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fi Jő , hogy a pártkeretek ne bomoljanak meg— Jelentések a lapokból —Ï.A destruktív sajtó ismert rágalmai közé tartozik az a jelentés is, mintha az egységes pártban bizonyos nézeteltérések mutatkoznának. Fény ugyan, hogy Gömbös és több társa belépett a kormánybuktató célzattal alakult tájvédelmi koncentrációba és mindent elkövetnek, hogy a Bethlen-kormányt megbuktassák és az egységes pártot szétrobbantsák, de azért Gömbösék továbbra is bennmaradnak a pártban. Kilépésről szó sincs, csupán belépésről, illetve ballépésről (azt is jobbfelé), tehát a magát destruktívnak nevező liberális-atheista-íaji- defetista-oktobrista - szociáJista-karlista-kommunista - rebachista sajtó ezúttal is elferdíti az eseményeket. A pártkeretek,, ismételjük, történ en. bármi is, továbbra is változatlanul fennmaradnak.
II.— Pártom — mondotta munkatársunknak gróf Andrássy Gyula — a leghosszabb nevű keresztény párt, egységesebb ma, mint. valaha. Minden arra Vonatkozó híradás, hogy pártom egyes tagjai ide vagy oda beléptek, nem egyéb óhajtásnál, ami egységes párti keblekben merül föl időnként és egységes párti lapokban mint koholmány jelenik meg. Kétségtelen ugyan, hogy Rakovszky és Lingauer beléptek Vázso- nyiékhoz és még azzal a bizonyos Rassayval, sőt a szociális- tákkal is egy tálból cscresznyéznek, arról is hallottam harangozni, hogy alelnököm, Friedrich Gömbösékhez lépett be, de ezek szerintem jelentéktelen epizódok, a fő, hogy pártkereteink változatlanul megmaradnak és pártunk még talán az egységes kormányzópártnál is egységesebb. t

III.
Nyilatkozat. Meskó Zoltán és társainak kilépésével kapcsolatban, kijelent:ük. hogy nem igaz az. mintha Meskó kilépett volna az egységes pártból. Meskó külön ellenzéki pártot alakított, amely természetesen állandóan támadni fogja a kormányt,-de úgy Meskó, a párt elnöke, mint a párt többi tagjai, magától értetődően, továbbra is bennmaradnak az egységes pártban. Az úgynevezett pártkeretek nem változnak. Miért is változnának? Az Egységes Part intézőbizottsága

IV.Nem szívesen nyilatkozom — mondta dr. Óvatos János, az egy séges párt" egy ik oszlopa, munkatársunknak — ' mert hiszen ez a kérdés tulajdonképpen a pártvezetőség hatáskörébe tartozik. Pontos adatokat nem is mondhatok, mert az erre vonatkozó statisztikai adatok most vannak földolgozás alatt. Annyit már most elárulhatok azonban, hogy a legutóbbi események nem érintették pártunk kereteit, amelyek továbbra is mint kőszikla állanak a viharban. Ami a legutóbbi csoporto- itást illeti, az egységes pártban ez idő szerint negyvenen artoznak a Friedrich-Wolff-trakcióhoz. ötvenketten Rassay- hoz, huszonnyolcán Vázsonyihoz. Van ezenkívül 35 Andrássy* párti, 20 szocialista, 3 íleinrich-párti. 2 cionista, 2 Scheide- mar.n-párti, 3 kernalista és 3 ir republikánus. Három politikusak — köztük Bethlen István grófnak és Nagyatádi Szabó Istvánnak még nem ismeretes az álláspontja, de valószínű, hogy megőrzik akciószabadságukat és titokban tartják véle

ményüket. Napnál világosabb természetesen, hogy ezek a be* lépegetések nem érintik a pártkereteket és az egységes párt egységesebb, mint valaha is volt. . .V.. . .  mint rendőri tudósítónk jelenti, a robbanás korántsem olyan méretű volt, mint azt az* első jelentések közölték. Az Egyesült intranzigens pártban mindössze az történt, hogy dr. Stréber Alajos, a földalatti frakció vezére, aki már tavaly kilépett a pártból és így annak továbbra is tagja maradt, bombamerényletet kivetett el a vezetőség ellen. Az elnök, a két alelnök, az ügyvezető igazgató és a főtitkár nyomban meghaltak, többen súlyos sebesüléseket szenvedtek. Dr. Stréber az eset után kijelentette a lapok tudósítóinak, hogy ez a fordulat nem érinti az ő meggyőződését, mert ő továbbra is lelkes híve marad a pártnak, amelynek kereteit különben se tudja megbontani egy-két bomba. (Stella)BUDAPESTI HÍRESSÉGEKX. BÁRÓ WEISS MANFRÉD.

.Minden ország boldog révbe rukkol. 
Ahol Ilyen a legtöbb destruktor.Megokolta— Hallatlan! Már megint emelik a telefon árát és inég hozzá ötszáz percenttel.— No hallja, az csak természetes, hogy a  telefon-előfizetőkönbehajtják a várakozási illetéket.
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o É n  nem  ü lö k  le zs id ó v a l !**

A nagy Politikus a drágaságrólElmentem a nagy Politikushoz, akinek naponta jelennek meg nyilatkozatai a faj védelemről, nyilatkozzék végre a drágaságról is. A nagy Politikus hidegen és begombolkozva fogadott, de mikor megértette, miről van szó, nekihevült s egyenként kezdte kigombolni gombjait, úgy hogy a végén már gomb nem maradt gombon.Ö. — Oh, nagyon sokat beszélhetnék a drágaságról, már évek óta ismerem, de behatóbban félév óta foglalkozom vele. A drágasággal legtöbben úgy vagyunk, hogy bizonyos idő múltával szeretnénk szabadulni tőle, ezt azonban magamról nem mondhatom, mert mi teljesen egyek vagyunk s talán már nem is tudnék nélküle élni. Igaz, hogy költséges passzió, de nekem megéri. Meg aztán, mondja csak. mibe is verhetné ma az ember a pénzét? Az én véleményem szerint igazán ez a legjobb befektetés. J
Én. — Nem gondolja. Méltóságod, hogy milyen eszközzel lehetne kihúzni a drágaság méregfogát, hogy ne harapózzon tovább?Ö. — Oh. ez meddő kísérlet volna, de különben sem tartanám célszerűnek, mert a drágaság csak a iogával szép igazán. Különben is a napokban csináltattam ’neki öt aranyíogat.
Én. — De tulajdonképpen kiről tetszik beszélni, méltóságos uram?ö. — Micsoda kérdés! Hát Manciről, az én drágaságomról.
Én. — De az Istenért! Én nem erre voltam kiváncsi. Én az embereket sújtó általános drágaságról beszélek.ö. — Csak nem gondolja, hogy erről az ócska dologról fogok nyilatkozni! Vegye tudomásul, hogy ez az egész drágasági komédia itt női ki a könyökömön.Megszégyenülten távoztam s a szégyenpír még jobban elöntött, mikor az utcán a sok lyukaskönyökü embert megláttam. Igaza volt a nagy Politikusnak. Már mindenkinek kinőtt a könyökén a drágaság. -------- o--------Önálló töprengés— A sejtnek is szaga van. mint a sajtnak?

