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A fene egye meg de leforráztam magam ebben a nagy sietségben !
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Mihaszna András
m. kir. röndér szemlélődéseiVan itt ész! Még pedig annyi, hogy nemcsak nímöt márkába, hanem m. kir. koronákba is mögér egy bilijár- dot. Ámbátor hirtelen nem tóm kiszámítani mennyi, csak azt tudom, hogy röttentő sok nulla van benne. A t. pógári közvéÜemény tán azt hiszi, hogy én nem csinálok ögyebet, csak állok a posztomon, mint bel- ügyőr. oszt a külügyér a iülem bottyát se legyingetöm. Nem a fészkes firkan- tyúját! Tessön csak möghallgatni ezt a kis történelmet.Mer. hogy a lajikussok is mög- ércsék. úgy köll a m. kir. álomröndé- szetöt eiképzellni. mintha az vóna az ország pókhálója, oszt én vagyok a posztomon a kövér sarzsipók, — valóságba a m. kir. ész. A pókhálózat végtagjai pedig az ország határajin a titkos röndérek: a határőrök, vámőrök, folamörök. sorompőrök. vagyis magyarul: fináncok. Ezök a pókhálókon mindön gaztettves merényletöt mögtelegráncigálnak néköm, én rögvest mögemésztöm és eggyet rándítok a pókháló madzagján. inán mög van fogva a delikvencs a hálómba. De most jelönleg úgy vót, hogy még furiangossabb tratégiját taktikáztam össze, mer mán nagyon szapora vót a sülledő bajor sörös- hordórul menekülő patkányférög imiaziója. Hát én csak be- fütyültein nékik, mint a hamelni patkányfogó ükkamerádom. oszt maséroztak be utánam a Mosonyi-uccai egérfogadóba. így kerültek horogra a hordgkörösztösök. Most mán anármiskáz- hatnak odabenn, akár a Hirtelen Adolf bajvezérük.De a főkavaró fölvezér eliogatása vót csak a blaváros trompf! Ehhön a jácmáhon két kitróbált betegtiv kamerádomat kűdtem ki. Oszt akkurátusán ügy puffant el mindön monumentum. ahogy előre kihaditervellteir. itt a posztomon. Hát amim az a fáin Ulájin képvisellő úr a határon az immunyitás papianyába takaródzva jóízüven hortyogott a vonaton, oszt éppen arrul álmodott hogy a bajor kampós vekkerökkel hogy robban- csák föl a magos kormányt, abba a pislantásba mellé ült a két kopom, szépen mögmarkolták az inflagrantiiát. merhogy töttön- érték. fura ébredő ábrázatot vágott, kapálódzott a paplanvá- val. de tapéntatosan Jeintötték. hogy: ácsi! Szokás szerint mög is motozták még a nadrágját is. Hát hátul tele vót — összeesküvéssel. Nagyon be vót varrva! ..No, most mán herstellí az

egésznek, tisztött fehér Kun Béla úr!“ mondták a hekusok. ( szt visszakéiutaztak ide a hellembe. Csak azt engedték mög néki — böcsületszóra! — hogy hazamöhet egy kicsit a papírjait röndözni. Jószívüen elengedték, hásze úri bűncselekményözővel vót- dóguk: de aztán sült ki, hogy nem a börzén, hanem az Elakadt Tiborc baráttyánál röndözték széjjel a kompreminálló értékös papirosokat. EbbiM mögén az a tanúság: hogy még az úri delikvencs szavába se lőhet hinni manapság! No de azér ölég dokumenstrum vót a markomba, amikkel rásütöttük a fölébresztők kompániájára, hogy mögint puncsot forraltak.Most láccik ki. hogy az én sokszor lepocskondiázott m. kir. eréllöm és tapéntatom újra mögmentötte az Országot* egy kínaji fődrengéstül. A magos kormányt mög attul. hogy a pog- romuk szerint fehér gajdeszbe kűggyék a Bélistás miliszteröket jómagámmal együtt. De mán erre a nagy ijeccségre mögérde- mölnék egy kis drágasági pótléknak minősitött fizetésjavitga- tást. netán statáiiter. esetleg félliter áldomást ^  mögmentött kormány kontójára.No. öreg vakom, kendnek az orrát is birizgállia a forralt puncs, de abbú kend nem szippant: azér pleventiv okbul be- késértöm az álombiztonsági magánzárkába, nehogy túsznak vigyék el kendet a kampóskörösztösök. M. m. r. m. 1.!
---- ------- O------------FőzőiskolaI Öncsalás azt hinni, hogy megtaláltuk a nőben azt, akit kerestünk. Mihelyt megtaláltuk, már el is veszítettük.2. Egy puritán mondta:— Ha egy asszonynak viszonya van. azt még meg tudom bocsátani. Vannak enyhítő körülmények. De a flörtölő nőket elégetném, mint a boszorkányokat. Undorító fajta. Sokkal önzőbbek. semhogy le tudnának mondani és sokkal gyávábbak, semhogy odaadnák magúkat. Ezek azok a híres tisztességes asszon yok.3. Egy granszenyőr mondta:— A flört a szerelem esszenciája. Mindent ígér és semmit sem ad. Tulajdonképpen ez az élet művészete. Nincs is közönségesebb valami, mint egy viszony. Mindent ad és semmit sem igér.4. Egy nő csak addig a tiéd, amíg nem vagy az övé.-------- c--------- DYM I

B a jo r K ahr elleni biztosító r . -t .  a Bajor Általános 
Hitlerbank alapítása, vezérképviselőt ((//úmvertreter) keres Magyarország részére. Zsidók kizárva (minden megélhetési lehetőségből). Szíves ajánlatok „Bajor Sör-ház-ucca“ jelige alatt a „Münchner Neue Fliegende- kiadójába.

Fee-/ & O Q A / /D rjL
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A  pórtiljárt d axli

— Tyűh, micsoda pompás falat ! . . .  — Jajjj ! — Nem is olyan pompás . . .
Fox blues, a szezon uralkodó tánca
(Történik otthon, ebéd közben, a leves és a hús között)

Férj. — Rémes, hogy -ez a Kati mindig másfélórás pauzát tart az egyes fogások között. Pedig tudjátok, hogy nem szeretek az ebédre várni. . .
Feleség. =  Kivételesen jól teszi a Kati, hogy egy kis szünetet tart. Fontos megbeszélni valóm van veled és legalább elintézhetem. Ebéd után úgy is rohansz hazulról.— (Rossz sejtelmei vannak): Rettenetes dolog, hogy ezen az aszaltszilva-szállitáson annyi pénzt vesztek!=  Egy kis megbeszélni valóm. Jobb ha most* ebédnél elintézzük. Úgyis utána elmész.

