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Fiadzik a gránát bomba. 
Szapora kis bolondgomba; 
Mint a gombház, ha leszakad, 
Egy helyébe száz is akad.

Szapora farsang
S a jómadár, aki tojta? 
Homályos a lette-volta: 
Biztonságban búg egy cser-tőn 
Orgoványl száraz erdőn.

Víg és szapora e farsang. 
Bár belérikolt pár fals hang, 
— Szíria a szülőföldje, — 
Hogy jöhetne már a böjtje!

Bomba, gránát szaporodik. 
Kísérve halóporodig;
Egyre több fészekben vár rád 
Egy-két kakuk-tojásgránát.

Jómadár szól az erdőben. 
Hallgat a bomba a fűben. 
Rendőr kivágja a rezet 
S Héjjas úrfi nyomra vezet

Böjtje bombás vigasságnak, \ 
Jómadaras kis basáknak. 
Fegyveres vlháncolásnak,
Ekraziton táncolásnak.

De az a böjt még nem jött el A haláltánc tovább folyik,
S alkoholszülte ködökkel Sok jómadár tovább tojik 
Teljes agyak kóvályognak S szaporán, mint bolondgomba 
Árnyában bitófájoknak. Fiadzik a gránát, bomba.

(JÁSZ)

Mihaszna András
m. kir. röndér szemlélődéseiVan itt ész! Még redis: lavorizálva is annyi. hogy a szellemösködő bűvész-jósoknak is kiadhatnám koszba. Ámbátor iazt hittem, hogy ielönieg mázam is oüan tádiumba jutottam, mintha hóttponton vónék. Pediz dehogy! Épreg ebbe a minutába foitozattimk csirájába mözén ezv óriiási zomba- merénvletöt. akivel — ha ugyan hinni lőhet a nasszáiú liporter uraknak — ezv kaszinós hanzosversenyt akartak a levezőbe uzrontani. De nem hiiiába. hozv a rézi m. kir. eréllel buzoztunk. egész kocsiderék korpás deliktrumot íiferáltunk be a zombás lelencházak- bul a zombatoloncházba. MEFHOSZ- tottunk őt darab flanc-statti titkos titkárt is a szabadlábéiul. akik most 

barátok köribe. A többi adatot nem árujjuk el, hanem érleiiük a nyomozás érdekibe. mint a kovászt a dazasztás előtt. Csak később sütjük ki.A sarki söntésbe oktatzatom Máié Mátyás örez kamará- domat. mint lobbanási szakértő, hozv: a vizeszomba olyan, mint a tréfáiröccs: két deci kakaóeklazit és ezv deci áltézi víz. Ez az. ami nem pukkan, ha — nem akarják. De héiiába ma- zyarázzatok néki. hozv a mostani állapot más. nem ollan ize- nyös. mint a mi lezénykorunkba. az ü zvaloziárású esze nem tuzzya utolérni az ekszperecös szélhámozók. brizádosok möz al-vezérök zaztettvessézeit. Őneki méz mindiz a Viráz Marcsa eltoloncoltatása vót a leznazvobb haditötte. — az is tévedés vót. De én mán annyi naccsázos és félkezveimes űri zazossal gyüttem összeköttetésbe hévata'os ténvködésbül kifoiólaz. hogy a vézin rám akarják sütni, hozv összekomázódtunk. oszt ízv én is büntettves vazyok. Mér? mer azér. hozv ezvik bun- dás ..azancs lova<katőr“ -nek kovártélt adtam a főhekus prics- csön? De mikor ojian sok hozzánk az ázvraiáró!Nono! Csak lassan a testté1, tisztőtt iiporterök! Qyünnek azok méz az én uccámba! Eh un van ni! Üzenzet mán a Ko- pinincs' is. hozv nincs mán báresz. hát hazazvünne, merhozv ötmilliiót elsikkajtott tuile a szentesi brizadéros. Izv hát addiz a levélhordozó zöriicéjét tolozattuk be a tolonckalickába. hátha utána röpül a jómadár is.Mer libazsír nékül is möziósolhatom. hozv az összes koronarontó zaztettvesök és merénvlövöldöző anármiskák eccör mézis csak horozra akadnak. Méz pediz azon bölcs kádenciia szőrént. hogy: alkaYim szüli a tolvajt, viszonyt alkalom köll hozzá, ameiiik elfogdossa. Hát ezt az alkalmat most mögvár- juk. Addiz is pihenők a babéraiimon. Én mán mözdózoztam. amennyi a m. kir. eréllbül és tapéntatbul tellött. Most dózozzon a Csatárijum!No. örez vakom, foksztrottvójon kend be a dutyiba, várja kendet ezv külön plotekcijós dívány, de mán e’őre mondom, nehozv kauciióval próbáiion enzöm késértésbe hozni, mer ha kisül, hozv ártatlan kend. mint az a sok zombamerénviő. egykét nap múlva úzvis visszakésértöm kendet. — m. m. r. m. 1.!

„Ne tedd magad olyan k icsin ek ...a
Ulain Ferenc a törvényszék előtt nazvon szerényen nyilat-' kozott mázáról. Csak nem képzelik, mondotta, hozv vele. a fiskálissal, úzv tárgyal ezv idezen orszáz. mintha ezv Apponvi vagy Andrássy volna.Az egyszeri zsidó hajlékába beállított a szomszédja. Mikor átlépte a küszöböt, mélyen lehajtotta a fejét. A liázizazda azt mondta neki:— Ne tedd magad olyan kicsinek. — nem vazv te olyan nazv!Izv vagyunk ezzel a fránya Ulaán Ferenccel is. Csak mutatkozzék ő akkorának, amekkora.

Hja, könnyű volt a k k o r !...Két örez úr beszélget:— Bolond idők ezek. barátom! Emlékszel, amikor mi voltunk fiatalok, nem találtak bombát sem magánlakáson a detektívek, sem játszótéren a gyerekek.— Hja, — mondja a másik — könnyű volt akkor! . . .  Persze, hozv nem akadt sehol sem bomba. Bezzeg csak hirdettek volna statáriumot a bombára, mint m áma!. . .
A vizes bombák után— Jaj. anyuka, a mi’iimári valami merényletre készül.— Mit csinál?— Vizet önt ezv bádozedénvbe.--- ;---- o--------
Meg kéne próbálni. . .Mondja csak. kedves Borsszem Jankó, mennyivel több ek- razit és fegyver kerülne elő a pesti fajvédő-dshnzelböl. ha nemcsak Bethlen és Kállav. hanem Rakovszkv Iván és Nádossy Imre is kimennének hébe-korba a külföldre? Tisztelettel ezv 

politikai talmudist a. -------- o--------
Egy tőzsdés leveleÉdes, cukor Klotildoml Éppen most találkoztam Danicával s tőle hallottam, hozV abban a megingatlan hitben élsz, hozv én Flórává] a Délin elutaztam volna acélból. hozv téged feledve. az ezész Glóbuszt bejárjam vele. Hozv mért kellett ezt rólam feltenned. — nem kérdem, este nálad, a kályha lángiánál úzvis megtudom. Most csak azt vetem papírra, hozv Záródban voltam üzleti ügyben, ezért nem látott engem annyi ideig az én égi szférám. Ott találkoztam a /ózen Wander dr.-ral. 