* A főváros irodalmPpályadijai_______A főváros irodalomügyi bizottsága a múlt héten tartotta a pályadíjak hovaitélése tárgyában közérdekű ülését.Elsőnek a báró Littl Eratur-féle 200 osztr. korona fő- és 50 szovjetrubel mellékpályadíjjal, valamint 5 évi hivatalvesztéssel jutalmazandó „P. ü. min. tárca sok lírával’4 című pályázat sorsáról borsoltak a falra. Három pályázó közt osztották meg a díjat. Másodiknak a Halmozó Izor alapította „Poétikai analízis44 című pályázat ügyét tárgyalták. Legjobbnak „A szoptatódadaiz- inus hatása a celluláris patópálológiára** című müvet véleményezték. Szerzője: nehézszülészeti Koroda Pál. Izgalom nélkül kiadták a díjat.Ezekután a hindu Szirbik A n ta l... p a . . .  pardon: a magyar Rabindranath Tagore méltatásába fogott egy agrár-époszi hajlamú városatya. Szerinte Rabbi Dranath Antal kiskutya a mi Szirbik Tagoreunkhoz képest, aki addig legeltette a nyájas olvasókat írásain, amíg — íme — interkontinentális viszonylatban is közismeretlenségnek örvend a neve. Miután éppen kéznél volt az Allfelkopy-íéle 8 kor. 34 filléres pályadíjacska, azt 3 %-os szorgalmi adó levonásával kiguberálták.Ezután a szenzációs Nobel-díj került megvitatásra. Ereki irodalmi főszakértő, úgyis mint lókiviteli nagymogul, a következő indítványt terjesztette elő:— A világirodalom élére sodorta Elszabott Dezsőt az új idők herczegi szelleme, tehát a Nobel-díjat neki kell adnunk.Lapzártakor kapjuk a hírt, hogy a bizottság visszatartotta a Nobel-díjat és átalakulván ad hoc közlekedésügyi bizottsággá. a pályadíjakat leszállította, a villamosviteldíjakat ellenben fölemelte.
Miniszterek figyelmébe !
I  v |  Bársonyszék  .után a sza

natórium ban találkozunk! Hegedűs L.t 
Bánffy Af.
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Uj ruhát csináltattam
Kedves Szerkeszd úr! Ne haragudjon, hogy most ez egyszer kivételesen személyes ügyemmel hozakodom a nyilvánosság elé, de olyan nagy vágyat érzek ma, hogy kikiáltsam az egész világnak azt, ami évtizedekig szinte lehetetlennek, elérhetetlen álomképnek tetszett:— Uj ruhám van!No, tapintsa csak meg a szövetet, nem mondom, hogy valami nagyon finom, egy kicsit zsákszerű, igaza van, azelőtt a lovakra terítettek ilyenféle rongyot, de ne felejtse el, tartós, jó szövet volt az, ma ritkaság az ilyesmi. Mit mond, hogy látott már jobb minőségű törlőruhát? Azt meghiszem! De egészben véve mégis csak új ruha, modern szabás, fölül kihajtott vacakkal, alul fölhajtva, sváj folt vádlikkal s egy gombbal, ami nagyon eredetivé teszi. Nézze csak meg ezeket a vállakat! Mit gondol, benevezhetnék velük valami birokversenyre? No igen, ha nem vattával lennének kitömve, hanem saját izommal. Hiába nevet! Már most az úton- meghóditotam vele egy nőt, aki randevúra hívott, de mondanom sem kell, hogy ebben a nadrágban nem nagyon lehet az embernek egy nőcskét a térdére ültetni, mert összegyűrődik, már pedig egy ilyen gyönyörű búggal ellátott nadrág többet ér, mint a legszebb szerelem. Sőt mi több, ebben a nadrágban még leülni sem nagyon lehet, mert hamar kikopik, de minek ülni az embernek, mikor ilyen remek ruhája van, amelyben legnagyobb élvezet sétálni. Nem bánom, ha azt mondja, hogy dicsekvő vagyok, de el kell mondanom, hogy ma reggel a viceházmesternőtől a manikűrös kisasszonyig minden asszony rajtam felejtette a szemét, ami szintén káros, mert a szemeket úgy kell lesimitani róla, különben gyürődik tőle a ruha.Hogy mondjam meg már végre, mit fizettem érte? Egészen potom kis harmincezret, de én adtam a bélést, a gombokat, a vásznat és kicsit segítettem varrni a szabónak. Most persze kiváncsi arra, hogy az én szerény fixemből mi módon telük harmincezer ilyen elegáns micsodára? No, hát rögtön elmondom, de ez hosszú történet. A szövetet részletre kaptam egy belvárosi cégtől, aki tíz évre saját részére betábláztatta a fizetésemet. a gombokat egy könyvkiadó-cég főnöke régi ruhájáról fejtette le nekem, ennek ellenében én tízíves regényemet adtam oda. A béléssel nagy bajok volták, mert a hozzávaló tízezret sehogysem tudtam volna előkeriteni. Szerencsére a nagymamámnak volt egy darab rongya, amivel a spájzban már negyven év óta a tejesköcsögöket szokta letakarni, régi, jó- minőségü anyag, ebből kijött a fele. másik felét a feleségem rongyos papucsbéléséből és a kisfiam öfévvelezelőtti elszakadt pelenkájának egy részéből íoltoztattam össze. Hátra voltak még a zsebek, ezek a zsebek, amelyek félévi gondot okoztak nekem. honnan fogom őket előkeriteni. De a véletlen ebben is segítségemre jött. És most már kissé fantasztikus kezd lenni a történet. Hallgassa csak meg. Egyszer a villamoson utaztam s látom, hogy egy zsebmetsző épp egy előttem álló úriembernek a zsebét vágja ki. „Kanyarintsa csak ki az egész zsebet!*4 — súgtam oda gyorsan neki. Megtette. Aztán elkértem tőle a jó, békebeli anyagot s így végül együtt volt az egész hozzávaló.Félévig dolgozott rajta a szabó, azalatt nekem kellett kitartanom ót és három gyermekét, de végre eljött a várva-várt nap. amikor elkészült.Bizonyos, hogy a fővárosnak nagy szenzációja az én

