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— Hogy abbahagyjam ? Hát persze hogy abbahagyom, ha már nem lesz mit szívni. . .
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Az ember, aki nem mer hazamenniÜl a genfi kávéházban Hetek óta egy jó ember.Napról-napra azt csinálja.Hogy még hazamenni nem mer.Mikoron eljö a zárlat.Az új nyitást még kivárja;Vár szegényke, mert ki tudja.Hogy odahaza mi várja?Hajh. mi hetykén jött hazulról:— Tudod, édes, csak egy percre . . .Egy szavamra, két szavamraAz a kis pénz meglesz, persze! —Hisz a kis pénz meg is lenne.Ha csak még egy-két, szót szólna;De annak az .így-két szónak Odahaza — ára volna!Ül az úr a kávéházban.De az esze otthon jár ám:Mekkora úr lenne ott ö.Pár szó, egy erős tett árán.De úr lenne, hogyha merne.Rossz asszonyra jól ráverne:Ja j. de hátha saját magát Nyelné el a maga verme!Mert az asszony odahaza Várja már a söprünyélle!Porcelánnal és edénnyel S több felelőtlen egyénnel.Várja, hogy volt élte párját Sárban, szennyben megfiirössze.Kit most mar a késő bánat:— Mért is álltam ezzel össze?Ül az úr a kávéházban.Hazamenni szegény nem mer.Mert Gömbös néni nem isten,KI — úgy mondják — bottal nem ver.Lássa kelmed. négy dolog van.Mit nem szabad bízni másra:Pénzt, paripát, feleséget S teljhatalmat — választásra.------------------  (JA ZIG )

Jajjj!— Te. tudod, mi a különbség a Bethlen-kormány és az „Egyenlőség44 között?— Mit tudom én!— Hát a Bethlen-kormány konszolidációt akar, az ..Egyenlőség44 pedig szolid Kohn-nációt.
Nyilatkozat

Zala György kijelentette a Képzőművészeti Tanács gyűlésén, hogy a kommunizmus alatt *piros színt kellett mutatni", hát ő mutatott is. Színdús tehetségét méltányolva, megváltoztatom nevemet és csodálatom kifejezésére ezentúl magamat 
zalamander-nek fogom hívni. Tisztelettel a szalamander.

Mihaszna András
m. kir. röndér szemlélődéseiVan itt ész! De akármönnyi van is, mégis „pihenyt44 Jto- mandérozok néki, mer itt mán mögáll a zész még az én m. kir. kobakomba is. Hát mán j razzi jádztam öleget vén zsaru létömre, de illet, mint akii' a városligeti vursliba ösz- szefogdostunk a minap, hát illen szép mákvirág pukétát még nem szagultam, miúta a zórom kilikadt.Harminc Hekus mög húsz kamarád hajtotta a hajtóvadászatot: körösztül-kasul cserkésztük a csirkász cserjésöket mög ögyéb jómadárfészköket. Vagy negyven akatt horogra. Be is vótak gyulladva, hogy egy zabszöm se fért vóna beléjük, oszt a megrökönyödéstől némellik asse tutta máty; fijú-é vagy lány. Pedig férfihacukába vót mindenik bűntett vés. de úgy ki vótak pudanérozva a bécsj ronggyal, mint a szögén mögboldogult Virág Marcsa, néhai kliencsöm. Oszt még tetejibe egy kocsiderék tojalettszörszámot konflis- káltunk egy konflisba összevissza, úgy hogy a sok parfinyo- mos kéjbüztül nem tuttam kiállni, hogy én is ne eresszek le egy stampedli borovicskát a zémellgős böndőmbe.Sok disznóságot mögtapasztaltam mán, de ehhön hason- nemü kracérságot csak a Hámor és hynem című álmoskönyvben óvastam, de az is mese vót. El se hinném, ha salátkezű- leg töttön nem értem vóna a lingrispilös hímös hímpilléket akik a zalagútba szeretnek barlangozni mög mászutazni. No de most mán per zsupp liferálódik kiki oda, ahunnan gyütt. IBele is fárattunk hajnalig ebbe a zerkölcsröndészeti nattaka- ritásba. Hát ahogy heverök a zőrszoba priccsin, panaszkodik két Hekus kamarád, hogy bolonddá tötte ükét egy névtelen följelentő gaztettves. Potyára kihordatta velük a pincéből a szemétdombot aki alatt nem tanálták mög a hullát. De mire fölértek az udvarra, a hulla mögérközött friss egésségbe a vicinálisrul. Vigasztaltam űket, hogy mögesik a baklüvés még a miliszterökkel is. Hát csak nyugoggyanak békébe a zébredókkel e g y ü tt ...De most mán magam is fölkurblizom a m. kjr. nyomozó elmémet mer a nasszájú újságíró ténsurak avval hékliroz- nak hogy lám a lelütt sofér gyilkosát se tudom előkeriteni. Pejig én csak a pártatlanságom jelit bizonyítom vele. ha nem fogom el. Lám, nemcsak a zeklazitos, bombás mög miögyéb konduktív baj társaknak nem tudok a nyakukra hágni, hanem az eccerü, böcsületős gaztett vésőknek se, akik még csak nem is politizálnak. Mongyák még eztán, hogy „elfogult44 vagyok! Nem én! se magamat nem fogulom el, se másokat nem fogok el.No, öreg vakom, ne lődörögjön kend itt a hátam mögött, oszt ne szimulájja kend a süketnémát, mer úgy kupán billentőm hogy igazán mögkukul. M. m. r. m. 1.---------o--------

Dob-uccai töprengés— ..Tavasz ébredése"? Hát már a Tavasz i s ? ! . . .-Tv" Fttevcfrym«T ( à  tnü*. dottss'c- ^
0 * * F 0l í
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A  so ro m p ó n á l
Ad normám : „E le sté l?  Gyere ide, majd fölveszlek! *

