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Isten V e l e d ! . . .
Búcsúzom Bér Dezsőtől. Az Isten

áldotta művésztől. Akiben a tegnapi 
Magyarország fönntartó erénye: az 
utolsó lehelletig való munka ellen- 
állhatlan hajtóereje eszményi köte
lességtudással. mélységes meggyőző
déssel, a hivatás rajongásával és 
áldozatkész odaadással párosult. Aki 
mindig első volt az elsők között s 
aki mindig tanult, dolgozott, fáradott. 
Akit ha álmából vert föl az esemény, 
ez a kérlelhetetlen vadász, talpra 
szökkent és varázsos tolla alatt pár 
perc alatt remekmű formálódott. 
Kacagtató vagy gondolatba ejtő, csu- 
fondáros vagy megrendítő. Mestere 
a vidám vonalaknak, kifogyhatatlan 
lelemény, az emberek és a dolgok 
fonákját szeizmográf finomságával 
megérző magasrendtí értelem, a 
görbe tűkör ördöngös foncsorozója, 
éles szem. biztos kéz: minden, amit 
a művészi tökéletességig fejlesztett 
karikirozás megkövetel. Egyenes le
származottja Jankó János zamatosán 
magyar és Faragó József kifinomul
tan nyugateurópai programrajzoló 
művészetének. Harminc esztendőn át

— az ö imádott BORSSZEM JANKÓ- 
jának hasábjain — mulattatója és ta
nítómestere a magyar értelmiségnek. 
Mosoly sugarazta körűi nevét, a sze
meknek ez a biztató, hálás izenete s 
minden művelt, becsületes ember 
végigujjongta azt a fölszabaduló ér
zést, amely egy-egy markáns raj
zának láttán lenyűgözött leikéből ki
szakadt Bér Dezső a közvélemény 
képes krónikása, a közszellem vonal- 
vezetője, torzításaiban az igazság ke
resője, túlzásaiban is az egyetemle
ges erkölcs érzékeny szolgája volt.

Búcsúzom Bér Dezsőtől, a lelkes, a 
jó- és széplelkü férfitól. Az igaz em
bertől. A minden művészetek örök- 
szerelmesétől. Az élet hálás élvező
jétől. Szatirikus vénája és bohémsége 
mellett talpig úri lényétől, megejtő 
kedvességétől, drága emberi jóságá
tól. Búcsúzunk tőle, az emberfőt 
mindnyájan, akik műhelyben és fehér 
asztalnál élveztük ízes szavát, föl
habzó humorát pajtási tréfáit, har
monikus életének lüktető, színes rit
musát Hadd mondom itt el. hogy az 
„atyamester" Ágai Adolfnak épp úgy

kibuggyant a köny a szeméből, mi
kor kacagva hallgatta egy-egy jel
legzetes mókáját, mint a magyar 
közélet nem egy világhíres nagysá
gának.

Búcsúzom Bér Dezsőtől, a hűséges 
társtól, a nemes, a feledhetetlen, a 
jósorsban okosan kritikus, balsorsban 
páratlanul hűséges baráttól. Akivel 
kora ifjúságomtól — idestova húsz 
esztendeje — csináltam ezt az újsá
got, akivel együtt gondolkodni, ter
vezni, dolgozni annyi volt, mint az 
édes testvérrel, aki nélkül nekem és 
a Borsszem Jankó gárdájának most, 
október szürkesége nélkül is, oly ki
etlen. oly dermesztő ez a mi külön 
világunk.

És búcsúzom Bér Dezsőtől az ő 
nagy, szerető, megértő közönsége 
nevében. Csak egy könycseppet 
azért a sok-sok derűs pillanatért, 
amelyet az ő hervadhatatlan művé
szete, a mai nappal lezárt három év
tizednek vidám történelem-rajzolása 
szerzett

Isten Veled, kedves drága jó bará
tunk, Bér Dezső!

MOLNÁR JENŐ

Bácsit Bér Dezsőtől
Nem tudok most simán gyász-kobzot pöngetni, 
Néma ravatalra szóvirágot szedni;
Ne zengjen a lira, hallgasson a frázis:
Nagy gyászhoz méltó gyász az egyszerű gyász is.
Tudom, hogy művész volt: kedvderitö, pajzán 
Képek kerekedtek ceruzája rajzán ;
Biztoskezű, fürge mestere a gúnynak :
De mit ér, szemei ha örökre hunynak ?

