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Termelő munka, lövőnk bázisa! így zeng sok nagy száj harsány frázisa: Urak. termeljünk, dolgozzunk! De hogy, Mikor a munka s munkás egyre fogy?Beh keservesen magyaros e kép:A gyár kaput zár és megáll a gép. Százezer munkás jajgatja baját. — Míg pár vezér szájjal védi faját.

Rossz munkaHány kisgyerek kenyérkét sem ehet. Apjuk külföldre megy. ha még mehet, És sorsukból, mely több mint kritikus. Tökét kovácsol a politikus.Mert ez a munka, ez meg nem akad. Szívós fajgége, az meg nem szakad; Mi másnak létharc, néki puszta hecc: Ök dolgoznak, de hej! - rossz munka ez.

Szörnyen rossz munka, mikor csacsimód Az éhezőknek szidja a zsidót.Bölcsen gondolva Zsilinszky-Benárd. Hogy nékik használ - s  azoknak nem ártAz éhes száj, ha nincs kenyér-darab. Előbb csak ordit, de aztán harap S későn kap észbe majd az uszitó,Ha torkára forr a „büdös zsidó44!
(JÁ SZ)

| BRÖPy 5RÜD0R |

Erő, szépség és szellem harca volt,
Amelyet vívott fönt, emésztő tűzbe\
Az Élet fájdalmától tépve, űzve.

Üres, játékos szókat nem dalolt,
A fényt hajszolta, nem kis , ha la vány célt,
Szívén titkok titkából hordva páncélt.
S  kit merészen kihívott: a Halál,
Tett mártír-életére néma pontot, —
S a tört szív vére keserűn kiomlott.- ------o--------- M OLNÁR JE N Ő

A MűcsarnokbanNeogrády „Táj-részlet“ című képe előtt megáll egy vidéki házaspár.— Nézd. — szól az asszony — már képeket* is lehet részletre kapni. -------- o---------
Ajándék a minisztereknekNagyatádi a minap a kisgazdáktól aranykalászt* kapott ajándékba. Most már el lehetünk készülve arra. hogy a többi minisztert is megajándékozzák. Rakovszkynak a rendőrök aranybilincset, Korányinak a fináncok aranykoronát, Walkó- nak a vasutasok aranyfüstöt, Klebelsbergnek a tanítók arany- tollat. Csákynak a huszárok aranysarkani*yút fognak átnyújtani., — No és Bethlen mit kap?— Semmit ő úgyis aranyközépúton jár. ,---- O----

W olff album ába
T e g n a p  N e r o , h o ln a p  K e tn o  !
Z é r ó  u tá n  j ö n  a  Z é n ó .

---------- - c -------------

A londoni konferencia— A diplomaták bankettjein még sok pezsgős poharat kiürítenek, amíg végre a Ruhr-vidéket is kiürítik.

B U D APEST I H ÍR ESSÉG EKLXV. ULLMANN ADOLF, a Hitelbank jubiláns elnöke

Arany szívet, arany elmét ünnepel a sokadalom. Teljes aranyfödözettel jött az aranylakodalom
BORSSZEM JANKÓ TÁRCÁJA

Egy szerelem  története— Futurista regény —I. FEJEZETGyönyörű tavaszi délelőtt. Elemér a Dunakorzón sétál Micivel, a kis szininövendékkel. Egy. fiatalember jön velük szembe, Elemérnek egy barátja.— Szervusz, — üdvözli Elemért. Elemér visszaköszön.Másnap Elemér találkozik a fiatalemberrel, aki érdeklődve kérdi:— Ki volt az a nő, akivel tegnap láttalak ?— Az ideálom — feleli Elemér lelkesen és áhítattal.

II. FEJEZETGyönyörű nyári délután. Elemér a ligetben sétál Micivel, a kis szininövendékkel. Egy fiatalember jön velük szembe. Elemérnek egy barátja.— Szervusz — üdvözli Elemért. Elemér visszaköszön.Másnap Elemér találkozik a fiatalemberrel, aki érdeklődve kérdi:' — Ki volt az a nő, akivel tegnap láttalak?— A szeretőm — feleli Elemér diszkréten és boldogan.III. FEJEZETGyönyörű őszi alkonyat Elemér a Váci-uccán sétál Micivel, a kis szininövendékkel. Egy fiatalember jön velük szembe, Elemérnek egy barátja:— Szervusz — üdvözli Elemért Elemér visszaköszön.

Másnap Elemér találkozik a fiatalemberrel, aki érdeklődve kérdi; .— Ki volt az a nő, akivel tegnap láttalak?— A feleségem — feleli Elemér bla- zirtan és egykedvűen.IV. FEJEZETGyönyörű téli este. Elemér az And- rássy-úton sétál Micivel, a kis szininövendékkel. Egy fiatalember jön velük szembe, Elemérnek egy barátja.— Szervusz — üdvözli Elemért. Elemér visszaköszön.Másnap Elemér találkozik a fiatalemberrel, aki érdeklődve kérdi:— Ki volt az a nő, akivel tegnap láttalak?— Az özvegyem — feleli Elemérunottan és fanyaram A LIÁ SZ
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Nyárvégi ke

Sir a kis Wolff Párád vize mellett. 
Gyanús szagú néki ez a szellet, 
neves vére egy-kettőre elhül:
Jön a Zénó a Balaton mellül.

*
Tekintettel a közelgő nagy őszre. 
Szomorúan néz a Wolff a Sipőczre, 
Aszongya. hogy veszélyben van a faja, 
Kirázta a kormánybiztos-nyavalya.

m
Fonyód felől közéig az eső,
Ne menj arra, Wolffóm, cleső\ 
Megcsapnak a Bethlen nyilai 
S még Kisebb lesz az a Zilahi.------------------ (JA ZIG )

Szerkesztőségben— Szerkesztő úr, Korányi nyilatkozott a népszövetségi magyar kölcsön ró1.— Nos?— Leje gye zitem.— A kölcsönt?— Nem, a nyilatkozatot.
Bíró előttMaga megfojtotta a beteg anyósát. Mit tud fölhozni mentségére?— Menthetetlen volt az állapota.-------- o— —

Balatoni yacht-dal
Gálos Kálmán vitorláz, 

Kisangyalom!
Csak úgy száll a vitorlás.

Kisangyalom!
Minden osztrák elmarad.
Minden babért learat 

A „Kisangyalom".