(Rossz sejtelmei egyre erősödnek): Parancsolj, f ia m ...— Hogy is kezdjem csák. . .  Hát azt tudod, fiam, hogy a szezon uralkodó tánca a fox blues lesz.Micsoda blueszről beszélsz?— A fox blues. A kék róka tánc. Minden jobb házból való úrinö zsúrján csak ezt a táncot fogják az idén leiteni.# — (Megkönnyebbülve): Hát leitsd te is fiam. Csak a Hor- vát Jelzálog jól viselje magát, az a fontos.=  Mi köze ennek a tánchoz?■— Ez csak olyan szólásmed. Mintha azt mondanám: csak egészség legyen, az a fontos.— És most nekem is be kell iratkozni a tánckurzusra.— (Magában azt gondolja, hogy könnyen megúszta): Nem baj, aranyom, a tánckurzusnak a díját majd csak előteremtjük valahogy. Te csak iratkozz be. Miért nem hozza már Kart azt a húst?!=  Szóval beleegyeztél, hogy bluest táncoljak?— (Érzi. hogy itt baj van): Igen.— Szóval holnap meg vehetem a kék rókát (Nem kérdi, 
hanem mondja.)— (Reméli, hogy talán rosszul hallott, bár a felesége 
részéről mindenre el van készülve): Parancsolsz, kérlek szépen?=  Jóváhagyásod értelmében tehát holnap megveszem a kék rókát.Miféle jóváhagyás? Miféle kék róka?— Nem az előbb mondtad, hogy táncolhatom a fox bluest?— De mi köze ennek a kék rókához?=  Hát te nem olvasol lapokat?— (őszintén): Csak a tőzsderovatot.

=  Úgy látszik. Mert különben tudhatnád, hogy a fox bluest, a. kék róka táncot csak kék rókával á vállon lehet* táncolni, mert így kecses és finom. Ha beleegyeztél a táncba, az annyit jelent, hogy beleegyeztél a kék rókába.— (Dühös): Csak kék rókával lehet táncolni?=  Csak.— No a fene egye meg azt a szűcsöt, aki ezt a táncot kitalálta.=  Ne mutasd ki a járatlanságodat. Ezt a táncot a tánctanárok párisi kongresszusa hagyta jóvá. Ott mondták ki, hogy kék rókával lehet táncolni.— írj talán nekik egy levelet, hogy küldjenek neked egy kék rókát (Végleg dühbe gurul.) Mert mindig ilyet találtok ki. Tavaly előtt kitalálták a lángót, azt csak tangccipővel lehetett járni. Tavaly kitaláltátok a shimmyt, azt csak házi- baráttal lehetett járni, most jöttök a fox blues nevű tánccal, amit csak kék rókával táncolhattok. Eddig még ez volt a legdrágább. De majd jövőre kitaláltok olyan táncot, amelyet csak butonnal lehet láncolni. . .=  Ezek után, kérlek, nyilatkozzál, megvehetem-e a kék rókát vagy vállalod azt a szégyent, hogy a feleséged a szezonban nem táncol fox bluest.— Igen, én vállalom. Vállalom isten és %ember előtt. Én már ilyen vállalkozó szellemű úriember vagyok. Még arra is vállalkoztam annak idején, hogy veled fogok házaséletet élni. Ez volt életem legkönnyelműbb vállalkozása. . .Kati (a sokat aposztrofált, végre bejön és behozza a húst).=  Ne beszélj annyit, fiam, hanem egyél. Kihűl a hús, mióta áll itt már. . .  Egy szóval, felelj, fogsz-e nekem rókát venni a fox blueshez? Fox vagy nem fox?— Fogok, csak hagyjál már békében enni.=  Azért, kedvesem, mert* ha biztosra megígéred, akkor be se iratkozok a tánciskolába, legalább megspórolunk egy csomó p é n z t... -------- o--------  STELLA

Uj cégjegyzésBajorbehozatali és zsidókiviteü r.-t mint bűnszövetkezet.Vezérizgága: Ulain Ferenc. Székház: rövid zárlat miatt a törvényszéken. -------- o ---------
Kedves Borsszem Jankó!Kénytelen leszek tekintély rombolásért bepörölm Uiainékat. Képzelje csak, engem kihagytak a haláUistáróI. Tisztelettel 

egy liberális kormány főtanácsos.
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Æ H &  BUDAPESTI HÍRESSÉGEKL. KRÚDY GYULA

— Nincs mit azon csodálkozni, hogy kertészkedésre adtam magam. Csak folytatom a mesterségemet. Eddig is akasztófavirágokról, puszták rózsájáról, szépséges mákvirágról, Rózsa Sándorról, Viola haramiáról Ír ta m ...-------- o---------
Őszi dal

Nem rügyeznek a fák s nem fáznak a rügyek:
Nem is bántják őket a fűtési ügyek.
Nem rügyezek én sem. de kegyetlen fázom.
Mert. mint a jégverem. olyan a lakásom.

Ja j. de nagy a gondom, édes jó Istenem!
Nincs egy darab fám és nincs egy darab szenem.
Nem is vehetek, mert oly magas az ára.
Hogy a keresetem kevés húsz dekára.

Még az a szerencsém, hogy segít az állam.
Különben e télen lefagyna az állam.
Meg a főváros is ellát maid sok jóval.
Befűtenek ketten a sok új adóval.

