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;* **• :- M -, StabilizációPénzügyünkben valahára Kerül némi ráció:Megmenti az ország sorsát A stabilizáció.
lljra boldog, újra nagy lesz Reszkess Bukarest és Prága, Ez az árva náció, Sőt: — trema Bisanzio! Megszületett megváltója: Félelmetessé tesz minket A stabilizáció. A stabilizáció.A konszolidációhoz Ez az első stáció.Megállít minden kilengést A stabilizáció.
Lesz e honban már kultúra '  Ez az igaz szellemi ma- És cibilizáció. Terializáció,Föllenditi mérlegünket Mit vattábul produkál most A stabilizáció. A stabilizáció.S végre szegény Hegedűsnek Oráció, érte harsanj! Rehabilitáció, Hozzá zengj, ováció! így még ö sem dúlt itt. mint ez Étjen, éljen, éljen, éljen A stabilizáció. A stabilizáció! (JÁ SZ )

Mihaszna András
m. kir. röndér szemlélődéseiVan itt ész! Még pedig egészen csordultig. Merhogv éppeg a minap szuretöltünk * helöíe egy 50 évfolamos lubreiumot. Éppeg az aranvlagzink kárlátóián kocingatok Máté Mátvás öreg kamarádommal. amikor azt olvassák saiátkezüleg a desrugti\ kél- pes uiságbul. hogy: Csongorádon is szél pukkantottak egy bűzgombát a zsidóbálba, de köröszténvöket trafá’t. No. a íilokszíérög ögye ki a magvát ennek a gomba termésnek, jó elvetöt- ték. hogy még a zártában vidékön is mögteröm. Mán pedig azt hittük, hogv mink ketten a taranclia követség előtti posztolásunkkal még az irmagiát is kiirtottuk. Vártuk is ér e a kitüntetést, de a házmestörné kapta mög az ezűst- metáluát. merhogv a buzgombát vízzel lepriccölte.Hát a Márficsur! — az kutya? Most is ott bakugrándozik a dutyiba, mint bolond szimtiláncs, mer azt hiszi hogy mi azt hisszük, hogy ü csakugyan bdondgomhát övött. Oszt még iienökér is birizgálgat a desrugtiv firkászhad. hogy aszongvák: ez mind’ éídöskevés* bizttossan a titkos hatalom kötözi mög a kezünket. Könnyű így szavailani. de itt a székesíölvárosban annyi gaztettves székel, hogyha két cutat kezünk* vóna. az is kevés vóna az összeiogdosásukra. Pedig most mán biztos is vagyok, de abba még magam se vagyok biztos, hogy a testi- lelki öreg cimborám, a Máié Mátvás. nem-é valami titkos szó- gálatvezetö brigadéros. Merhogy mostanság úgy osztogattvák a brigadérosi rangot, mint régönte koronázáskor az aprópénzt vagy jelönleg máma a föltanácsosi címet.No de kivágta a rezet a szögedkeru éti íősarzsikamarádom is: a Szalay Jóska tekéntetös főkapitány úr. aki mögmutatta hogy m. kir. eréllel. de tápén ta tnélk üli szabadkézbül hogy köll a szabadlábukrul összeíogdosni a sötétbe bujkáló grenadiro- sekat mög brigadérosokat. Büszke is vagyok a földimre. merhogv az én kezem alatt nvőlt a fejem fö’é. De a kis Borbola is nekigvürkőzött. oszt a szögedi toronyaiia tele vót az ászló- ajiával. Hallom: derékaüat mög paklanvtakarót kévánnak a szögénlegényök. Hát egv kis síbolt perzsaszőnveg fészkesíitv- fenével kipitvkézve. — nem kéne? No de maid ráiuk teríti a vizes lepedőt a Csatárium. ha van még egy kis igasság a magosságba. Ki köM irtani a mérges bolondgombákat, hogy ne lögyön se héjjá, se magva!Hát egy kis Joórend ammán van Csongorádon: mer héjiába! — a kakastollas csongorádi csöndérök a régi m. kir. tapéntat- tal kiszödik a vallomást még a gombavető bainokbul is. Lám. nemcsak a fölvárosi, hanem a vidéki álomröndészetöt is föl- ébresztötték az ébredők, pedig sokáiig altatgattuk a hótt- pontvukat. De hát ü’en a világ forgása: ma néköm. hónap néköd!Azér hát öreg vakom, forogjon be kend a régi kovártéira. ott kend megszokta mán, hogv pakianv nélkül is szépet álmodik. oszt nem ébredőzik bötstelen gondolatokra ebbe az úi szök- döső esztendőbe. Hát csak befelé, m. m. r, m. l.J

Nem igaz,hogy Kállay Tibornak sziszifuszi munkába kerül a korona zürichi árfolyamának leszorítása:ttogy Héjjas Iván hallgatta ki Szrubián rendőrkapitányt; hogy most már Lehner-Lendvai fogia használni az ..istennyila*' címet és jelleget:hogy Wolff Károly csak a nagy hidegtő! fázik: hogy Eskütt Laios jogtalan jogutódai sürgették ki a kivitel szabaddá tételét:hogy az export teljes fölszabadítása után Pékár ót Comp. darabjai is kijutnak a külföldre:hogy Sándor Pál azért sürgeti a zsidó egyetemet, hogv az ébredők ne tévedjenek az igazoltatásnál:hogy az Arvizsgá"ó Bizottságra bízzák a korona letörését.

Nem szabad a rinocéroszra gondolni. . .Az aranycsinálás titkához tudvalevőleg hozzátartozik, -hogy kotyvasztás közben nem szabad a rinocéroszra gondolni. Ergo: mindenki rágondoB s persze ezért nem sikerül az aranycsinálás.A nagykanizsai kaszárnyában fölolvasták egy uszító lapnak a sakterkésről megeresztett förmedvényét* azzal a célzattal. hogy kioktassák a legénységet, hogyan kell viselkedni nyilvános helyiségekben, ahol netalántán — sakterkés volna kéznél. Ha nem olvasták volna fői azt* a dühöngő, cikket a legénység alighanem máig sem tudná, hogy ilyen cikk egyáltalán megjelent.
Morál: nehéz ott konszolidációt csinálni, ahol közben a sakterkésre gondolnak. -------- o--------

M icso d a ?... Gömbös életunt?. . .
Kedves Borsszem Jankó! Amint olvasom, Gömbös Gyula azt kívánja, hogy a , zsidó fajvédők4* ugyanolyan .lojális*4 fegyverekkel harcoljanak ellenük, mint amilyenekkel ők harcolnak a zsidók ellen. Ejha! Ennyire megunta volna már Gömbös az életét? Üdvözlettel egy logikus fej.