A  K ö zte le k  alatt

* < r jfr d s

Gróf Hadik János. — Különös, hogy a földmivelesi miniszter úr nem akarja belátni, mekkora súlyt helyezek rá és a földreformjára. . .
Kánikulai történetBarátunk. Tarhonya Ferkó, Háry János utóda, lekónyökölt a korcsmaasztalra s elkezdte fantasztikus elbeszélését:— Kamcsutkába való tengeri utazásom alkalmával történt... Akár hiszitek, akár nem, egy olyan nagy tengeri hajón utaztam, amely legalább tízszer akkora volt, mint egy budapesti propeller. Tíz napig gyönyörű időnk volt. a tenger, mint a sírna tükör, a levegő ra g y o g ó ...— Láttál-e cetet? — szakítottam félbe barátomat.— Igen, — felelte — nagyon tete it-  Az olyan szelíd állat, hogy amint kidugja fejét a vízből, meg lehet simogatni s ha azt mondja az ember neki: ..Adj pacsit a bácsinak!“ szépen nyújtja a pracliját Ugrik is nagyokat és néha ugat. . .— összetéveszted a fókával — vetettem közbe.— A tizenegyedik napon, mint már említettem, megváltozott az idő. A tenger haragos-zöld huLlámokat love.lt, dörgött az ég, villámlott, hajónk recsegett, ropogott... Mondhatom, rettenetes érzés volt de én nem féltem... Igaz, hogy jó karabineremet kezem

között szorongattam s ez sok bátorságot öntött belém. Nem a magam sorsa aggasztott, de azt a szegény, szerencsétlen. árbócavesztett hajó- roncsot sajnáltam, amelynek fenekébe már behatolt a víz. Eszembe jutott, hogy magam is jártam így már gyerekkoromban, mikor ruhástól beestem a halastóba. . .— De miért szorongattad kezedben jó karabineredet? — kérdeztem.— Azért, — felelte — mert nem tudtam annak a szegény hajónak a kín- szenvedését végignézni... Gondoltam, lelövöm, hogy véget vessek végre kínlódásának... De már nem volt időm erre sem: éreztem, hogy a víz előbb cipőmbe, pár pillanat múlva gallé- romba hatol be s magamnak is hozzá kell néznem, hogy szárazon kerüljek ki a dologból. Mindamellett nem ijedtem meg . . .  Határozottan emlékszem még, hogy erre gondoltam: nem baj, amíg a számba nem folyik a v í z . . .  Mert azt, fiúk, igazán nem szeretem ...— Képzelem, hogy .akkor is hogy el lehettél á z v a .. .— Szóval kikerestem a hajó legvastagabb s leghosszabb árbocát azt lenyomtam a mélybe s megtámaszkodtam vele. A hullámok többször elcsaptak a fejem fölött de én egyik ke

zemmel úgy támaszkodtam az árbocra, mint valami mankóra. Másik kezem jó karabinerem ravaszán nyugodott készen arra, hogy azonnal le- puffantsam azt a cápát amely be akarna kapni engem. . .Az utóbbi szavakat Tarhonya barátunk már csak elhaló hangon mondta, mert lecsuklott a feje az asztalra. .  Pár pillanat múlva borízű horkolás harsán t föl.— Egyszerre viharos, dörgő hang riasztott föl. Ráismertem a feleségem hangjára. ..Mit csinálsz, Ferkó?4* — kérdezte. Körülnéztem. Ekkor eszméltem magamra. Egy vízzel telt lavórban ültem, amelybe a panilagról csúsztam le. Tudniillik lábvizet vettem s a kánikula fojtó levegőjében az álom elnyomott. Egyik kezemmel a pamlag lábát szorongattam, mint valami árbocot másikkal a bal lábam hüvelykujját nyomogattam, mutató-ujjam egyik tyúkszememen nyugtattam, készen arra, hogy lelőjjem feleségemet, aki oly csúnyán fölriasztott hősies ái* inomból.Kint ezalatt a vihar, bent a korcsmában pedig a hallgatóság az elbeszélés hatása alatt dühöngött.
C A R Á M Y
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Expressz-cionizmusTörténik a Szívkamara Színház dramaturgszobájában. A falakon futurista képek. A sarokban boncasztal, tele véredényekkel, melyekben sárga tinta van. Lancetták, mint Íróeszközök. Lila fény és zöld zongora. A szőnyegen kék macska dorombol.Szerző (belép): Jóestét.Dramaturg (idegesen): Honnan tudja, hogy este van?Szerző. -7- Miután a nap leáldozott.Dramaturg. — Leáldozott a nap? 
(Ingerülten.) Micsoda maradi stílus ez? A nap lehull, mint valami rothadt csere szn y e ... a nap legurul, mint falkéseit görögdinnye... a nap lecsúszik, mint bágyadt egzisztencia... de nem áldozik le soha . . .  megértetted?Szerző. — Bocsánat. . .Dramaturg. — Mit akar?Szerző. — Egy darabot hoztam. . .Dramaturg. — Címe?Szerző. — A Vörös-tenger.Dramaturg (fölpattan): Vörös-tenger? Hát az is valami? Micsoda színérzék! Abszurdum.Szerző. — Enge4elmet kérek, a darabom a történelmi nevezetésségű Vörös-tengerről szól. A zsidókérdést fejtegetem benne. . .Dramaturg. — Miféle dráma ez?Szerző. — Hogy méltóztatik érteni?Dramaturg. — Expresszionista?Szerző. — Csak expressz-cionista, kérem. . .Dramaturg. — Üljön le. Mindjárt belenézek. Az első mondatnál megtudom, hogy elfogadható-e? De előre figyelmeztetem, nem tűrök semmilyen ellenvéleményt.Szerző (leül): Kérem szép en ...Dramaturg (forgatja a szövegköny
vet): Hát ez micsoda? Hiszen ebben a darabban beszélnek . . .Szerző. — Azért dráma, hogy beszéljenek.Dramaturg (fölugrik): Még azt meri mondani, hogy a drámában beszélni kell? Hallottak már ilyen badarságot? Beszélteti a szereplőket! Hát tökéletesen megőrült maga?Szerző (nagyot néz): Én?Dramaturg. — Nem is én. No hallja! Jegyezze meg, hogy egy expresszionista drámában a szereplők csak cselekednek és nem beszélnek. Szép kis darab is volna, ha a szájuk járna. Hát