S akármily hideg lesz. mielőtt megfagyunk.
Olyan drágaság lesz. hogy beleizzadunk.
S hullhat a hó. fagyhat, mégis de meleg lesz.
Fa és szén nélkül is. ha megint jön egy bessz. . .-------- o--------  FULLÁNK

Aranylakodalom 1963-banSZEM ÉLYEK: Nagypapa, sarki koldus. 73 éves
Nagymama, virágárus leány, 70 éves 
Unokák. Sarki rendőr

(Színhely a Nagykörút sarkán, a hajdani Emke előtt. Repülő
gépek jönnek-mennek, az égboltozaton füstreklámok jelennek 
meg. Minden megváltozott, csak a sarki bakfisok nem fiata

lodtak meg)Nagymama. — Bizony, gyerekek, a nagypapa hős volt. A világháború rokkantja. Nemes római jellem. Ezért jutott ennvire. Amit a kezére adtak, azt tartotta végkimerülésig.
Pistike. — Ugye. a nagypapa volt Przmysl védője a világháborúban?Nagymama. — Nem, fiacskám, száz kötés „Vulkán44 volt a kezén, azt tartotta, amíg tudta tartani. 1923-ban a nagy besszben jutott a kezére. Azután 1953-ban mégis csak föladta.Nagypapa (fejével bólint): Bizony. Pistikém, a te papád is akkor pusztult el. abban a nagy ütközetben, ő a hitvesi hűség áldozata. Tudod, az első feleségét Gizellá-nak hívták, malomtulajdonosnő volt. Egy darabig jól ment a soruk, akkor jöttek az Ínséges idők. Papád, mint hős, tűrte az éhséget, de a gyönge nőt, Gizellát, kosztba adta egy kontreminőmek. Az visszaélt a helyzettel, rosszul kosztoltatta szegényt, s

végül a szerencsétlen csontvázzá aszottat árúba bocsájtottfa. Szegény papád nem is tudta, még mindig fizette a kosztpénzt érte, mikor már Gizella rég el volt adva. Bánatában szegény papád is koniteminre adta a fejét és így születtél meg, kicsikém, te.Loncika. — És én, nagypapa?Nagypapa. — Jaj, Loncikám, nem való azt még ilyen kicsiny leánynak tudni. Te az unokanővérkéje vagy a Pistinek. A te anyád szegény megboldogult Georgia leányom volt. Mindig mondtam neki, ne menj a tőzsdére, ne menj a tőzsdére, inkább, nem bánom, legyél szininövendék. De ő nem hallgatott a jó s z ó r a ...Lonci. — É s ? . . .Nagypapa. — Jött egy vén bankár és fölemelte neki. . .Nagymama (ijedten fölsikolt): Aber, Moritz, nicht vor den Kindern!. . .Nagypapa. — . . .  az alaptőkéjét. Szegény, jó anyád azután nemsokára elbukott. Rég volt, 1923-ban, akkor még őskori szörnyeteg óriás állatok is éltek a földön. Én láttam még eleven Ganz-Danubiust. Nagyobb volt, mint a Sziám elefánt az állatkertiben. Kilenc feje volt és mindegyik veszteséget okádott arra, aki bedőlt neki.Pistike. — És mondd, nagypapa, melyik vadállat volt a legveszedelmesebb?Nagypapa. — Jaj, kis fiam, az egy pici féreg volt, kisebb mint egy bacillus, mert azt sem lehetett' látni. Azzal is úgy voltunk, mint a veszettség-bacillussal, tudtuk, hogy van, de nem tudtuk megfogni, úgy hívták: kontremin. Tönkretette a legerősebb szervezetet is.Pistikéi — És mi lett a vége? Mert úgye már nem él ez a ronda féreg.Nagypapa. — Nem, kicsikém, mert lassanként olyan nagy lett a tábora, hogy már mindenki az ő pártján volt. Akkor titokban elkezdte a harcot önmaga ellen. Kontreminálni kezdte a kontremint. De ezt már nem birta soká, belepusztult. Még nem is olyan régen, körülbelül két é v e .. .Sarki rendőr (itt közbelép és beviszi nagypapát tiltott 
koldulás miatt). -------- c---------  NIMRÓD

Puccskormány — Nagyatádi nélkülolyan, mint a zokni a párja nélkül,,. ., a forgalmiadó ellenőr nélkül.az Esti Kurir Rassay nélkül... a rakott káposzta szag nélkül.„ „ Fedák Sári hanggal és., „  Zerkovitz — zenei jogforrás nélkül.
<y

„A rendőrségen kihTïîîfcatott bajorok kivétel nélkül azt vallották, hogy a Hitler—Ulain-féle puccscól semmit sem tudtak, ök csak a Szent István Porter-sör miatt jöttek Magyarországba. mert ilyen jó sör még Bajorországban sincs. A vallomás hiteléül valamennyien fölmutattak egy-egy üveg Porter-sört, amelyet zsebükben rejtegettek. Megtalálták továbbá náluk azoknak a vendéglőknek és kávéházaknak teljes névsorát, ahol Porter-sör kapható/4 (A Magyar Tévirati 
Hiroda jelentéséből.)
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München — Budapest
Ha Budapest — J JudendorY 
Gömbös mégsem Ludendorff. 
Hatszáz ember nem elég,

. Bár fajvédő tűzben ég.
És ennél több Ulain 
Nincsen, tisztelt uraim.
A nép mégis csak magyar, 
Eckhardt bármit is hadar, 
Lehner bármit is nyerít. 
Cinkostársat nem nyer itt. 
Bajor Kahr-án tanulunk,
S végképp nem bolondulunk.

Közös névjegy

BOBULAIN

Szentségtörök
Ami horog, az nem kereszt,
Ami kereszt, az nem horog. 
Krisztus gonoszt be nem ereszt, 
Ha kezéről a vér csorog.
Ki a kereszt jelében üt,
Horogra jut már mindenütt.

A szerencse útja
(Németből)

A nyomorúság vadonában 
Egy kis Szerencse mendegél, - 
Amerre jár. az ő nyomában 
Ezernyi ember útra kél.

Es mert csak az a vágya mindnek. 
A kis Szerencsét hogy elérje,
Ezért mind mélyebbre kerülnek 
A nyomorúság erdejébe.

P A T A J SÁNDOR

Ü tö tt a záróra

Bethlen. — Tisztelt úr, elég volt a duhajkodásból. Záróra van !Horog vagy nem horog?— Újabb részletek a horogkeresztes puccskísérletről —A rendőrségen lapzártáig semmit sem sikerült megtudnunk, mindazáltal szemfüles munkatársunk addig ült a kávéházban, niíg sikerült neki buzgó tollszárrágás után az alábbi szenzációs részleteket jólértesült ujiából kiszopnia:
Nem horog, hanem kampó -  Ulain elíogatása — A titok

zatos bőrönd — Ulain és a gilisztaAz Ulain ellen fölmerült bizonyítékok közül a döntő Ulain titokzatos bőröndjének egy kampója, mely a bőrönd zárjából kiállt. Alapos a gyanú, hogy Ulain nem is a horog-, de a kampókeresztesekkel állt összeköttetésben. Kézenfekvő tehát, nosy Ulain nem is horoggal, hanem kampóval akart a zavarosban halászni, ami bűnét még súlyosbítja. Még az éjszaka folyamán detektívek mentek szét a város különböző részeibe s huszonhat kampósorrú nem kívánatos idegent állítottak elő. akik közül az egyik bőrkamásnit viselt. Valószínű, hogy ez a kampós-keresztesek vezére. Az most a kérdés, honnan szerezte be Ulain a gilisztát vagy kukacot, melyet a horogra akasztani szándékozott? Ez is kiderült, de a rendőrségen még ezideig a gilisztát titokban tartják az agyonnyomozás érdekében.
Bádog vagy Bódogh? — A bádogkeresztes puccs előkészítéseMa előállították a rendőrségen Pech Bódoghot aki a puncsot bádogedényból szürcsölte. Pech Bódoghot avval gyanu- sitjak, hogy a pesti bádogkereszteseket akarta megszervezni