° Elvesztettem
<o

a  r e n d c s in á lá s h o z  szü k ség es e r ély e m e t. A  b ecsü letes  
m e g ta lá ló  i l l ő  ju t a lo m  ellen éb en  ta rtsa  m eg m a g á n a k .

H A K O V S Z K V  I V Á N  s.

Akiknek már nem kellHa a kormány a főtanácsosoktól kérne tanácsot, hogy fönntartsa-e a numerus clausust, biztos, hogy valamennyien igennel felelnének. Tudniillik: numerus clausust tanácsolnának a főtanácsosi -kinevezések körül.
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Hóeséskor
Csak Inilli. hulli. hó fehér vírusa, 
ti szomorú, setét vitásra.
Hol nincs virág most. nincs falomb. 
Erdő. mező mind sirhalom.

Csak hulli. hulli. hő fehér vírusa 
E szomorú, ledér világra.
Ahol gonoszság, bűn terem 
Es szenved annyi büntelen.

Takard be a fekete földet.
Hogy tas.v ne érien zsenge zöldet. 
Mélyén békén aludjanak.
Amis megint ki gyűl a Nap.

Hogy maid. ha úi pacsirta szól. 
Fölkeljenek a sir alól 
Es hozzanak kalászt, falombot: 
Vidítani a gyászt, a gondot.

Hogy maid. ha úi remény dalol.
Eeljöjjenek a mély alól 
És hozzanak piros, friss álmot: 
Megváltani e rossz világot.

SZAM O LÁN YI GYULA

Indiszkrét kérdésBefútta az arany középutat a hó?
Ja jjj!— Hallottad, hogy Héjjasf a rendőrségen tartották?!...— Igazán?!Igazán. Szóval tartották . . .

Bűnügyi regény három sorbanAz ÉME kezet mos Piroska János festSzalav főkaDitány tisztit
— -- —— -
MűfordításBurchgang verboten tilos a megszökés. Globetrotter =  valástipró.Weingarten - sírkert. uberhaupt =  kalap.

L é p é s r ő l - l é p é s r e

Levél egy amerikai nagybácsihoz
Kedves Bácsi kánt avval kell kezdenem, hogy legutóbbi e- vele teli volt a mi viszonyainkat illető ferde nézetekkel ellenben egy do'lár sem volt benne.Nem. . .  súlyos tévedés. . .  . A Nép"-et nem a Rombac’i- uccában nyomiák. csak inkább ott érzik sokszor, hogy ..A Nép* megjelenik. Abban is téved, min ha ..A Nép“ zsidólap lenne. Ezt abból következteti, hogy állandóan a zsidókkal foglalkozik. Ebből csak annyi igaz. hogy nem é het meg a zsidók nélkül.Abban is tévedni tetszik, hogy az egyetemre iáró zsidó diákok tagadják izraelita voltukat és ezért van szükség gyakori igazoltatásra. Megmondják ők mindig az igazat és Ite is törik érte a fejüket, de csak akkor, ha az egyetemre mennek, sőt még akkor sem mindig, csak például olyankor, ha valamelyik miniszter külföldre utazik.Azt a tévedését is helyre kel igazitanom, hogy a minisztereink azért mennek oiVan sűrűn a külföldre, hegy minél kevesebbet legyenek idehaza, ahol unos-untalan feleletre voniák őket. Delfcgy! Ok csak azért mennek külföldre, hogy az oda- i nportá t magyar diákok sorsát egészen közelről tanulmányozzák. Ilyen iószívű. drága emberek!Attól ne tnéltóztassék tartani, hogy mivel a dollár so^at nyom a latban, azért talán több bélyeget kellene a levélre ragasztani.Sokszor csókolja unokaöccse M—s

Kölcsön-eszmékiÉn nem értem, mit töri úgy a íeiét a magas kormány a külföldi kölcsön m att. Itt van ez a Bobula-eset. A horogkeresztes Bobula Tituszt kétszázötvenmi! ió óvadék ellenében bocsátották szabadon, viszont a külföldi kölcsön 250 millió aranykorona. Egy aranykorona hatezer papirkorona. Tehát nem kéne mást tenni, mint hatezer Bohulát i eni és óvadék ellenében szabadon bocsátani.így meglenne a kölcsön s még va/rm*. H^gv mi? Hatezer Bobula. Azt meg mi kölcsönözhetnénk a külföldnek. Nem is kéne. hogy visszafizesse eket. II.Ha én lennék a pénzügyminiszter, azt mondanám az án‘ánt- nak: Hoci ide azzal a 250 rrTió aranx kan nával! Aztán nem kel1 nekem tíz vagy húsz esztendő, hogy ilyen meg olyan részletekben visszafizessem. Megkapnám a 250 milliót és ba csak heti 2 percent kosztoénz meglett adnám ki. már egy év múlva látszva adnám vissza az egészet és amellett még a tőkém is megmaradna. III.A kölcsönt elfogadni könnvű. elkö tem még könnyebb, de visszaadni? Bízzuk rá San varó Vendelre, ö  azt mondia. hogy neki a kölcsön visszaadása nem okozna feltörést, ö  még sohasem adott kölcsönt vissza. M ÁRCiUS
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Mell y  Duna s Tisza közt állt rekkerítö untnak: 
Mondom lettiiDvóttiái alföldi brigádnak.
Mellynek hősit ne nézd kalózi brigúntnuk.
Mert tsak mit nem látnak, oUy dolgot nem báninak..
Orzovány táiékún. ott keletkezének 
tizek a karakán úi szegénylegények.
Holott süttetének nékiek lepények
ti leg véből könnynek, vernek és evének.I y
teö-feőbrigudéross nagy Ivanev \\ala.
Ki is rettenetes kemény legény valu.
Sidókat kedvére azon nyersen fala '; - S ál!u>rősebben. mint Sionnak fai a.

Véle i élősködők nagy Trent zúz Kis Miska.
Kinek szőnie vala körnvösköriil vizsga.
Markától fejetlen nem marad a riska. J  
Mert zsebiben n.vila ibolyaként bitska.

S e két teönek vala felesen sok alia:
Tsuna válogatott szemen-szedett dalia.
Ki az riadó-szót tsak. akkoron ha'iia.* 
fia fegyvertelenre, rohanni. laval: la!

így ezek sidőka• s egyéb gazdagokat.
Bátran rajtok ütvén, megnvomának sokat.
Vitéz Schlézingerként nem hag.vák magukul. 
Állatván magok kellet zvakor bűnbakokat.