Hát bizony, a méla és gyermeteg lelkű költők sem merengnek már soká a felhők futkározásán, ellenben ők maguk is futkározva térdig koptathatják majd vers-lábaikat, amíg végre sikerül állást találniok. Tegyük föl például

mit képzel maga tulajdonképp? Ugyan kérem, vigye a darabját. Látni sem akarom. . .Szerző (dadog): D e . . .  k é rem ... valamit csak kell mondani a szereplőknek?Dramaturg. — Fenét. Egy szereplő sohasem mond semmit. Az csak a kritikusok dolga. Bár ők is sokszor csak 
hiszik azt, hogy mondanak valamit. . .Szerző (vonakodva): Akkor hát töröljük a sza v a k a t...Dramaturg. — Törölni a szavakat? Maga szerencsétlen. Hát csak nem teszem némává isten kiválasztott népét a maga kedvéért...Szerző (megkockáztatja): Kérem, miután a zsidók úgy is a kezükkel beszélnek . . .  ,Dramaturg. — Jegyezze meg, hogy egy expresszionista drámában a szereplők csak érzésüket tükröző indulatszavakat ejtenek ki . . .  de nem beszélnek . . .  Amit például Sekszpir egy egész fölvonásban elmondat Rómeóval, azt mi egyetlen oh-val kifejezzük... A tömörség nálunk az elv. Akar egy fölvonást hallani?Szerző. — Lekötelez. . .Dramaturg (gesztikulálva): B rrr. . .  a h . . .  j a j . . .  p s z t ... s i c . . .  mondja a férfi. Amire a nő azt feleli: C ö c ö ... h e s s ... És szól a férfi: Hujj! Még egy utolsó kiáltás: B u m ... és legördül a függöny. Lássa, így fest egy expresz- szionista dráma. . .Szerző. — Szabadna még egy föl- vonást?Dramaturg. — Parancsoljon. (Gesz
tikulál): Oh . . .  bah . . .  huhu . . .  epe- kedik a férfi. A nő hozzásimul: s z . . .  Csak ennyit mond és a függöny legördül . . .Szerző (rázza magát): R r r r r ... v'au. . .Dramaturg (ránéz): Tessék!?Szerző (csapkod a kezével): Hoo- rupp . . .  brrr. . .  ja j . . .  hipp-hipp hurrá... C s u r r ... c s u r r ... h e j . . .  h a j . . .  juj- j u j . . .  h ö h ö ... b ib i ...  b u b u ... bobo... böbö . . .  (hadarva) cicicucucococöcö . . .  dididududododödö. . .  fififufufofofófö. . .  gigigugugogogögö . . .  hihihuhuhoho- h ö h ö ... (Tör. zúz mindent. Jönnek a 
mentők és elviszik.)Dramaturg (miután magára marad): Kár érte. Égészen tehetséges. DYMI

az „Osztály különbségnélküli Osztály- 
sorsjáték R.-77'-nél alkalmazást kap

SZÉP ERNŐ—  Fogalmazzon kérem egy körlevelet, — mondja neki a főnök — mely

ben felhívjuk a felek figyelmét osztálysorsjátékunkra.Szép Ernő nekiül és megírja az alábbi körlevelei*:
Tiszteli Cim!Szabadjon most egy tűnő kis pillanatra Önökre gondolni, akiknek e száraz sorok szólnak, és akik közül sokan talán minden tisztelet és minden cim nélkül csúszkálnak itten, ebben a tisztelt keserű életben. Kérem szépen, szabadjon Önök felől eLrévcdezni egy szemernyit' és sóhajtva gondolni arra, mit csinálhatnak momentán, Tisztelt Cím, külön-külön ahányan vannak ebben a világban és akik most járnak, kelnek, dolgoznak, szaladgálnak, gond- terheseu cammognak vagy szabadon futnak szabadlábon, mondom, vagy kiszállnak a villamosból, mielőtt jegyet váltottak volna, avagy hát mégis jegyet váltanak, mint vőlegények, mondom, vagy üdülnek Vácott, kérem, az sincs kizárva egyebütt és csalják nyaraló b. nejüket és viszont, üzleteket kötnek és viszonyt, mondom, avagy a strandon heverésznek leégve jobban mint a Szabadság-téren és búsan kántálják: „richtig csúszott a Lichtig", mondom, így vagy úgy, vagy amúgy, ahogy parancsolják, nekem mindegy, mondom.Elmélázva mindezeken, portómentes sóhajt küldünk most ön után, Tisztelt Cím és kérdezzük: szokott-e vén szamár létére gyerekesen mafláskodni, Tisztelt Cím és paralitikusan pitye- regni: „kérem, én még nem játszottam, játszani szeretnék mostan"? mert ha igen, akkor ne bőgjön, Tisztelt Cim, törülje meg az orrát, hoci-poci, fogja meg a ‘kezünket és jöjjön velünk, hopplá-hopp. itt játszhat. kérem a kedvére, bizony.Sóhajtson mélyet, Tisztelt Cím, vegyen lélekzetet és hozzá egy sorsjegyet is négy részletre, amellyel, ha mást nem, de időt, azt okvetlen nyer. sőt megütheti — a guta is, ha pontosan fizet. Ilyen kilátások mellett maradtunk szelíd méla tisztelettel

Osztálykülönbségnélküli 
Osztálysorsjáték R. - T.

ESZEN C

Színházi strófák
Az új dramaturgHogy az új szezon sikert hoz, Annak az a nyitja,Hogy az Unió kapuit Egy Lakatos nyitja.

A Feld-szinház pénztára előttMit adnak itt? — kérdi egy úr És elhangzik a felelet,De az illető legyintett: Félreértenek kegyedek.Nem a darabot kérdem én,Azt hallottam már edeget. Momentán csak az érdekel,Mit adnak itt, — ha bemegyek? *

Képek
képtelen irodalmi viszonyaink jövőjéből 

Pályát cserélő szerzők
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A  le le m é n y e s  lum p

— Az éjszaka, amikor innét hazaértem, azt kérdezi a feleségem, hány óra van. Mondom : tizenkettő. Hát nem pont akkor szólal meg a kakukóra és hármat üt ! . . .— No és mit csinált a felesége?— Semmit. Sötét volt a szobában, hát én szépen hozzákakukoltam még kilencet.
Kollégialitás# — Te. — mondja a köztisztviselő a kollégájának — én már képtelen vagyok megélni a fizetésemből. Bemegyek a főnökhöz és előleget kérek.A kolléga nein szól semmit, csak hatalmasan pofonvágja.— Megbolondultál, — ordit a képenvágott — mi volt ez?!— Nézd, — nyugtatja a másik — ne menj be a főnökhöz, hanem dolgozz tovább. Gondold meg. hogy a főnök sokkal erősebb, mint én és így még nyertél is az üzleten.