uj ruhám. A szegény kopott férfiak mind kérdő tekintetet vetnek rám: Hogy tellik neked ennyi jóra, szépre? A nők meg vannak főzve, egymásután kapom az ajánlatokat tőlük. Azt hiszem, hogy rövidesen karriért fogok csinálni vele. Csak mellesleg emlitem meg. hogy reggel véletlenül találkoztam Bethlen Istvánnal, megállította az autóját, megcsodálta a ruhámat s úgy mellesleg megkérdezte, nem vállalnám-e el a külügyminiszteri tárcát? Azt feleltem, hogy nagyon sajnálom, nem lehet, mert a külügyi kérdéseket szőrmentiben kell elintézni, már pedig ez nagyon megstrapálná az új ruhámat, ne haragudjon, hogy el kell utasítanom.Végezetül az igazság kedvéért azt is kell mondanom, hogy volt némi kellemetlenségem az új ruhám miatt. Tudniillik az utcán megszólított egy detektív, aki engem még régebbről ismer a rendőrségről, leigazoltatott s kikérdezett, hogyan jutottam a drága ruhához? Bevitt a rendőrőrszobába, jegyzőkönyvet vett és utánajárt a dolognak, hogy nem fordult-e elő időközben kasszafúrás vagy rablógyilkosság, amellyel engem gyanúsítani lehetne. Carámv-------- o--------Kedves Borsszem Jankó!Talán tudna nekem kiviteli engedélyt szerezni. Ólmot akarnék kiszállítani. Egy fejvédő.-------- o--------A bizonyíték

— Az ellenzék a nemzetgyűlés összehívásával mégis csak maga ellen bizonyított.— Hogy-hogy?— Bebizonyította, hogy nem volt szükség az összehívásra.
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Miből él egy munkanélküli úriember?Reggel a körúton villamoson lógással kerestem ...........  20 K-át,Délben, hogy ne fogyasszak főzelék-feltétet, egy vendéglős fizet ....................................................................................  15 wEste ugyanaz...........................................................................................  15 ”A barátom, mert naponta háromszor étkezés után ráfújom a cigaretta-füstöt..............................................................  20 „, 70 K,mely összegből egy másik vendéglőben főzelék-feltétet eszem egy kenyérrel. _______ o______Miért megy föl a „Schwartzer" ?— Hogy lehetséges ez? A tőzsdén végig baisse van és a ^chwartzer-szanatórium papírja folyton emelkedik.— Ez csak természetes. A tőzsdén most mindenki meg vanbolondulva. -----------o -----------Hungária sóhaja— ök mennek szanatóriumba!... És é n ? ! . . .

Morfondálások
X Rettenetes, hogy a főváros vezetősége milyen hiábavaló munkát végez mindig. Most is egy félhivatalos nyilatkozatban a sztrájkra készülő kéményseprőket akarja — befeketíteni.□  A rendőrség tehát nem kap gumibotot. Igazán? Meglátjuk.§ Politikában és szerelemben nincs értéke a fölkinálkozás- nak. Ezt izénjük Rassay Károlynak.+  Úgy látom, a fa:i koncentráció is fe/r^rvérüségben fog kiszenvedni. — o--------Törvényszéki töprengés,— Vájjon kapnak-e fájdalomdíjat az Akácfa-utcai verekedők? -------- o--------GyermekszájBandika, ha nem nyugszol, mindjárt elpáhollak avval a porolóval!— Igen ám, de tíz óra után tilos a porolás!
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Tiszta dal

A gyöngyvirág, az szép virág. 
Kedves virágom nékem. 
Gyerünk a kertbe, édesem. 
Ahány van. mind letépem. 
Ahány van. mind letépem.
Az első szál kis gyöngyvirág 
Édes ajkadra hulljon.
Hogy rajt’ a csókos szomjaság 
Halálig el ne million.

A második szál gyöngyvirág 
A két szemed lezárja.
Hogy lásson mindig engemet 
A lelked udvarába.
A lelked udvarába.
A harmadik szál gyöngyvirág 
A sziveden pihenjen.
Hogy mindig tisztán, boldogan 
Csak énfelém remegjen.

A többi sok szál gyöngyvirág 
Fehér szűz-bársonyából 
Kis párna lesz fejünk alá.
Ha maid a hold világot,
Ha maid a hold világot.
A gyöngyvirág, az szép virág. 
Kedves virágom nékem . . .
Az illatában csókold rám 
Az örök üdvösségem.

Somlyó Zoltán

Útbaigazítás

— Mondja, bácsi, merre van itt a falu?— Menjen mindenütt torony irányában.— De hiszen én nem látok itt sehol sem tornyot.— Akkor várja meg az úr, amíg harangoznak.

Pannika kérdezi:— Ugy-e, papa, azért olyan drága a tojás, mert a tyúkoknak is sorba kell érte á lln i? ...----o —A hold meg a csillagok— Képzeld, a Kávássy megint előlépett! Már tele van a nyaka csillagokkal.— Mit érnek a csillagok, ha a feje már holdvilág.----oA tojásgyüjtemény— Bizonyára önnek is van valami szenvedélye.— Igen, a tojásgyűjtés. Nagyon szép tojásgyűjteményem van, a legritkább tojás-példányokkal. Jelenleg csak egy példány hiányzik a nehéz beszerzés miatt.— Melyik?— A tyúktojás.Kitüntetés— Hallotta, hogy a kormány újabban a zsidókat is kitünteti?— Hogy-hogy?— Magyarországból kitüntet minden galiciait.