S tömegesen sidók igen rebbanánuk.
Ólmosbotok 4*ien- sűrűnr kmrpamnak 
Kevély tánizós szálúk .mszverovvaminak.
Min is honfiszivek fennen dobbanának.

Vitézi tetteknek se szeri, se száma.
Hulla körülöttük agg gyermek és dáma.
Nevüket szárnyára emelő a Fáma.
Kiáltván: k ülő mb hud nints ezeknél máma.

Fajvédő-sportA Csongrádi Diszkoszvető Társaság, mely a párisi Oliin piászra benevezte magát, karácsony másod k napjának éjjelén tartotta tréningzáró főpróbáját Csongrádon a Magyar király- szálló nagytermében. Ez alkalomból Csongrád és vidéke intelligenciája csaknem teljes számban jelent meg.* Már hetekke! előbb élénk tevékenységet fejtettek ki a fieines-sportot lelkesen pártoló lapok a . Szóját** és „A Nép“ , nemkülönben az eszme vezérharcosa, Piroska János ál-főhadnagy. ál-festő és ál-tanár, a diszkoszvető Simkó és fíölöny a tréner. Utóbbiak valami egészen újszerű mutatvánnyal akarták meglepni a közönséget. Először is az előadás időpontját nem nappalra, hanem éjfélre tűzték ki és pontosan be is tartották. Másodszor: a.közönséget nem várakoztatták meg, hanem váratlanul röpitei'iék be a „diszkoszt44. Harmadszor: nemcsak cigányzene. kisérte á „diszkosz4* repülését, hanem maga a „diszkosz44 is erőteljes hangokban robbant ki, úgy hogy a közönség szinte magánkívül tombolni kezdett. Sokan eszméletüket vesztették az elragadtatástól. Destruktív lapok bizonyos tendenciával kürtőitek világgá hogy a közön- ~ ség hangtani lelkesedése holmi sikolyok formájában tört ki, « ?  de megbízható sportemberek szerint ezek a kiáltások csupán azt* a csodálatot fejezték ki, amely a sokaságon erőt vett i amikor a „diszkosz4* pontosan a terem közepébe zuhant. Egy fiatal cselédleány és egy tizenkilenc éves egyetemi hallgató halálát szintén helytelenül magyarázták. Mindaketten végelgyengülésben haltak meg, ami abból is kiderül, hogy az orvosok nem tudták rajtuk segíteni.Nem -hagyhatjuk szó nélkül a hatóságok illetéktelen beavatkozását a világhírnévre szert tett csongrádi sportügyekbe. Mint ottani tudósítónk irja úgy a „diszkosz44 hős vetőjét, mint trénerjét és tanítómesterét a szegedi ügyészség rá akarja venni, hogy halasszák el párisi útjukat. A fényesen sikerült főpróba után az ilyen eljárást nem bélyegezhetjük másnak, mint a hazai sport rosszhiszemű megbénításának. Reméljük, a fajvédők protektorai tudni fogják kötelességüket.S alföldi brigádot, min' hadi v at sirt a.
Lehncr Esvány deák környülnyalta s irta.
Szerelmes könyvével zászlaját lesirta.
S legyilkolt sidókat marta, amíg bírta.

S én. Esvány deákra ki must következek.
Brigádot ditsérni én is szövetkezek 
S mert minden érdemnek koszorút helyhezek: 
Alföldi brigádra én is egyet teszek.

Thomas Litteratus de Jazow

Öt millió korona havi kiadáshoz 
két millió koronás állást keres

pénzügyminiszteri nyilatkozatokkal 
agyonnyugtatott családapa. k

Clt°kat .Deficitből is meg lehet élni" c,mre
Talán igaz? Szenzációs fordulat

Kedves Borsszem Jankó! Márffy. a többszörös bombamerényletek szervezője, újabban őrültséget szimulál Micsoda fölösleges dolog ez. M it. szimulál? Hisz ez a szimu álás még fölkelti a gyanút, hogy tényleg van esze. Hát nem bebnd dolog egy okoStóL ho"- bolondnak tetteti magát, mikor esetleg úgyis tnhmdnak tartják?! Tiszteletté egy oktnndi.

Kedves Borsszem Jankó! A Somcgyi-ügy aktáinak ismertetése után igazán nem izgathatnak a destruktivok. A gyanúsítottak egytő’-egyig alibit bizonvitot ak. Nyilvánvaló tehát hogy Somogyi és Bacsó meggyilkolása csak egyféleképpen történhetett: egymást ölték meg. Vagy nem? Tisztelettel eg.v 
faivédő magánnyomozó.
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A zseniális Piroska
Kedves Borsszem Jankó! Hát ilyet mes: nem pipált a xilág! Ilyen nagy festőművészt, mint Piroska János. Képzelje csak. kedves Jankó, ez a nagy talentum ez a magvar zseni, ez a Piroska János festőművész, ané kiil. hogy ő maga ielen lett volna, a legtökéletesebb vérpiros színnel festette be a csongrádi 

báltermei. Nem kedves Jankó az ilyen tehetséget nem szabad parlagon Itevertétrrt. ’ Festőnk van elég. de olvan. aki â távolból fest, csak egyetlenegy: Piroska János. Ezt a nagy tehetséget

az egész vi’ágon be kell mutatni. A távirás. a távbeszélés, távfényképezés diadalmas útján a Piroska-féle csongrádi távfesté
szet szenzációs állomása a technikával párosult művészet fejlődésének. Ne rejtsük el hát értékeinket s főként: ne zárjuk őket lakat alá! Tisztelettel es.v faivédő műbardt.