Nyári vendéglőben— Nem értem, miből g y ő z ik ... Kik ezek az emberek?— Mind olyanok, akik ugyanezt kérdezik.

BORSSZEM EK
A legszebb nő meghódítása is csak idő kérdése, különösen 

ha tekintetbe vesszük, hogy az idő — pénz.
•

A férfi, ha egy nő nem tetszik neki: meg se nézi: a nő, ha 
egy férfi nem tetszik neki, mindenesetre megnézeti magát vele.

•

Az igazi hős nemcsak a Imások fegyverétől nem fél. de a 
sajátjától sem ijed meg: antik és modern példája ennek az 
ókori hadvezér, aki kardiába dől s az anyakönyv vezető, uki 
megnősül. * tf* E.

A legolcsóbb és legnagyobb családi szórakozóhely IALPESI FALU AZ ANGOL PARKBAN
Este 7̂ 9 órától éjjel 2 óráig az augusztusi nagy varieté-műsor!

Parlagi Kornélia és Pintér Imreközkívánatra prolongálva. 
Sreether, Charlie Chaplin imitátor. 
G i a g o n d a klasszikus magyar

Sldurv Step tánc a tenyéren. 
Georgette ballet-táncosnő. 
Skarli és Sekalli excentrikusok. 
Olly és Fred, a jelen táncosai.

Anita Stefani táncművésznő. 
Tarnay Lonci új műsorával. 
Keszthelyi % táncos-kóm ikus.
Budi akrobatikus táncok.
Bácskai Sándor komikus stb. stb.ncaival.

Kél  zenekar !  Blum Lajos  karnagy .  J a z z -b an d !
Minden igényeknek megfelelő elsőrendű ízletes magyar konyha. Kitűnő fajborok.

ÜNNEP- ÉS VASÁRNAP DÉLUTÁNI ELŐADÁS.POLGÁRI ÁRAK!



6. oldal BORSSZEM JANKÓ 33. szám

Rémes álmom voltaz éjszaka. Az uccán mentem álmomban, iegyszerre csak szembejött vte- !em egy férfi. Amint elmentünk egymás mellett, a könyökömmel véletlenül meglöktem a karját. Visszafordult és rám szólt.— Nem tud vigyázni?— Vigyázzon maga! — feleltem könnyedén.Erre élénk szóváltás következett, melynek folyamán az idegen engem marhának nevezett. Ezt nem voltam hajlandó eltűrni, elövettem a névjegyemet és átnyújtottam neki. ö  is átadta az övét; én zsebrevágtam és mentem tovább.Egyszerre csak szembetalálkoztam egy másik fiatalemberrel. Amint elmentünk egymás mellett, — valószínűleg véletlenül — ráhágott a tyúkszememre. Fölszisszentem:— Nem tud vigyázni?— Vigyázzon maga, — felelte ö könnyedén.Erre élénk szóváltás következett, melynek folyamán az idegen kétszer hatalmasan pof on vágott En erre átnyújtottam neki a névjegyemet ö  is átadta az övét; én zsebrevágtam és mentem tovább.Egy barátomat kerestem föl, aki szakértő.— Tiszta eset, — mondá barátom — mind a kettővel meg fogsz verekedni. És pedig a szabályok értelmében az elsővel, aki szóbelileg sértett meg, kardra; a másodikkal, aki tett- leg inzultált, pisztolyra. Add át a címüket majd én elintézem.Most jutott csak eszembe, hogy a névjegyeket megnézzem. Az elsőn ez állt:
P " PR. POSTA SÁNDOR |A másodikon ez:

DR. HALASY GYULAMég az a szerencsém, hogy ijedtemben azonnal föl ébredtem. HeUas

Adalékok a profikérdéshez,
amelyről most olyan sokat tárgyalnakVan nekem egy barátom, foglalkozására nézve: amatőrfutballista. Ebből él. Van a barátomnak egy barátnője; ezt is abból tartja ki, amit a futball- amatőrségével keres. A nő ezt tudja és éppen ezért — míg a többi barátait úgy szokta szólítani:— Drága pofikára, —addig futballista barátját így szólítja:— Drága profikám.Egy ismert futballista kivándorol Jeruzsálembe. Barátainak kérdésére azt felelte: azért vándorol ki, mert cionista. Én ellenben utánajártam a dolognak és megtudtam, hogy a Foot- baJl-Club of Jerusalem csábította ki

fényes ajánlatával. Tehát nem azért megy ki, mert cionista, hanem azért, mert profeccionista.Beszélgetés a tribünön:— Te, ez a Csámpay, a balszélső, nagyon költekező életmódot folytat. Elkölt havonta legalább 6—8 milliót. Mi a foglalkozása?— Futballista.— Avval keres annyit?— Persze, ö  tudja a legjobban centerbe beadni a labdát és ezt a tudományát jql megfizetik. így aztán a beadásaival megkeresi a kiadásait.
777/70/7 C5RH

INTIM P O ST A , mi van a Ducret óvá
sával?— Egyáltalán nincs ok az aggoda
lomra. Nincs igazuk azoknak, akik azt 
mondják, hogy bajok vannak a ducreta 
körül.

— Mit csinál egyébként Ducret?— Még annak idején, mikor Posta 
győzelmét kihirdették, az irigységtől 
epeömlést kapott. Azóta kizárólag 
epévivásra treníroz.— Maga ott volt a versenyen; mi 
a véleménye Posta győzelméről?— Csodáson vívott. Az ellenfeleit 
valósággal ta p o sta .— Hová siet?— Nem is sietek. Előbb elmondom 
maguknak, amit még bizonyára nem 
tudnak: hogy a Posta- és Távirda- 
igazgatóság, győzelme alkalmából, ban
kettet ad Posta dr. tiszteletére.

— És?
— És ugyancsak ebből az alkalom

ból fölemeli a postatarifát.

Mire gondol a rúdugró a levegőben?

