talál otthon.

Mibe’ halt meg a nagyságos úr?
Kedves Borsszem Jankó! Borcsa néni feljött a faluról és találkozik földijével, a cselédsorban lévő Julissal, aki egyben a keresztlánya is.— Ejnye, Julis lelkem, — mondja neki — hát csak egy hét vót a szógálat?— Tuggya, körösztanyám, meghótt a gazd ám ...— Mibe’, te?' — Agónijába’.— Micsodába? Tán rehomába! Pe-ig abba is nehezen hal bele az ember. Szegény uram huszonöt esztendeig húzta a rehomái* és ha az Isten erőt egészséget ad neki, még máma is rehomás v ó n a ... Hanem más baja lehetett a te gazdádnak.— A’ meglehet Merhogy a naccságám a villanyosba’ odaatta neki, már mint a naccságos úrnak a kéncer-kölcsön-

**
Meinlkave

rül való cédulát, oszt erix a naccságos úr leszédült a kocsi- rul. A frájla mondta, hogy agónijába’ halt meg a Rókusba.— Hadd, lelkem, akkor a tie gazdád, szegény, nem abba hót meg, de még csak nem is rehomába, hanem zseblázba.— Zseblázba? Hát az mi?— A Nagy Pista fejit a jómútkor möglékelték a bálon,oszt akkor monta a doktor, hogy sebláza van. Bele is hói', bgy látom, a városi embernek inkább a zsebit lékelik meg, mint a fejit. Azér mondom, hogy zseblázba hót meg a te szegény gazdád._________________________________
NGHVARY

FAISKOLÁJA CZEGLED

GYÜMÖLCSFÁKAT
MAGASTÖRZSŰ és BOKOR

R Ó Z S Á T
S TB .

TESSÉK ÁRJEGYZÉKETkérhi
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Aranyköpések
Néha társaságba is azért járunk, hogy egyedül érezzük 

magunkat. *
Az emberek megennék egymást. Még szerencse, hogy 

szálka vagyunk némelyek szemében.
Jellemünkre néha jobban vigyáznak azok. akikkel érint- 

kezünk, tfwTí/ önmagunk. #örtfete a nő nélkül eg.v lépést sem tudna tenni.

Az igazsággal is megbékülünk. ha a furkósbot a mi kezünk
ben van. *

halottak is fizettek kényszerkölcsönt. Hogy miért? No hallja, hát csak szavazniok sz a b a d ?... — Tavasz. Gyerünk csak! Vagy talán attól fél, hogy a középosztály sorsára jut és szintén megőszül? — Alanyi költő. Örüljön, hogy nem adóalanyi költő és hogy mi nem vagyunk adóhivatal. — Valu
tás. Igaza van. A bankot Walko adja. A bankót pedig a bankok. — Rébuszfejtö. Kívánságára közöljük, hogy a Borsszem Jankó múlt negyedében és idei első negyedében megjeleni' rejtvényeket Sápy Dezső (Berettyóújfalu) kivétel nél- kül helyesen fejtette meg. — Több levélről a jövő számban.

Szerkesztik: Molnár Jenő és Bér Dezső 
A szerkesztésért felelős: Molnár Jenő 

Kiadótulajdonos: Borsszem Jankó lapkiadó r.-t.
Igazgató: Szekeres Rudolf

KÖZGAZDASÁG
A leányok a lakásuk ajtajától az iskola kapuidig tanulnak 

legtöbbet. Karádi Emil

SZERKESZTŐI ÜZENETEK ® ®
Kéziratokat és rajzokat nem küld vissza a szerkesztőség.

A Borsszem Jankó jelen számát kedden, április 1-én zártuk 
le. — N. A. Felét fölhasználjuk. A kért lapszámot elküldtük. 
— S. G. Egy eredeti s egy fordított bevált. — N—d. Hosz- szabb dolgozatairól a jövő számban. Mindenesetre örülünk a viszontlátásnak. — N ana!... Ezt már mégsem lehet. Annyira nem vagyunk fajvédők, hogy ezt a népdal-változatot népszerűsítsük: „Strakosch lesz az ucca, merre járok . . / 4 — 
Haas. Nem is annyira a házak dőlnek be, mint inkább a kor- mány dől be — úgy látszik — a háziuraknak. — Km. Igen, a