nemzetgyűlési képviselő levele a Borsszem JankónakTekintetös Szörkesztő Ur! Míg én idehaza búsulok magomba a honhaza sorsán. Berki Gyula nemzetgyüllési kép- visellőtársam ugyan alapossan ódalba védelmözött. Áztat mondta, hogy mán a böcsületes kisgazdát Kisgaz Daninak hijják, amit ü nem hejjesöl, de még a kis fekete desrugtiv Fábiján gyerök is odakaiátotta, hogy ezt csak a vicces újság írja. Nincs néköm szükségöm senkiféle prókátorra, mögvédel- mezöm én magamat, még pediglen az én kedves Borsszem Jankó újságomba, amejjik mindég ojjan szívessen nyomintja ki az én hazafias kebelzetü levelejimet.A Berki Gyula képvisellökomámnak aztat izenöm, hogy hát micsinájjon akkor űvele a tisztölt közönség, ha ű ojjan trágyikusan vöszi a Borsszem Jankót? Hászen ha a vicc- újságot komojan magyarázza, űtet éppen fordítva senkise fogja komojan vöni. A Fábiján szomszédnak mög aztat javal- lom, hogy ü se védelinezzön engömet, mer mingyár gyanúba fog a Gömbös Öméltósága, hogy desrugtiv vagyok. De még ahhoz a kimondhatatlan disznó faszcizmushoz sincs somi közöm, merhogy nem vagyok ám már én ojjan fijatal, mint a Fridrich Pista vagy az Kkkárt Tibor képvisellőtársam.Aztat mondom én, hogy bolond embör az, aki a kisgazdát vádulja a drágaság miat. Elmondok egy esetöt, amibűi rögvest kivilágosodik, hogy hun teröm a drágaság. Adig nóga-

tot a Julcsa jányom, hogy így-úgy, vögyek neki egy ongo- rát, míg bemöntem a városba, őszt vöttem a zsidónál egy fene nagy ongorát. Képzejje csak kedves Jankó komám, 300 ezör jó magyar koronát vót szíve elkérni azér a hambárba való vacakér. Nem engedött belülié, de nem is alkuttam ám, mer éppen hogy elattam két hízót, oszt gondútam, mégis csak szöbben hangzik az a röfögés ami az ongorábúl, mint ami a disznóbul gyün ki. Hát vót is nagy öröm a háznál, a Julcsa lyányom már jádza is a Csicsónét, egy pápaszömes zsidóasszony tanijja verni az ongora fogazattyát. De mondok a nyavalyába, néköm mégis csak a Klajdi cigány teccik jóban, mer az egy kiló búzáér ojjan nótákat is kihúz a hegedüjibül, a miket még az öregapám danolt a nagykorelába. Hát hun itt a világparitás?Adig íejtögethetném én ezöket, míg a levelem végére nem gyüvök, de csak ászt mondom én a nagy tudóssal, hogy mindön szamár a maga terhit érzi, oszt ne bántcsák a kisgazdát. Én nagyon is jól érzöm a magam terhit, oszt hogy más mit éröz, ászt tesék mögkérdezni egy másik szamártul.Mejhöz hasonló jókat kívánva maratam az Borsszem Jankó egyetemös csalárdgyának álomférfijúi tisztöletel
Kisgaz Daniországos nemzetgyüllési képvisellóKelt mint fönt, Kiskutyabagozányba.-------- o------—Kedves Borsszem Jankó!Hiába magasztalják úgy Búd Jánost, nem az övé lesz az érdem, ha javul is a helyzet. Könnyű neki közélelmezési politikát csinálni, mikor jóllaktunk TérfyvéL Tisztelettel egy pesti.
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S em m isem  új a nap alatt— A Borsszem Jankó 1880-as évfolyamából —

. A .  Z  „ A  I T T I S E M I T A I T A E n jtantervé az uj preechpurgi egyetemen(Igazgató : rabbi Gójxa Itn Ittócz. — Dekántor Frm AMonio de Lone*. — Rector parvi ficus • Pater Auguttinut Tréjt. — Pedellus : Ifolcány Baruch.)

Tanórák. Hétfő. Kedd. Szerda. { Csütörtök Péntek. Sábecz. Vasárnap.

Délelőtt 
i 9— 10.

A Juditprudentia pro- 
prardenleronamiumn szalonna foltokkal.
Dr. Giedeaux Falamer.r. tanár

Az antitemmitb lör- 
vénytzékek rend ne re ét 
etjdrdta (Publicum.)• Dr. Szmrvszky Üzör.privátaocens.

Zsidó-boncztanGyakorlati útmutatás a zsidófalásra. Ambula-, tóriummal egybekötve.
Dr. P&skay Xarczi.tanmr.

Zsidó Váltójog. z s id ó  n y e l v t a n
A zsidó váltó és az a philologiai antisemina-j 

elégia viszonya. Qyakor-jrnumban. Füstölt zsidó latokkal a váltó-elége- nyelveken vizsgáivá. té#ben o Dr Bartók Lajos.
Dr. Ctan ydggi Sándor rabbi }ek>lt. tanar.

Kirándulás a szőlőhegyek közé. Zsidó korcs- S  7 í- v ó R á marosok elverése, bor- 1 N °  R A* fejté*, toplósfcret jordán börbül, szabad kömüves- páhoías.
\ 10— 11.

Ztidó walhr mafika (maazeraatika.) A zsidó gyökért ivónáh tana ; gyakorlati példákkalRabi Gójza ben Istócz.

S z é p t a n .Jókai » Bab PatJti* regényének taglalasa, taglóval és bicskával.
Dr. Pfrf' k l.ajox.Bofeátanar.

Magyar törlénelem.Róse Sándor hires hazafi és a zsidó-vágyon kérdése. Zsebnoetszvé- nyekkel illusztrálvaFra Antonio if Uirapápai gavallér.
K KG ÉSZ BT. j >ZEPTAN. Praebistorikus nadrá- Fölolvasások a » Bo- gok és czilinderek. lyuk- W  IM ct.czimü lapból, mérni é. fc.lonKtr.co.vizsgálatokkal (Obli-durrlabdacsokkal. 

Dr Berták Lejos, gatum.)neféd-tanar. * IMS** HUr.’] tanir. '
Jótékonyczélu fÖlolvasás a zsidó koponyatanból, gyakorlati próbákkal a fejbe-collintthomano- graphia tudatnányából. ,

Dr. Bunkó Ólmos, tanár.
! 11—12.

Sepszfri ígiszsegtai*A fokhagymáz fa gyógyítása. Polikünikum- mal egybekötve.I)r. Páskay Marc/itanár.
Corpus Judit hungarici.Verboczi szerint. Különös tekintettel a hu- azonótös jubilaeumokra.

Dr. Deret:* Botora tanár.
H a d á s za t A Trefortificatio théorisa.: Páter Augudinuz Tréfi,kiváltságba keresxtêay.

_______ ____

, ,  , .  A zene elmélete.K bhogw phk. A D4vM1., Mózsesés Zsiroslstván daliaméból kifejtve, kin- bibliái sa «bevágás* mint tornával, melyen zsidózsidó és ferbli szokás. % forgantyu.
Dr. Mokiny Baruch. Richter Jonà»,* áanneuer.