à német horogkeresztesek mintájára. Döntő bizonyítók ellene, hogy a vasútállomáson vizsgálat közben naptárában dec. 1-ie előtt keresztet találtak, mely bizonyosan az elkövetendő puccs napját jelölte meg. Azonkívül Pech ellen még pozitív bizonyíték az a vérvizsgálat, melyet ellene lefolytattak, tudniillik az is több keresztet mutatott föl.
Még többen akadtak a horograLapzártakor jelentik, hogy a keresztes vitézek közül Ulainon kivül még többen akadtak a horogra. Egyelőre a rendőrség még titokban tartja az illetők neveit, de tudomásunkra jutott, hogy sokan nem nézik jó szemmel Bethlen életfogytiglani miniszterelnökségét. Ezek között van Gömbös Gyula is. aki bár valószínűleg visszautasítaná a miniszterelnöki kinevezést de rossz néven veszi, hogy még ezideig nem ajánlották föl neki. Állítólag Nagyatádi is rajta van Ulain listáján s ez könnyen hihető, mert aki élete nagy részét bársonyszékben töltötte, az feltörné a bőrét, ha keményebb széken kellene ülnie.

Kinyomozták a horogkeresztesek fegyverraktárátMint értesülünk, ma éjjel a detektívek végre kinyomozták a horogkeresztesek fegyverraktárát. Egy budai pincében megtalálták azokat a fegyvereket, amelyekkel a horgosok a pucs- csot el akarták követni. A rendőrségen még egyelőre titokban tartják a dolgot, de mi megtudtuk, hogy egy budai halász pincéjében nagyszámú horgot és kampót találtak. Keresztekre ebben a pincében nem akadtak, tudniillik a ravasz puccsisták a bádogkereszteket a budai tornyok tetejére rejtették el. CA RÁ M Y
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SZ E R K E S Z T Ő S É O  : JÓ R E M É N Y FO KF E L E L Ő S S Z E R K E S Z T Ő : H O S S Z F rY  A . DO LLÁ R
H ossz Ideién közölt viccek után vigalm i adót és hencegés! járu lék ot szám ítunk. A beküldők által tú lm agasra ta k sá lt viccek jegyzését a szer* kes7töségi titkár a szerzővel együtt fö lfü ggeszti K IA D Ó H IV A T A L: Ö R Ö M VÖ LGY-U CCA FE L E L Ő S K IA D Ó : M ISZVÁ R Y SOM A

Szenzációs fölfedezést tett néhány 
szakember a pesti tőzsdén. A fölfede
zés lényege az, hogy a tőzsdén a legis- 
legszerencsésebb esetben még nyerni 
is tehet •

Krausz Simi a múlt hét végén nagy 
sikerrel nyitotta meg nyilvánossági 
joggal fölruházott javítóintézetét A 
legtöbb tözsdepapir már beiratkozott 

•
Hivatalos jelentés szerint a kiván

dorlási láz e héten csökkent Száz 
ember közül, aki a tőzsdén játszott 
már csak ötven akar kivándorolni. 
Csak még a kosztjukkal van egy 
kis baj. *

A vallásos budapesti háziasszonyok 
felekezeti különbség nélkül közös 
hálaadó istentiszteletre készülnek a 
szabad ég, illetve a Szabadság-téri ég 
alatt.Budapesten sok az okos em ber

Kedves Borsszem Jankó! Amerikából a múlt héten jöttem Budapestre. Ahol csak megfordultam, azt a csodálatos tapasztalatot tettem, hogy itt mindenki okosnak tartja magát. „Most már okos leszek", „engem nem lehet többé becsapni", ,,egyszer voltam csak marha életemben", — ilyen és ehhez hasonló kijelentéseket hallottam mindenütt. Informátorom szerint ezek az öndicséretek a tőzsdei bessz megszűntével függenek össze; Most itt maradok néhány hónapig Pesten és figyelem, hány okos ember lesz a legközelebbi bessz idején. Tisztelettel 
egy közönséges eszű amerikai.Pontosan— Papa, mikor lesz igazi hossz?— Akkor, fiacskám, amikor én majd azt mondom, hogy nekem már későn 
jött.

Alulírottak hosszas, illetve besszes fájdalmak elszenvedése után kárörömmel tudatják, hogy hőn utált ellenlábasuk:KONTREMIN N.eltávozott a visszaélők sorából.Temetése a Pesti Eiözvegyült Metresszek Egyesületének kültelki otthonából megy végbe.Csöndes fedezeti részvény és kosorrúk mellőzése kéretik.

Ki adott a kontrem innek kölcsöndarabokat ?Mint teljesen be nem avatott forrásból értesülünk, a kontremin az Unio- szinház r.-t.-tól kapott kölcsöndarabokat. A kontremint azonban súlyos csalódás érte. A darabok nagy részét nem tudta elhelyezni. Akárcsak azok a szerzők, akik az Unió színházainál akarták elhelyezni darabjaikat.
1 AKI VESZ, ANNAK B E SSZ?

Pech— Mit szólsz, öregem, ehhez a gyönyörű javuláshoz?— Mit szóljak?! Gondolhatod, hogy azért kezdődik a hossz, mert én kontreminbe mentem.
Fölfelé . . .

Fölfelé megy borban a gyöngy, 
Jól leszi,
Meri a gyöngyöl kontreminőr 
Megveszi.
ha a gyöngyöt itt egy R.-T . 
Termelné,
Maid menne az a borban is 
Lefelé.Szaporodnak az istenhivőkBudapesten a háromhónapos bessz letörése után újra megállapították a kevésbbé vallásos zsidók, kitértek, keresztények és felekezetnélküliek, hogy: van még Isten az Égben!T Ő ZSD E I SZÍNHÁZRepriz ! Újra színre kerül Repriz!
A  H O S S ZVígjáték több fölvonásban levonás nélkül.Kezdete : az utolsó percben. Vége: bis 120.