— Ha leütöm a lécet, bosszúból rá- ugrom annak a kopasz pályabírónak a fejére.
Az MLSz. elnökválasztásához

Hogy Tibor lesz a társelnök most. 
Malaky mélán hirdeti:
Igaza van a közmondásnak:
,.Hódié mihi. eras T ib i“

Ha a professzionizmus hivatalosan életbelép...
SZ Á M L A

a B IF C  vezetőségének

Csepkovics Manó balösszekötő járandóságai a B A F C  elleni mérkőzésértA 9-ik percben előreadtam a labdát centerbe.. ...........................................17-ik percben rúgtam be egy hatalmas gyertyát. Tekintettel a gyertyamai drágaágára....................................................................................................26-ik percben kapura lőttem. Sajnos: a kapus fogta. Ezért csak 33-ik percben a BAFC jobbfödözetét úgy bokán rúgtam, hogy lesántult41-ik percben gólt lőttem ............................... . ....................................................Félidőben : sziverősitő.....................................................................................................Második félidő 16-ik percében csodás fejelésem..........................................29-ik percben a BAFC centerének a gyomrába lukzX rúgtam, úgy hogy a szusz is kiment belőle. Ezen a címen lukszusz-adó . . .  39-ik percben tiszta gólhelyzetben a kapu elé adtam a labdát, direkt a Schwarz lábaihoz. Nem tehetek róla, hogy az a marha a kapu mellé rúgta.............. _ . _  ..............................................................  —Ö sszesen.............Forgalmi a d ó .............

40.000. -80.000. —100,000.-60,000.—1.000,000.-25.000. —80.000. —
110,0:0. -
200,000.—1.695,000.-50,850.-Összesen . . .  . . .  1.745,850.—Legutóbbi mérkőzésen csodás játékom következtében a tribünön három nő belémszeretett. Kénytelen voltam mindhárommal viszonyt kezdeni. Vacsora mind a háromnak — persze külön-külön —egy budai korcsmában .................................................................................  396,000.—

A Gizinek kalapot is vettem.. .......................... - ...............     400,000.—Összesen.............. 2.541,850.—Forgalmi a d ó ............................ 76,254.—Végre csakugyan összesen . . . 2.618,104.—
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Ami nem fér össze1. Ha az iró savót iszik.2. Ha a gondnok gond nélkül él.3. Ha a halottkém életrevaló.4. Ha a háziúr a pártájával jólakásig van.5. Ha olcsó jelszavakkal intézik el a drágaságot.6. Ha a munkanélküliség munkát ad a minisztertanácsnak.7. Ha a szabó nem szabódik a részletfizetéstől.8. Ha a cipészt a kaptafájánál magasabb ambíció sarkal.9. Ha a borkereskedő rossz bőrben van.10. Ha a jegesember begyullad.11. Ha a szakácsnét megfőzik.12. Ha a pesti tyúk verset költ.
Les extrêmes se touchent— A szélsőségek csakugyan találkoznak.— Miért?— Mert például a börzekurzusok éppen akkor hanyatlanak, mikor az úgynevezett kereszténykurzus.

----------o----------

Fizetési fölhívásKülföldről már van most kölcsön
Mindenki költsön!

----------O----------

B-listáséknál— Te, mitől vagy ilyen rossz színben?— A múltkor megleptem a feleségem.— Ne beszélj! A szeretőjével?!— A fenét! Két szál virággal és azóta nem ebédeltünk.

Zilahi-Kissék a Türr István-emléKünnepen

A főváros küldöttei. — Hova szalad olyan veszettül?
Temetőőr. — Megyek, hogy a megboldogultat a sírjában megfordítsam.

•  biztos hatású f e r t ő t l e n í t ő .  
H őknek n élk ü lözh etetlen  I

A Palma-kép humora— Érthetetlen, hogy a Palma-ügyben xsak Sipos tábornokot nem érte baj.— Hja. mindenki Sipos szerencséjének Kovácsa.
•— Mi a különbség a Palma-sarok és a Palma-kép között?

_ ?— A Palma-sarok megkönnyíti a járást, a Palma-kép pedig megnehezíti az eljárást.Kovács dr. sóhajtása:— Nemcsak a rózsának, hanem a Palmá-nak is van tövise.
Kín-rím az uszodábanPoéta, aki csupa öreg nőt lát a vízben:

Jöttem megcsodálni a Vénuszokat 
És nem látok. csak vén úszókat.

—--------o----------

Az ékszerbolt előtt— Maurice, vedd meg nekem ezt a nyakéket. Ha, amint! hallom, a szeretődnek tudsz venni, nekem is vehetsz.— No, halljad Szálikám, először becsületszavamra nincs is szeretőm, másodszor meg. ha mindent akarsz tudni, nem is vettem, hanem a te ékszereidből vittem neki.
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AZ A  LA 6! /STALUK
'ST4 U-0 TUL-A7D . £ÚISA1Z0* Z ~  fro/VYVTOG'Alrfhc T O ftT H ltÚ Á k  S 'AKASZTOK/TFPV

A Borsszem Jankó titkos aktáibólJEGYZŐ KÖ NYVFölvétetett a Bliccelők Clubjának választmányi üléséről. Jelen voltak a klub összes tagjai. Tárgy: a bliccelés 
kenyérkereseti lehetőségének megvita 
tása.Elnök megnyitja az ülést. Ismerteti a kávésok ipartestületének határozatát, amely a kenyereslányok intézményét kívánja eltörölni. A péksütemények ezentúl ismét kosárban kerülnek az asztalokra, ami magában véve örvendetes jelenség, azonban kifogást emel a kávésok azon óvóintézkedései ellen, amelyekkel lehetetlenné teszik az egyedül üdvözítő és áldásos bliccelést Fölolvassa a kávésok titkos rendeletét, amelyet kerülő úton egy pincértől szerzett meg.

(Általános méltatlankodás.)

U TA SÍT Á S
a vine érek részére. Szigorúan bizalmas.1. Mielőtt a vendég az asztalhoz ül, a kosárban lévő sütemények száma a kasszánál azonnal íöljegyzendő.

2. A kosárban elhelyezett sütemények közül csak egy lehet friss, az, amelyik kézhez esik. A többi olyan száraz legyen, hogy az esetleg bliccelő vendég foga beletörjön.3. A fizetőpincér tájékoztatása céljából az asztalon annyi pohár víz szolgálandó föl, amennyi süteményt a vendég elfogyasztott.4. Üres asztalokon csak olyan sütemények helyezhetők ei, amelyekben svábbogár van. így az a vendég, aki ujságkeresés ürügye alatt a kosárból süteményt lop, azonnal megkapja méltó büntetését.5. Egyes süteményekre kis cédulák ragasztandók a következő fölirás- sal: ezt a N . . .  kávéházban blicceltem el.6. Minden fizetőpincér háromszor köteles megkérdezni a vendégtől, hogy hány süteménye volt? Ha a vendég mindannyiszor egyet mond be. akkor összesen három süteményt kell fölszámítani, mert háromszor egy az minden körülmények között három marad, még akkor is, ha a vendég kevesebbet bliccelt el.