Zsidó mise. Útmutatás a tapinU- tos eljárásban a zsidó 01™*“  r* hl‘ l G»jz»m.n,ecW kkórül,.l«.« 
ben Istócz. (Kéretik kiki miutákkal. Gázvilágitás a köpőládákat használni.) nélkül.

Délután ! 2 - 3 .

Magyar történelmi TÁRSADALOMTAN kiforrások. TAKbADALUMTAN.A » Codex Jordánszky*' Proletariátus és sóié- jordány szövege. Jordány tariátu*. Párliuzavonam nyelvgyakorlatokkal a * judokratia terén, philologiai antiseminar-ri untban. j Or. Murx Kert trié]y
Dr. Hfa.iektl.zky Á M .)  * * * « • -

Társadalom tan. A •rebak« mint a ino- ! Saint-Simon, Saint- dern társadalom pestise. Salamon ésazsidóphalók Rebakczioná.i- jegyze- zsidóphalansteriumának tekkel, Treitsdbke tanár 'eszméje. könyve szerit. *.Rabi Gójza ben Istócs. Dr. Krardhulter

T ársad a lo m tan .Roacber Vilmos köz- SzíNÓRA gazda mint »róse« (zsidógyűlölő). A hires férfiú Libamájjal és kóser vlrs- sarczképével. livel.- Dr. Krajreíhuberj m. tanar
AntWemita kaszinó.A ntisemita újságok kai,1 zcidócsa pókkal (légy* csapó helyetti, kiiugni való izraelitákkal a rúgott uj nemzedék ruganyosságának növelésére.;Faraó-játék kiűzött zsidók kaL

3 - 4 .

P é n z ü g y t a n .
A magyar pénzláb s a • zsidó zsinegre való* népdal. A zsidó zsinegre- valuta helyréillitása. 

Rabi Gójza ben Istócz.

Á la t t a n .A disznótenyésztés viszonya a zsidóirtáshoz. Szalonna-kóstolással.
Dr. Irtóczy Gyuszissalonn-embcr. I

Tynkászat. Állatorvostan.Dr. Henne am Rhyn Hydrophobia ésjudo- iZíidóirtó tankönyve sze- phobia: két külön beteg- rint. Zsidó kapóresz-csi- aeg. Marási gyakorlatok elköltésével egybe- tokkal, szájkosárral s a kapcsolva. nélkül
Dr. Csibzlka SuJccr. Dr. larapattn. Unu. txoar

Magyar történelem.Preschpurg városa és a zsidó k k i irtásáról Presch- purgban. Prívatiuimum csupán preschpurgi házi-; urak fiai számára.A f ö nt e bb i.
Séta-hang verjen v.Zsidó prédikáció, J D Z J K S I Z SElOadj» fr& Antonio SJ>» »<ió. — ztiái. mi van eladó ? — J zig- de Lonca, bohóczjelme- p o ^  _  siajmi csárdás, 

zekben. 1 — Júdás-induló. — »Fok- hagyma és fekete retek*J , Schimpfonia.; E»t\ 
gyakor

latok 
7—8.

„Uzsora et labora“ ;Homileticus gyakorlat 
páter Krajczer alatt.

■ 1Gyakorlatok a kamat - nemfizetésben.Or. Ptnjáii kittit1 TORNÁSZAT.| Zsidó-kidobás. Jebu- zeus-gyomrolás.
T á n c z -ó r a .Zsidók negtáncxolU- tása n hoppon maradása. Hip hip. hep hep.hop hop.

HANGVERSENY.Befütyölnek a zsidó-, nak. KitütyOlik a zsidókat.
Bakf i t t yka~iuea*ar.

Táviét álás a promená- don zsidósleppek letapo- sásával. Takaroddjazzidók kitakarodásával.'
1 - ■

B O R S S Z E M  JANKÓ A SZ ÍN H Á ZB A N
p e s t i s e b e  C b e a t e r v e r b a l t n i s s e— Bericht von unsere lebendige Kunstleben —

Liebe May! Gestern dér Beőti Laci hat mich gekapacitiert, dass ich soil eine Operette verschaffen. Wohin soil ich aber szüzsé nehmen? Aha! Ecce: eine me-szüzsé: dér Herr Doktor wartet auf ein 53-er Elektrisch auf Rákóczer-strasse. Und das Elektrisch im Galopp ankommt. Ein kleinwinciKe Unmöglich- keit ist im jeder Stück! Ich möcht sparen mit den Handlung. Und weil das szüzsé werde ich stehlen, es wird Stehlenhandlung sein. Jetzt muss ich töprengieren auf den Librettó. Zunachts werde ich verechnen dear.Dér Pékár hat aus Menschenfeindlichkeit wieder ein Drama hegelien, jetzt lese ich von diesem im Szinchazer Élet.Im Nebengassen-Cabaret inscenirozieren ein agyon-verista Grama von Turb-Ulens Element. Ihre Titel: Das Auslengierung. Ger unsichtbar Alexander Bródy hat durchbrennen. und darum fehlt im unsere grossartiger Theater dér trockene-„dada*‘-ismus.Im Opernhaus kommen ganz neue Stücken. Zum Beispiel: Mliol-Lakmé-gis?“ Wohnungsügyer Opera. Dér Gummi bo- Tosca. Sensationer umsláger. ..Pferdhengrin“ von Herr Trubad. Oiese Stück aber ein gebaude-s (épületesch) Oxheit. darum sage ich: Car men-ni in den Opernhaus.Das „öffentliche Leben Circus4' jetzt tragt auf ihre Bühne