APRÓHIRDETÉSEK A HÉTRŐL
OLGICÁT, akitől a bessz elszakított kérem, térjen vissza hozzám. Á ia longue újra szerelmes vagyok.
KÉREM AZT A KONTREMINÖRT,akinek autómat eladtam, hogy további hossz esetén jelentkezzék nálam. Értesítést „Ma neked, holnap újra nekem" jeligére kérek.

SZABADSÁGTÉRI KABARÉ
A kontreminőr

Ki mondja, hogy bujkálok én?
Csak azért is kiállók én.
Kicsi vekker a kezembe,
Bécsi vizűm a zsebembe.
Mindig adok, sose veszek.
Nyereségtől (majd megveszek. 
Lélegzetet is csak adok,
Aztán gyorsan elszaladok.
Eladtam a feleségem.
Mindennapi élésé gém.
Eladtam a tyúkszememet,
A megmaradt tyúk-eszemet.
Eladtam a Friedrich elvét,
Eckhardt Tibi éles nyelvét,
Eladtam, mit hozott Bethlen 
S most az ország fedezetien.
Adok, adok, mindig adok,
Mig vevőre nem akadok.
Adok Csortost, adok Darvast,
Vörös malmot. Csodaszarvast.
Adok fédervejszt és puncsot,
Kvarglit, benzint, horog-puccsot.
Csak eggyet nem adok, tatám:
Életjelt, ha baj volna tán.
Adni. ez a legjobb pálya,
Ha tőzsdénknek van apálya.
Adtam Ganzot, Sál g ót. Rimát 
S igy mondom az esti imát:
Én istenem, jó istenem.
Lezárul most hiindkéí szemem.
S mit kerestem vájjon máma? — 
Csak hármat öt palotámra.
Önök is csak arra lesnek,
Hogy mit adok. s majd megvesznek. 
Nos hát adok tőzsdeviccet.
Becker Bébitől egy sliccet,
Szép Ernőtől limonádét,
Rácz Lacitól öt-hét dádét. . .
Adok, adok, egyre adok,
Mig a maccsban bent ragadok.
Nálam tninden eladó ma:
A legrégibb zs. adoma,
A legfrissebb pesti pletyka.
Dugóhúzó és ostycpka.
Eladom az imaszékem.
Eladom az üdvösségem, —S mivel már tíz milliárd nyom: 
Grófnak adom el a lányom.

Bessz utánlegelőször v o w v « n  nyugodtis vegyen  lélegzetet
és

adjonhálát az égi ellenkontreminnek.
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A  K ö ly ö k— A hires Chaplin-Coogan-film után —

Ulain-Coogan beveri az ablakot, hogy a nevelőapja- I Bethlen főrendőr. — Úgy, bevered] az ablakot? Én 
nak, Gömbös-Chaplin üvegesnek munkát adjon. | beverem a fejedet. Hozza majd azt rendbe a kompanistád !

B O R S S Z E M  JANKÓ A SZ ÍN H Á ZB A NHubay Jenő
Míg mások puccsban operálnak.
S idegent próbálnak behíni:
Ö zenét ír az Operának. —
Ha már puccs, hát legyen Puccini!
Az ilyen puccstól nem fogház telik.
Hanem színház — az utolsó helyig.----- o—Töprengés— Vájjon miért van hossz a színházjegyekben, mikor olyan lanyha a kereslet? — c—

A Nemzeti Színház igazgatóságaannak közlésére hatalmaz föl bennünket hogy a Nemzeti egységet semmiféle Baior-d szakadás nem fenyegeti. A Rainai - elszakadáson, sainos. nem lehet változtatni.
Tönödések

Seiffensteiner SolomontulO  0  hittanórán kérdez o tanító o N ád
iul: ..Mondjad meg nekem, ki volt Mózes
iül oz édeson.vjo?u — ..Mózes édesonyio 
volt o fáraónak oz üvé lángyo.u — ..Te 
szamár, oki vádi. hát nem tanultál, hódi o 
fáraónak o lángya Mózest edf kosárbo 
tolált o tenger szélin?“ Mire o Náei moso- 
logva felel: .Ezt mong.va ü!“  — Cinee- 
conce o faivédü képviselőkről is őzt ókor
iak nekünk mesélni, hódi ük o kereszténgy 
erkiilcsnemesitést tűzték ki moguknak eél 

ianánt. Sakhodi mink látjuk, mire medi o iáték és mink is 
gandalunk mosologva: ezt mongyák ük!

Logikusan— Na, csakhogv itt van a hossz! Biztos, most már olcsóbb lesz minden.— Miféle badarságokat beszél össze?— De kérem, ha a bessz alatt kétszer-háromszor lett drágább minden, akkor biztos, hogy a hossz alatt pont az ellenkezőié történik. -------- o ----------Pénzügyi töprengés— Hány magyar koronát kellett volna adni egv német márkáért. ha sikerült volna a Hitler-Ulain-puccs?-----------y-----------A feldönthetetlen
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Távirat Kebelbarátnőim
HITLER, Muenchen

Csupa szimpatiaabool mi isboer- 
toenbejütöttünk. Xoezbejoett ake- 
daalyok miatta zsidook eelete pro-
longaalva ___ 0___  ULAINÖnálló töprengés— Vaj ion mennyivel kellene esnie a lisztáraknak, hogy berlini ára legyen a kenyérnek?M üncheni hírA ..Kampóskeresztesek** ellen a baior zsidók „Kanipós- orrúak** néven szervezkednek Jiiler vezetése alatt. (Szintén 
Adolf.) -------- •---------

— Na ne mondd!— Már a besszben megvettem Holzer-nél a feleségem bundáját.