kaucsuk-talp védő és kaucsuk-sarok
megvéd nedvességtől és meghűléstől

A Belvárosi T akarékpénztár rt.közli, hogy közgyűlése az elmúlt évre kimutatott 806.208,570 K tiszta nyereség után részvényenkint 600 =  60% osztalék kifizetését határozta el. Az igazgatósági jelentésből a közgyűlés tudomásul vette, hogy az intézetnek a háború előtti külföldi tartozásait ez év elején sikerült olyképpen rendezni, hogy a hitelezők követelései részben készpénzzel, részben intézeti részvények átengedésével nyernek kiegyenli- te.'t. A közgyűlés egyúttal elhatározta a társaság alaptőkéjének fölemelését 800 millió koronáról 1200 millió koronára. Kibocsáttatik egyelőre 200,000 darab új részvény, melyek 4J : 1 arányban 15,000 koronás áron a részvényeseknek ajánltatnak föl. Az elővételi jog április hó 5-től I2-ig gyakorolható. A közgyűlést követő igazgatósági Ülés 
Székely Ferencet elnökké, bactiruch Károlyt és FieUsig  Sándort pedig alel nökökké választotta meg.A M agyar-O lasz Bank megállapította az 1923. üzletév mérlegét. Az előző évben kimutatott 94.849,106 K nyereséggel szemben az 1923. év mérlege 3.025,468,573 K tiszta nyereséggel zárul. Az ez évi áprlis hó 14-iki közgyűlésen az igazgatóság javasolni fogja, hogy részvényenkint 600 K =  300% (1922-ben 35 K =  17 5%) osztalék fizettessék.A Sa lgó tarjá n i Kőszénbánya Részvénytársulat igazgatóságának szombaton tartott ülésében megállapította az 1923. évi zárszámadásokat és elhatározta, hogy az április 9-ére egybehívandó közgyűlés elé azt az indítványt terjeszti, hogy az érték- csökkenési, a felújitási és rendes tartalékalapok bő javadalmazása után fennmaradó 5,660.268.28 K összegből a tisztviselői nyugdíjalapnak,200 millió, a társpénztár nyugbérosztályának 200 millió, a dr. Chorin Ferenc-szanató- riumi alapnak 50 millió, kulturális és közjótékonysági célokra 100 millió K-t juttasson és osztalékul 6000 K-t fizessen és a fennmaradó összeget, melyhez hozzáadva a múlt évi áthozatot, összesen 634.535,153 K-t az 1924. év számlájára Írja elő.A Lloyd Bank rt. közli, hogy a múlt hónap 31-én tartotta harmadik évi rendes közgyűlését, amelyen az igazgatóság összes javaslatai egyhangúlag elfogadtattak. Ennek megfelelően a közgyűlés úgy’ határozott, hogy a kimutatott 3,832.889,210.13 K tiszta nyereségből ez évi április 1-től kez- dődőleg az 1923. üzletévre részvényenkint négyszáz takarékkorona osztalék fizettessék és 235 452,401.13 K a következő űzletév számlájára vitessék elő. A szelvénybeváltás az intézet főpénztáránál köznapokon délután 4—6 óra között eszközölhető.A M agyar Általános T akarék, pénztár rt. közgyűlése dr. Horváth Lipótj alelnök-vezérigazgafó elnöklete alatt megállapította az 1923-as mérle