Rülfölöi bölcsönHosszas fejtörés után rájöttem arra, hogy zilált anyagi helyzetemen csak egir nagyobb külföldi kölcsön segíthet. Jegyzékkel fordultam tehát szeretett amerikai nagybácsimhoz és arra kértem öt, küldjön részemre sürgősen ötszáz dollárt. A jegyzéket hosszú csend követte, majd három hónap múlva megérkezett a válaszjegyzék. így szólt:, Kedves öcsém, Tomi, a családi konferencia tanácskozott kérésedről és hajlandó azt magáévá is tenni. Ahhoz azonban, hogy nagyobb kölcsönt kapjál, az is szükséges, hogy benső életedben megváltozzál. Térj tehát jó útra, ne igyál, ne cigarettázzál, ne tőzsdézzél, ne lumpolj és tiszteld a te öreg amerikai rokonaidat A kért ötven dollárt megadjuk, de biztosítékot kell találnunk arra, hogy ezt a pénzt nem költöd nőkre, értékpapírokra vagy más haszontalanságokra. Ezért elhatároztuk azt is. hogy a kölcsön hovaforditásának ellenőrzésére kiterjedt családunk egy tagját Európába delegáljuk. Magától értetődik, hogy az illető ellenőrző közeg összes kiadásait neked kell viselned. Természetes az is, hogy az ő előzetes jóváhagyása nélkül egy centet sem költhetsz el. Hű bácsid. Sam.“ Nem tagadhatom, hogy a levélnek kimondhatatlanul meg- örvendtem. Bár homályosan, úgy emlékeztem, hogy én 500 dollárt kértem, mégis szívesen vettem az összeget az egyik nulla nélkül is. Ami az ellenőrző közeget illeti, azzal édeskeveset törődöm Csak a zsebemben legyen a pénz, aztán jöhet tőlem akár egy ellenőrző bizottság. Nyomban megírtam tehát az ellenjegyzéket:-Szeretett és tisztelt bátyám, Sam. köszönettel vettem sorait. A kölcsön föltételeit elfogadom. Megtettem minden intézkedést hogy az önök óhajának megfelelően v'selkedjem. várom tehát nagybecsű pénzküWeményüket, lehetőleg effektiv dollárban, mert itt a zugforgalomban igen tekintélyes össze

get lehet elérni. Várom ugyancsak rokoni szeretetvel az ellenőrző közeget. A pénz igen sürgős, öleli hű unokaöccse, Tomi.
U. i. A levelet bélyegmentesen adtam föh mert nagyon drága Amerikába a portó. Egyébként ezzel »s dokumentálni akartam nyomoromat. Tomi.4*Nagybátyám röviden válaszolt:..Értesitlek, hogy leveledet megkaptam és portó címen ötven centet terhedre Írtam. Családunk lelkes tagja, Ilka néni, útrakészen áll, várjuk azonban b. pénzküldeményedet mert megállapodásunk szerint a költségeket te viseled. Küldj tehát sürgősen ötszáz dollárt A kölcsönből még neked járó 49.50 dollárt levonhatod. Bátyád Sam.“Nagyon haragos lettem. Gondoltam magamban, na ezt a 49 és fél dollárt sem hagyom a családban. Ma reggel 99 darab bélyegtelen levelet küldtem a nagybátyám címére.---------o--------  STELLA

Kedves Borsszem Jankó!Klebelsberg Kunó gróf azt mondta a debreceni alapkőletételnél, hogy , alkossunk, építsünk!"  De hogyan építsünk, ha nem engednek bennünket a műegyetemre, hogy megtanuljuk az építést? Tisztelettel egy destruktív épitész-ielöli.

A tudós macskájaEgy komoly egyetemi professzor — megesik az ilyesmi — belehabarodott egy kis színésznőbe és tőzsdésmódra szorosabb barátságot kötött vele. A napokban már a korzón is megjelent szíve hölgyével. Egy iró. a párocska láttán, ezt a megjegyzést tette:— Most már tudom, mit jelent Arany János híres költeményének a címe: „A tudós macskája4*.
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A feleségem szőnyeget sző— Elmondja egy barátom —Tegnap föltűnően kedves volt hozzám a feleségem. Min- dent. de mindent megengedett, tnég azt is, hogy ebéd után a tulajdon karosszékemben a tulajdon pipámból szívjam a tulajdon dohányomat. Mondom szokatlan volt a dolog. Gondoltam, e mögött van valami.Volt is.Tíz percig szundítottam, azután egy rejtélyes papírlappal a kezében elébem állt az asszony és félkezével babrálni kezdte a tarkómat. Biztos jel, — légy résen! — erősítettem magamat— Fiacskám, — szólt — idehallgass, milyen praktikus dologra jöttem rá.— Mire. kérlek alássan?— Nézd csak. cunikámm, én borzasztóan vigyázok a te pénzedre, mert tudom, hogy nehéz időket élünk, hát úgy gondoltam, hogy olcsón fogok beszerezni magamnak három-négy szőnyeget.— S ző n y e g et? ... Mikor tíz szőnyegünk v a n ? ! .. .  És hármat, négyet is egyszerre? Tudod, mibe kerül m a ? .. .— Hogyne tudnám, cmicimpikém. De azért vagyok én egy okos, takarékos asszony, hogy teneked örömöd teljen bennem. Mert én mindig azt akarom, hogy te örülj nekem. Nos, figyelj ide. Kiszámítottam, hogy potom áron jutok hozzá finom perzsaszőnyegekhez, ha magam szövöm őket. . .— Szőnyegeket akarsz szőni? — dadogtam.— Hja, drágulicám, az egyik asszony viszonyokat sző. a másik szőnyegeket. Én a szőnyegszövők fajtájához tartozom...— És mondd csak, tudsz te szőnyeget szőni?Feleségem a nyakamba ugrott és onnét csiripelt:— Te csacsikám. t e . . .  Nincs annál könnyebb a világon.— Ugyan ! . . .— Csak két olyan boszorkányosán ügyes, kicsi kéz kell hozzá, mint az enyém. Ugy-e szépek az ujjaim. Csókold meg... így n i. . .  Látom, hogy kedves vagy hozzám, hát megérdem- led, hogy beavassalak a dologba. Idehallgass. A szőnyegszövéshez kell először is egy ráma. . .  tudod, olyan nagy ráma. amit a szőnyegüzletek kirakatában lehet látni. . .—- Mekkora az a ráma? — kérdeztem nem kis aggodalommal.— Körülbelül olyan magasa mint a könyvszekrényed.— No és hová akarod tenni?— Tudod öregem, úgy terveztem, hogy a könyvszekrényed helyébe.— De . . .— Csak ne szólj mindig közbe. Tudom, mire gondolsz. Hogy hova kerül a könyvszekrényed. Nagyszerűen oldottam meg. A Lujza néni villája a Hűvösvölgyben télire üres lesz. Ide fogom kivitetni. Úgy megörültem ennek az ötletnek, hogy délutánra már ide is rendeltem a szállítómunkásokat.— Na h a llo d !... És én havas januári éjszakákon a Hűvös- völgybe kutyagoljak, ha valamelyik tudományos könyvre lesz szükségem ?!...Drága nőm szívből kacagott:— Pintyőkém, drága, csak nem hiszed, hogy ilyen kegyetlen a te kis feleséged. Én csak a könyvszekrényt vitetem ki, hogy a szőnyegrámának helye legyen. A könyvek itt marad