Tőzsdei töprengés— Vájjon a kontreminőr kijelentï-e úri becsületszavára, hogy semmi köze sincs az utóbbi pár hónaphoz?
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Médium voltam egy politikai szeánszonMegfelelő kóser libazsírral fölszerelve, mint médium íreu- ic'entem a Politikai Spiritiszták Zártkörű Klubiában, ahol nagv szeretettel fogadtak. A klubban íélhomá v volt. amit a szellemek különösen szeretnek. A vezetőség gondosan á.vizsgá t. részint azért, hogy kizárja a csalás lehetőségét, részint pedig azért, hegy nincs-e nálam bomba. E gyanúsításra erélyesen így szóltam:— Mióta Nagy Emil szigorúan megbünteti a bamba re itc- getőket. nem rejtem véka alá a bombákat, ágy a á se dugom az ekrazitot. mint Czigány Sándor, hanem vitrinemben tartom otthon, hegy mindenki szemügvre vehesse . . .Ez a válasz megnyugtatta a irateriálizációs társaság jelenlevő tagiait. Beültettek a médium részére fenntartott székbe még egyszer szigorú ellenőrzés alá vettek. ír aid elkezdődött a szeánsz. K'sérteties fényben a megjelentek libazsíros szendvicset kezdtek enni. A há térhen iazz-band szó alt meg fülsiketítő csinnadrattával. Libazsíros vattát tettem a fülembe, hogv ne halljam ezt a bosszantó lármát. Egyszer csak elhallgatott a zene és a szeánszot vezető szellemtestvér jelt adott, hogy a móka megkezdődött.Bensőmben megszólalt egy csengő és utána egv síri hang:— Az ülést ezennel megnyitom . . .Szász Károly szelleme volt. mint képviselőházi elnöké. Ha már megjelent, kikérdeztük. Készséggel ie élt:— Jobb. hogv nem foglalkozom polit kával. Több időm marad az irodalom és Hevesi Sándor számára. Utóbbinak azt a tanácsot adom. hogy hagyja már abba a Shakespeare-clklust és kezdie el az első Szász Károlv-ciklust. Biztosíthatom. hcg\ r.em esz vele olyan irodalmi balsikere, mint a Shakespeare- ciklussal: Shakespeare nem fog olyan rossz kritikát Írni rólam, mint én imék róla . . .Miután az egvbegvült spiritiszták ezzel a válasszal meg voltak elégedve, közös  ̂ akarattal megidéztük Búza Barna íö d- mívelésügyi miniszter szellemét.— Mi van a földreformmal? — kérdeztük.Nyugodtan felelt:— Batthyány Tivadar szakágára mondem. hogy ez a Nagyatádi érti a dolgát. Nem tudok még va akit mondani, aki ilv: r radikálisan elhúzná a földreformot, mint ő . . .— Mit szól ahhoz, hogy Nádosy ezután a Földbirtokrendező Bíróságnál fog működni?— Válaszom, — felelt a szellem — hogv ott óhajtanám látni Andrékát is. mert akkor biztosan tudnám, hogv holtpontra jutna a földbirtokreforn. kérdése...A régi politikusok közül megidéztük még Friedrich miniszterelnök szellemét.— Mit szól hozzá, kegyelmes úr. — kérdeztük — a mei keresztény társadaomban vannak keresztények, akik nem átal- iák bizonyos Löfler és Weinstein nevezetű határozottan kétes va'lású elemekkel közös gazdasági politikát folytatni. . .—- Hah. árulók! — dohog.a a szellem, amelv 1920-as dátumot viselt az arculatián — ki kel közösíteni őket a keresztény társadalomból.Erre nagyon nvögni kezdtem, mire a szeánszot vezető úr <gy kiáltott föl:— Friedrich sze'leme egv ideoplazmát szül!Valóban a számból egv kép bontakozott ki. ame v csörgedező patakot ábrázolt.— Mi ez? — kérdezték a szellemtől.— Ez a jogforrás. — mondta a szellem — ne merietek hozzányúlni!

Nem is mert senki. A társaság úi attrakciókra volt kiváncsi.— Idézzük meg talán Budavári szel emé .Megidéztük. Megjött. így szólott:— Addig nem lesz jogrend ebben az országban, míg a zsidó képviselőket keresztényekkel nem váltiák föl a pa: lament!), n. Yázsonyi helyett bemegy a Márív tag ars. Fábián helvett ped g én áldozom íö magam. Úgyis ő bitón.Fa a helyemet. Az úi választóimmal választatta meg magát.Valaki közbeszólt:Ettől a szellemtől nem sok okos d ; got hal hatunk. Itt hiányzik a szellem . . .Közfelkiáltással abbahagytuk vele a diskurzust.— No. most ki következik?A sarofkbó megszólalt egv hang:— Idézzük meg Héiias Iván szellemét.Megidéztük. Nem iötr. Meg egyszer megidéztük. Nem iö t. Végre harmadszori idézésre, mint plazma, pár sor irás iött napfényre a következő szöveggel:..Csak kecskeméti szeánszról küldött szellem'dézésre vagyok hajlandó megjelenni. . . “ STELLA

Mi árad a mellékhelyiségekből?
Kedves Borsszem Jankó! Tudja-e, hogy mi árad a mellék- helyiségekből? Nem az. amire maga gondol, kedves Jankó hanem az államvasutak hivatalos menetrendjéhez csatolt térkép sarkában ékeskedő hirdetés tanúbizonysága szerint: ,A  meMékhelyiségekből árad a lakás többi részeibe a kellemes otthoniasság meleg érzete és nem fordítva! Ez csalja, vonzza, húzza haza az otthonba a férjeket!“ Ezek után feleljenek a férjek: mit szoktak érezni a mellékhelyiségekben?

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

Csongrádi töprengés— Varion mikor fog kipusztulni az utolsó fíölöny?

Kedves Borsszem Jankó!Egv estilapban azt olvasom, hogv Budapesten nincs dr- 
veszodelem. Ugyan kérem, tessék megnézni a kirakatokat, aztán beszéljenek. Tiszteletté e ty  fuldokló.________________________

— Én mondom neked, addig nem lesz igazi konszolidáció, amíg minden úrinőnek niucs Holzcr-tői való kosztümie.
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G á z t á m a d á s  e lő t t

Bethlen. Barátaim, most bemegyünk az ülésterembe. Föl a gázmaszkokkal !
Tollyáss Dániel okgazdász levele

báró Wewrewshegyy Dávid 
ud v . és kormányfőtanácsos stb. Urnák 

Buda-Pestenn. Salyát Téli Palota
P a -Gecsér, 3 om Királlok napján

Méltósázos Uram!
Kegyes Jó l tevőm!Fardon grátzia ezen ákom- bák^in betűvetésért, de méhész - kesztyűben vagyok kénytelen Írni e levelet, mert a körvadászatra megvadittatott vad matskák úgv összekarmizsálták iobbik markomat. hogy még a karmantyúba is belédagadt. Igeqiss! A Pipa-fiúk röhögve ugratnak, hogy a tsizma- szár-szisztémát kellett vóna használni. mell szerint a matska fejestől tsizmaszárba dugatik. s csakis így lehet véé veszélymentesei: manipullálni. Tsakhogy késő esső után tsizmaszár!Tüdő tzigány egy hete kártéritő ebédre jár hozzám, mert állítólag Méltóságod seréttel ráduplázott bánás közben. Minek - titánná a tzigány étvágva mohó és falánk vala. a gyanús fáraó- ivadékot V k  urad. baromorvossal megvizsgáltattam. így sült ki. hogy a serétes löhelvek régi himlőhelyek, mire Tüdőt rögvest kiebrudaltam. Pedig alig állt a lábán. Napok óta kótva- gos volt a Pipa-fiúkkal egyetemben. ‘ Mondhatnám azt is, hogy borban úsztak. A pincében bokáig érő bor folvt. őröm hordó ugyanis szétpukkant. A forrongó must a be dugasza t hordókat szétvetette. — Méltóságod parantsára. igeniss! így a fuccsba ment ..Dávid-zamat“ -nak örökre búcsút mondhatunk.