Török kel. Fábiánnal. Ganz Danival és Vilivé', a két Nasici- lánnyal: Viktóriával és Gizellával. Ezek mind igazolhatják, hozv senkivel sem szöttem-kötöttem barátságot. Egyébként este mindent e'beszélek. Addiz is izzó szerelemmel ölel a te Lipótod.-------- O---------
Kedves Borsszem Jankó!Poincaré azt mondta, hozv volt ellenségeiknek meg kell 

iuxulniok. Miért nem mondja--ezt inkább a valutákra. Tisztelettel egy küliigyész.  •---------
Iskolai hírA felelőtlen elemiben — mint értesülünk — néhány hétig ekrazit-szünet van. (Magyar Távirati Hiroda)
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A Bánat-ucca fia
Bús tájra néz az ablakom. —
Az életet mért szeretem?
A Bánat-uccában lakom.
A harmadik emeleten.
Jai annak, aki itt lakik.
A fülében szörnyű dalok.
Én várok, várok va'akit 
És ha nem lön. belehalok.
Rémület dermed ajkamon 
És vacosva ejtem a szót.
Eszem zugában hálót fon 
A kétség, ez a csúnya vők.
Kint sárga ősz iár. halovdn.v 
Kezében egy bús fuvola.
Egy lányt vár virágos szobám 
S tán nem fog jönni már soha.
Hiába várni. oh. be kár!
Kint bomlik az őszi zene.
És azt sem tudom néha már.
Hogy gyűlölöm, szeretem-e.
De várom, várom, várom én 
S az ajtómat nyitva hagyom.
Ha nem tön. nem hull soha fény 
Két szomorú ablakomon.
Megfagy a csók az ajkamon 
És megfagy a könny szememen.
A Bánat-uccában lakom.
A harmadik emeleten.

BRÖD Y LÁ SZLÓ-------- o--------
Hazai közgazdaság*— Nem értem. Mért mentek eddig az árak folyton csak fölfelé?— Mert stabil volt a korona.— És mért mennek most fölfelé?— Mert nem stabil.— És mért mennek majd fölfelé?— Mert megint stabil lesz.

a p r ó h i r d e t é s e k  a h é t r ő lPAPUCSA lennék annak a fiatal nőnek, aki föl tud húzni. Ajánlatokat ..öreg ember nem vén ember“ jeligére.BETÁRSULNÉK Nagyatádi Szabó István földmívelésügvi tárcájába. Ajánlatot „Öröklakás** címre kérek.

E g  y  Kis f é l r e é r t é s  az a u d i e n c i á n

V. György. — Ami az angolokat illeti, kedves Bethlen, nálunk semmi akadálya nem lesz a kölcsönnek. De hogy áll a dolog a franciával?Bethlen. — Szent Isten, hát már Felséged is hallott a Francia-Kissről ? !
Reb Menachem Cziczeszbeiszer

vá lo g a to tt á tk o zó d á sa l— Onnyi dorob ezresed led jen. ahángy 
gram ekrazit von o zsidó felelőtleneknél 
eldogdosva!— Kohn Mór led jen o neved és sto 
táriom ideién tonáliák o pincédbe ed 
Mannlicher-poskát!

— Sah oz o tódat vigosztolia meg té
gedet ebbe o drágosdgbo. hód g.vűvűrc 
ilejenkor visszakwivürgöd ezt oz olcsó
ságot!— Mondj igozot és o — Nagy Emil 
oreság ledien oz igazsdgödjminiszter!— 0 KáUay pénzödlminiszter oreság 
ve die át o te háztort ásod vezetésit!

Csongrádi színjátékv— Csakugyan igaz kérem, hogy a fehérítTroros Piroska ex- fŐhadnagy vörös kapitány volt?

Dehogy kell annyi !Egy volt hadifogoly beszéli a falun:— Aztán micsoda kutyahideg volt abban a Szibériában! Olykor bizony negyven fok is. Tudják kendtek. hogy negyven- fokos hidegtől összeesik az ember.János, a gulyásbojtár, itt közbeszól:— Nálunk egv fokostól is összeesik, ha én kólintom íeibe.-------- o--------
Példának o k á é rt...A tanító az „ellentét" fogalmát magyarázza az iskolában.aztán fölszólítja az egyik fiút. hogy mondjon néhány példát.— Hideg és meleg. — hangzik a felelet.— Helyes. Mondi még egvet.— Édes és keserű.— Nagyon ió. Na. tudnál mondani még egvet?— A papa meg a mama.-------- o--------

Destruktív töprengés— Vájjon szétrobbantja-e végre ez a sok elrejtett ekrazit a titkos bűn társa Ságokat?
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Bűzakanász
Házassági idill három sercentésben Irta: ZSIGMOND MÓRELSŐ SERCENTÉS

Kanászné. — Jaj, de büdös van! Quelle odeur!
Kanász. — Fene a finom órodba. Emmán csak ojjan parasztcag. Mer én paraszt vagyok, amojjan paraszti paraszt.
Kanászné (evésen, de noha): Miért vagy olyan büdös, te rohadt paraszt?
Kanász. — A sok pézemtül. Nassándor is aszonta. Nem lehet mindenki egy László-féle szabadalmazott. De máj veszek egy kötés Olajat a kedvedír.
Kanászné (fodrosodra): De kérlek, a közönség sem birja már, menj a háztól.
Kanász. — Má mé mennék?
Kanászné. — Mert úgyis meg akarlak csalni és úgy nem lehet, ha itthon vagy, te kis trágyadomb.
Kanász. — No miegymás fékomadta vakapád, miket rö- työgsz te itt össze és miként?
Kanászné (szerelmes hévvel, de bizony): Kérlek, kezdesz már nagyon az orromra menni. Tudod jói. hogy én egy hisztériás városi cafrang vagyok, hát ne szekirozz, hanem menj már el a Bethlennel a kölcsönért.
Kanász (tempós kéjjel, de meggyőződés): No inék is, frászkarika mifene, mer itt sok a zsedau.
Kanászné (de ez már mégis csak): Miféle szenvedés terád? Te búgó. még elriasztod a közönséget a fajvédhefnékséged- del! Hiszen, tudod, hogy ide csak csupa — derék emberek járnak. Menj már, végre is nem lehet mindent az első fölvonásban leadni. (Dunyhaciha le)MÁSODIK SERCENTÉS
Telefon (dühösen): Hát velem mi lesz, én hiába vagyok itt?
Kanász (amúgy prütyögve): Magára is jut még. (Kanász- 