9
Torzító tükrében furcsa táncra kelve 
Vibrált Magyarország újabb történelme; 
Mester-keze alatt nőtt hatalmas gárda 
S im, élte javában korai sir várta.

Egy-két régi rajza függ előttem. Nézem. 
Mosolyon vig arcát elömbe idézem.
Megcsordul a szemem: — csak a képet látom, 
De őt soha többé, régi jó  barátom\
Tizennyolc esztendőn láttam rosszban, jóban, 
Dalolva eveztünk egy, kicsi hajóban,
Mértük szilaj kedvvel a nagy tinta-tengert : 
Kedveltem a művészt, — szerettem az embert.
Megállott a hajó: ölében halott van.
Lehullt a vitorla : szem födő kell ottan. ' 
Gazdátlan a kormány, evezőt se húzunk, 
Messzeszállt társunktól csüggedten búcsúzunk.

Isten veled, Dezső! Korai a válás,
De a mi pályánkon nincs hosszú megállás. 
Már magányos útra gyásszal kerekedve, 
Szivből szakadt könnyet ejtünk emlékedre.

I l i i JÁSZA Y-HORVÁT B  ELEM ÉR

Bér D ezső halálára
Ezer gyertya teste lángra lobban, 
Isten háza fénybe öltözött,
Boldog áj párt köszöntő sorokban, 
Hozsannázó ünneplők között:
Egy mámoros szív utolsót dobban.
Magyar művész ! . .  .Álmodó szemében 
Szent parázs szikrába kialudt, 
Virágpompás oltár közelében 
Végső sóhajtással elaludt,
Kettétört a rajzirón kezében.

9Igazságos Mátyásu templomára 
Ráborul a langyos őszi éj, 
Szentháromság tündöklő szobrára 
Csókot ont az enyhe é ji szél 
S dúdolgat a Duna dallamára.
Tizenkettőt zeng a templomóra, 
Kongó hangja rezg a légen át 
És a túlvilági riadóra 
Hallani egy zúgó harsonát: 
m Halászbástyán, hej, sor okozóra I*

Hogy a hold a felhők közt kinézett. 
Már az élő képet nem leié.
Mert a titkon tisztelgő vitézek 
Elhúztak a parlament felé 
A Dunán át, mint egy sor kisértet.

A Dunán át hosszú, zárt sorokban 
Indul furcsa, torz fantôm-sereg,
S a bástyára hangtalan, titokban 
Fölvonulnak hires emberek. . .
Szél eláll, a csillagfény kilobban.
Ismerős vezérek néma rendben,
Száz meg száz holt szellem dalia . . .  
A bástyára gyülekezik csendben 
Egy bús ország sok jeles fia.
Borús az éj, még a szél se rebben.

Ö is indul utolsó útjára,
Még egy stáció: a ravata l...
Aztán ráborul a sir virága,
Ám csak teste az, mit betakar.
. . .  5 most kezdődik halhatatlansága !

SZÉCSl FERENC
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Őrségváltás
—  Bér Dezső utolsó "karikatúrája —

BORSSZEM JANKÓ 3. oldal

Korányi. — Aztán nehogy beeressz valakit, amíg Párisban leszek, mert még bent csücsül Kállay és 
hármatok alatt könnyen leszakadhat — a bársonyszék.

A  P A R L A M E N T -S Z ÍN H Á Z  m ű s o r a
1. Csókoljon meg! Főszereplők: Gömbös és Vázsonyi.
2. Imádom! Főszereplők: Nagyatádi és Eskütt.
3. Haláltánc. Járja: Wolff Károly.
4. A vén gazember. Címszereplő: ?
5. A becsületszó. Megszegi: aki adja.
6. Grasszálkovics. Címszereplő: Ulain F.
7. Az élet álom. Főszereplő: Kuna Pé.
8. Solness ieépitömester. Címszereplő: Beth’en.
9. Ahol unatkoznak. Játsza: a t. Ház.

10. Az orvos dilemmája. Töprengi: dr. Bénárd.

Miért zárták be?
A budapesti értéktőzsde hosszúnapkor zárva volt, hogy a 

tagok nyugodtan sanyargathassák magukat. Nem értjük ezt 
az intézkedést. Hát elképzelhető nagyobb önkínzás, mint a 
budapesti tőzsdére járni? Kérdezzék meg a szakértő pénzügyi 
rabbiktól! ------- «.--------

Rakovszky Iván
tempóra tanít úszómestereket, 
akik nem tudnak úszni az árral. 