„Dér kleinkúnhalbkirchliche Denkmalabgeleplezierung“ im Vers- anstaltung des Pe(kár?)tőfi littlerarische Gesellschaft.Im „Südost Kinő4* geht „Dér Fried-olin im Mudánia". Hu- moristisch — für Türkischen, tragisch — für Griechischen.Von meine Feindin, Ethel Zahnlos hat geschriebt dér „Auf Entefüsse bedrohte Zeitung**, dass sie so rundlich ist, und trocc- dem eckig spielt sie. (Pukkadierung auf den Potenz bei ihm.)Mein Direktor, dér oberaljasch war gestern im ein Caffee- haus, und dort ein Porció Butter hat im ihre Augen eingefallen. Bis jetzt die Medicinen und dér die das Preisforscher-Komission kann nicht befinden die Butter.Jetzt muss ich aufesapni als Histologier darum, weil Stoff kaufe ich zu meine Winterrock.Was macht die abrutschener Mark? Jetzt bin ich drinn im Spodium und Lichtig, aber bis jetzt nur Nase-hausse erscheinen. Wünsch ich dear vier Band Ganz-Danubius und ein Kurzstei- gung dazu. Mit Küsse dein Freundin. c. n.A Városi Színház előtt
Kedves Borsszem Jankó! A „Raguza hercege** című új operett-bűncselekmény főpróbája közben történt. Egy vidéki asszony megáll a Városi Színház előtt é s^ zt kérdezi:— Ejnye, de sok ember van itt . . .  Ugyan kit temetnek,kérem? Valaki a főpróba-publikumból rögtön felel:— Raguza hercegét.
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Mit tapasztalt az amerikánus?
Kedves Borsszem Jankó! Egy amerikai üzletember, aki hónapok óta Európában dolgozik, a következő érdekes megfigyelését közölte Bécsből honfitársaival:— Háromféle országot ismertem meg. Kettőben ideális rendet konstatáltam, a harmadikban baj van. Van olyan ország, ahol, ha az ember pénzt ad a tisztviselőknek, elfogadják és mindent rögtön elintéznek. Az ilyen ország rendes ország. Például: Románia. Van olyan ország, ahol ha az ember pénzt ad a tisztviselőknek, biztos lehet benne, hogy nem fogadják el. Az ilyen ország is rendes ország. Például: Németország. Van aztán olyan ország, ahol az ember pénzt ad a tisztviselőknek, de nem tudhatja, hogy visszakapja-e vagy elintézik-e a dolgát. Az ilyen ország nem rendes ország.Ami hiányzik a tarifából
Kedves Borsszem Jankó! Olvasom a fölemelt postatarifát és seholsem találom benne, hány koronás bélyeget kell azoknak a rossz politikusoknak a homlokára ragasztani, akik mindent drágítanak. Pedig én éppen most akartam őket megbélyegezni. Tisztelettel Tary Farkas---- 0-----Aki dadogva is Zo-Zó-t használ

— A*zo-zokogásodflal ne-nem érsz el ná-nálam se-sem m it...— Ne dadogj, hanem vegyél nekem egy üveg ZoZó kölni vizet.

A takarékos ember,tekintettel a postabélyeg folytonos drágulására, előre elintézi egy évi levelezését. Mindenki kövesse ezt a józan példát és adja föl még most, alacsonyabb tarifa mellett, az egész évre szóló postáját. -------- o---------AMERIKAI HUMORTapintatlanHáziasszony. — Nagyon kedves, hogy eljött, Mr. Green-ley. De hol van a t'estvére?Vendég. — Tudja, olyan sok dolgunk van, hogy mind a ketten nem jöhettünk el, hát sorsot húztunk.Háziasszony. — fis maga nyert?Vendég. — Nem, én vesztettem.----- o -----A praktikus— Mit gondol, hány juh van ebben a nyájban?— Körülbelül ötszáz.— Eltalálta. Megszámoltam a lábakat, elosztottam az összeget néggyel és éppen ötszáz jött ki.----- o -----FélreértetteUtas. — Kaphatok kutya-jegyet?Pénztárnok. — Nem. kérem, önnek rendes jeggyel kell utaznia.GyanúsLeány. — Te úgy csókolsz, mintha már gyakorlatod lennebenne.Fiú. — Honnan tudod?
P A L A  *  T I N U SÁ S V Á N YSZT.MARGITSZIGET

V I Z  ^  JZ?ÜDÍT,JÁRVÁNYOKTÓL MEGÓV
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Árvák

A dalok másokért születnek.
A költő nem magának ir;
Nem is a tömjénző tömegnek.
Mely másnap oly könnyen kövez meg — 
Bár jól esnék a taps. a hir.

Sok árva szív , álmokra hajló.
Vérzik magános éjeken;
Mélyükbe zárják ők a dalt jól,
Mint drága gyöngyszemet a kagyló — 
A költő nekik énekel.

Szamolányi Gyula---------- o----------—Kedves Borsszem Jankó!Súlyos anyagi gondok miatt itt akarom hagyni ezt a nyomorult sárgolyót. De még itt is üldöz a balszerencse. Búcsúleveleimre nem tudom előteremteni a fölemelt portót és ezért kénytelen vagyok életben maradni. A postavezérigazgatóság lelke száradjon rajta! Tisztelettel magyar iró.-----------o-----------Elintézte— Mit szól hozzá, Mihály bácsi? Már megint drágább lett a levél díja.— A fene bánja! Én úgyis a zsidó botossal iratom a levelet.Pontos címÉjjel az utcán két rendőr egy alakot lát az aszfalton elterülve. Hozzálép- * nek.— Az istenért, — mondják neki — szedje össze magát, barátom. Legalább a címét mondja meg.— Po . . .  poste restante — hangzik a halk felelet.-----------o-----------Kedves Borsszem Jankó!Olvasom, hogy az írók közellátásban fognak részesülni. Hát a pekárok, kiss- menyhértek és a lehnerek?!. . .  Tisztelettel egy kurzus-pegazista.

P ed igréje  van

— Nézze, Pista, én szívesen lennék a maga felesége, de nem tudom, van-e magának hajlama a házassághoz.— De még mennyire ! Az anyám háromszor ment férjhez, az apám meg most temette el a negyedik feleségét.Destruktív töprengés— Vájjon van-e az ácsorgásban numerus clausus?Nem kell félni az éhenhalástólBorzasztó, milyen élhetetlenek az élő emberek. Mind azt vár* ják, hogy a sült galamb a szájukba röpüljön. Pedig'a sült galambnak is van annyi sütnivalója, hogy nem követ el ekkora sületlenséget. Csak nem bolond az a galamb, összeütközésbelve- rulni az ántánt repülő bizottságával, amely Árgus-szemekkel vigyáz arra, hogy a sült galamb se motorral, se motor nélkül ne vitorlázhasson a szegény magyar szájába.Tehát, ha élni akarunk, valami okosabbat kell kitalálni. Teszem azt: az ember kiválaszt magának az utcán egy olyan galambot, amelyik tyúkhoz hasonlít s azt mondja neki: Hova mész, galambom? A galamb ugyan ettől még nem sül meg, de föltétlenül meg lesz főzve s oda repül, ahova akarjuk.
LAKÁST TAKARÍT, FEST, 

POLOSKÁT IRT 
PAX-VÁLLALATTELEFON 

61-06 ÉS 
141—46.