néhoz): Mér vótá a szeretődnél, te rongy senki?
Kanászné (negéddel, de váltig): A varrónőmnél voltam, te rongy semmi.
Kanász (igen is, meg nem is): Mér vótá a varrónőné, eb ura fakó?
Kanászné (eszemadtásan): Én? Hiszen a szeretőmnél voltam.
Kanász (olykor, koronkint): Mér vótá a szeretődné, rece- fice haj?
Kanászné (úri mivolttal) : Én? Hiszen a varrónőmnél voltam.
Kanász (pórgőg, mismás): Nodené gezemice vakanyád hajdinárom, ilyen-o|yan jégenkopogó rézangyalcsináló kanálistöltelék és egyéb, mér vótá a varrónődné?
Kanászné (bodrosodva mint a parti szegély): De kérlek, miféle hang ez! Ez itt a Renaissance-színház, ez rendes hely, itt* így nem lehet. És különben is már százszor megmondtam, hogy a szeretőmnél voltam.
Kanász. — Fene pofádba, nyihaha pitypalatty. mégis csak tisztességesebb hely a Belvárost mer ott nem csalják meg az urukat. ( Verni kezdi.) Ne, te ribanc, te . . .
Telefon (izgágva): Csingilingi! Pfuj! Nem szégyenli magát! Mi lesz már velem, kérem?
Kanászné. — Kuss!
Telefon (úgy vadóckodva): Csingilingi! Hogy én minek is gyöttem ebbe a rongy vacak vidéki fészekbe!
Kanászné (szociális érzékkel bágyódva): Kuss ! Most én beszélek.
Telefon (érzékien búján K.-hoz): Maga Csodaszarvas, válasszon, vagy én, vagy ő!
Közvélemény (műértőn): Na. most jön a drámai összeütközés!
Kanászné (még csak az kéne): A fenét! (K- hoz): Na gyere kis bernáthegyim, kis komondorom, kis foxim, kis spiccem, kis pincsem, kis ebzárlatom, kis ebihalam, na szolgálni szépen. Wirst dich níderzeccen! Na szépen, hoppá, oppá, úgy, most mars be az ólba kis görényem, úgy!

Kanász (eréllyel, de velősen): Vauvau vau. vauvauvau! Vau! Vau!
Telefon (ejhásan): Nahát! Én szerepeltem már a „Vörös inalom“-ban, a , Szabóky“ -ban, de ezt, de ilyet. . .

(Firhang le)HARMADIK SERCENTÉS
Kanász (na, ha most se): Na, most* lelőlek! Elvégre illik már valamit csinálni is.
Kanászné (érdeklődve): Puskával?
Kanász. — Nem. Kapanyéllel.
Kanászné (retyemityézve): Te marha állat! A kapanyéllel lőni akarsz? Miért csinálsz te mindent visszájáról?
Telefon (indiszkréten): Azért, kérem, mert zsidó, úgyd, Klein úr?
Kanászné (faji öntudattal): Jesszus jiszroél! Semária! Háí innen a bíidösség!?. . . S ezt most kell megtudnom!
Kanász-Klein (mert ö az): Ja, ezt dírekt a harmadik fölvonásra hagytam meglepetésnek.
Kanászné. — Gondolhattam volna! A szerző neve is mindjárt gyanús volt'. Móric, persze, persze M ó ric ...
Telefon. — Na, mi lesz! Tessék már lőni! Klein úr!
Klein. — Igazis!
Kanász-Kleinné. — Kivárás! Hiszen én a varrónőnél voltam!
Klein. — Hát akkor miért nem szólsz!
Telefon. — Disznóság! Még utóbb minden rendbejön. Lőj- jön már, Klein úr!
Kleinné (darvaslilisen): Igen, én gyereket akarok, sok gyereket akarok, én egy egész kötés gyereket akarok!
Telefon. — Menjen maga Csodaszarvas, ez már régi!
Kleinné. — De nekem nem kis monoklis úri gyerekek kellenek, hanem kis Móricok, kis' Mórickák!
Telefon. — Na, mit kapok a jó hírért? Megválasztották elnöknek a szeni'egyletben!
Kitinné (nekiagyarodva): Na ennek a tiszteletére most utoljára mondj egy olyan jó magyarosat, tudod már!
Klein (nekimagyarodva): Azt a hétszükesztendőkirelajzo- mosretyefityéjét, eresszék le már a függönyt, mert* éhes vagyok. Mi lesz ebéd?
Kleinné (mert \mégis övé az utolsó szó): Sólet lesz, most hozták a sütőházból. Fűh, nyissák ki az ablakot. . .

(Lepedő le) HUM FROSZ

„Holdvilág"A publikum kacag. Hopp. itt az alkalom. Rikolt a kritika: hol az irodailom? S ha dermedtség ülné meg a nézőteret. Azt mondaná: ilyen vígjáték is 'ehet? Ahol nevetni tudsz, csak bátran menj oda. A színház nem lebui. de nem is tanoda. Ahol nevetni tudsz, sokat ne kritizálj S ne firtasd, hogy minő az eszme és irály. Elég. ha tiszta és derűs a levegő. S a játék érdekel, — a többit üsse kő! Ki szórakoztat, az hálára érdemes. — Tele a „Holdvilág14 és tapsot kap Szenes.
RelativizmusEgy vidéki primadonna, olvasva a tizenhétéves Somogyi Erzsi sikeres debüiét a „Buzakalász^-ban. epésen jegyzi meg:— Hogy csalnak ezek a fiatalok! Még nem is öregek és máris naiváskodnak. — o—