nak. Nagyon közel lesznek hozzád. Mindig kéznél lesznek. A padláson lesznek.Félig-meddig megkönnyebbültem. Már úgy. de úgy meg voltam ijedve. . .— A rámához kell egy kis puff.— Puff!— Már ki is szemeltem. Azután fonalak kellenek és pamutszálak. Fgyelőre két kiló pamutot veszek, tudod, ezeket csomózza rá az ember a fonálra. . .  Egész télen csomózni fogok és — hipp-hopp — megvan a két méter hosszú, három széles perzsaszőnyeg.— És mondd csak, kérlek, mibe kerül az a ráma, az a puff. azok a fonalak, azok a pamutok, meg azok a csomók?— Először is: a csomók — semmibe. Mert a csomó, az háziipar. igen, így hívják. De a többit meg kell venni. Én már csináltattam is költségvetést. Itt van a kezemben.Kellő ünnepélyességgel átvettem a papírlapot Csak egy pillantás — és kiejtettem a kezemből.Feleségem mosolyogva szólt:— Magam is gondoltam, hogy sokallni fogod. Mert úgy-e, édesem, ha még szőnyeg volna. . .  de ezek csak a szőnyeghez való kellékek. . .  és mikor lesz szőnyeg?. . .  Azt mondják napi nyolc óra munka mellett tavaszra elkészülök vele. És képzeld el, egész nap itthon kellene görnyednem, még csak sétálni sem mehetnék. Igazad van, pipikém. A ráma, a puff a pamut, a fonalak annyiba kerülnek. . .  És az a borzasztó kényelmetlenség, hogy a könyvszekrényed a Hűvös- völgyben lesz Lujza néninél, a könyveid pedig a padláson . . .Mentő eszmém támadt:— Nézd csak, szívem, sokkal okosabb lenne, ha mindjárt egy kész szőnyeget vásárolnánk.Feleségem a meglepetéstől összecsapta a kezeit:— Jé, erre nem is gondoltam!Majd homlokát ráncokba húzvai, más hangon hozzátette:— De nem fog az sokba kerü ln i?... Nehogy a z tá n ... tudod m á r ... Nem én akartam ... Te akartad, hogy vegyünk.— Jó. jó, enyém a felelősség.— Azt csak most mondod. Esküdj meg, hogy igenis te akartad a perzsaszőnyeget és hogy nem fogod a szememre vetni.Megesküdtem.De minden esküm dacára: isten a tanúm, hogy nem akartam perzsaszőnyeget venni. Hogy ki akarta? Az én drága kis nőm akarta és úgy akarta, hogy én akarjam.-------- o--------  M OLNÁR JE N Ő
Aranyköpések

Három örök igazság van: keresd az asszonyt, figyeld a 
feleségedet, vigyázz a leányodraL•.4 nő legszívesebben a barátnőiével osztaná meg az évei
számát. -------- *--------  K. E.

Szemléltető alaponMikor a rendőrség szemlét tartott Wang-Gu-Pong kinai rendőrfőnök tiszteletére kedves eset játszódott le. Az egyik rendőri riporter a körülállókhoz fordult:— Nincs valakinél egy kis bot?— Ugyan minek? — kérdezték kíváncsian.A ripoter szemtelen nyugalommal felelt:— A nyomozást szeretném ‘bemutatni Wang-Gu-Pongnak.
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Recept
Hogyha bánt vagy sért a szót 
Csillagokba nézni ló.
Hűvösek a csillagok:
Indulatod ellobog.
Nagyra törtél s gúnyt aratsz?— Asszonyodhoz hű maradsz.
Sóvár ajkad rdtanaszd:
Uj reményre ez fakaszt.
Int feléd a messzeség?
Mindenütt csak kék az ég.
Zeng a szél és zúg a mid.
Vágyad el nem oltanád.
Elfáradtál, üldözött?
Béke leng a fák között.
Menj. keresd hát. éli vele:
Lomb zenéje szén zene.
S ha szeretsz egy drága nőt 
S nem tudod megnyerni őt.
Vidd vásárra életed 
S öleld, ahol érheted!

rO R B Á T H  SÁNDOR-----------O-----------
APRÓHIRDETÉSEK A HÉTRŐLJÓ FO R G ALM U  szatócsüzlethez kor- mányfdtanácsos társnak kerestetik. Tegnapi vallás mellékes.NŐI FÜRDÖKOSZTÜM ÖT téli estélyi toalettért elcserélek. Az anyagtöbbletért megfelelő készpénzre reflektálok.-------- o---------

Megfejelt rébusz— Anyuta, mondd, mi az? Ha fölveszem, fehéj, ha leteszem, szájda?— Tojás, kislányom.— Nem tudod, anyuta.— Hát mi az?— Az én bugyodóm. Eckhardt. — Hát mi lesz evvel a temetéssel, Gyula?Gömbös. — Az ördög tudja ! A sir is meg van ásva, a fejfa is itt van, csak éppen a halott nem akar ide fáradni.
Angolok a városházán

Negyvenhárom fajangol úr 
Budapestre lenéz:— Hadd lássuk, mondják, hogy megy itt 
A városrendezés?

— Minket, urak. nem bájol el 
Egyenes uccasor,
Ám egyenesre verjük itt 
Mindazt, mi kajla orr.

Hallgatják negyvenhármán ezt 
Albion fiai.
De egy se tudja mondani:— Kiss rae. Kiss-Zilahi.

Érkezténck expresszen ők. 
Albion fiai:
Várt rájuk lordmayor Sipőcz 
És Kiss. a Zilahi.

— Destruktív, ki kőre követ 
Építvén rárakat!
Mi nem házakat emelünk. 
Ellenben árakat.

— Dear sir! Valóban a világ 
Legszebb városa Pest: 
Éjszakánként száz ifjú boy 
Igazolhatja ezt.

Sipőcz egész folyékonyan 
Olvasta föl speechit.
Nyelve még az angolhoz is 
Hasonlított kicsit.

— S hogy a köztisztaság terén 
Érjünk el haladást:
A választók közt végezünk 
Buzgó tisztogatást.

Ám — kedvünkért — szolgálni ha 
Vágytok a nép javát:
Fogadjátok meg legnagyobb 
Költőtöknek szavát.

S aztán — mivelve iszonyú 
Youzást és kendezést — 
Zilahi-Kiss mutatta be 
A városrendezést:

— Oh. tervünk is van. Uj adót 
Naponként tervezünk:
Az adóalany kimerül.
De nem a mi eszünk.