7. A finomabb sütemények csirizzel ragasztandók a kosát fenekéhez. Azonban nehogy a kosárral együtt ez is elbliccelhető legyen, a kosár tüskés dróttal hálózandó körül, hogy szétszakítsa a zsebet.8. A száraz süteményekről a port letörölni tilos, mert a vendég ujjlenyomatának birtokába a kávés csak ilyen módon juthat.
(Fölháborodás az egész vonalon.)Mélyen tisztelt választmány, kérem önöket, fogadják el indítványomat, amely méltó válasz volna ezekre a jogainkat mélyen sértő óvóintézkedésekre. (Halljuk! Halljuk!) A klub tagjai adják becsületszavukat, hogy a jövőben egyetlenegy süteményt sem bliccelnek el . . .

(Általános elképedés.)
. . .  ellenben mindenkor kötelességüknek tartják elbliccelni azt, amit a süte

ményhez fogyasztanak, ami annál is könnyebben fog menni, mert a pincérek minden gondja kizárólag csak a sütemények ellenőrzése felé koncentrálódik. 
(A választmány az indítványt egy

hangúlag elfogadja.)
RIP P O R T

Meinl-kávé

Modern alchimia— Egy német tudós higanyból aranyat csinált.— Az is valami? Korányi papirkoronából aranykoronátcsinált! _______ o _______
A téves diagnózisVizitálja a doktor a Weiszt. Hosszas vizsgálat után így szól:— Kedves barátom, a maga szíve nagyon gyönge. Vigyáznia kell magára.Nagyon szontyolódva távozik a páciens. Egy hét múlva ragyogó ábrázattal beállít:— Doktorlében! A maga diagnózisa tévedés! A Blaut. aki megint nálam járt kunyorálni, hogy adjak haladékot a fizetésre, még sokkal hatalmasabban kirúgtam, mint a múltkor!

♦ ___________________ ____________________ __________________
J L £ t £

nJLXA^^BL.tJl̂ uóunjcyJckjaJL»

W E R T H E IM  F. é s  TÁRSA R-T
V., F0R0Ú-UTCA 14, (VILMOS CSÁSZÁR-ÚT SAROK)
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Adalék a kisebbségi kérdéshez

— Mi az? A feleségednek két udvarlója van és te tűröd?— Mit csináljak? Kisebbségben vagyok.-------- o--------
Baron David o f Wewrewshegÿy

gazdasági levele
Tollyáss Dániel kasznárjához

Carls-Bad, salyát appartement, Au ót, 1924
Taiáss!Expressive vettem utánam küldött gyaloglevélt magátul, ami agricultur individuellemei' un peu et en détail elszomoryt. Gottbehüt et Dieu merci! hogy a zucker- melonét* nem utánam küldték, mert egy Sprudel-Krügel ugyanazon hatáchet kivált, kivált ha Lőrinc-napján intenzive magára gondolok és reconessanálok a jó kivánságt. (Ügy fussa össze magát a gnál a máléconsumáló szájában, ahogy tőlem az Esprit itt bugyboréquol!) Különben úgyse soká biroque ki itt a tartózkod ásét. Nekem valódi friss lég- változáchet rekommendált a baron dr. Korányi. — de nem a finánegenie, au contraire! — hanem a genial Professor baron és docteur de Cour moi; — és mit látnak szemeim: itt léhüt tout Leopoldbourg, az összes Vezérekkel, Direktorokkal és Prima-Donnácskákkal. (Utóbbiakkal utókurázáchet még reçkiroznék. de b. Hytvesem, a Báróné, mint ballast nyomasztólag hat rám és sejouromra.) Ez is egy ok, hogy tovább utazoque! Továbbá itt kúrázik a conservativ gráf Apponyi aristokrát, a Banque-general Krausz Simi pluto- krát. akik között mint összekötő diplomát vagyok én a baron- liberál-agrárdemokrátí (Ce*est moi =  a 3 karátos aranyfödö- zet!) Mégis addig fogok bolygani, míg aristokratikus inte- rieurömnek conveniáló saturált lég-körre (satumáit se baj) találok, hol nem irritál a mexoquott banális környezet exterieurje! (Az elefántrend egyszeri-őrje legyen maga. ha eztet 50%-ig capiscál.)

A tökéletes
poloska -irtás, festés 

P  A  X - v á  lia  latnál.T el. 61 06 
és 141-46

Ha mégis rágyön magára az írás, — amitől kegyesen föloldok — úgy Veneziába vagy Lidóra adressáljon alázatossait, eventuell: Nizza, Ostende, Monte-Carlo etc. etc., azaz a góthai Baedekerben található összes legelőkelőbb O O O - a l  jelzett helyekre, amiket különben külön titkárom továbbit. Ezért idén a körmenetben se veszek részt, amit — Dieu de mes aïeux! — a Kurzus-Rifterek és fay-mágnátok is negligálnak s azért jelentsen Arpy baronfyamnak, hogy ha ő akar reprezentálni címünket és címerünket, úgy a mentét és kutsmát fölvehet kótyaggal, de előbbit és a sarkantyúkat jól klopfoltasson ki, mert beléjük esett a moll! Emoll az itteni versenyparipák köhögnek és a lépfene is fellépett. Feltéve,, de megengedve nem, hogy a bacilluskák rádióhullámokon beröpösölnének nemessy versenyistállómba; óvintézkedécheul rendelek tehát lóherbateát és az istállófiúk five o clockoljanak körül óboros priznitz borogatáchet. (Ne hogy összeszűrjék a lét, mert a végén maga issza meg!) Értve?!Gazdasági ügyeket a haute-saisonra kikapcsoJok mentalitásomból, mert teljes gond és gondolkodáche nélkül akarok fefrissíteni a kontreminben megerőltetett és elernyedt ideg- textilanyagomat, amit most a dolce far niente hüs hullámaiba meriteque bele. Mén' tartok kasznárt, ha bagatelleken is salyát főúri fejemet kell törni? Maga a questeur. — törje maga! És ne lopjon azt a meleg napot és a többit! Végül ne referáljon se házról, se mezőről, se szolgáról, se szolgálóleányról (tudom úgyis is, Ágnes úgy van!), se ökörről, se szamárról, se magáról, se egyébnemű jószágról, — verstanden?!Azért kivételesen maradok magától távol és túljegyezve +  20°-os árnyék-strand-székemben mint kegyes uraság:
baron David o f Wewrewshegyÿ maine propre