! ! Ugyanott felfújt hólyagok dús választékban ! !



4. oldal BORSSZEM JANKÓ 41. szám

fi nagyhercegnő és a pincér
(Vígjáték három tálalásban)

ELSŐ TÁLALÁS
Z. Molnár (belép, megpillantja Tit

kos Ilonát): A nagyhercegnő már itt 
van, de hol a pincér? (Hangosan.) Pin
cér! Fizetni!

Kertész. — Tessék parancsolni.
Z. Molnár. — Fizetni szeretnék egy 

üveg pezsgőt, amit egyúttal meg is 
rendelek, de a szerző smucigsága foly
tán egy lecsúszott nagyherceg vagyok 
s így erre nincs kilátás. Meg aztán a 
tőzsde is . . .  de hiszen tudja.

Kertész. — Igenis, fenség. ( Megpil
lantja Titkost és zavarában utasítás 
szerint elejti a szerepét.)

Titkos. — Mi baja ennek a fiúnak?
Mészáros Olza. — Tickos bánat 

emészti.
Titkos. — Grófnő, ön megint meg

feledkezik az etikettről.
Mészáros Glza. — Bocsásson meg, 

hercegnő, hogy egy pillanatra feledni 
mertem az udvari levegőt... (Uávari 
levegő után kapkoá.)

Titkos (szertartásos fenséggel): Kuss!
Z. Molnár. — Oh, régi szép idők, mi

kor még egész kozák-ármádiák és 
ganz Danubiuszok fölött rendelkeztem.

Rnhinyi. — A kazáni Szűzre mon
dom, ennek már a felt sem tréfa. El 
kell adni a ruháimat. (Dúdolva.) El
adom a szürkét, meg a feketét... (A  
belépő Kertészhez.) Apropos, egy fe
ketét

Kertész. — Kremássan... (Titkos
hoz.) Imádom.

Titkos ( hűvös előkelőséggel oldalba- 
rúgja).

Kertész. — Ha megversz is, imád
lak én .. .  #

Titkos. — Vakmerő csőcselék. Rám 
meri emelni a szemét. Főúri vérem 
minden cs'eppje föllázad... egy senki, 
egy pincér... ( Ábrándozva.) Ha leg
alább főúr lenne.

MÁSODIK TALALAS
Titkos. — Pincér!
Kertész. — Parancsoljon.

Titkos. — Éhes vagyok. Gyorsan 
valami jó fogást.

Kertész (megfogja a bokáját).
Titkos. — Hallja, fiam, ne bokázzon 

itt, nem vagyunk a Kreutzer-szonátá- 
ban. Vegye el a kezét, mert rugók.

Kertész. — Ne murizzon, hercegnő, 
elvégre én sem vagyok szent Meg 
aztán az én helyemben még egy szent
nek is maga felé hajlana a keze.

Titkos.— Tudja, hogy tetszik nekem?
Kertész. — Hát mégis?
Titkos. — Igen. tetszik nekem, hogy 

maga azt hiszi, hogy tetszik nekem.
Kertész. — Ugye, csak tréfál?
Titkos (méltóságteljesen): Tréfál a 

rigai rosseb. De várjon, most bünte
tésből az ajtóm előtt fog aludni.

Kertész ( rezignálton) :  Rendicsek.
Titkos. — Hány órakor szokott föl

kelni?
Kertész. — Nyolckor.
Titkos. — Hát* jegyezze meg. fiam, 

ha engem akar főzni, akkor korábban 
keljen föl.

HARMADIK TALALAS 
(Párisi orosz lokál. Balalaika, machla- 
lajka. Kis lokál a nagy Duna mentében)

Kertész. — Hallom, hogy magáé ez 
a lokál. Gratulálok a bothoz.

Titkos. — Hallja, ne froclizzon en
gem a Both-tál, mert baj lesz. Menjen 
vissza a Vígbe, ha úgy oda van érte.

Kertész. — Na és ha oda vagyok, 
ez még nem oda-vissza. De ne viccel
jünk. Szeretem magát s a maga ked
véért új pályára léptem. Udvari búvár 
lettem Monacóban.

Titkos. — Menjen a víz alá.
Kertész. — Hát ez se jó? Nem baj. 

Akkor udvari főhóhér leszek.
Titkos. — Menjen, maga gyermek- 

Kert'ész, hiszen akkor minden vendég 
lógni fog. Ezért a pénzért pincér is 
maradhat.