Meglássátok, mily örömöt 
Kelt Pest uccáin ez:
Kössétek föl a lordmayort.
Ha bosszant bármi nesz! (JÁ Z IG )

Kedves Borsszem Jankó!Én tudom, hogy miért tanulmányozták az angol polgár- mesterek Budapestet. Azt akarták megtanulni, hogyan nem 
kell egy várost vezetni. Tisztelettel egy szakértő.

A Budai SzínkörbenAz „Idegen menyasszony44 című új operett előadásán egy pesti zenei smokk megjegyezte:— A menyasszony idegen, de a zene annál ismerősebb.
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SZERKESZTŐSÉG :ITT MINDEM SZABADSÁG-TÉR Példányszám únk csökkenésének elkerülése végett a tőzsde szünnapjain  a legm agasabb v iccárfolyam okat kö zö ljük , hadd pukkadjon az alacsonyabb viccárfolyam ú tőzsdesajtó KIADÓHIVATAL:CSALÓKÖZA Fabank tőkeemelésének hírére megkérdeztük a Tölgyfát hogy mit szól hozzá. Hja kérem, erdőben vagyunk! — volt a válasz.
*A Tőzsdeklubból igazgatósági határozattal kitiltották a hazárdjátékot. Csak bakkozni és „chemin44-ezni szabad. •Mint értesülünk, a bankdirektorok és tőzsdeügynökök legközelebb a Városi Színház színpadán játszanak, míg a Városi Színház a tőzsdepalotába vezeti be az „Orpheus44 magyar szövegét *Ma nagy forgalom volt „Szövö- kötö“ -ben. Szőttek 2954 viszonyt, kötöttek 42 házasságot Prompt házasságkötésnél 50% felár a hozományhoz. *Újabb laptámadások hírére a Phoebus árfolyama erősen emelkedett. Álhír szerint a támadásokat a Phoebus finanszírozza. *Hiteles jelentés szerint az új, kicsinyített bankjegyekre ez a körirat kerül: „Mach* dich nicht so kiéin, du bist nlcht so groB.44 *Az .„Unió44 színházi r.-t. alaptőkét emel Értjük már! Hát azért hozza ki egymásután a fiatalokat.*Az Őstermelő is alaptőkét emel. Há rom ősre egy utódot ad.

Beszélgetés
egy előkelő pénzemberrelWertheim-szekrényében fogadott. Gyújtson rá, mondotta. Mint gavallér, rögtön meg is kínált az 1923-as osztalékszelvényével. De az sehogysem akart tüzet fogni. Úgy látszik, még i'üzrevalónak sem volt jó. Legalább is alig pislogott a tüze.— Öntsön olajat a tűzre, attól talán föllobban!Pehhemre az olaj — győri volt, s annyira fölvizezett, hogy tüzein azonnal kialudt. Vendéglátó házigazdám bécsi fiakkeres dialektusban rámför- medt:— Mákká interjúért jöd? Asz nem a d o g ! ... Addik amik mek nem gabog a lei'artószkodási enkedély a butapesti tőzsdétől, én matyar újságíró nem átok interjú. Velem nem lehed ity pe- szélni. Én egy veáner kind vagyog. . .  És én agarog a butapesti tőzsdével magam eljetyezni, mich verführen lassen. Én egy Weaner Gesang- und Bankverein vagyok, a W. C.-től egy kuzin! Verstanden!?Féltem, hogy erőlködésében megüti a guta. Gyorsan magára hagytam.

Egy ébredő morfondál :— Hm! A bank neve Kuhn, a vezetője Kahn, a rajongója Kohn. Hát hogyne lenne akkor nekem ez a külföldi kölcsön keserves kitin?!

A TŐZSD EKLUBBÓL
Egy kis prozódia— Te, értesz te a prozódiához?— Persze, hogy értek, de mondd csak, mi az?— Verstan. Hát idefigyelj, mi a bessz és mi a hossz a verstanban?— Na, mondd meg!— A bessz: hosszú, a hossz: rövid.ötre e g p e t ...Az öreg Schwartz bácsi a fejébe vette, hogy neki is kell tartani egy kis kitartottat. A csinos szőke lányhoz négy „csöndes társa44 volt, akiknek „bevezetéséről44 nem tudott. És történt egy napon, hogy a népszerű kokott „alaptőkét emelt44, illetve egy „fiatalt44 hozott a világra. Schwartz bácsi az utótőzsdén fogadta a gratulációkat.— Ugy-e, nagy dolog? — büszkélkedett. — Látjátok, nem is olyan lanyha nálam az irányzat.— Igaz, igaz, — mondta egy kontre- minőr — csakhogy őnagysága, mint hallom, — ötre adott eg yet . . .Bevezetések— Micsoda dolgozatot adott be itt maga? — kérdezi a tanár a kis Kohn- tól. — Mi van a bevezetéssel?— Azt mondta a papám, hogy majd kárpótolni fogja a tanár urat a saját , bevezetésével44, — felelt a nebuló, aki egy ismert tőzsdei egyezményes fia.

T Á R C A

Állatkerti versikék
Napsugár csillog és verófény 
A vízilónak széles hátán.
Szemléli ezt két bizományos 
S  Alfrédhoz igy beszél a Náthán:

„M ily kár, hogy ezt a tőzsdetáblán 
Még egyik titkár sem jegyezte,
Pedig kiadós és előnyös
Lenne minékünk e „Breite".•
A poloskák hálószobámban 
Ma újra hosszban vannak;
Hirlik, hogy minden poloskára 
Most három újat adnak.

Az ember tőzsdetragédiájaI. JELENETAz Ur megnyitja a tőzsdét és miután megteremtette a fa-, vas-, szén-, bánya- és különféle-piacot, belehelyezi

Ádámot, mint bizományost. Később Éva is mellé kerül (saját breite-jéből vette ki) mint kis színésznő. De 
Schlanger-Lucifer, a remisszié, rábeszéli Adámoi*, hogy a Ganz-Danubiu- son nagy breite-1 csináljon. Ezért a teremőrök kivezetik Ádámot a tőzsdéről. II. JELENET

(Egyiptom) Ádám, mint a tőzsde- tanács elnöke, megbízatást kap a re- missziék lázadásának leverésére. Kegyetlenül kivágatja a nyelvüket. Ekkor elébe kerül Éva mint gépirókisasszony és kegyelmet esd barátjának, dr. 
Seiffensteiner Ivánnak. Ádámot meghatja a báj és elsiet Évával.III. JELENET