Korán méztatott triumpháUani a ..Triumph “ fáimén fölött. Olvasom a Kisgazda és Vidéke című szaklapban, hogy most a legújabb ángolkórhan: szái- és körömfájásban szeri- ’ pnnJ- iogva ajálom, hogy az újjonnan elgügyüzött ,.Tamar“ nevű i ijló- vőlegényt eugenetikái szempontból vizsgáltassuk meg. nehogy szűzi tisztességben fölnevelt kancamenyasszrnv*air.k fajtalankodásba keveredjenek. Megborzong tar koponyámon a iiaiszái e^y netán ellendő ángolkóros cs’kócska láttának tsak e l 'n -  lésén is. Azéy* hát jöjjön a Tamar, de iiamar! Különben azt is oUTv- kázzák. hogy valami Futura nevű izmaelita társaság megvásárolná az Állami Méntelepet. Hát à politika már a lovakba is beleiiti az orrát? Nem e’ég, hogy az embert lóvá teszi?A segédjegyző mesélli. hogy a szomszéd Sőreg-puszta analógiájára Méltóságod is fölajánlotta ótskábbik Kastéllát a még ótskább gazdasági épületekkel a Közgazdasági Akadémia számára. hogy ezen kísérleti min fagazdaságon az ifjú gazdászok praktizá ianak. Szép tselekedet lészen. ámbátor az én időmben előbb némi praxis után vagáltunk Hohenheimbe biflázni. Megérem. hogy a Dr. (oekenom) közgazdák mint kisgazdák egyik markukban a diplomát, a másikban az eke szarvát szoron- gattyák. Én bezzeg mást tennék a markukba. — igeniss!A karátsonfákkal együtt a nyíllakat nyúzva küldöm, miután a nyúlbőrre Méltóságod régóta nem reflektál. Ámbátor egy bátor nyúl a nvúzás elől megugrott. Úgy átszik. nem jól tetszett meglőni. Ágnes ezen még most is csóválja a feiét. Egyébként boldog karácsonyi ünnepségeket és R .U .É .K . — vagyis: Báró 
U r Értékeit' Kosztolta* :m. Mely kévánsággal maradok Kegyes Jól tévőmnek hív séges szolgája:

tikmonyi és hóhenhámi Tollyáss Dániel m. p.

P. scrips: Ágnes anyai örömökkel várandia a közgazdász- ifijúrakat. mive’ - remélli, hogv az internátusbán mint alma mater salyátkezü érintkezésben táplálhattva őket alföldi jókkal.
Idem de Eadem
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A következő álmom voltRockefellertől valami egymiiliárd dollárt örököltem. _  _____Éppen a közjegyzőtől jöttem, ahol zsebre vágtam a tekintélyes összegecskét, amikor eszembe ötlött, hogy 999.000,000 dollárt sinylő hazámnak ajánlok föl. Azt gondoltam, ha kihúzni nem is tudom a fenekeden sárból valamennyire mégis alátámasztom. így is cselekedtem.Az egymiiliárd ^dollárral zsebemben föl a miniszterelnökhöz! Beüzentem, milyen ügyben óhajtok vele beszélni. A titkár azonban értésemre adta, hogy a háború óta szokásjoggá fejlődött sorrendi várakozás szabálya alól nem tűrhet kivételt. Itt mindenkinek egyformán sürgős az ügye s ha rám kerü' a sor, bemehetek. Mit tehettem mást, várakoztam. Az a pár percnyi differencia igazán nem sokat jelenthet egy nemzet életében.A föltoluló tervek, hogy miképpen s hova is fordítsuk a pénzt, annyira lefoglaltak, hogy nem is figyeltem a körülöttem várakozókra, csak a fülemet ütötte meg néhány ismeretien név, a többi közt Gömbös. Friedrich meg Wo'ff. Nem tudtam, kik lehetnek ezek az urak hogy olyan sűrűn emlegetik a nevüket.Végre bejutottam. Kihúztam a zsebemből a^csomó dollárt s rövid pár szóval előadtam szándékomat. A miniszterelnök úr megveregette a vállamat s azt felelte, hogy ez mind nagyon szép,de terjesszem elő kérésemet a megfelelő bélyeggel ellátott Írásban, — ámbátor az ügy igen nehéz és sok .mindenféle közrejátszik, ami a dolog keresztiiD' vitelét akadályozza. . •’—* Hogy-hogy? kérdeztem. — Hiszen az ügy jgerv. egyszerű. Én a miniszterelnök 4r- nak odaadok 999.090,000 dollárt, esetleg az egészet is, miniSzter- elnök úr erről Írást ad nékem, az összeg egy részét sürgősen, a drágaság letörésérefordítja, egy részével a házépítő aktiót' kezdi meg azonnal, más részével pedig a szükséghez képest rendelkezik. Csak azt az egyet kötöm ki, hogy az összegből egy centet sem. szabad adminisztrációra költeni.— Hát édes barátom — felelt a miniszterelnök úr — ez nagyon nehéz ügy. Ehhez sok minden kel még. Előzetes szaktanácskozások, utólagos ankétok, bizottságok kiküldése, az illetékesek meghallgatása, a politikai! pártok véleménye, a külföldi irányadó körök nézete, törvénytervezet előkészítése, a par’a- nient hozzájárulása, — hogy csak a dolog könnyebbik részéről beszéljek.Zsebrevágtam hát a csomó dollárt, elmentem s azon melegében Gömbös úr iránt érdeklődtem. Megtudtam, hogy faj
magyar, sőt fajvédő magyar. Rohantam hozzá. Meglepődésemre egy beretváltképü igen (1 TJ
szívó'yes, bőbeszédű úrral ta- [j ll í)(IJ
lálkoztam, aki megveregette a 
vállamat s nagyon megörült az ajánlatnak. Csupán azt kötötte ^  ki, hogy az összeg kizárólag 
fajvédő célokra íordittassék.. .  — Hiszen én is a magyarság védelmét célozom — mondottam neki.— Igen ám, de a védelemből  ̂a destruktív idegen fajt ki kell zárni, sőt az anyagi erő segítségével az országból is ki kell irtani — mondta ő.— Természetes, hiszen csak nem hízlaunk idegen fajtát, mikor a magyar szenved, koplal, nyomorog!így megértvén egymást, azt kérdezte:

— De mondja csak kedves barátom, hogy jutott ehhez a tekintélyes örökséghez?Reb Jóki egyszer megmentette Rockefeller egész vagyo- r.át s hálabóf Rockefeller emlékezett meg ró a végrendeletében.— És ki az a Reb Jaki? -— Az én boldogult nagyapám. *«— Hát maga zsidó?— Persze, hogy zsidó vagyok, magyar zsidó!Gömbös úr erre hidegen csak annyit mondott, hogy1 elvei ellen van minden zsidó segítség.És már kint is voltam.FéHábra állva meditáltam egy darabig és arra határoztam el magamat, hogy a segélyakciót egymagám, minden állaini támogatás nélkül fogom keresztülvinni. Megvásároltam az összes fölösleges..gabonát, lisztet, zsírt .tójást, tüzelőanyagot s már hozzá ákartam fogni az igazságos kiosztáshoz, mikor jött a finánc és a forgalmi adókönyvet kérte.> — Mi az? — kérdeztem. jA finánc pedig lecsapott rám.
,  — Ahá! Adóeltitkolás, sikkasztás! ‘Zár ajá vette, a készfetet kirótta először a luxusadó tíz százalékai, azon a címen, hogy a liszt nagy része —i úgylátja’ --— nullás liszt, a _piullás l liszt pedig luxuscikk; a ’gabonából is bizonyára nu lás tisztet Őrletek; a zsír egy része; libazsír, a tojás nem okvetlenül szükségleti cikk stb. Azután kirótta a százszoros bírságot s megtette ellenem .a bünteti) följelentést. v j• tJtána jött az adóföltfeyelő fö«zólitása, hogy a bizottságig lag hivatalból megállapított adóm ötvenszeresét haladékfca- . lanul lefizetni tartozom, miután __ ____ ya gyónó mat _ idei én _nem .jelenítettem be s a mulasztást igazolni meg sem kísére tem.Még ki sem ment a kézbesítő, maris jött a büntető zárlat meg nem engedett árúfölhalmozás miatt s még azért is, mert törvénybe ütköző cselekedet kísérletét követtem el a) az által, hogy az Árvizsgáló Bizottság megszabott árait innenléptem s azokon a'ul, sőt ellenérték nélkül akartam az árút forgalomba hozni; b) ezzel egy közhivatal tekintélyét akartam lerombolni.Ezen a címen aztán el is vitték mindenemet. A lisztet gabonát. zsírt, tojást — valutajavitás címén — exportálták, a fát és szenet pedig a kincstár költségkövetelése címén elárverezték.Ugv. hogy mire fölébredtem, egy árva cent nem sok. de a milliárdból annyim sem maradt.Komolyan mondom, ezt álmodtam. DE—HU

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, Nagymezö-u. 44

— Emlékszel, milyen tüzesen jártuk harminc esztendeje a csárdást a .,Piros, pirost piros . . . “ nótára? . . .— Hja, azóta változott a világ. Ha most tűz van, a Pyros/  
Pyros , Pyros járja . . .
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Gyermek
Lám. mint a vér. oly szép a huinni.
És bús arany a Nap kereke,
Lám. mint egy halott, oly szép a Hold. 
És az éjszaka, mert fekete.
Lám. mint a holnap, oly szép a múlt.
S a szörnyű ősz ió. akár a nyár . . .  
Repess velem s el hiszed te is:
Legyen szived szellő, kismadár.
Lám. én csak bolyongok ámulón.
Oh. édes az út. hu úttalan.
Drága a szagos tüzet csiholó kavics.
S méh szépen peng: az arany.'
Lám. lázzal építek csodavárt.
S ió játékosan lebontani. #
ló a kacagás, és nem - tudni-mértes
Keserű könnyet ontani.
Lám. mi szép a sáros uccu is.
És lángolnak uz esti tócsák.
Arcom tükrözik s a csidagot. : .
Mert álom a legszebb valóság.
Lám. temetösdit látszik valaki:
Halk ének. gyász, zászlók lengenek. 
Szép fekete lovak, koporsó . . .S utánuk szegény, nagy emberek.

( Cseh-Szlovákia)
MERÉNYI GYULA

A készséges vevő.Iái, barátom, majd megfagyunk otthon, pedig mindenemet eladtam már tiize’öre. Akár magamat is eladnám, csak lenne, aki megvenne!— Hát hogyne lenne! Ott van mindjárt az Isten hidege.
. _ . —----- O-—r.-r-.

A z’ étkezőkocsiban— Mondja csak, pincér, mi jön a leves után?— Borjusült, kérem.— És utána mi jön?— Almásrétes.— Hát azután?— Sajt^— És azután mi következik?— Azután Püspökladány következik.

A z  „U js& güzem **  a  t ő z s d é n

Kiss Menyhért. — Valamikor, nem is régen,Nekem is volt ily részvényem . . .
Kund Abigél nyilatkozataAlulírott úrinői becsületszavamra jelentem ki, hogy öárczi Benőt én meg nem ö tem, tannm az Ég. s minden seregi, hanem a tőrt — még a fegyverek beszolgáltatásáról szóló rendelet megjelenése előtt — én ^adtain neki. Kund Abigél s. k.

*

Igenis megtartotta!
Kedves tíőrsszem Jankó! Igazán nem értem, hogv miért szidja az ellenzék vezéremet. Bethlen Istvánt, hogv ígéretét az ÉME fölosz áfását illetőleg nem tartotta meg. Éppen hogv meg

tartotta és nem váltotta be hitszegően másra, például — tettre. És még azt mondják, hegy az ellenzék nem* elfogult. Tiszte lettel Egységes Péter. -------- » — -—
NyilttérAlulifiott kijelentem, hogy amennyiben a rendőrség nyomozás folyamán kiderítené, hogv .a bombamerényletekben részem volt,' akkoF^nem -vagyok azonos magammal, hanem kakaógyáros vagynk Pomázon. Ekrazy Tamás. Bomba-tér.