Mióta Sátoralja Nándor elsőnek betiltott szexuális irány- regényét olvastam, irigykedve nézegettem a daliás levanthé- ket. akik nemcsak a börzén, de a nők körében is „erős kezeknek4* bizonyulnak. Kezdtem nők után járni. Először Tév Eszti klasszikus táncosnő perdült életembe, aki éppen kéznél levő lábaival kezelt, őnagysága a Zsebére Mascotte színpadáról bűvölt meg, hol lóugrás szerint táncolt.Ennek a bájlénynek a kávéházban kabátkicserélési ambíciói voltak, tehát pályát cseréltem, Luc Erna kisasszonyhoz pártoltam át. Ez a drága hústömeg jobb lábán három tyúkszemet, balkézről két barátot rejtegetett. De hetenként egyszer kivágta őket. (Nem a tyúkszemeit, a barátait.)Harmadik esetem Augusz Tusi volt, aki nyáron a Tó-mozi vízi lepedőjén Chaplint imádta. Mondtam egy chap linket neki, hogy rokona vagyok a nagy filmhumoristának, hasonlítok is rá, nézze meg a lúdtalpamat.— Jelenleg hajadon vagyok — kezdte önvallomását szop- tatósdadaista mederben és modorban. — Legutóbbi sírig tartó szerelmemmel dr. Klement med. univ.-ot boldogítottam, mikor Orsován voltam a helyiérdekű „Grand Zech“ kaffában főpénz- tárosnő. . .  de aztán. . .  Decemberbe* Debrecenbe lement Klement. Orsóvá orvosa.A poétalelkű fölirónővel ölelkező rímekben beszéltünk.Utolsó pártnerem egy Besszi nevű hosszú nő. egy kontre- minőr neje volt. Ezidőben fölöttébb lanyhán éltem. Gyönge volt a kosztom is. Ebédre sajtot ettem volna, de a sajt keresztülesett saját lyukain. Keserű vacsorateámat is csak a mennyezetről madzagon lelógó kockacukorra bámulva édesíthettem meg. Besszi mindent feledtetett velem. Még az adósságaimat is. És sok mindent juttatott eszembe. De az utóbbival még várok. Mihelyt letörik a kontremint. rögtön eszembe jut a legfontosabb, az, hogy Besszit csak az az én illúzióm szépítette, hogy besszben is jól éltem. c. n.

A doktor ur— Kiderült, hogy Szemere Béla dr. nem is a Fehér-Kereszt főorvosa, hanem a Horog-Kereszt betege.
OVOMAUINE A

KflNDCNNAPt 

É lfT  IZGALM ÁBAN  

KIMERÜLT. fiiPAOTSZBVtZCT E D Ó S IT Ó JC

Díjtalan szemorvosi vizsgálat
& &  „R efractió" Speciális látszerószeti intézet Szervita-tér 6, d. e. V ilR —1-ig  es d . u. 4 6 -ig  &
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Egy régi küszöbnél Páti Ka-ava tás
Sok év után voltál a házban.
Mcl.v otthonoá volt haidanán?
Hol minden zug: oltár — s alázva 
Mentél be egykor ajtaján;

S hol őszi estén, ha a bánat 
A kályha mellé ült veled.
Halkan bejárta a szobákat 
Halott szülőktől üzenet. . .
Én. mikor a küszöbre léptem.
Nem bírtam egy szót sem beszélni. 
Érzém, a könny arcomra hull.

Idegen asszony jött elébem.
Oly furcsán nézett rám e néni 
S kérdezte: kit keres az lir?

SZAM O LÁN YI GYU LA

__________ APRÓHIRDETÉS__________
HÁZASSÁGKÖZVETITÖ* a hosszra való tekintettel újra fölveszi üzemét. Visszament parthiekat összeragasztok.
Fölirás egy berlini kávéházban

Vass József. — Ma, amikor annyi orvos betegszik bele a politikába, igazán szükség van minél jobban fölszerelt patikára.órai billiárd =  250 milliárd 1 órai billiárd =  1 billiárd
Reb Menachem Cziczeszbeiszer

válogatott átkozódásal— Ledien tenéked olejan zseniális ha
verod. mint oz Ulajin oreság!— Ledien tenéked olejan zseniális ha
verod. mint o Hitler oreság!— Oz ébredü oreságoknak ledien 
mondva oz o finam pénz. omi a madiar 
koronábul lenne oz û oralmuk olott!— Azon o péndzen küüjün teneked 
kosztolni mogodat. omit mostand o pén
zed otán kosztnak kopsz!— Ledien tetüled o rögeszme, hódi 
meg todod djűzni o Poincaré oreságot!-------- o--------

Jajjj!Egy ébredő így morfondált a múlt hetekben:— Mi a fenének iön ide az a sok bajor? Nem elég baj-orr nekünk ez a sok Dob-uccai fai-orr?
Előrelátás— Na látod, mindenki azt mondta, marha vagyok, hogy besszben nősültem. Pedig nekem volt igazam.— Hogy-hogy?— A hozományon olcsó papírokat vettem és alig pár napos a hossz, máris kisült, hogy nem szerelemből nősültem.

A puccs fuccsának hírérea magyar bor- és a bajor sörrészvények árfolyamemelkedése megszűnt. -------- o -
A Dob-uccában— Hallottad, hogy Ulainék hogyan szeretik a zsidókat?— Szeretik?— Igen! Irtó rokonszenvet éreznek irántuk.

Kevesebb 
pénzbe kerüla kávéja, ha babkávé és pótlék helyett egymagában az újfajta 
„ENRILO“-ból készíti. „ENRILO" tökéletesen pótolja a babkávét. Erősebb, táplálóbb, ízletesebb és ezenfelül a használatban r e n d k í v ü l  olcsó is. Eme k ü lö n le g e s s é g  m inőségéért gyártójának, a FRANCK HENRIK 
FIAI cégnek világhíre szavatol.

ENRILO
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A villamos

(Gazoldus electricus carambolans)A villamos az erpelősök osztályába tartozik. Hatalmas izmai közül különösen az emelőizmai vannak kifejlődve amelyekkel a legsúlyosabb tarifát is könnyűszerrel magasba lendíti. Tipikus ragadozó. A többi vadállattól eltérően nem erdőkben, hanem népes városokban üti föl tanyáját, mert így bővebb zsákmányra tehet szert.Nagyon vérszomjas s bár rendesen tele van, mégis mindig újabb prédára szaglászik. Vadászataira ritkán jár egyedül, hanem, különösen a körutakon, ahol a legtöbb áldozatra van kilátás. ketten. hárman össze fogódzkodva rohannak eleség után. Hangja különösen cseng és rendszerint csak akkor szokott diadalmasan megszólalni, amikor már ráugrott áldozatára, ínyencségére jellemző, hogy villát is hord magánál.A homlokán égő Káin-bélyeg van, amely a viszonylatot jelenti, a közönségnek azonban csak iszonylatot jelent4, ha látja.Esténként nagy közös barlangba gyűlnek össze, ahol megbeszélik a másnapi programot. A rendőrség és mentők erőfeszítései eddig meddők maradtak a szörnyeteggel szemben.
A triumvirátus— Tudod-e. miért kellett a puccshoz egy ügyvéd, egy építész és egy orvos?