Kiből mi lenne,
ha otthagyná a színpadot?Most, hogy Somlav Artúr dühösen otthagyta a Magvar Színházat és állítólag korcsmáros lesz. tartsunk legv kis szemlét a színészek soraiban: kibő1 ml lenne, ha kivonulna Thália hajlékából. Lássuk csak:Hegedűs Gyulából — gazdatiszt. Csortos Gyulából — elő- munkás a városligeti poíozógépné*. Góth Sándorból — Góthné Kertész Ella imprezárióia. Rózsahegyi Kálmánból — kisgazda- miniszter. Bakó Lászlóból — főkortes. Szirmai Imréből — bank- direktor. Kömvei Bélából — főszakács. Törzs Jenőből — a Színházi Élet munkatársa, Ge’iért Lajosból — gvorsraizoló.
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Kommünikék a közeljövőből
(1924) Az államrendőrséít abból az alkalomból, hoev a mi- niszterelnök fejére egy ház harmadik emeletéről ekrazitot szórtak. kiderítette, hogy az ekrazitot Gonoszsági János, a ..Kormányt Láb Alól Eltenni Akaró Egyesület41 szolgá'atvezetőie dobta le. A minisztertanács ma nyilatkozatot adott ki. mely szerint fönti egyesület már múlt évben ..Puszipaitások Bumm- Bumm Köréivé alakult át. m ey hazafias célokat szolgál. Különben is a miniszterelnök s a rendőrség tévedett, mert az az ekrazit csak ártatlan eső volt, melyet rögtön letörölt. Különben is ellene esernyővel1 vagy köpönyeggel kellett volna védekeznie. Rosszakaratú az a híresztelés, mintha az az eső vihar lett volna, melyben az istennyilának is vö t szerepe.
(1925) Ma reggel, mikor a miniszterelnök föl akarta venni a ka'apját. elrémülve vette észre, hogy egy kakaós doboz van benne elrejtve. A miniszterelnök azonnal értesítette a rendőrséget. amely megindította a ^nyomozást. A rendőrségi kakaószakértő kijelentése szerint a kakaó a legfinomabb gyártmány, mely 80 % ekrazitból és 20 % tojásgránátból készült. A miniszterelnök ma nyilatkozatot adott ki. mé'v szerint a ..Csak Alá- gvúitani A Kanócot41 nevű egyesület, mely múlt évben a,.Puszi- pajtások Bumm-Bumm Köré44-ből alakult át robbantó körré, még ez év január iában visszaa!aku t ..Uzsonnázó Egyesület‘4-té. A kakaósdoboz ajándéknak készült a miniszterelnök születésnapjára és véletlenül elcserélődött. Az egyesület különben sem gyanúsítható semmiféle merénylettel, annál kevésbbé. mert a tagok mindegyike csak kilencvenkétszer nyert amnesztiát a több rendbeli uzsonnázás miatt kirótt börtönbüntetés alól.
( 1926) Ma reggel a minisztertanács ellen merész merényletet követtek el felelőtlen elemek. A merénylők aláaknázták az Országház épületét s azt a levegőbe röpítették. Szerencsére a minisztertanácsnak semmi baja nem történt: az egész tanácsot a bomha egy Országház-téri fára dobta föl. melyről csakhamar leszedték őket a kirendelt tűzoltók. A rendőrség nyomban kiderítette. hogy a merényletet ..A Minisztereket Uzsonnázó Egyesü*et“ követte el. A minisztertanács nyomban az eset után jelentést adott ki. amely szerint a fönti ..MUEkl nem követhette G a merényletet, mert az még tegnap átalakult ..Levegőbe Röpítő Egyesület44-té s mint a neve mutatja, csakis ártatlan röpülőmanőverekkel foglalkozik.
(1927) Borzámas merényletet követtek el ma a miniszter- tanács elíen. A békésen ülésező tanácsra egy egész vágón bombát dobtak be az ablakon. A kormány tagjait a bombarobbanás egytől-egvig a falakra kente föl. Úgy kellett onnan külön-külön levakarni, hogy össze ne tévesszék őket. Nyomban utána összeült a levakart minisztertanács és nyilatkozatot adott ki. mely szerint egy hazafias célra alakult egyesület követte el a merényletet. CARÁM Y

Ez csak természetes— Csodálom, nagyságos asszonyom, hogy éppen a legjobb barátnőiről mond annyi rosszat.— No hallja, k é rem !... Hiszen őket ismerem a legjobban.-------- o--------
Az orvosegyetemről írják nekünk:

Kedves Borsszem Jankó! Nekünk, szerencséden destruk- dvoknak sokáig az vo"t a rögeszménk, hogy Verebélv profesz- szor nem valami túlságosan rajong értünk. Mióta azonban Til
s o n  professzor úr hangulatait is megismertük,, ez a mondás iária köztünk:

Jobb ma egy Verebélv. mint holnap csv Tuzson.------- 0-------
A pesti uccáról•  ̂ j|

B a n  l i ü z l  k

! a vezérigazgató irá n t való  szim p á tia
j je lé ü l szintén
fi «/í Mt'/t

P o l i t i k a i  p ö r ö K

A közönség bevonul Elnök. — A tárgyalást megnyitom.

Vádlott. — Tekintetes Törvényszék!Elnök (közbevág): Elrendelem a zárt tárgyalást.

A közönség kivonul.

T 5 T-----------------------------

Elnök. — A tárgyalást újra megnyitom. (A közönség be 
vonul )

^ 3 — ------------------------------------------------ ;

Elnök. — Elrendelem a zárt tárgyalást. (A közönség ki
vonul) (És igy to vá b b ...)
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A  „ H o ld v i l á g * *  és  a  K r i t ik a

. . . é s  a „Holdvilág" halad diadalűtján . . .

Az a b a n á n !...Rám ragadt az iskolába sokféle bölcs tudomány.Hogy nem szabad rosszat tenni, azt is onnan tudom ám. Ha illetlen vo t beszédem.Verés volt a büntetésem.S bár finom volt neve ésem. előttem ma kész talány.S nem is bírom megfejteni, miért tilos a banán?Egyetemen a tudomány sok „fejtörést44 okozott.Akkoron az ifjúság még ólommal nem botozott.Ritkább ma a zsidóiéi és Gyakoribb a feibeverés.És míg akkor — boldog idők! — tüzetesen tárgyayyyám Botanika-szigorCaton. — ma ím tilos a banán.Megváltoztak az idők és vá toztak az emberek.Történnek ma oly dolgok, hogy szólni róluk nem merek.Itt egy bomba, ott egy bomba.Ekrazit gyűl föl halomba.De nem ütközünk meg rajta, sem a sok-sok Danamán.Sem a szörnyű drágaságon, de — iái — tfos a banán . . .
FULLÁNK

— •Furcsák -ezek. az asszonyok! Az éH feleségem például azt mondja, csak akkor lesz pénzügyi konszo idáció. ha megkapja Holzer-tö\ azt a ruhát, amit négy év óta ígérek neki.

Kedves Borsszem Jankó!Igaz az a destruktív hír. hogy a Nagyatádinak adott aranykalász célzás akar lenni a régi közmondásra: hallgatni arany? Tisztelettel egy ki v á ne si.