Variációk egv téma körül— A drágaság elérte legfelsőbb tetőpontját — mondja Bethlen.— A tető elérte a drágaság legfelsőbb pontját — mondja az épitő-vállalkozó.— A pontyja elérte a legfelsőbb drágaságot — mondja a vevő a halkereskedőnek.— Drágaságom, Legfelsőbb Tető, süsse meg a pontját — mondom én Bethlennek.
François

Crêmant R o sé
pezsgő

—  E zü s t e v ő k é s zle te k  — :
K f ? no’níp.Vr,; ezüst értékben œ kbv£ I
ARANY-. EZÜST- BRILLIANSBEVALTAS

SZIG ETI NÁNDOR ÉS FIAB u d a p e s t , IV ., M ú z e u m -k ő ru t 17. — Alapittatott 1867 |
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v / s s z  * - r e / ?  4  i ,
v ' S s z '

Ugy-e?
Bíborba öltözött az öreg tölgy lombja.
Sokszínű levelét a szél elsodorja.
Zörgő avar között csüggedezve járok,
Ugy-e. én kedvesem, már az új tavaszra 
Mindhiába várok?
Rügybontó, mámoros, virágos tavaszra 
Nem jő többé a nyár. perzselőn. kacagva.
Első zúzmarával itt van a szeptember.
Fiatal szivével, hajrázó kedvével 
Egyszer él az ember.

Legföljebb percekre, vénasszonyok nyarán 
Tudok majd örülni ajkad csengő dalán.
Aztán leszáll a tél. mindent behavazva. . .
Ugy-et én kedvesem, mindhiába várok
Már az új tavaszra? Kesztyűsné Balog Margit

önálló töprengés— Vájjon mikor lesz a helyzetünk rózsás a türelemtől?®© SZERKESZTŐI ÜZENETEKKéziratokat és rajzokat nem küld vissza a szerkesztősét:.
A Borsszem Jankó jelen számát kedden, október 24-én zár- 

tűk le. — Fér. Az első még nem jelent meg, — kivárjuk a tavaszt, : az éltető napsugár talán friss életet csihol ki belőle. A mostani hangulatos, de nincs benne lirai mélység. — Sz. Zs. Intézkedés végett átadtuk a kiadóhivatalnak. Valamennyi levelét megkaptuk. Az utolsó karcolat szervi hibában szenved: csupa régi, ] korhadt anyagból van összehordva. — Őrszem. Joggal ütközik meg a „leállítani** ige fültépő, nyelvmételyező használatán. A P mai „fajmagyarok'4 olyan szótárral dolgoznak, hogy Kazinczy, 1 Szarvas és Simonyi, ha föltámadnának, korbáccsal kergetnék ki őket a magyarság szent hajlékából. A régi „destruktív*4 világnak elég volt a becsületes magyar „beszüntetni44 ige, ha pl. azt j akarta mondani, hogy valamelyik gyárban abbahagyták a munkát. Ma már „leállítják az üzemet44 s a munkás, aki beszünteti a munkát, „leáll44. Ezeknek az új álmagyaroknak végre is erélyesen kell odakiáltani, hogy: eláll! — B. B. (Debrecen.) Hangulatos, finom sorok, sok biztatással a nem messzi.— jövőre.A prozódiában mindenesetre erőteljes haladást kell még tennie.— Semper. Nem újság: nálunk is, mint mindenütt, a szajkók vannak túlnyomó többségben. Friedrich úr kilökte száján a íascista szót és a véleménytelenek nyája utána bégeti; faszcista (sic!) vagyok! Elsősorban is nem faszcista, hanem fassiszta, } mert az olaszban az scf ha utána i vagy e következik, két 
s-sé módosul. Másodszor: az olasz fascismus (tehát: fassizmus) nem faji és felekezeti, hanem nemzeti mozgalom: a tettek propagandája a szélső szociálisták és kommunisták ellen. Har- j madszor: a szó latin eredetű (fasces =  vesszőnyaláb, ame- i lyet a római konzul kíséretében vittek a liktorok), ebből lett az olasz íascio, ami kötést, köteget, átvitt értelemben szövetséget jelent. Hogy mindezt nem tudják a magyar fascisták, í ez csak természetes. Vigasztalódjék: még sok egyebet nem tudnak. — S. S. Elintéztük. —  Több levélről a jövő számban. i

J u # » v m i S a f * o K  w x e t .

és s á r c i p ö  legjobb j o i / i t h o f n
minőségben kapható és Ja v ill,a iu
N e u m a n n  G é za  ná i,
VI.. Nagymezö-ü. 44. Telefon 138-77.

Szerkesztik: Molnár Jenő és Bér Dezső 
A szerkesztésért felelős: Molnár Jenő Kiadótulajdonos: Borsszem Jankó lapkiadó r.-LIgazgató: Szekeres Rudolf

T l l V A l l A f l t  a legtökéletesebb fogpép.
™  (jdit és tisztit Kapható mindenütt.



44. szám BORSSZEM  JANKÓ 11. oldalKéprejtvényeki . ii

IA megfejtők között tizenegy jutalmat sorsolunk ki. Jutalmat csak lapunk előfizetői nyerhetnek. Egy rejtvény megfejtése is elég a sorsolásban való részvételhez. Jutalmaink a 'következők:1. Egy nagy doboz 
„Virág"-féle dessert.2. JO üveg sör. a Polgári Serfőzde 
gyártmánya (házhoz szállítva).

3. egy S p h in x .,BI-OZONEii-készlet (egy üveg szájvíz, egy doboz kettős francia fogpor. egy tégely fogpaszta).4. egy üveg »,Óceán" iám, befőtt vagy egy doboz cuk
rozott gyümölcs.