U. i. Ágnesnak kézbechitse ezen karlsbader-tűt és a •/. csatolt csattot, amikkel provizoriche tűzzön össze szétrepedtschlussát. Schluss! báron v. Föntebby.----- 6 -----
Amit korrigálni lehet

— Te, hallottad? A Jóskát fölmentették. Azt mondta a bíróság, csak tévedésből ölte meg a Janit.— Okos volt az Ítélet, mert így legalább helyrehozhatja a tévedést.
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( D i t  a h o r ? !De az isten szerelméért, mondja meg már, hogy mit akar?!Talán egy új ruhát, mert a régit már megunta, vagy ki is ment már a divatból? Uj kalapot, cipőt, jumpert, hogy tessen mindenkinek, aki csak ránéz, hogy megnézze, utánaforduljanak ismeretlen férfiak, tacskók, öregek és javakorabeliek.? És pukkadjanak a barátnői, a drágák, az aranyosak, akikkel napjában vagy tizenötször össze- csókolódzik, de legszívesebben ugyanannyiszor beléjük szúrná a kalaptűjét? Selymet, bársonyt, szőrmét vagy csillogó ékszert akar, hogy ragyogjon, mint a Nap? Ezt akarja? Nem?! Hanem?Nincs megelégedve a saját szépségével? Az arcával, a testével? Kis fitos orrával, mert rómait akar. Kék szemével, mert miért nem inkább fekete; hajával, a szőkével, mert szebb lenne a barna? És ha esténként Éva- kosztümben a tükör előtt szemléli habtestét, mely fehér, mint a friss tejeskalács, omlós, puha, hogy kávéba lehetne apritani, irigység fogja el, ha az andaluziai spanyol nők dióbarna

bőrére gondol? Be akarja porolni a szüleit, hogy ilyennek formálták, újra szeretne születni, szebbnek, igézőbb- nek, vagy helyesebben és mindenekelőtt másmilyennek? Ezt akarja? Nem?! Hanem?Szeretné, ha titkon olvasott piroskötésű regényeinek alakjai egy szép napon vagy estén fölemelkednének a lapos sorokból és glédába sorakozva végigmasiroznának a szép fehér leányszobában? Legelői a fess huszárfőhadnagy, csákóban, csizmában, pengő sarkantyúval, amint lovaglóostorával snájdigul veregeti szűk, piros nadrágját? Azután a monoklis báró, aki mindig olyan, mint a divatlapok raglános 
„legújabbjai” ? Magácska szeretne a négyszázhetvenharmadik oldalon a főhadnagy keblére borulni „mint pihegő, vergődő galamb egy májusi zivatar után“ ? .E z t akarja? Nem?! Hanem?Talán a saját kis szöszke fejecskéjében szövöget regényt, szép piros- kötésest, aranyosbetűst? Rózsaszínű álmai vannak álmatlan éjszakáin és ilyenkor tágrartyilt szemekkel olvasgatja a fal cirádáit, ahelyett, hogy a mamájától aszpirint kérne? Vár valakit, akar valakit, egy álomlovagot, egy férjecskét, egy kis szerény férjet,

aki azért legalább indus maharadzsa vagy spanyol trónkövetelő legyen, tüzes szemekkel és duzzadó ajakkal? Szokta néha látni, mint rohanó folyamban vagy lobogó lángtengerben egy szál ingben vergődik és a lovag, az álomlovag izmos karjára kapja és kirohan magával a májusi éjszakába? És aztán egy egész életen át mellette maradni, hűnek lenni. . .  és esetleg a harmadik napon, a második huszárkapitánnyal az első szóra össze-vissza- csalni? Ezt akarja? Nem?! Hanem?Hát mondja meg már végre, kedves kisasszonykám, mit akar, mit akar, mert az én találékonyságom már nagyon megcsappant és a kíváncsiságom a végső fokra ért.. Mit akar, mit akar? Vagy talán maga sem tudja, hogy mit akar?Mert valamit csak akar, ha egyszer tizennyolc év súlyától megtört fejével kijelentette, hogy legjobb lenne zárdába vonulni, mert az élettől már semmit sem vár, az életben már maga semmit sem akar és elővette apja könyvtárából Kant „Kritik dér reinen Vernunft-ját és hajnalig belemélyedt.Igaz, hogy elfelejtette fölvágni.
H O M É R O SZ

| SZER K ESZT Ő I Ü ZEN ET EK  | j
Aranyköpések

A nők a kegyetlenségükkel is csak szeretni tudnak.Kéziratokat és rajzokat nem küld vissza a szerkesztőség.
A Borsszem Jankó jelen számát kedden, augusztus 12-én 

zártuk le. — Molnár Jenő felelős szerkesztőnk hazaérkezett külföldi nyaralásából, alap szerkesztéséért ismét ő felel. — Éljen a bessz? Ne bessz-éljen! — Nincs csattanó. Azt még el lehet viselni. — A humor aranya, Kémiai úton előállíthatatlan. — Szerelmi óda. Ne legyen úgy oda! — F. K. Kiollózott? csodabogarait nem közölhetjük, mert sokkal elszomoritóbbak, semhogy mulatni lehetne rajtuk. — H. R. Csak folytassa. — Badarságok. Akkor miért küldt'e be őket? — Vass-kalapos. Kalaposán téved, ha azt hiszi, hogy sorainak helyet adhatunk. — Furcsaságok. Amint látja, nehányat kiszedegettünk belőle. — Érdeklődő. Hogy miért törölték el csak most a kenyereslányok intézményét? Azért, mert már régen kellett volna. — Most vagy soha? Inkább soha. — Tréfakereskedő. Na ne vicceljen kérem. Ez a fa nagyon olcsó. — Jön az ősz. Bánatos verse egészen felvidított? minket. Sokkal jobb volt. mint a múlt héten beküldött vicce. Mert az aztán mélyen elszomorított bennün- ket. — 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

Az egyiptomi tiz csapás között a nő nem szerepel. Úgy 
látszik, Isten nem akart ismétlésekbe bocsátkozni.

Mindnyájan született vegyészek vagyunk. Egymást 
bajba keverjük.