AMJNDCNNAPI ÉLET IZGALMÁBAN KIMCDÜU. fÁDADTSZECVEZTT 
CDÓ5ITÓJC
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Főzőiskola
Férfitanfolyam1. Minden nő érintetlen, aki ezt el tudja hitel*ni veled,2. Ismertem egy leányt, aki büszkélkedett azzal, hogy soha férfi még nem csókolta meg és — gyereke volt.3. A fűző viselése csak a férfi számára praktikus. Mert bár tudod, hogy nincs a nőn fűző, mégis megtapogathatod. A nő hiúsága sokkal nagyobb, semhogy ne engedné, hogy meggyőzzön téged formái tökéletességéről. De próbálná csak ürügy nélkül nyúlni hozzá!4. Az úgynevezett klabszikus szépségű nők engem nem izgatnak. Egy kis szabálytalanság kell ahhoz, hogy szememben egyénivé és vonzóvá váljék a nő. Ezzé nem azt mondom, hogy a púpos és sánta nő a zsánerem.5. A nő. aki behunyja szemét, ha csókolod, vagy mást csal meg. vagy téged. De legtöbbször önmagát.
Női tanfolyam1. Ha meg akarod bosszulni a férfit, vétesd el magad feleségül.2. Ha a barátodat a térieddel csalod meg. akkor nem érdemied meg. hogy tisztességes asszonynak nevezzenek.3. Ki korán fekszik, aranyat 'el.4. Az a férfi, aki első csókiát cuppanósan adja, férjnek való típus. Erről lehet megismerni. Aki hosszan, tapadón csókol, abból csak szerető válik.5. Először add a könnyen megközelithetőt. Aztán, mikora férfi már puhára főtt. légy elérhetetlen. Ez a főzés e’emi iskolája. DYMI

SZ ER K ESZT Ő I Ü ZEN ET EK  © QKéziratokat és rajzokat nem küld vissza a szerkesztőség.

bukniok, azután azok buknak, akiknek még régebben kellei't volna. — M—s. Nagyrésze bevált. F—nk. A kifigurázássalcsak még jobban fölfújnánk. A paprikajancsikat a humor terén sem szabad túlértékelni. Hosszista. Ki tudta várni? — Kontreminőr. Mit szólna hozzá, ha magának is négy hónapig kellene várni? Több levélről a jövő számban.Szerkesztik: Molnár Jenő és Bér Dezső A szerkesztésért felelős: Molnár Jenő Kiadótulajdonos: Borsszem Jankó lapkiadó r.-t.Igazgató: Szekeres Rudolf
KÖZGAZDASÁGA M agyar Alt lános Bank r.-trészvényeit alapitó főrészvényese, a Magyar Általános Takarékpénztár r.-t. vezeti be a budapesti tőzsdén. A Magyar Általános Bank r.-t. alaptőkéje és nyíh tartalékai körülbelül 50J milliót tesznek ki. Érdekkörébe tartozó vállalatok : Kiss Ernő és Társa fa- és fémipari különlegességek árúháza, hozzátartozik egy három utcára nyiló palota a Newyork-kávéházzal szemben ; a Bánd Gyula kenyér-, keksz- és táps. e - gyár r.-t., amelynek gépüzemre be en- dézett kenvér- és kekszgyára és jelentékeny lisztüzlete van ; a „Star“ filmgyár és filmkereskedelmi r.-t. nagyszabású ingatlanaival és „Kamara* mozgófényképszinházzal ; a Műszaki Unió r.-t.; a Schwarz József és Tát sa műszaki, a Vilmos császár-útoa nagy ingatlannal; a Ródosi Sándor és Társa gyarmatáru nagykereskedés ; a Fischer Péter és Társa r.-t orvosi műszer- és kötszerüzem r.-t. központja és k t fiókja ; a Schottola Ernő cég központjával és fiókjával ; a Glória kötszergyár r.-t. és a Gábor Andor és Tarsa r.-t. gyógyszrrárúnagvkereskedéa.

A Hazai Faterm elő r.-t múlt hó 29 én megtartót: közgyükét eelhatározta, hogy a 120.54W',C56 korona tiszta nyereségből részvénytnk nt 500 korona osztalékot fizet Az igazgatóságba be- választatt.k : dr. Éber Antal (elnök), Hartensfein Jenő (a elnök), Apponyi Gyula gróf, barla Ödön, Bartóky József dr., Dobránszky Béla dr., György I ajos. Halmi Miklós dr., Neumann Gábor, Rózsa Lajos, Sebestvén Sámuel dr., Sziillő Géza, Storfer Bei tálán, Szvoboda Károly, Visnya E:nö és Wa:gner Károly.A N euschlosz-Lichtig repülőpépgyár és fa ip ar r.-t. december 21-én tartott rendkívüli közgyűlése elhatározta, hogy a társaság 255 millió korona a aptőkéjét 1.275,000 darab 200 K n. é. új részvény kibocsátásával 510 millió K-ra fölemeli. Az összes új részvényeket a régi részvényeseknek ajánlják föl akként, hogy minden régi részvényre darabonként 3000 K lefizetése ellenében egy új részvény vehető át. Az elővételi jog a Magyar-olasz banknál gyakorolható.
A Borsszem Jankó jelen számát kedden, január H-án zártuk 

le. — Rayon. A hosszú hallgatás mintha megártott volna kissé, lúd ön mu’atságosabbat is. — K —r Ujesztendőre várjuk a irissét. — Pesti bárd. Ezúttal nem tévedett. Valóban proíunl- zálás lenne, különösen ma. amikor az utóforradalmi túlérzékenység még mindig betegesen gyanakodóvá teszi a íélmüveí- teket. Pedig formás is. elmés is. A másikkal, saines, megkésett. Ami pedig a vidám kommentárt i! éti: ön talán azt hiszi hogs a B. .1. a Jegvintézet fiókja? Hiszen nem mondiuk. tett ilyen ajánlatot, de ml önérzettel utasítottuk vissza. — Hmv. Néhány pompás sor van közte, de bizonytalan a szerkezet és a mondanivalók sok helytt nem függnek össze. Üdv. Alföldi brigád :ros. Igaza van. Ha minden gyanús ember ártatlan, akkor minden ártatlan ember .— gyanús. — H—sz. Kérését* teljesítjük. Folytatása következzék! — K—y T—r. Hát igazán nem ért Zürichben 0 03-at? Oh. maga kis hamis! Zr. Hát nem tudja? Először azok buknak, akiknek már régen kellett volna
NACCSÁGA!ÉN CSAK

M in t  é r t e s ü l ü n k ,  az ezüst- és aranybeváltáson kívül brilliánsékszerbeváltás is eszközölhető, IV., Vármegye-utca 7. Brilliánsbeváltás 1 0 -12-ig. Pénztári órák aranyra és ezüstre 9—5-ig.