(Róma) Orgia a Jardin-ben. Éva- Berberita mint táncosnő vurcnizza Ádámot. Most megjelenik Nebbich, a könyvelő és közli Ádámmal a rettenetes besszt A színen inzolvens cégek vonulnak föl. Megjelenik a Markó- uccai csukott autó is. Ádámot be

szállítják. Éva-Berberita egy kontre- minőr karján el.IV. JELENET
(Tower, illetve a Zugi igét) Éva- Debóra, Király-uccai masamód, lengyel márkát akar venni, mert Galíciába készül rokonai látogatására. Siber-Lucifer a Debóra-Évába szerelmes Ádámnak márkát igér, hogy avval Éva-Debórát megfőzhesse. Ádám átadja a márkát Évának, Éva már- már nyakába borul, mikor észreveszi, hogy a márka nem lengyel, hanem német, szóval x ponttal rosszabb Debóra el. Ádám és terve dugába dől.V. JELENETTőzsdereform után. A kihűlt tőzsdén már csak egy galoppin lézeng. A büffében sem lehet már bliccelni, a fölyosón sem viccelni. Az ismert mondás is elhangzik: „Sok a tőzsdés és kevés a komirtens.44VI. JELENETMondottam, tőzsdés, játsz és „brei- té44-n hízzál!44 NIMRÓD
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A  h a m eln i p a tk á n y fo g ó

Göm bös: — Mi a z ? . . .  Hát hol vannak a patkányok? Ha nem volnék benne biztos, hogy a furulyám jó, még azt hinném, hogy bennem van a hiba.
Tűnődések BU D APESTI H ÍR ESSÉG EK

Seiffensteiner SolomontulO  Jotjanekem oz eszibe ed régi cinek- 
dót o Smelke Maulvollrul, oki eccer nádion 
beteg lett és o dakter sonkát rendelt neki. 
Hivatott mogához erre o Smelke, oki cd 
gozdog és vollásos ember volt, o rebbet, 
hód megkérdezzen ütet, szobod-e sankút 
enni. 0  szent férj fiú felelt: „Hová gandal, 
kedves Maulvoll? Ez ed bűnös gondolat!" 
Mire mondta o beteg: „De rebbelében. én 
údj tudok, hódi mikar o rebbe volt beteg, 
igenis ette sonkát." — „O z igoz. — felelt o 

Pap, — de én nem is kérdeztem őzt senkitüir  — Sinkesz- 
sonkesz: o kereskedők és oz iperosok mentek o miniszter 
oreságokhoz és kérték, hódi nekik engedéljezzék o pútlási 
árakt fülszdmitoni és o devizelet mogdnforgalomba beszüriizni. 
Eztet tiltja o türvéngy! — volt o válosz. De hiszen oz álla- 
dajiom meg o főváros is eztet sinálnok és folton emelnek oz 
árakt! Oz igoz, — mondhatnák oz excellenc oreságok — de 
mink nem is kérdeztük senkitől.O Donapüntülén volt ed poroszt, okorok mondani kis- 
gozdo. Elment eccer oz Icig Kroóhoz és mondott neki: .,Hall- 
ia-e, szomszéd, adjon nekem egy jó ókulárétr Oz Icig motatta 
néki nem is ed, honem tiz szemövegt. de ediik se volta meg
feleld. Végre megsokalt o János bácsi és fülkoiebált: „Hallja-e, 
Icig szomszéd, maga becsapott engám. Hiszen egyik okuláré
val se tudok óvasni" — ,>Hát tód mogo edjáltolán olvasni, 
János gozdo?”  — kérdezett o boltos. „ Hát ha tűnnék, nem 
vennék ókulárétr — felelt o gozdo. — Pénec-púnec: o gráf 
Bethlen oreság mente o külföldre külcsünt kérni. Mandják 
neki odakint: ,>Tod nekönk odni Excellenclében biztosítéki?'4 
Erre telelt nekik o miniszterelnök: „Hiszen ho volna nekem 
biztosítéka nem jöttem volna külcsünt kérni!"

XLII. Ú JH ELYI NÁNDOR
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Hogy állunk a kölcsönnel?Az Európa-klub játéktermének egyik sarkában lehangolt lógósorrú játékoscsoport gubbasztott. A másik sarokban, a zöld asztalnál, vidám nevetések között három-négy játékos számolta a pénzt, amit a lógósorrúaktól összenyert. A szo- morúképü spílerek összebújtak, miközben az egyik így szólalt meg:-  Pehh voh, az az ötre bevágás rontotta el az egészei'...A másik azt mondta:— Rosszul kevertétek a pakí t . . .A harmadik fölkiáltott:— Nem volt kitartásunk a végső győzelemig, bizonyos elemek megbontották a rendet sok zsidó volt a pakliban . . ,Negyediknek egy horgas orrú. előkelő arcú kártyás szólalt meg:— Nem tehetünk mást, minthogy elmenjünk kölcsönt kérni... S tekintve, hogy itt másnak nincs pénze, mint azoknak, akik elnyerték tőlünk, nem marad más hátra, mint hozzájuk fordulni . . .A leégett kártyások megbízták horgasorrút, hogy az egyik kibiccel menjen kölcsönt kunyerálni.A két ember oda is ment a nyerőkhöz, akik gúnyos mosollyal fogadták őket. A pehhesek, mikor ezt meglátták, megalázóban sompolyogtak ki a szobából és kint a hallban drukkoltak pumpoló társaikért.Hosszú idő telt el s a leégett emberek lassan-lassan reménykedni kezdtek, hogy a szőrösszívű nyertesek mégis meg fogják szánni őket s juttatnak valami kezdő tőkét nekik, amivel a játék fonalát újból fölvehetik. Mert hisz ha kurtán elutasították volna őket. a követek már rég visszajöttek volna.Az egyik megszólalt:— Nagy a valószínűség, hogy lesz annyi belátásuk, hogy adjanak némi kölcsön-dohányt, mert hisz csak úgy folytathatjuk a játékot. Már pedig, ha mi nem vesztjük el a pénzt, kitől fognak ők akkor nyerni?A másik azt mondta:- -  Úgy tudom, újabban nagyon megváltoztak a szőrös- szívűek. A borbély a klubban említette, hogy már borotvál- tatják a szőrt a szívükről. Azt hiszem, lehet reményünk, hogy megkapjuk a kölcsönt.A harmadik fölkiáltott:— Bizonyosan megkapjuk, semmi kétség, belátták, hogy gazságot követtek el velünk, kis játékosokkal szemben, hogy az utolsó vasig mindent elnyertek.Eközben visszaérkezett a kibic, aki a főzsugással együtt ment el pumpolni. •Lehorgasztott fejjel, bizonytalan léptekkel jött le a lépcsőn.— No? Széna vagy szalma? — fogták közre a leégett játékosok.— Egyik se. Zabasztag — telelte a kibic. — De sok reményünk lehet, az bizonyos, mert sikerült bizonyos ellentéteket elsimítanunk. A köztünk levő barátságos viszony újból helyre állott, ami abból is látszik, hogy most már nem úgy szólított meg bennünket: „no te utotsó, mit akarsz?*4, hanem udvariasan azt kérdezte:
Hunyadi János

t e r m é s z e t e s  k e s e r ü v i z  
a v i lá g  o r v o s i  te k in té ly e i á lta l a já n lv a