—  ?— Hogy a port elveszítsék, hogy a fellegvár összedüljön. és hogy a beteg ügy meghaljon.© © SZERKESZTŐI ÜZENETEK | ©®Kéziratokat és rajzokat nem küld vissza a szerkesztőség.
A Borsszem Jankó jelen számá' kedden, november 13-án 

zártuk le. — M. l. Kettő-három hangulatos. Sorát ejtjük. 2. Jó kor esett bele: vigasztalódjék a bessz-viccekkel. —  K — f y . Milyen kár. hogy a néhány jó ötlethez hiányzik a megírási készség, a formaérzék, szóval: a kiviteli technika. — Nimród. A rossz írás miatt képtelenek voltunk átrágni magunkat az összepréselt sorokon. Több napi tanulmányt igényelne a kézirat
GVegyenek:

TÁBLAÜVEGET,Padozati üveget,
DRÓTÜVEGET,Tetőfedő cserepet Üvegből,
ÜVEG TÉG LÁT,stb. építési
ÜVEGANYAGOT.Telefon : 8—88

BOLGÁR PÁL
BUD APEST,

V ., AULICH.UCCA 8. SZ.

El ő f i z e t e k  ö n n e k
a BORSSZEM JANKÓ-ranegyedévre 50.00) korona névértékű elhasznált magyar bélyeg beküldése eüeneben. JÁSZAI BORISKA bélyegkereskedés  

Budapest, IV ., Kossuth Lajos-ucca 6.

végigböngészése és rébuszainak kitalálása. Humort így eltemetni igazán könnyelműség. — K. E. 1. A papírnak csak egyik oldalára tessék Írni. 2. Ami találó, megielemk. — Irodalmár. Barát Árminnak, a klasszikus német költők épp oly hivatott, mint Idkes tolmácsának ebben a könyvinséges időben két gyönyörű kötetet köszönhet a magyar irodalom. Heine halhatatlan „Buch dér Liederu-jének teljes magyar fordításán kívül Lenau legszebb verseinek formás, művészi átültetésével lepte meg a közönséget. Finoman ötvözött munka a Barát Árminé, a műgondon kívül az átérzés és átélés poéta-izgalma teszi különösen becsessé. Az amatőr-példányokat nyilván pár nap alatt szétkapkodják, akik a szépet és nemeset szeretik. — H. M. Nem rossz. Hogy mit* fog énekelni Vass József, ha egyszer mégis búcsút kell mondania a lakáshivatallal összekötött népjóléti minisztériumnak? ön szerint ezt: „Voltam király Lakázsiában. . . “ — H. V. Kettőt fölhasználunk. — Üllői. Nem elég furfangosak. — Humérosz. Az ötletek gyöngék. A kis karcolat bevált, j — Több levélről a jövő számban.Szerkesztik: Molnár Jenő és Bér Dezső A szerkesztésért felelős: Molnár Jenő Kiad('tulajdonos: Borsszem Jankó lapkiadó r.-t* Igazgató: Szekeres Rudolf
Végre kincset leltem, igaz boldogságot,Még annál becsesebb, mert nem szükség őrzeni : Csodás hatásodnál jóttévő lysoform Nem is mertem volna többet reméleni.

KÖZGAZDASÁGAz Angol-M agyar Bank igazgatósága elhatározta, hogy a november 24-ikére egybehívandó rendkívüli közgyűlésen javasolni fogja az intézet alaptőkéjének 1300 millió koronáról 2400 millió koronára való fölemelését. A javaslat szerint az intézet mindenekelőtt 650,(00 új részvényt bocsájtana ki, melyeket 2: I aiányban még megállapítandó árfolyamon a régi részvényeseknek ajánl töl. Ezenkívül 450,000 részvényt bocsát ká, melyeknek átvétele legelsörendű angol és amerikai cégek által biztosíttatott. Az ú részvények kibocsátási árfoljamát a köz- g ülést követő igazgatósági ülés fogja meghatározni és a régi r szvénvesek re vonatkozólag a 2\000 koronás Árfolyamot semmi esetre sem fogja meghaladni, mig a szabadkézből eladott részvények eladási ára ennek az árfolyamnak többszörösét jelenti. E tőkeemelés révén az Angol-Magyar Bank saiát kimutatott tökéi körülbelül 40 milliárddal fognak szaporodni.A Viktória Botor < s Faárú r.-t.

minden régi 200 K névértékű részvényt 1000 K névértékű részvényre cserei át ingyen. Ugyanekkor minden régi után egy új 10CO K névértékű részvény vehető át darabonként 4000 K árfolyamon Bauer Jenő bankházában (IV., Szervita- tér 5).Az Unió** des Usines et des r x -  p lo ita 'io n s Forestières de Nasicezévi október hó 27 iki közgyűlése 589,401.58 svájci frank tiszta nyereséget és 3 svájci frank osztalékot állapított meg az 1922 —23. üzletévre. A szelvényeket a Banque de Paris et des Pays- Bas genfi fiókja és a Hazai Bank r .-t Budapest váltja be a svájci szelvényadó levonásával.A gró* Csáky László p rtk fd lvl vas- és acélg\ ár r -t. rendkívüli közgyűlése elhatározta alaptőkéjének 210 millió koronára való fölemelését. Az elővételi jog 1:1 arányban 6000 K-ás áron tolyó hó 19 töl 24-ig bezárólag (d. u. 4-töl 6-ig) lesz a Budapest-Li- pótvárosi takarékpénztár r.-t.-nál gyakorolható.
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. _____

HÓCIPŐ
s A r c i p ö  k a p h a t ó

J A V Í T H A T Ó
NEUMANN GÉZA, Nacymező-u. 44

E z ü s t  a v ö M s z l e t e k



46. szám B O R SSZ E M  JANKÓ 11. oldal

Képrejtvény

A megfejtők között tizennégy jutalmat sorolunk 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. Egy darab szőrme (szállítja: Palugyai szűcs, Nagy- mező-ucca 42),2. 10 üveg Szent István duplamalátasör. 

a Polgári Serfőzde gyártmánya (házhoz szállítva),
3. egy doboz

4. egy nagy doboz 
.„Virág1'-féle dessert.