A nőnek egy igaz mosolya van. Amit a halál fagyaszt az 
ajkára. KARÁDI EMIL

Ezüsteuőhészletekben speciális üzlet!

az elismerten egyedül tökéletes fertőtlenítő sxer
Mindenütt kapható ! Mindenütt kapható !
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Képrejtvény
9

Azok az előfizetőink, akik a rejtvényt helyesen fejtik meg, következő ajándékokban részesülnek:1- négy darab „Mátra"-színszappan,2. 10 üveg Szent István duplamalátasör. 
a Polgárt Serfőzde gyártmánya (házhoz szállítva),

3. egy nagy tábla 
Szerencsi csokoládé.

4- egy nagy doboz
„ Virág“ -féle dessert.

5. egy nagy üveg 
„Óceán" lames,

6. egy doboz

7. egy Sphinx-,.B!-OZONE?-készlet (egy üveg szájvíz, egy doboz kettős francia fogpor. egy tégely fogpaszta).
8. egy üveg ,.Lysoform",

9. egy darab P. Márkus Emilia arcápoló szappan.10. két pár Bersop-gumisarok (férfiaknak és nőknek),11. egy nagy palack RAPID O L folyékony fémtisztttó szer.12. a Borsszem Jankó egy évfolyama (1917—1922. évekből),13. Seiffensteiner Salamon adomái.
Helybeli előfiz erőink az ajándékokat, illetve az utalványo

kat kiadóhivatalunkban vehetik át d. e. 9—2-ig, vidéki előfize
tőink külön értesítés nélkül kapják meg.A Borsszem Jankó 2950. (32.) számában közölt képrejtvény helyes megfejtése:

KontárElőfizetőink, akik a Borsszem Jankó multheti rejtvényét helyesen fejtették meg, a következő ajándékot kapják: 1. Balog Sándor (Budapest, VI., Csengery-u. 68), akinek négy darab „Mátra“-színszappant; 2. Nagy Géza (Budapest. VII., Péterffy Sándor-u. 27. I. 12), akinek tíz üveg Polgári Serfőzdéi Szent István duplamaláta-sört; 3. Wiener Gizella (Nagymaros), akinek egy nagy tábla Szerencsi csokoládét; 4. Rózsás Miklós 
(Budapest, VI., Szondy-u. 11. I. 17), akinek egy nagy doboz Virág-féle dessert et; 5. Dr. Klug Sándor (Hévíz), akinek egy nagy doboz .,Oceán“ cukrozott gyümölcsöt; 6. Bauer Jenő 
(Budapest, VIII., Orczy-út 16), akinek egy nagy doboz .O vo- maltine44 tápszert; 7. Ács Klára (Budapest, VI., Mozsár- ucca . .9* akinek egy Sphinx-„BI-OZONE44-készletet;8. Grün Sándor (Budapest, V., Vilmos császár-út 8), akinek egy üveg „Lysoform44-ot; 9. Fényes Dezső (Bala), akinek egy darab P. Márkus Emilia-szappant; 10. Kesztyüsné 
Balog Margit (Keszthely), akinek két pár Berson-gumisarkot;

11. Vas Béla (Budapest, V., Lipót-körút 25), akinek egy nagy palack „RAPIDOL44 folyékony fémtisztitó szert; 12. Dr. Fehér Mihály ügyvéd (Szolnok), akinek a Borsszem Jankó egy évfolyamát; 13. Polgári Olvasóegylet (Nyíregyháza), amelynek a „Seiffensteiner Salamon adomái44-t küldi meg a kiadóhivatal.

Aranyköpés
A nők a férfiaknak mindig azt engedik meg, amit ön

maguknak sem szabadna megengedniök.

| g  | BARANGOLÁS A SAJTÓ-DZSUNGELBEN | 8  |A „Bácsmegyei Napló" folyó évi julius 19-iki számában a következő Nyilttérre bukkantunk:„Nyilatkozat. A Hírlap julius 6-iki számában Asszonyszök
tető sentai rendőr címen nem teljesen való cikk jelent meg. Én Milicsevics Ráda igaz, hogy beleszerettem Gregus Máriába* egy özvegyasszonyba. De az már nem igaz, hogy ez a csinos özvegy minden udvarlás dacára visszautasított. Az igaz, hogy utoljára csütörtökön este kértem találkát Gregus Máriától és kérleltem jöjjön velem, szökjünk meg. De az már nem igaz, hogy erre az özvegy nem volt hajlandó és nem igaz, hogy revolvert rántottam és közvetlen imádottam mellett a földbe lőttem, mint ahogy az sem igaz, hogy az ijedt menyecskét fel- nyaláboltam és a közelben várakozó kocsin a sentai tanyákra elhajtottam vele. Mert nem is volt kocsim. Müicsevics Rada> sentai közrendőr.4*Szakorvosi rendelő intézet

Budapest, VII., Dohány-u. 39. Rend. d. e. Il-I, d. u. 4-7-lg.

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

H BORSSZEM jlDKÚ hires régi évfolyamai megrendelhetők a 
kiadóhivatalban és a KULTÚRA könyv
kereskedésében, VI., Teréz-könát 5. sz.Az 1917. é v i .. .. 75000 kor. „ 1918. „ ... 75000 „

» 1919. „ _  75000 „

Az 1920. évf.._ 75000 kor. 
„ 1921. „ ... 75000 .
„ 1922. * ... 75000 .
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Kapható 
minden jobb 

cukorka-
es csemege- 
kereskedői

ben.

VIRÁG OSZK ÁR
CUKORKA- ÉS CSOKOLÁDÉ-ÁRÚGYÁR R,-T. 

.  BUDAPEST, VII., NEFELEJTS-UCCA 12. »

MCCSAGA!ÉN CSAK
Elő fizetek  ö n n ek

a BORSSZEM JANKÓ-ra
negyedévre 500,000 korona névértékű elhasznált magyar bélyeg 
beküldése ellenében. JÁSZAI BORISKA bélyegkereskedés 

Budapest, IV., Kossuth Lajos-ucca 6.
M aoaaarana ■■■■■■— ■■■ ■■■■■■■■■—  eeeeeeeeeeee in a M in a

űvészies képkeretek
Kézimunkák szakszerű keretezése

Váradi Bélánál, Budapest, Andrássy-út 43.M
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A Pesti Lloyd-társulat nyomdája, Budapest V, Mária Valéria-ucca 12. (Nyomdaigazgató MÁRKUS PÁL.)