— Van bőr a képeteken kölcsönkérni, amikor még a múltkorit* sem fizettétek ki?A tárgyalások természetesen még mindig folynak főként a zálogjogoknak az óraláncokra való kiterjesztéséről. Az az impresszióm, hogy a föltételek ránk nézve a lehető legelőnyösebbek lesznek. Igaz, hogy meg fognak koppasztani bennünket, de az szintén értéket képvisel, tekintetbe véve a mai horribilis borbélyárakat.— No és még ma megkapjuk a kölcsönt?— Erre nézve még nem alakult ki teljesen a vélemény. De ha tekintetbe vesszük a tekintendőket és megtárgyaljuk a tárgyalandókat, nyugodtan kijelenthetjük, hogy mostanában egy grandot sem fogunk kölcsön kapn; Mindazonáltal nagyon barátságosan tárgyalnak velünk és azt mondták, jöjjünk el máskor is és nagyon szívesen látnak bennünket, máskor hozzuk el a Samu bácsit is és hogy van a Stanci néni. Mondom, úgy szerettek, majd megettek. Ja. hogy a kölcsönt mikor kapjuk? Hát egyelőre nincs is olyan nagy szükségünk rá, hisz tulajdonképp nem is azért a rongyos pár forintért mentünk oda. Hát rá vagyunk mi szorulva ezekre a koldusokra? Csak el akartuk oszlatni azt a tévhitet, mintha mi olyan szegények lennénk hogy szükségünk volna az ő nyavalyás pár garasukra.-------- •--------  CAR AM Y
önálló töprengés- Vájjon igaz-e, hogy Lehner (Lendvai) István fog legutoljára kijózanodni?... -------- o---------

Földmárka— Furcsa! Az új német valutának földmárka lesz a neve.— Hol itt az újság? A márka eddig is a földön hevert.
Az EME Sörház-uccai homlokzatáraszívesen engedjük át fölirás gyanánt ezt a megfejelt klasszikus mondást:M ENTALITÁS INSANA IN CORPORATIONE INSANA

— Már ugyan miért?— ök, szegények, nem hordhatnak Holzer-ié\e szőrmét.
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f i  A  C V. 052TA. L A B O *  A üCO

Kutya van a kertbenFérj. — Mi lelt?Feleség. =  Hagyj, kérlek, hagyj.De drágaságom . . .=  Hozzám ne s z ó lj.. .  Köztünk mindennek v é g e .. .— Nem értelek.=  (Kihívóan): Mi van Gizellával?— (Nagyot néz): H á t . . .  már ezt is tudod?=  Előttem nincs titok.— (Bűnbánóan): Hát ig e n ... bevallom ... Ezzel a Gizellával ugyancsak megjártam . . .  Képzeld . . .  az úgy volt. . .  a múlt héten. . .=  (Fölpattan): Egyáltalán nem vagyok kiváncsi rá.— Pedig olyan szépen indult. . .  A legjobb kilátások, esküszöm . . .  Én igazán nem tehetek r ó la ...=  ( Végigméri): Nyom orult...—  Édesem, csillapodj... Tévedni emberi dolog.=  Nem. Erre nincs mentség.— Ki gondolta volnai hogy ez a Gizella. . .=  (Közbe): Ki ne ejtsd a nevét. És vedd tudomásul, hogy válunk.— Ilyen csekélység miatt? Ugyan k é rle k ...=  Csak nem élek egy ilyen férj oldalán.— Különös, hogy ez a dolog úgy fölizgat té g e d ... Én ártatlan v a g y o k ... Persze, nem akartam szólni n e k ed ... Van- nak dolgok, amiket titkol az ember. Gizellával kevesen kísérleteztek . . .  Ilyesmibe belevágni egy kis merészség kell. . .  Mit tudtam én. hogy rajtavesztek?...=  (Haraggal): Arcátlanság így beszélni egy feleség előtt.— Most már bevallhatok mindent. Gizellában nem csak én csalódtam.=  (Szikrázó szemekkel:) Elég!— Drágaságom. . .  de hát hogy jöttél rá erre a Gizellára? Ki mondta meg neked?=  Máskor, ha Gizellákkal kezdesz, ne hagyd az éjjeli szekrényen a noteszedet.— A noteszemet?=  Igeiv amibe a sürgős dolgaidat Írod.— Hát onnét tudod?=  Igen. A notesz itt van nálam. A saját Írásod. Le nem tagadhatod. Gizella délelőtt tizenegy. . .  Hol volt randevúd délelőtt tizenegy órakor?— Hol? Hát a tőzsdén. Micsoda kérdés!?— A tőzsdén?— Nem is a Hangliban.=  Akkor hát ki az a Gizella?— Papiros. A múlt héten vettem. . .— (Nyakába ugrik): És . . .  én . . .  még . . .  gyanúsítottalak— (Magában:) Jól kivágtam magam. DYMI

Tutajon
Tutajunk lágyan himbált a Tiszán,
Mint lenge hinta, nyári röpke felleg.
A viz szelíd volt, mint egy szőke gyermek.
Mint a levél a csöndes esti fán.

Úgy tetszett: állunk mozdulatlant,
Csak halk ölén, habzsongás ringatott 
Egy helyben állnak igy a csillagok,
Idők szárnyán mi g fordul az azúr.

Kék partvirágok néztek ránk merengön.
Kék fátyolok csillogtak messze erdőn,
Kék volt a hullám-játék is alant.

Mélán zenélt a hab a mély vizáron.
Olyan volt minden, mint egy égi álom.
Mint hosszú. szép, egyetlen pillanat.