get. Elhatározta: 2,102.299,870 38 K nyereségből 2500 K =  250% (tavaly 125 K =  25%) osztalékot április 4-toI kezdődőleg kifizet. Megválasztották az igazgatóságba a Banque d’Outremer brnxellesi pénzintézet képviselőit : Dr. Cattier Félicient, az intézet administrateur déléguéjét, dr. Fábri Chariest, a pénzintézet directeur., administra- teurjét, Elek Gyulát, az Őstermelő al- elnökét, dr. Halom Dezsőt, az Ingatlanbank alelnök-vezérigazgatóját és Gerlóczy Endre dr.-t. Elhatározták a Nyíregyházai Általános Hitelintézettel való fúziót, amely tehát mint az Általános Takarék nyíregyházai fiókja szerepel.A M agyar Leszám ítoló- és Pénzváltó-Bank igazgatósága báró Mada- rassy-Beck Marcel vezérigazgatót elnökké választotta és Bún József ügyvezető igazgatót vezérigazgató-helyettessé nevezte ki. A mérleg és a vesz- teség-nyereségszámla 10,748.590,875.62 K bruttó-nyereséggel zárult, amely összeggel szemben a fizetések, költségek és adók 5,782.196,885 K-t tesznek ki. Tiszta nyereség : 4,965 393,939.87 K. Az április 12-iki közgyűlésnek javasolni fogják, hogy négymilliárd, azaz részvényenkint 20,000 K osztalék (az 1922. évi 120 K-val szemben) fizettessék ki, 350 millió a tartalékalapra, 100 millió a nyugdíjalap és 100 millió a báró Madarassy-Beck Miksa-segély- alapra fordittassék. A fönnmaradó 26,364,607.71 K az 1924. üzletévre vitessék át.A M agyar Kereskedelm i H itelbank minapi igazgatósági ülésén elhatározta, hogy az április 11-én tartandó rendes közgyűlésnek javasolni fogja, hogy az elért 1,012.815,085 K tiszta nyereségből részvényenkint 800 K, azaz 400% osztalék fizettessék az előző évi 60 K, azaz 30%-kal szemben.A Dr. Ju sth -féle  Izzólám pa-és villam ossági gyár rt. közgyűlésén elhatározta az újpesti Üveggyár rt.-gal az egyesülést Az idei osztalék : részvényenkint 40 K vehető föl a Moktár főintézeténél április hó 1-től kezdve. Ugyanott a részvényutalványok részvényekre kicserélendők.A M agyar fém- éslám paárúgyár rt- közgyűlése 120 millió K alaptőkének 80,000 drb 1000 K névértékű új részvény kibocsátása által 180 millió K-ra való fölemelését határozta. Az új részvények 2: 1 arányban a régi részvényeseknek ajánltatnak föl. Elővétel április 4-ig darabonkint 77,000 K lefizetése mellett a Hitelbanknál gyakorolható. Az 1923. évi szelvények 2000 K-val váltatnak be.A M agyar A grár- és Já ra d é k bank 1923. üzletévi mérlege 103.470,713 K tiszta nyereséggel zárul. Az ez évi április 14-én tartandó közgyűlésen az igazgatóság 400 K (100%) osztalék kifizetését fogja javasolni.
M int é rte sü 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 előfizetőink, akik a rejtvényt helyesen fejtik meg, a következő ajándékokban részesülnek:1 négy darab „Mátra"-szinszappan,2. W üveg Szent István duplamalátasör. 
a Polgárt Serfőzde gyártmánya (házhoz szállítva),

3. egy nagy tábla 
Szerencsi csokoládé,

4. egy nagy doboz
„Virágé-féle dessert.

5. egy nagy üveg 
„Óceán" james,

7. egy Sphinx-..BI-OZON Étkészlet (egy üveg szájvíz, egy doboz kettős francia fogpor. egy tégely fogpaszta).
8. egy üveg „Lysoform".

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

üveg ZoZó 
kölni .viz,11. két pár Ber son-gumisarok (férfiaknak és nőknek),12. egy nagy palack RAPID Ü L folyékony fémtisztttó szer,13. a Borsszem Jankó egy évfolyama (1917—1922. évekből).14. Seiffensteiner. Salamon adomái.A Borsszem Jankó 2931. (13.) számában közölt kép re it vény helyes megfejtése: SorvadásElőfizetőink, akik a Borsszem Jankó multheti rejtvényét helyesen fejtették meg, a következő ajándékot kapják: 1- Grodk Sándorné (Budapest, VI., Szív-u. 26), akinek három üveg Dreher Bak-sört; 2. Hoffmann Rezső (Budapest, II.» Margit-körút 44), akinek egy nagy i*ábla Szerencsi csokoládét; 3* Freud Jenő (Budapest, IX., Lónyay-u. 18). akinek négy darab „Mátra44 színszappant; 4. Molnár Klára (Budapest, VII., Bohány-u. 34), akinek tíz üveg Polgári Serfőzdéi Szent István üuplamalátasört; 5. Miklós Károly és társa (Budapest. VIII., Aggí‘eleky-u. 2/a), akinek egy nagy doboz „Virág44-féle desser- 