Legújabb !
A svábhegyi csillagvizsgálót a kormány az Árvizsgáló 

Bizottság rendelkezésére bocsátotta az árak tanulmányozása 
végett. -------- o--------

Kedves Borsszem Jankó!Nem értem, kérem. .  A búza már tú van az aranyparitáson és szegény Nagyatádinak csak aranykalászt adtak tisztelői és nem igazit. Úgy Játszik, olcsón akartak kiiönni. Tisztelettel 
egy főravasz. -------- o--------

Kedves Borsszem Jankó!A törvényszék elnöke kihirdeti az Ítéletet rablással vádolt Legenye János ügyében, inaid így, szól a vádlotthoz:— Van valami észrevétele? Akar fölebbezni?— Tekintetes Törvényszék. — mondja Legenye — tessen figyelembe venni, hogy odahaza a faluba földosztás lesz. Mán most ha én hat esztendeig ülök. oszt csak azután kerülök haza. mi lesz a földem m é'?... Hun lesz akkor a földosztó miniszter űr. a Nagyatádi Szabó István? . . .Az elnök jóindulattal felel:— Nézze csak. Legenye. maga nem ért a magas politikához. Csaik maga üliön egészen nyugodtan. . .  Ne féltse se a földosztást, se Nagyatádi miniszter urat. Azt is. ezt is meg- raláüa. mire kiszabadul._________________________________________________
NACCSAGA!ÉN CSAK
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A z  E s R ü t té r i  H íd  a la t t

Id. Hombár Mihály védőbeszédeiből
Tekintetes kir. Törvényszék! Igaz ugyan, hogy védencein. Kraxelhuber Árpád, a magánintegritási puccs-szövet- kezet és bambabetéti fai társaság vezér- igazgatója fajtársaival együtt súlyos- bűnt követett el az állam rendie és biz tonsága ellen, de miután a közvád igen tisztelt képviselőié vádbeszédében az általam oly sok fáradsággal összehordott enyhítő körülményeket mind fölhozta mellettük: én mint védő abba a kényes helyzetbe jutottam, hogy momentán semmi terhelő adatot és súlyosbító ténykörülményt nem tudok fölhozni ellenük. — minélfogv a kérem, méltóztassanak úgy engem a védbeszé : megtartása, mint védenceimet pedig a vád alól fölmenteni!

Tekintetes kir. Törvényszék! Védelmembe kell vennem a méltat’anul üldözött koronarontókat. sőt ünnepélyes rehabilitálásukat kérem, mert hiszen Káliav pénzügyminiszter adta ki a jelszót, hogy a korona árfolyamát 0 0175-re kell lefaragni. Minthogy pedig a korona még mindig 0 0205-ön áll. az úgynevezett korona rontok csupán a pénz ügy miniszterile g e'őiránv- zott árfolyamot igyekeztek kivívni,' nehogy az államnak tetemes áldozatokkal kelljen a még hátralévő 0*0030 differenciát lefaragni, fiz alapon kérem fölmentésüket.-----;----- C --------r -
önálló töprengés— Varion eîitélik-e a bőm frásókSV korona rontásért? '

V I D É K I  T R O M B I T A
Statárium-rendelet MucsánEzennel közhírré tétetik, hogy senki odahaza a lakásán, padlásán, pincéiében, kamrájában robbanóanyagot nem tarthat. Aki a saját robbanóanyagát odahaza őrzi. statárium aiá esik. Mivelhogy pedig Vlk Podiebrád baromorvos úr jelentése szerint városunk robbanóanyag-készlete fogytán van. erre pedig közegészségi szempontból okvetlen szükség van. fölhivatik mindenki, hogy a lakásán őrzött robbanóanyagokat, úgymint: karlsbadi sót. ridnus-olaiat. keserűvizet, purgót stb. haladéktalanul szolgáltassa be a hatósághoz. Polgármesteri hivatal.

Szerény véleményem szerintnem a koronarontók rontják a koronát, hanem ellenkezőleg: a korona ront meg mindenkit. Tisztelettel Dr. Lateiner.

^ 6QVOMALTINECY»
A

KÍNDCNNAPI 
ÉLET IZGALMÁBAN  

K1MCQÜU. r&?AOTSZ0MZTT 

C D Ó S IT Ó J C
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Ahhor és most— Egy házilány naplójából —
1913 december•Ma igazán esemény nélkül zajlott le a nap. Itt ülök a szobámban a duruzsoló kályha mellett és nézem az ablakon át. hogy milyen szépen havazik. A mama a cseléddel a piacra ment, most egyedül vagyok. Unalmamban narancsot eszem. Már a harmadikat hámozom . . .Egyszerre csak kitárul az ajtó és egy szurtosképü legény vigyorog rám a küszöbről szemtelenül. Napoleonosan hátranyomott kalapját le sem vette a fejérö1. Szájában bagó volt. Ruhája rongyokban lógott. Valami bocskor lehetett a lábán, az is madzaggal volt körű kötözve.— Kicsoda maga?— A szenesemben kérem. . .  Berakhatom a szenet?Végigmértem. Aztán intettem a kezemmel:— Győjjön máskor . . .— Harmadszor vagyok itt . . .  mindig elküldenek. . .  hát ez mégsem járja . . .— Fogja be a s z á já t ...Avval eltűnt. Ijedtében még köszönni is elfelejtett. Érzem, határozottan érzem, nincs bennem semmi szimpátia a szociá- lizmus iránt.Micsoda esemény! 1923 decemberBár költő volnék, hogy megtalálnám azokat a színes, forró szavakat, amelyekkel ezt a napot nap’ómban megörökithetném. így történt:

Ülök a hideg. íütetlen szobában és fogvacogva nézem az ablakon át, hogy milyen undorítóan havazik. Mama a piacra ment huszonöt deka húst venni és én most itt vagyok egyedül, mert a cselédünk a tőzsdén van ilyenkor, papírokat vesz és elad és néha nekünk is juttat a kosztpénzból valamit. Szóval egyedü’ didergek a jégvirágos ablak előtt, amikor egyszerre csak nyílik az ajtó és egy prétnesbundás, elegáns fiatalember lép át a küszöbön. Szájában britanika égett. Lábán lakkcipő ragyogott.— Kicsoda ön?— A szenesember, kérem . . .  Van szerencsém . . .  Elhoztam a szenet.Eléje futottam. Megráztam a kezét. Örömömben majdnem csókot nyomtam frissen borotvált, üde arcára, de ő elhárító mozdulattal tért ki elragadtatásom kifejezése elő1 és tárcájából egy számlát vett ki.Kérem kifizetni. . .Boldogan nyújtottam át neki azt a néhány milliót, amely a számlán föltüntetve volt és még egy százezrest is mel ékel- tem az összeghez borravalónak, amit azonban a 'szenesember sértődötten dobott vissza.— Mikor kapjuk meg a szenet? — kérdeztem aggódva.— Akár azonnal is.— Maga drága ember. . .  megérdemli, hogy aranyba foglalják . . .— Tessék — mondta a szenesember és mellény zsebéből egy kis bársonyos dobozt vett ki. Kinyitotta a födelét és e’ém tartottta. . .Micsoda boldogság! Az egész ékszeres doboz színültig tele volt szénnel. .4LY
SS Dőri Pávatintái legjobbak! SS

Tűs zárások
Az ellenségeimet kerülöm, hogy barátokat szerezhessek, a 

barátaimat megtartom, hogy ellenségeim is legyenek.•
A babiloni zűrzavar nem a különféle nyelvek alakulatából 

származott, mert a saját nyelvükön sem értik meg egymást 
az emberek.