SZAM O LÁN YI GYU LA

Kedves Borsszem Jankó!Olvasom, hogy elkészitik az elemi csapások világtérképét. Remélem, hogy a felelőtlen elemi csapásokat is beleveszik a térképbe. Tisztelettel egy járókelő, akit ért néhány csapás.
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/U.4ÎN7/ 5Z£céAJYHÁZ0AN ZOOOOSZ/M SàOftBÔcOr OLTOTTAK KI

Be a nemzetgyűlési múzeumba!íSzcitovszky Béla, a nemzetgyűlés elnöke, akciót indított egy nemzetgyűlési múzeum létesítésére. Kérdést intéztünk betűrendben az egyes képviselőkhöz, hogy mivel gazdagítják ezt a múzeumot. íme a válaszok:)
And r áss y Gyula:— Beküldők a múzeumba egy olyan pártot, amelyben csak vezér van, tagok nincsenek. Ezenkívül legújabb találmányomat mely az izolálást tökéletesíti.
Benárd Ágoston:— A növénykerti részt gyarapítóm. A családfámat küldöm be.
Bethlen István:— Egykori támogatóimat a fajvédőket, de nagyon kérem a műzeumigazgatót szíveskedjék őket spirituszba tenni. 
Csontos Imre:— Lloyd George-ot szeretném már múzeumba tenni, hogy ne legyen a világon csak egy példány ilyen kiváló diplomata. 
Eckhardt Tibor :— Néhány ritka érdekességű lebélyegzett ezrest. De F ábián Bélát is szeretném már a múzeumban látni.
Fábián Béla:— Eckhardtot.
Friedrich István:— Azt a baráti csókot, amelyet Kemál pasától kaptam továbbá a nagy Kemálról Írott harci ének (Kemál, Kemál. Kemál, ma két tojás egy pár) eredeti kottáját.
Gömbös Gyula:— A helyzetnek nálam levő kulcsát.
Kállay Tibor:— A deficitet szeretném már a múzeumban látni. 
Klebelsberg Kunó:— Beleszámítva az Operáét és a Városiét is.
Kiss Menyhért:— Az Ujságüzem-részvények fiókáit és azt a mozdonyt, amely először indult meg a sztrájk után.
Patacsi Dénesi— A Borsszem Jankóban megjelent episztoláimat. Hadd lássa az utókor, milyen okos emberek éltek a nagy háború után. 
Pékár Gyula:— Dantont!
Rassay Károly:— Nagyon szeretném, ha az Esti Kurír-nak legalább az első huszonöt évfolyama a múzeumba kerülne.
Sztabó István de Nagyatád:— A földreform ügyében elmondott beszédeim hiteles másolatát. Azzal éppen tele volna ez a múzeum.
Szabó István de Sokorópátka:— Lásd Patacsi Dienes válaszátVass József:— Benárdról maradt 40,000 aktát örömmel adományozom ennek a múzeumnak.
Wolff Károly:— A választói névjegyzék kihagyott díszpéldányait: örvöst négy elemi nélkül, budapesti lakost "magyar honosság n é l k ü l . __________________________________________

s A r c i p ó  k a p h a t ó

NEUMANN'GÉ2A, Nagymező-u. 44

J A V Í T H A T ÓHÓCIPŐ

Ha megszűnik a passzív rezisztencia...Poincaré (a fejét vakarja): Ajjajaj, attól félek, hogy túlságosan győztem. Most majd az aktív rezisztencia következik.
Hangversenyen— Ennek a Liszt-koncertnek igazán fölemelő hatása van. Akárcsak a hszt-koncemnek.

SZE R K E SZT Ő I Ü ZEN ET EKKéziratokat és rajzokat nem küld vissza a szerkesztőség.
A Borsszem Jankó jelen számát kedden. szeptember 25-én 

zártuk le. — Szombaton, szeptember 29-én nagy szüreti Kagál Kner Izidornál, Gyomán. — Á. F. Ha csak a mi jószándékunkon múlna, akár tetőtől talpig felöltöztetnénk a megfejtőket.— K—ífy. Az anekdota kapóra jött. — C. N. Jaj, nagyon bonyolult. Dehogy értené meg a publikum (pedig a miénk ugyancsak nyiltfejű) ezt a „hátulról mellbe44 irányított szatír-humort.— s. S. Az e heti sütet kevésbbé ízlett Ám azért korántse veszítse el a kedvét. Etiam^dormitat Homeros. . .  — K. P. Sikerült torzítás. — Sajó. Az ilyen tragikus bűnügyi eseményeket nem lehet ezen a módon parodizálni. — Zalaegerszeg. Téved. Nem Zala György után keresztelték eJ. — Antinikoti- nista. Hát nem vesz» észre a tendenciát? A pénzügyminiszter direkt az önök malmára hajtja a vizet a tűrhetetlen dohány- drágitással. Szippantsák be díszelnöknek. — Rendőr. A mi értesülésünk szerint a budapesti főkapitányságon a vendég kinai főrendőrnek leginkább az itteni merénylet-nyomozási copf tetszett. — Financier. Nem igaz, hogy fog-adót tervez a pénzügyminiszter. Pedig azt szívják legtöbben. — Sz. J .  Sajnos, a harag a humorban is rossz tanácsadó. — P. J .  Egy újat küldött be, azt megrajzoljuk. — Több levélről a jövő számban.Szerkesztik: Molnár Jenő és Bér Dezső A szerkesztésért felelős: Molnár Jenő Kiadótulajdonos: Borsszem Jankó lapkiadó r.-L Igazgató: Szekeres Rudolf
KÖZGAZDASÁGA M agyar Ősterm elő r.-t. folyó hó 2?-én tartotta rendkívüli közgyűlését. Elek Gyula elnökigazgató előterjesztésére a közgyűlés elhatározta az intézet alaptőkéjének 330 millió koronára való fölemelését és egyúttal föl- hatalmazta az igazgatóságot, hogy az alaptökeemelést két részletben hajtsa végre. Ezen fölhatalmazás alapján az igazgatóság elhatározta az intézet alaptőkéjének egyelőre 250 millióra való fölemelését és minden 3 darab

régi részvény után 1 darab új részvényt ajánl föl 40,000 korona árban, mihez még 400 korona folyókamat jár darabonkint. Az elővételi jog gyakorlása Budapesten : a Magvar Általános Takarékpénztár r.-t. főpénztáránál (V., József-tér 14) Wienben : az Allgemeine VerkeliTsbank (I., Wipplingerstrasse 28) és a Wiener Lombard- u. Escompte- Bank (I., Schottengasse 10) főpénztáránál eszközölhető.
M in t  é r te sü lü n k , az ezüst- és aranybeváltáson kivül brilliánsékszerbeváltás is eszközölhető, IV., Vármegye-utca 7. Brilliánsbeváltás 10—12-ig. Pénztári órák aranyra és ezüstre 9—5-ig.