5. egy nagy doboz „Óceán' 
cukrozott gyümölcs,

6. egy üveg „Lysoform ",

8. egy Sphinx-„Bf-OZONE"-készlet (egy üveg szájvíz, egy doboz kettős francia fogpor, egy tégely fogpaszta),9. egy darab P. Márkus Emilia arcápoló szappan,10. egy nagy 
üveg ZoZó 
kölni viz,11. egy doboz „Uhu" kávépótlék,12. két pár Ber son-gumisarok (férfiaknak és nőknek),13. egy nagy palack RAPID Ü L folyékony fémtisztitó szer,14. a Borsszem Jankó egy évfolyama (1917—1922. évekből).

Fővárosi nyerteseinket fölkérjük, hogy a nyeremény utal
vány ért, illetve a jutalomért kiadóhivatalunkban jelentkezze
nek. Vidéki nyerteseink posta útján kapják meg a nyeremény- 
lárgyat.A Borsszem Jankó 2911» (45.) szániában közölt képrejtvény helyes megfejtése: p ö lfo r d u lt  v i lá gA multheti számunkban megjelent talány helyes megfejtését 97-en küldték be. Nyertesek: 1. Hacker Pál (Budapest, VII., Murányi-u. 45), akinek egy darab szőrmét; 2. Gertler Jacques (Budapest, VI.. Király-u. 44), akinek tíz üveg Polgári Serfőzdéi Szent István duplamalátasört: 3. Muzsnay Ferenc

(Budapest. II., Batthyány-u. 59), akinek egy doboz „Ovo- maltine“-tápszert; 4. Frischer Béláné (Budapest, VIII., Nép- szinház-u. 18), akinek egy nagy doboz „Virág“ -féle desser- tet; 5. Prém Dezső (Budapest, VI., Izabella-u. 61), akinek egy nagy doboz „Óceán** cukrozott gyümölcsöt; 6. dr. Farkas Józseíné (Budapest. VIII., Baross-u. 45), akinek egy üveg „Lysoform“-ot; 7. Reményi Antal (Budapest, II., Csalogány - ucca 35), akinek egy üveg ,.EGM A“-likőrt; 8. Heller Ilona 
(Budapest, VIII., Szövetség-u. 28/b), akinek egy Sphinx-,,BI- OZONE“ -készletei4; 9. Goldmann Béla (Budapest, VI., Aradi- ucca 22), akinek egy darab P. Márkus Emilia-szappant :10. Polnisch Ottóné. huszárszázados neje (Budapest, I.,Bellevue-szálló), akinek egy nagy üveg ZoZó kölni vizet:11. Nagy Béla (Budapest, VI., Vörösmarty-ucca 48), akinek egy doboz „Uhu“ kávépótlékot; 12. Márkus Pál (Buda
pest, V., Mária Valéria-u. 12), akinek két pár Berson-gumi- sarkot; 13. Frank Zoltánné (Balatonboglár), akinek egy nagy palack „RAPIDOL** folyékony fémtisztitó szert: 14. Sípos Lajos, fodrász (Budapest, VI., Andrássy-út 79), akinek a Borsszem Jankó egy évfolyamát küldi a kiadóhivatal.

V I R Á G  O S Z K Á R
C U K O R K A . É S  C SO K O LA D É-A R Ú Q Y A R  R.-T. 
. BU D A PEST , VII., N E F E L E J T S -U C C A  12. -

imlciiw HiraMil
ii m i i  m i
híres régi évfolyamai 
megrendelhetők akiadó
hivatalban és a Kultúra 
könyvkereskedésében, 
Eudapest, VI., Teréz- 

körut 5. szám.
Az 1916. évi. 8000 kor. 
. 1917. . 8000 .
. 1918. , 8000 ,
• 1919. , 8000 ,
. 1920. . 8000 .
. 1921. . 8000 .

Saját gyá rtm án yú  n y a k k e n d ő *  
ú jd o n sá g o k ,  férfi fehérnem űek,  
k a l a p o k  stb. Ú r i  d i v a t á r u kAT ,7AKKEND0HAZ
IV.. Kígyó-ucca 5 (Klotild-palota) 

Nyakkendők v is z o n te lá r u s i tó k n a k  is



— Csak azt nem értem, mi szükségük volt a horogkeresztes puccsosoknak Szemerére, a gyermekorvosra?— No hallod, hát ők csak ismerhetik egymást. Részint csupa kiskorú, részint fenegyerek ez a díszes társaság.X oto-cikkek B
BU DAPEST, IV., KIGYO-UCCA 4. SZ.
F Ő Ü Z L E T :  V IL, K IR Á L Y  U C C A  6 9 ,  S Z .

i r i l l i á n s o k a t ,  ü & ’S f.'l'A W .V S  
I Székely Emil ékszerüzlete,
C im re  te s sé k  figye ln i.

(Teréz-templommal szemben.) 
T e le fo n :  J ó z se f  105-35.

Ingatlanok, gyárak, irodák, üzlet- 
helyiségek, lakások, albérleti szobák 

kaphatók
M U t l Á D  A  a d á s -v é te li  Ir o d a ,  V.. Z r in y l-u c c a  1. 
n y j á M K  #%■  T e le fo n  : 81 - 08. (G re sh a m -p a lo ta )

um
I S^űvészies képkeretek |

Kézimunkák szakszerű keretezése
Váradi Bélánál, Budapest, Andrássy-út 43|M'

m m w a
i r »  v ér- év nem i hete* 

0«k r é e v é re .

M«l Silnrtn-illít
Rendelés egész nap

fté k é o zi-ú t 02, I. e m . I, m R ó k s t -k é r h á z z a l  tz e n s b ts

itt HUNGARIAN t t i  
^ W H IS K Y (A . GIN

f  Æ t s . Iu r n u n i i T U  !  .\IVERMOUTH

EGMA
LIKÖR-KÜLÖNLEGESSÉGEK GYÁRA

KÖRIS-UCCA 1 8 -2 0 . SZ.

VÁROSI l e r a k a t

EISNER-DROGERIA
JÓZSEF FŐHERCEG KAMARAI SZÁLLÍTÓJA. 

ANDRÁSSY-ÚT 37. TELEFON : 8 5 -2 4 .

A Psak Uoré-társulat irrotsdájs, Budapest. V , Már « Vilétie-utca 12. (Nrotsdaiff^Rató MÁRKUS PÁL.)