*

Az élet színház. de akkor miért nem lehet belőle főpróbát 
tartani? *

Az ember azt hinné, hogy a tévedések árán szerzett tapasz
talatok megóvják az újabb tévedéstől. Tévedés!

Az emberek sajnálattal örvendenek és örömmel sajnálkoz
nak egymás fölött. *

Im szIó László libazsírba mártotta a protoplazmáját, mégis 
azt mondják, hogy a médium nem kóser. Sz. M.-né

Micsoda világot élünk !A szélhámos médiumnak drága libazsírra is telik, amit a vattájával ita<t föl.A szegény faivédő ördögnek csak vízre iut. amivel megtölti a bombáját, mielőtt az Ébredők székháza előtt elhelyezi.
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Kóser igazságszolgáltatásMerengve gondol vissza Judea minden igaz fia arra a többé soha vissza nem térő időre, amikor — egymás közt — se hatóságra, se bíróságra nem szorultak, hanem egyetlenegy fórumot ismertek csak. melynek Ítéletét a pörös feek fölebbez- hetetlenül kölcsönösen kötelezőnek ismerték el. Az ősjogforrás egy — rendesen vén, nagvszakáUú — rabbi volt. akiben bizony együtt kellett '’enni észnek, tudásnak, furfangnak. igazságosságnak és nagy emberismeretnek, hogy évezredeken át meg ne dőljön a tradíció.Az öreg Bere'e ben Jiczhog batvuzással tartotta fönn nagyszámú családját és titokban, a szájuktól elvont falatok révén, tőkécskét is gyűjtött azokra á napokra, amikor már esetleg nem birja a batyut, nehogy gyermekeire szoruljon. Kivii’e ketten tudtak még erről: hű hitvese meg Iszer ben Jehuda. a gazdag szomszéd.Mikor Berele egy napon megtért Ábrahám kebelébe, özvegye futott Iszerhez. hogy beütött a nagy bai. a  háznál nincs egy garas sem. hát kénytelen a tőkéhez nyúlni. Kenetesen szólt a dús szomszéd:— Persze. így van az. lelkem, azért gvüit az ember, hogy ilyenkor elővegye.____________________________________
r  Az embernek 

legnagyobb ellenségeia szabad szemmel nem látható baci llusok a legtöbb ragályos betegségnek előidézői.Ezek ellen küzdünk a
fertőtlenítésselIsmeretes, hogy számtalan^ forgalomban levő fertötlenitö-szer közül a l e g m e g b í z h a tó b b  és legkelendőbb a
LYSOFORMmely az egész világon elterjedt és minden gyógytárban (a drogériában kapható.

— Épp azért jöttem és kérnék is azonnal1 száz pengő forintot.— Tőlem száz forintot? Meg vagy te bolondulva, hogy az én pénzemhez akarsz nyúlni?— Ugyan. Iszer szomszéd! A nekünk iáró ötszáz forintból adjon ki százat. A többit használva, ameddig akarja!— Mondd, nem zavarta meg a te eszedet a nagy csapás, hogy fölteszed, hogy én neked vagy nektek valaha adósotok lettem volna?Az özvegy szemébe nézett a kapzsi szomszédnak és se szó. se beszéd, rohant a rabbihoz, elzokogta kettős nagy baját és kapkodta csókra a szent férfiú törékeny, finom kezét.— Lányom, miért vagy úgy megijedve? Nem fog a nap úira feljönni és rendben 'esz minden.A rendes templomi istentisztelet színhelyét gyászos vagy örömös esetekben átteszik a Jehova-imádók oda. ahol imádkozásra van szükség és így korán gyülekeztek már a hívek Berele házához halotti imára.Keet felé fordultán nyitotta meg a szertartást a rabbi, maid elvégezvén, dongó léptekkel, komor arccal Iszerhez ment:— Mennyivel vagy adósa az itt ravatalon nyugvó hitsorso- sunknak?— Semmivel, rebbelében!— Bitang, hazudsz! *— Esküszöm, rebbelében!— A te esküd! Mersz-e esküdni úgy. ahogy én parancsolom?— Hogyne, rebbelében!— Nyúlj a ravatal térítőié alá és fogd meg a megtért kezét és mondd utánam: ..Esküszöm, hogy Istenben boldogult hitsorsos társamnak semmivel adósa nem vagyok!44Ment az esküvés szépen, de amikor a tagadó szócskára került a sor Iszer elsápadt, kékült-zöldült és magából kikelve ordította:— Fizetek! Fizetek! Adós vagyok!— És mennyit akarsz fizetni, kedves hívem?— Amenyivel tartozom! Ötszáz pengőforintot, szent atyám!S menten ’e is szúrta az Összeget.E percben mozdul a ..Chevra Kadisa** kölcsönbejáró fekete leple és vigyorgó pofával kibújik alóla a sámesz (templomszolga). aki az eskü alatt kiejtett tagadó szócskánál egvet nyo- mintott a hamisan esküvő Iszer kezén.A másik szobából pedig búsképű hitrokonok cipe'ték vissza helyére hittársuk hűlt tetemét. KNER

Ami egészen szokatlan— Érdekes, sőt megfoghatatlan! Ma este korán feküdtem le. végigolvastam a lapokat és képzelie. nem tudtam elaludm.— No és miért nem?— Egyetlen hírt sem taiá tam arról, hcgv megint ckrazitot rödöztek föl valamelyik pesti lakásban.
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Komoly pénzügyi kérdés— Vaiiun mennyit fizetünk rá a külföldi kölcsönre, ha az eitvre rosszabbodó korona meláett a kormány taeiai még néhányszor kimennek tárgyaim a ióva utáiú országokba?
H á z a s u l o k  !
I Leányomat nagy hozománnyal férjhez adnám ahhoz 

a férfihoz» aki fiamnak kétszerakkora hozománnyal 
bíró leányt szerez. Hozományvadászok kíméljenek !