Gyerünk 
az Angol 

Parkba
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Képrejtvény akinek egy üveg „EGM A44-likőrt; 7. Somló Sándor (Budapest, IV., Koronaherceg-u. 3), akinek egy Sphinx-„BI-OZONE4*- készletet; 8. dr. Matavovszky István (Nyíregyháza), akinek egy darab P. Márkus Emilia-szappant; 9. Tarján Vilmos 
(Budapest, II.. Morváth-u. 2), akinek egy nagy üveg ZoZó kölni vizet; 10. dr. Bagi Gyula (Kuba), akinek egy doboz „Uhu“ kávépótlékot; 11. Gertler Jenő (Budapest, VI., Andrássy- út 35), akinek két pár Berson-gumisarkot; 12. Holtósy Jenő 
(Rákoshegy, Teféz-u. 34), akinek egy nagy palack „R APIDÜL'* folyékony fémtisztitó szert küld a kiadóhivatal.A* megfejtők között tizenkét jutalmat sorsolunk ki. Ezenkívül negyedévenként külön jutalomban részesül az, aki három hónap alatt a legtöbb rébuszt fejtette meg. Jutalmat csak lapunk 

előfizetői nyerhetnek. Jutalmaink a következők:1* 10 üveg Tavaszi sör. a Polgári Ser
főzde gyártmánya (házhoz szállítva).

3. egy nagy doboz 
„Virág"-féle dessert.

4. egy nagy doboz „Óceán" 
cukrozott gyümölcs.

5. egy üveg „Lysoform",

V I R Á G  O S Z K Á R
C U K O R K A - ÉS  C S O K O L Á D É -Á R Ú G 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. -

Saját gyá rtm án yú  n y a k k e n d ő *  
ú jd o n sá g o k ,  férfi fehérnem űok, 
k a l a p o k  stb. Ú r i  d i v a t á r t i kYAKKENDÖHÁZ
IV.. Kígyó-ucca 5 (Klotild-palota)

6. egy üveg

7. egy Sphinx-„B l-O ZO N E"-készlet (egy üveg szájvíz, egy doboz kettős francia fogpor, egy tégely fogpaszta),8. egy darab P. Márkus Emilia arcápoló szappan,
• 9. egy nagy 

üveg ZoZó 
kölni viz,10. egy doboz „Uhu" kávépótlék,11. két pár Ber son-gumisarok (férfiaknak és nőknek),12. egy nagy palack RAPID O L folyékony fémtisztitó szer.

Tóvárosi nyerteseinket fölkérjük, hogy a nyeremény utal* 
ványért, illetve a jutalomért kiadóhivatalunkban jelentkezze
nek. Vidéki nyerteseink posta útján kapják meg a nyeremény
tárgyat.A Borsszem Jankó 2904. (38.) számában közölt képrejtvény helyes megtejtése: g j v j h a rcA multheti számunkban megjelent talány helyes megfejtését 84-en küldték be. Nyertesek: 1. Komlós Sándorné (Buda
pest, VI.. Hajós-u. 24), akinek tíz üveg Polgári Serfőzdéi Tavaszi sört; 2. gróf Csáky Adorján (Budapest. VIII., Baross-u. 81), akinek egy doboz „Ovomaltine44 tápszert; 3. Szmrecsányi Pálné (Budapest, VIII., Rákóczi-út 25). akinek egy doboz *.Virág44-féle dessertet; 4. Seiler Géza (Budapest, VI., Aradi-u. 30). akinek egy nagy doboz „Óceán*4 cukrozott gyümölcsöt; 5. Jausz János (Budapest. X.. Kőbányai-út 36). akinek egy fiveg „Lysoform“ -ot: 6. Hochmuth Sándor (Gödöllő. Piac-u. 8).

N yakkendők  v i s z o n t e lá r u s i ló k n a k  is

iHilcriM iiltitotol

Il 8 0 R S S Z E MMl
híres régi évfolyamai 
meg rendelhetők a kiadó- 
hivatalban és a Kultúra 
könyvkereskedésében, 
Budapest, VI., Teréz- 

körut 5. szám.Az 1916. évf. 8000 kor.,  1917. .  8000 .. 1918. .  800 0  ,. 1919. .  8000 .,  1920. ,  8000 ,.  1921. ,  8000 ,
Gyermekkocsi készítő és javító üzem

Budapest, VII., Klauzál-ucca 18.számKészít és javít a legjutányosabb árakon mindenfajta gyermekkocsikat
Külön nagybani eladás a legmérsékeltebb árakon



H ely es értelm ezés

— Hát a nagyságos urat nem hívták be ülnöknek az uzsorabirósághoz ?— Már mért hívtak volna be?— Hászen éppen eleget ült mán ilyesmi miatt a nagyságos úr.
Ingatlanok, gyárak, irodák, üzlet- 
helyiségek, lakások, albérleti szobák 

kaphatók
H U S Z A D  A a d á s -v é te li  Ir o d a ,  Z r in y i-u c c a  
n U J é M K  H .  T e le fo n :  8 1 -0 8 .  (G re sh a m -p a lo

t  
Io ta )

99 vér- és Rami[ i â i î V s i i r a ï ’! ! !  i
Rendelés egész nap,

R ák é e z i-ú t 92, I. evn. I, a R ó k u s-k d r  h ázza l svo m b o a

aki ellátja magát idejében AZ UJTERMESU
lakács frná e s t e l i m cégtől, főszer-, liszt-, konzerv- és cakorkereskedés, 

V I I I . ,  Aggteleki-ucoa 7. sz. Telefon : Jó zsef 132-60.
Az á ru t  h á z h o z  sz á llít ju k  I

foto-cikkek
BUDAPEST, IV., KIGYÓ-UCCA 4. SZ.
FÓÜZLET: VII., KIRÁLY-UCCA 69. SZ.

El ő f iz e t e k  Ö n n e k
a BORSSZEM JANKÓ-ranegyedévre 25,000 korona névértékű elhasznált magyar bélyeg beküldése ellenében. JÁSZA I B O R IS K A  b é ly e g k e re sk e d é s  
B u d ap e st, IV .v K o ssu th  Lajos-ucca  6.

HUNGARIAN
*S Í£*w hisky> V  gi Ú $ fGIN

\  i VERMOUTH Ï  V

EGMA
LIKÖR-KÜLÖNLEGESSÉGEK GYÁRA

KÓ R IS-U CCA  1 8 -2 0 .  SZ.

V Á R O S I l e r a k a t

EISNER-DROGERIA
JÓZSEF FŐHERCEG  K A M A R A I SZÁLLÍTÓJA. 

A N D R A S S Y -U T  37. TELEFON : 8 5 -2 4 .

A Pish Lloyd-társulat ivomdáji. Budapest, V.. Mária Valéria-utca 12. (N*om<LaiY«z*ató MÁRKUS PÁL.)