TeLEfON. 18-os.5. egy kis üveg

6. egy nagy 
üveg ZoZó 
kölni víz.7. két darab P. Márkus Emilia-szappan.8. egy kiló Szent István-malátakávé,9. két pár Berson-gumisarok (férfiaknak és nőknek),10. egy nagy palack ..RA PID O L" folyékony fémtisztitó 

szer.11. két doboz (sárga és fekete)
..G LA D Y S" luxus-cipőkrém.A Borsszem Jankó 2856. (43.) számában közölt képrejtvények helyes megfejtése:I. Szénkormánybiztos II. Valami bűzlik MudániábanA multheti számunkban megjelent talányok helyes megfejtését 61-en küldték be. Nyertesek: 1. Königstein Vilmos 

(Budapest. IV., Gerlóczy-utca 11), akinek egy nagy doboz .,Yirág“ -íé!e dessertet; 2. Ferenczi Lajos (Budapest. VII., Dam- janich-utca 23). akinek tíz üveg Polgári Serfőzdéi sört:3. dr. Láng Aladár (Budapest, V., Bálvány-utca 8), akinek egy Sphinx-.,BI-OZONE‘-készletet; 4. Nagy Dezső (Budapest, VI., Dalnok-utca l, Ï. 9), akinek egy üveg „Óceán*4 jam, befőtt vagy egy doboz cukrozott gyümölcsöt: 5. Vajda Izsó (Barcs), akinek egy kis üveg Hungária Casino habzóbort: 6. Bleuer Erzsébet (Ibrány), akinek egy nagy iiveg ZoZó kölni vizet: 7. Zórád Gézápé (Budapest, I., Bécsikapu-tér 4), akinek két darab Márkus Emilia-szappant; 8. Lippner Alfrédné (Buda
pest. V ili.. Teleki-tér 7. I. 13), akinek egy kiló Szent István- malátakávét: 9. Domby Antal (Moson), akinek két pár Berson- gumisarkot; lü. Hoós László (Szombathely), akinek egy nagy palack „RAPIDÜL*4 folyékony fémtisztitó szert: 11. dr. Farkas József (Budapest, I.. Fehérvári-út 56/c), akinek egy-egy doboz (sárga és fekete) „G LA D Y S4* luxus-cipőkrémet küld a kiadó- hivatal.
Fázni fog a télen!Ha nem vesz egy „FRAN D OR* clőfü tőkálvhát, m ellyel nagy a tü zelőan yag-m egtakarítás és minden cserépkálybára alkalm azh ató . Kapható V I., Andrássy-úi 62. T e l. S8-69 és minden jobb vaskereskedésben.

S a ját g yá rtá s ú

férfi-fehérnem űek  
nyakkendők, úri divatárúkNYAKKENDŐHÖZ
IV., Kigyó-utca 5 (K lo tild -p a lo ta ).

N yakkendők nagyban i s .

Szőnyegeket
^  T U D U K  T IV A D A R  •x ó n ye g jo v ltó  é .  t isz tító te le p .*  VU, D i M  
«ta. RM. FléUztat: N ., fim iliü -ta r, *, L «a. Ttl.ru  46-68. K.ghhrtar. kàzfcu R *

KABATA CSOKOLÁDÉ SABADIE
rilll&nsokat, Kff’Ü l'iX T '.ÏS  
Székely Emil ékszerüzlete, l ud‘»c,t-*ir.ir—.»i.
Cliarta t a u é k  ü gy e ln i. T e le fo n  : JAzeef 106-at.K Ö ZGAZD ASÁüA R innm urány — Salgo ar.àn i Vasm ű R észvénytársaság közli, hogy igazgatósága az október hónap 31-éré egybehívandó rendes évi közgv ülésnek indítványozni fogja, hogy az 192122. üzletévre az osrídékjogosult 870.UU0 darab részvény után részvényenként ötven korona osztalékot adjon. Az igazgatóság továbbá a társulat különböző j jóléti alapjai javára négy és félmillió koronát a Horthy-inségakció javára két millió koronát es közjótékonysági és közművelődési célokra egv és félmillió koronát kiván megszavaztatni.A dr. Lipták és T á rsa  építési és vasipari r -t rendkívüli közgyűlése az igazgatóságnak lapunkban már korábban ismertetett indítványait egyhangúlag elfogadta és az alaptőkének 180.000,000 K-ra leendő fölemelését elhatározta. A Stinnes-csoportnak már

j megnevezett képviseli a társaság igaz- | gatósagába egyhangúlag bcválasztat- ! tak. Az elővételi joz az új részvényekre október 26-ától november 8-á‘g bezáró- ! lag gyakorolható az Angol-Magvar Bank | főpénztáránál. Minden öt darab régi részvény alapján egy új részvény vehető át, darabonként 1000 K-ért.A M agyar-Cseh ’ parbank r .- t . igazgatósága a november hó 4-iki rendkívüli közgyűlésnek javasolta, hogy alaptőkéjét 100 *00,000 K-t ól ^OOO.OOO K-ra emelje föl.A S a lgó tarjá n i Ko zenbánvar .-t , rendkívüli közgyűlése elfogadta I az igazgatóság indítványait. 161,250 ! részvényre a régi részvényeseknek i elővételi jogot biztosított részvényen- ( ként 5000 korona és 150 korona költség ellenében. Két régi részvényre egy j új részvény jut.



12. oldal BORSSZEM  JANKÓ 44. s e ím
A  jó  k ö té s

— Nézd csak ezt az Ugardyt, hogy kicsípte magát.
—  Hja, jó kötést csinált.— Kötést? Miben?— Egy kontreminör leányával kötött házasságot.

Családi, • •  I  d» ,  mozit akar?
forduljon

Hatschek és Farkashoz
IV., Budapest, Károly-körut 26. szám

** vér- é s ne m i bete-M tîïa lïîfV a rtià i l
Rendelés egész nap. 

R é k ó c z i-ú t  32, I. e m . I, m R ó k u s -k ó rh á z z a l sze m b e n .

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

Hitlerid «traînât I

II BORSSZEM WHXfi
híres régi évfolyamai 
megrendelhetők a kiadó- 
hivatalban és a Kultúra 
könyvkereskedésében, 
Budapest, VI., Teréz- 

körut 5. szám.
Az 1916. évf. 1000 kor.

.  1917. .  1000 .

.  1918. .  1000 .

.  1919. .  1000 .

.  1920. .  1000 .

.  1921. .  1000 ,

bőr- és nemi betegségek teljes gyógyítására 
legjobban H l* M  I T  7  R  F  R  hírneves 
ajánlható U * .  I B I  I f c U L I I  intézete 
BUDAPEST. Vili.. JOZSEF-KORBT 3. SZA B .

Királyi
udvari S;;?,,er Zongora-, cimbalom

Rákóczi-út 60 , iáját pilótájánál.
' Az összes hangszerek legfinomabb minőség
ben. Mesterhegedük legnagyobb választékban.

a szerek javítását szakszerűen végezzük. V idékre  
litásokat a l e g p o n t o s a b b a n  eszközlünk. i

és harmonium-terem, 
Etofon-szalon. 5£*1t,íS
hanglemez-repertoárja. Az összes létező 
Mondain-táncok gramofonlemezen. láM.A Pe«i Lloyd-társula, nyomdája, Budapeit, V., Mária Valéria-utea 12. (NyomdaigaagatA MÁRKUS PÁL.)