A szerkesztőségben— Szerkesztő úr. kérem, ki csinálja ina a közgazdaságot?— Még ezt is kérdi?! Hát a törvényszéki rovatvezető. Ugvis hozzá kerül minden . . .
1 | C S O D A B O G Á R  |

„A lelki báj illata*Az egyik miskolci bank gyászieTentést adott ki egyik alapitójának haláláról s a többi közt ígv méltatta:..Férfias szerénység volt igaz lelke báia. melynek illata közöttünk tovább él.“Kérdezzük: a ’elki báj illata-e az. amelyre egy banknak alapszabályszerűen szüksége van vagy inkább az elhunytnak bizonyára sok más kiváló erénye?-------- o--------
Aranyköpések

Kevés no tud becsületben mezősziilni. Többre becsüli a 
halfestéket.

Az ember nem attól lesz okosabb, amit lát. hall. Amit nem 
mond e l . . .  ±

A nő az első hazuzsáztól fölbátorodik. A másodiktól mex
iled. A többit már nem tartia számon.

A férfi udvariatlan: sokszor csak int a nőnek. Isten udva
rias: mindiz mázához szólitia.

A hdzassdzban a sezitő kéz nem mindiz Istentől ered.

A zvászielentésben ezv izazsdz föltétlenül van. Mezhalt' 
az illető. K. E.

SZER K ESZT Ő I Ü ZEN ET EK

Kéziratokat és rajzokat nem küld vissza a szerkesztőség.
A Borsszem Jankó ielen számát kedden, ianuár 22-én zártuk 

le. — Doktor Erzsébet. Az első ügyes, jönni fog. — K—r. Ízes küldemény. — Udma. Néhány frappáns ötlettel fűszerezte, de

paródiának nem teljes. Talán akad valami más a tarsolyában.
Üllői Áf. Egyet találtunk közte. — „Spiritiszta szeánsz.4* Gondatlanul papírra dobált közkeletű kiszólások gyűjteménye. Csak az apróságok közt bujkál némi ötletesség. Ha tovább is próbálkoznék rendesebb kéziratot küldjön. — K. E. Türelem, türelem! Visszakapja, mihelyt végigböngésztük. -—- D. D. Gy. Legutóbb is a posta küldte vissza az ön példányát azzal, hogy .,cím elégtelen4*. Szíveskedjék közölni a teljes címet. — Cs. J. A . Válasz egy levélre44 őszinte irás, de formailag még sok csiszolásra szorul. A többi nem nekünk való. — Revizor. Kérését teljesítettük. A kiadóhivatal jelentős kedvezményt ad. Kérdezett munkatársunk címe: Teréz- körút 22. — özsen. Kettőcske ittragadt. Igényeket azonban még nagyon is korai lenne támasztani. — N—d. Kedves, hogy ide is gondolt. — 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

i l O i .U A 6 ü H d H uA Budapesti Iparb nk r .-tközli, hogy e hó 18-án vezette be részvényéit a tőzsdére. A részvények iránt élénk kereslet mutatkozott.A Transdanubia E gyesült G őzm alm ok r. t. f. hó 11-en tartott közgyűlésén alaptőkéjét 200 millióról 300 millió koronára emelte föl Az összes részvények 2 : 1 arányban a régi részvényeseknek ajánltatnak föl darabonként 15,000 koronás árfolyamon/Az elővételi jog f. hó 14-étöl f. hó 25-éig bezárd lag gyakorolható a vállalat központi pénztáránál Nagykanizsán és a Magy. Földhitelintézetnél Budapesten. Az új részvények a folyó üzletév eredményében részesednek.Az Á ltaláno s óvadékbank és hP elintézet r 4 milliárd korona saját tőkével működését új üzlethelyiségében, Váci-u 12. sz. (volt Marton- féle üzlet földszinti és emeleti helyiségei) ezen a héten kezdi meg. Az intézet az összes bankszerű üzletágak mellett főként árúüzletekkel és árúkereskedelmi és ipari financirozásokkal foglalkozik. — A bank vezetésével az igazgatóság az eddigi igazgatókon: J. Cl. Fledderus hollandi kir. fökonzul és Hajnal Simon igazgató, igazgatósági tagon kívül Déry Jenő igazgatósági tagot, a Magvar leszámítoló- és pénzváltó-bank volt igazgatóját bizfa meg.A Fabank részvényeit hétfőtől kezdve a hivatalos tőzsdei forgalomban jegvzik.A Fábián féle vas- és fém árú- gyár r.-t. igazgatósága a legutóbbi

közgyűlés által elhatározott alaptőke fölemelését a következőképpen viszi keresztül.  ̂ régi részvényesek drb-ként 2:1 arányban vehetik át az új részvényeket drb-ként 3000 K lefizetése ellenében. E részvények az 1923-as üzletév osztalékában szintén részesednek. Az elővételi jog ez éyi január hó 14-től ez évi január hó 22-ig bezárólag gyakorolható Politzer, Rosenberg és Tsa banküzlet betéti társaságnál (Budapest, V., Árpád-ucca 8). Az igazgatóság a napokban tartott ülésén a társaság elnökévé a legutóbbi közgyűlésen új igazgatósági tagul megválasztott Koh- ner Willy bárót választotta meg.Uj vegyipari részvény a tőzsdén.A Magyar Országos Központi Takarékpénztár érdekkörébe tartozó Labor gyógyszer- és vegyészeti gyár részvényei — mint velünk közük — e hónap 15-én kerültek a Központi Váltóüzlet r.-t. útján tőzsdei bevezetésre. A Labor üzemének céljaira még 1918 ban megvásárolta az országos hírű Kochmeister- cég gyártelepeit, me’yeket a legmodernebbül fölszerelt és kibővített és ahol gyógyszertárak és drogériák által szükségelt összes gyógyszerkészítményeket, gyógy- és pipereszappanokat, speciális gyógyszereket, valamint a legkülönfélébb ipar-vegyészeit és mezőgazdaság-vegyészeti cikkeket gyártja. A sok évi céltudatos munkának köszönheti a vállalat azt a jelentős pozíciót, melyet szakmájában sikerült magának megteremtenie.
Mint értesülünk» az ezüst- és aranybeváltáson kivül brilliánsékszerbeváltás is eszközölhető, IV., Vármegye-utca 7 Brilliánsbeváltás 10—12-ig. Pénztári órák aranyra és ezüstre 9—5-lg
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Képrejtvény

A megfejtők között tizenhárom iatalmat sorsolunk ki. Sorsolásunkban csak lapunk előfizetői vehetnek részt. Jutalmaink következők:1. négy darab „Mátra"-szinszappan,2- 10 üveg Szent István duplamalátasör. 
a Polgári Serfőzde gyártmánya (házhoz szállítva).