Kertész. — Ezt az első fölvonásban 
is megmondhatta volna. De ha már 
benne vagyok, nem bánom.

Titkos. — Csókoljon meg!
Kertész. — Ne blamálja magát. Nem 

vagyunk a Renaissanceban.
HESZTÉTIKUS

Színházi strófák
A nótás kapitány

Amit Farkas Imre operettje nyújt, 
Állítólag unikum,
Már csak azért is, mert 
Bent lesz a publikum 
És Farkas, a közismert,
Minden este tíztől 
Tantiém dolgában 
Kint lesz a vízből.

Johanna
Az dönti el e Shaw-darab sorsát, 
Ha jól megadják a shawát-borsát; 
De könnyen belefúl a szószba, 
Hogyha nagyon el van shawzva.

Maria Orska
örül Bárdos direktorska:
Telt házakat vonz az Orska.
Övé minden reflektorska 
És a pénzed, Magyarorska.

Németh Mária Bécsben, 
Maria Orska Pesten

A régi mondás 
Ma ekképpen fest : 
Némethnek — Bécs, 
Orskának — Pest.

Szimpatizáló színházak
A színházak szeretik egymást,
A sziinlapokból látom.
A Renaissance szól: „Csókoljon meg!“ 
S a Víg felel: „Imádom!“

Rémhír
A kulissza-világ azzal van teli,
Hogy az „Unió“ felét megveszi Kiss Feri. 
A pénzkérdés nem okoz néki gondot, 
Azt mondja: „Egy .havi gázsimról le-

----------  mondok/4
Operaénekesek

Hiába vágják ki a legszebb 
Magas cét a skálán,
Egy lépéssel sem jutnak feljebb 
A fizetési skálán.

Ami biztos, biztos
Abból az alkalomból, hogy egyik 

színház sem megy valami fényesen, 
közöljük két direktor beszélgetését. *

— Mondd, kérlek, — szól az egyik 
— beütnek ezek a külföldi vendég- 
szereplések?

— Nézd. a dolog úgy van: ha ma
gyar darabot játszunk, akkor tudom 
előre, hogy a fene m én ... De ha pél

dául egy külföldi hírességet léptetek 
föl, akkor biztos vagyok benne, hogy
fenoméru ----------

Megérdemelt kitüntetés
Mint értesülünk, a Nemzeti Színház 

igazgatósága Bakó Lászlót legközelebb 
föllépteti a Kamara-szinházban. Ez al
kalomból a kormány nevezett művész
nek a kamaraénekesi címet adomá
nyozza.

Orska új szerepkörben
— Hallottad, hogy Maria Orska milyen 

szenzációs ajánlatot kapott egy multi- 
milliáidos bankártól?

— Nem én!
— Kétszer annyit ad neki, mint a 

színházak, ha beáll hozzá vasalónő
nek.

— Vasalónőnek?
— No igen, mert' ez a nagy nő min

den pénzt kivasal a szegény pestiekből.

VILLANYI PEZS6Ô SCHAUMBURG-LIPPE 
HERCEG UDVARI 

PINCÉJE, VILLÁNY.
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L/« F • Cs. K ezd ő d ik  m a r . . .
Sportszenzációnk

A harc. amely közéletünket dúlta, 
Megszűnt — s virul a haza sportja: 
lm, Cegléden megalakult a 
Labdarugók Fajvédő Csoportja.

•

Gömbös, a csapat-kapitány úr, 
Egyiptomot juttatja eszedbe» 
Kijelentvén, hogy eztán pogányul 
Rámenős játékot vezet be.

Piroska Piroska II..
Kemény két bekk. Reszkethetsz ettö7 
Kupamérkőzés: — jaj neked, kupa! 
Főleg ha Ulain véd a kapuba’.

*

Centercsatár Lehner-Lendvai,
Jól pásszol, hisz turánilag faji.
Hej, hogy fog a mérkőzés zúgni.
Ha egyszer ő elkezd berúgni!

m
Megtudta a tudósitó 
S e hir bizonnyal nem hdmis.
Hogy csak ö< százalék zsidó 
Mehet a sportpályákra is.

m
S ha a Tábla, vagy a Kúria 
A játékosokra büntetést kiró. 
Elszabadul majd minden fúria 
S bőg az üvöltés: — Hólyag a bíró!