tQÁ ' Kelemen Sarolta (Szolnok), akinek egy nagy doboz *d)ceán“ cukrozott gyümölcsöt; 7. dr. Glalter Béláné (Nagy-

ecsed), akinek egy doboz „Ovomaltine44 tápszert; 8. dr. 
Schuschny Henrik (Budapest, VI., Nagymező-u. 49), akinek 
egy Sphinx-„BI-OZONE“ -készletet; 9. Sommer József (Buda
pest, VII., Rombach-u. 8), akinek egy üveg „Lysoform“ -ot; 
10. Schemer Béláné (Győr), akinek egy darab P. Márkus Emilia-szappant; 11. Schiller Kató (Budapest, VII., Rotten- biller-u. 4/b), akinek egy nagy üveg ZoZó kölni vizet; 12. Nagy András ( Tiszalúc), akinek két pár Berson-gumisarkot; 13. Kende Sári (Budapest. V., Csáky-u. 18). akinek egy nagy palack „RAPIDOL** folyékony íémtisztitó szert; 14. Bródy Leó (Budapest, III., Lajos-u. 154), akinek a Borsszem Jankó egy évfolyamát; 15. Frank Zoltánné (Balatonboglár), akinek a „Seiffensteiner Salamon adomái44-t küldi a kiadóhivatal.
P o m p a d o u r ,
H á r o m  G r á c ia ,
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.

Arany-födözetAz Otthon-kör egyik törzsasztalánál irók és költők vagyoni viszonyairól beszélnek. Mikor egy ismert kritikusra kerül a sor, aki költeményeket is ir, azt mondja valaki:— No, ennek aztán igazi aranyfedezete van.Kérdő szemek meredtek rá.— Hát nem olvassátok a verseit? Tisztára A rany . . .
TAURUS
PLAYER'S FAVORITE

OVOM ALTI N E
A

i  MNDCNNÀPI 
|  ÉLET IZGALMÁBAN 
j- «MWOU.mtoADTSZEVCZET 

CDÓSITÓJC

Legolcsóbb szórakozás!
fl BORSSZEM I f e :Az 1917. évi.... 50000 kor.* 1918. * . . .  50000 „„ 1919. „ ... 50000 *

•égi évfolyam ai m eerendelhetők a ilvatalban és a KU LTÚ RA könyv- edésében, VI., T eréz-körú t 5. sz.Az 1920. évf.... 50000 kor. „ 1921. „ ... 50000 „* 1922. „ ... 50000 „
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A K i cso d a g y e re k  v o lt

f 2— Nézd csak, ez az ember, aki itt ül, már hároméves korában csodagyerek volt.— Ne mondd!— De bizony. Már akkor is épp olyan okos volt, mint most.
NAGGSÁGA!

ÉN CSAK

„PNEP W1MPASS1N0**
Egyesült ruggyantaárúgyár r.-t.,

ezelőtt Meunier J. N. Reithoffer. 
Budapest, VI., A n drá ssy-ú t 8.
Telefon : 99-47. : : Sürgönyeim : Asbestos, Budapest.

Kapható 
minden jobb 

cukorká

ét csemege- 
kereskedea- 

bsn.

V I R Á G  O S Z K Á R
C U K O R K A - ÉS  C S O K O LÁ D É -Á R Ú Q Y Á R  R .-T . 

B U D A P E S T, VII., N E F E L E J T S -U C C A  12. -

LŐFIZETEK ÖNNEK 
a BORSSZEM JANKÓ-ra

negyedévre 300,000 korona névértékű elhasznált magyar bélyeg 
beküldése ellenében. JÁSZAI BORISKA bélyeg kereskedés 

Budapest, IV., Kossuth Lajos-ucca 6.■■■■■•■■■•■■•a «■■■■■
űvészies képkeretek

Kézimunkák szakszerű keretezése
V árad i Bélánál, Budapest, Andrássy-út 43 .■aasMBBMiiaaa i

A Pesti Lloyd-társniat nyemdája, Budapest, Vn Mária Valéria-ucca 12. (Nyomdaigazgató MÁRKUS PÁL.)