5. egy Sphinx-.JH-OZONE“ -készlet (egy üveg szájvíz, egy doboz kettős francia fogpor, egy tégely fogpaszta).6. egy nagy doboz 
„Virdg"-féte dessert.

7. egy üveg „Lysoform".

9. egy darab P. Márkus Emilia arcápoló szappan.10. egy nagy 
üveg ZoZó 
kölni viz,11. két pár Ber son-gumisarok (férfiaknak és nőknek),12. egy nagy palack RAPID O L folyékony fémtisztit6 szer,13. a Borsszem Jankó egy évfolyama (1917—1922. évekből)., Eővárosi nyerteseinket fölkérjük. hogy a nyereményutal- 

ványért. illetve a jutalomért kiadóhivatalunkban jelentkezzenek, 
vidéki nyerteseink posta útján kapják meg a nyereménytárgyat.A Borsszem Jankó 2921 (3.) számában közölt képreitvény helyes megfejtése: Agyafúrt, A multheti számunkban megjelent talány helyes megfejtését 89-en küldték be. Nyertesek: 1. Scheiner Jenőné (Buda- 
Pest, VII., Ilkaru. 38), akinek négy darab „Mátra“ -színszap- Pant; 2. Szénásy Dénes tp. igazgató (Budapest, I., Mészárosb a  38), akinek tíz üveg Polgári Serfőzdéi Szent István duplamalátasört; 3. Fleischmann Dezső (Budapest, VII., Telep- ucca 10), akinek egy nagy doboz „Oceán“ cukrozott gyümöl- csöt; 4. ifj. Eördögh Zoltán (Szekszárd, Rákóczi-u. 1066). akinek egy doboz „Ovomaltine*4 tápszert; 5. Kelemen Sárika |'Budapest, VII., Dohány-u. 34), akinek egy Sphinx-,..BI- üZO N E“-készletet; 6. Latzkó N. (Budapest. VI., Andrássy-út

7), akinek egy nagy doboz „Virág“-féle dessertet; 7. Kábák Győző (Budapest, V., Tátra-u. 3), akinek egy üveg „Lyso- form“-ot; 8. Sándor Jenő (Budapest. III. Vörösvári-u. 16), akinek egy üveg „Egma“ -likőrt; 9. Grósz Imre (Balassagyar
mat), akinek egy darab P. Márkus Emilia-szappant; 10. Kuz- 
mann Aranka (Kispest, Arany János-u. 11). akinek egy nagy üveg ZoZó kölni vizet; 11. Bruck Jenő (Budapest, IV., Deák Ferenc-u. 13), akinek két pár Berson-gumisarkot; 12. Muzs- 
nay Ferenc (Budapest, II., Batthyány-u. 59), akinek egy nagy palack „RAPIDÜL4* folyékony fémtisztitó szert; 13. Rosen
berg Jenő (Mátészalka, Vasút-u. 482), akinek a Borsszem Jankó egy évfolyamát* küldi a kiadóhivatal.
Pompadour, 
Három Grácia,
Jáva, Blues, Bananés egyéb tánclemezujdonságok gramofon hanglemezen le g n a g y o b b  választékban

HANGSZER-OTTHON
FEKETE MIHÁLY

Budapest, József-körút 9. sz.

V IR Á G  O S Z K Á R
CUKORKA- ÉS CSO KO LÁDÉ-A r UQYAR R.-T. 
. BUDAPEST, VII., N E F E L E JTS -U C C A  12. —

leoiobti csokoládé a D o n  -hashajtó
L e g o l c s ó b b  s z ó r a k o z á s  !23 DflDPCTEII in u u r í hires régi évfolyamai megrendelhetők a(1 d UKu u / l M Jn n K U  & \ w s /u i ? s .Az J917. é v f .. . .  25000 kor. II ,  1918. „ . . .  25000 „„ 1919. „ . . .  25000 i\

Az 1920. é v f .. . .  25000 kor. » 192jk —05000 „ í, 1922.' „ . . .  25000 „
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. 4 4

„PNEP WIMPASSINr
Egyesült ruggyantaárúgyár r.-t„

ezelőtt Meunier J. N. Reithoffer.
Budapest, VI., A n d rá ssy-ú t 8.
Telefon: 99-47. : :  Sürgönyeim: Asbestos, Budapest.

HÓCIPŐ
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F a r s a n g  a  p o l i t i k á b a n

Heinrich Franciska. — Nem értem ezt a Pistát. . .  Még most sem kért föl, pedig ö hivott a bálba. 
Bárczy Stefiké. — Várj csak, előbb kiláncolja a teremből azt a frajlát.

H ó -  és S ÜF—cipő-
!“ $ ö £ S p o r t -é .  Gummiárúházban 

V I I . ,Szakszerű
javítások

ucca39
Jó zsef 128-21

n  v é r -  és nem i bete
gek ré s z é re .M ii  Saiurtae oltás !R end elés e g é sz  nap. 

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

Saját gyártmányú n y a k k e n d ő -  
újdonságok, férfi fehérneműnk, 
k a l a p o k  stb. U r l  d i v a t á r u k

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

Nyakkendők viszontelárusitóknak is

N

Br i l l iá n s o k a t ,  fflffiTSW iX*r,.b.u  
Székely Emil ékszerüzlete. (Terez-templommal szemben.)

C fm re tessék figyelni. T e l e f o n :  Jó zsef IO á -3 5 .« ■ « ■ m im m a m a
Művészies képkeretek jKézimunkák szakszerű keretezése

Váradi Bélánál, Budapest, Andrássy-út 43. ;

El ő f iz e t e k  ö n n e k
a BORSSZEM JANKÓ-ranegyedévre 120,000 korona névértékű elhasznált magyar bélyeg 

.........................  JÁSZAI BORISRA bélyegkereskedésbeküldése ellenében.■
M}. HUNGARIAN jc

% V J j * W H I S K Y > S k  G I N

\  IVERMOUTH ; o

EGMA
LIKÖR-KÜLÖNLEGESSÉGEK GYÁRA

KŐRIS-UCCA 1 8 -2 0 . SZ.

VÁROSI LERAKATEISNER-DROGÉRIA
JÓZSEF FŐHERCEG KAMARAI SZÁLLÍTÓJA. 

ANDRÁSSY-ÚT 37. TELEFON : 8 5 -2 4 .

A Pert! Lloyd-társulat n y s .d á ja , Budapest, V ,  Mária Valíria-ucca 12. (Nyomdaigazgató MÁRKUS PÁL.)