El ő f iz e t e k  ö n n e k
a BORSSZEM JANKÓ-ranegyedévre 80,000 korona névértékű elhasznált magyar bélyeg beküldése ellenében. JÁSZAI BORISKA bélyegkereskedés 

Budapesfy IV-, Kossuth Lajos-ucca 6.

Pompadour, 
Három Grácia,
Jáva, Blues, Bananés egyéb tánclemezujdonságok gramofon hanglemezen legn agy o b b  választékban

HANGSZER-OTTHON
FEKETE MIHÁLY

Budapest, József-körút 9. sz.
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Képrejtvény

A megfejtők között tizenhárom iuttárnát sorsolunk ki. Sorsolásunkban csak lapunk előfizetői vehetnek részt. Jutalmaink következők:L 10 üveg Szent István duplamalátasör. 
a Polgári Serfőzde gyártmánya (házhoz * szállítva),

2. egy nagy doboz „ Óceán * 
cukrozott gyümölcs,3. két darab „Mátra"-szinszappan,

6. egy üveg „Lysoiorm ",

Egma-likőr,

8. egy Sphinx-..Bl-ÖZÖN Eu-készlet (egy üveg szájvíz, egy doboz kettős francia íogpor. egy tégely fogpaszta).9. egy darab P. Márkus Emilia arcápoló szappan.10. egy nagy 
üveg ZoZó 
kölni viz,11. két pár Berson-gumisarok (férfiaknak és nőknek),12. egy nagy palack RAPID O L folyékony fémtisztitó szer,13. a Borsszem Jankó egy évfolyama (1917—1922. évekből).

Fővárosi nyerteseinket fölkérjük, hogy a nyereményutal
ványért. illetve a jutalomért kiadóhivatalunkban jelentkezzenek. 
Vidéki nyerteseink posta útján kapják meg a nyereménytárgyat.A Borsszem Jankó 2919. (1.) számában közölt képrejtvény helyes megfejtése:

Egyik olyan, mint a másikA multheti számunkban megjelent talány helyes megfejtését 98-an küldték be. Nyertesek: 1. MüUer Emil (Budapest. VII., Dohány-u. 36). akinek tíz üveg Polgári Serfőzdéi Szent István duplamalátasört; 2. Friedmann Gizella (Budapest. IX., Eerenc-u. 13), akinek egy nagy doboz „Óceán4* cukrozott gyümölcsöt; 3. Bauer Jenő (Budapest. VIII., Nagyfuvaros-u. 15). akinek két darab „Mátrau-színszappant: 4. Schnürmacher Lucy és Edith (Budapest. V.. Visegrádi-u. 18 b). akiknek egy doboz „0\omakine“ tápszert: 5. Kováts Géza (Budapest. !..

Horthy Mikfós-út 3), akinek egy nagy doboz „Virág“-féie dessertet: 6. Sokhegyi Mihály (Seregélyes). akinek egy üveg „Lysoform“-ot: 7. Mellár y  Béla (Nagykanizsa), akinek egy üveg „Egma“-likőrt; 8. Kertész Ilonka (Budapest. V ili.. Vas- ucca 17), akinek egy Sphinx-„Bl-OZONE‘*-készletet: 9. Szendrő Imre (Budapest. VII., Kertész-u. 23). akinek egy darab P. Márkus Emilia-szappant: 10. Schein László (Győr), akinek egy nagy üveg ZoZó kölni vizet: 11. Köhler Agnes (Ibrány. Sza- hoicsmegye). akinek két pár Berson-gumisarkot: 12. Waloszky V f mos ( Moson. ,.Otthonu-kávéház). akinek egy nagy oalaek „RAPIDOL*1 folyékony fémtisztitó szert: 13. jgali Kaszinó 
(jgal), amelynek a Borsszem Jankó egy évfolyamát küldi a kiadóhivatal.

m m  ir t ta h z ii!
H BORSSZEM MIMII
híres régi évfolyamai 
megrendelhetők a kiadó- 
hivatalban és a Kultúra 
könyvkereskedésében, 
Budapest,'VI., Teréz- 

körut 5. szám.
Az 1917. évi. 25000 kor. 

.  1918. ,  25000 .

.  1919. .  25000 .

.  1(20. .  25090 .

.  1921. .  25000 .

.  1922. ,  25000 .

rilliansokat,
Székely Emil ékszerüzlete,

C í m r e  te s s é k  f ig y e ln i .  T e l e f o n ;  J ó z s e f  1 0 5 -3 5 .

Saját gyártmányú n y a k k e n d ő ,  
újdonságok, férfi fehérnemúek, 
k a l a p o k  stb. Ú r i  d i v a t á r u ké r  r

TAKKENDOHAZ
IV.. Kígyó-ucca 5 (Klotild-palota) 

Nyakkendők viszontelárusitóknak is
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A / T / f .  fa o të cM -

^ W o <  V T .* . ,  ^ > V .  . . . .  */V e
ryf ' lK̂ t^ /f ZAajuoút 0

m
v

^  rU^  < * « * « . c l <U Ê

°“ b- j y>v ^ o-f^ T o^  7j  /  V j . ^  ^
'i/cc,<tff-&t£’ ^Lce~t^ él4^

H ó -  és s sir—cipő.
aÍeg&TZiSport-esGummiárúház 
Szakszerű VII.,Király-ucca 39
javítások Jó zsef 128-21

v é r -  és nem i bete
gek ré s z é re .

(ziti i a n m n  oltás!R en d elés e g é sz  nap.
R á k ó c s i-ú t  32, I. e m . I, a R ó k u s -k ó r h á z z a l  s z e m b e n .

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

kaphatók
i J I I C T Á D  I I  adás-vételi Iro d a , V.. Z rln y i -u c ca  1. n U J á M K  T e le fo n  : 81 08. (G re sh a m -p a lo ta )

>», HUNGARIAN . «
^ W H I S K r / S .  G I N ^ ^ ’XStí>

\ \

m  h  rí i m n U
T
■VERMOUTH I ,

EGMA
LIKÜR-KÜLÖNLEGESSÉGEK GYÁRA

KÖRIS.UCCA 1 8 -2 0 . SZ.V Á R O S I  L E R A K A TEISNER-DROGERIA
JÓZSEF FŐHERCEG KAMARAI SZÁLLÍTÓJA. 

ANDRASSY.UT 37. TELEFON : 8 S -2 4 .

A Pesti Lloyd-társulat nycadája, Budapest, V., Mária Valéria-ucca 1?. (Nyomdaigazgató MÁRKUS PÁL.)