______________(JAZIG )

Műsor-átültetés
Mint értesülünk, a Blaha Lujza-szin- 

ház múltkori müsordarabját, a „Mért 
járkálsz meztelenül?“ címűt kizáróla
gos előadási joggal a Dunapalota-szálló 
szerezte meg. Eddig egyfolytában há
rom hónapig ment'. A láthatatlan női 
kosztüm Madame Charlotte mester
műve.

Ki mit bőjtölt le hosszúnapkor?
A Szanálás első esztendejének nagyböjtjén nemcsak azok 

koplaltak, akiket vallásuk erre amúgy is kötelez, hanem — 
numerus clausus-ra való tekintet nélkül — a megszanált tár
sadalom színe-java is. Tudósítónknak sikerült kinyomozni ki 
miért bőjtölt, illetve ki mit bőjtölt le az idén. íme az eredmény:

Bethlen István gróf azért verte a mellét, mert nem verte 
eléggé az ébredők mellét;

Daruváry Géza külügyminiszter teljes lemondással az 
orosz-magyar szerződésért vezekelt;

Korányi Frigyes báró azért verte a mellét, mert hiszen 
pénzt nem verhet;

Nagyatádi Szabó István nem nagyon verhette a mellét;
Rakov szky Iván a szabadkőműves édesapja „bűneit*4 

imádkozta le;
Vass József, nyakában a népjóléti dalesszel, a nép jobb- 

létéért fohászkodott;
Walkó Lajos a kereskedelmi „érdemeit44 bőjtölte le;
Gömbös Gyula a nagytétényi pótimaházban mondott szent 

miseberachof a Bethlen-kormány által ellene elkövetett 
bűnökért;

Lendvai-Lehner István egy budai kiskocsmában szigorú 
böjtöt tartott: egész nap nem evett, csak ivott;

Ulain Ferenc maga nem bőjtölt, de előzékenységből ájta- 
tos ébredőket bízott meg a koplaló zsidó egyetemi hallgatók 
mellbeverésével;

Ben Blumenthal egész nap szigorúan bőjtölt és a buzgalom 
hevében észre sem vette, amikor Faludi Jenő ajánlata rituá
lisan mellbevágta;

Faludi Jenő Beőthyt bőjtölte le;
Beöthy László Faludit bőjtöli ki;
ifj. Wlassics Gyula báró az operisták aranygázsiját és a 

Jóbarátai44 szíves szolgálatait bőjtölte le;
Szabó Dezső előre levezekelte jövő évi tévedéseit;
Fedák Sári Darvas Lilinek Molnár Ferenc új darabjában 

való nagy sikeréért imádkozott;
Darvas Lili azért sanyargatta magát szőrcsuhában és 

„üvegcipő“ -ben, hogy Fedák Sárinak minél dollárosabb sikere 
legyen Amerikában;

Haim Jacques azért könyörgött Jehovához, hogy bocsássa 
meg neki, amiért tréfli szalámit evett;

Jeritza Mária azért sanyargatta magát, mert már hónapok 
óta nem hallotta énekelni Krausz Simont;

Kiss Ferenc kivételesen nem bőjtölt, mert ő már feljött 
mint csMlag (star), már pedig hithű művész csak a saját 
csillagának feljöttéig koplal;

Castiglioni Kamilló azért davenolt, hogy az ántánt küldje 
segítségére a híres Mr. Avenol-t

Olcsó autó járato k a Margitszigeti 
Nagyszállodához és Gyógyfürdőhöz.
Október elsejétől kezdve a Lipót-körút 2. előtti autótaxi-állo- 
másról reggel 8 órától éjjel 12 óráig félóránként autójáratok 
közlekednek a felsöszigeti Nagyszállodához és Gyógyfürdőhöz. 
Yiteldíj hidbelépővel 15,000 K, vissza a városba 12,000 K.
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( Bér Dezső rajza)

Szász királylány kiskertjében, 
Rozmaring nyit közepében. 
Magyar herceg jött el érte. 
Megszerette, meg is kérte.

ősi törzsnek ifjú sarja, 
ltjaink első magyarja:
Meg is kapta, el is vette.
Vén Budára átültette.

Palatínus palotája. 
Körül-virágos a tája.
Hull rá virágok permete: 
Magyar szivek szeretete.

Vén Budán, szép Rózsadombon, 
Csalogány szól a falombon: 
Rozmaringszál. virágozzál.
Tölünk el se kívánkozzál!

(j. h. e.)

NAGY BiKAVIADAL MUCSÁN
(GRANDA SEDERANDA CORRIDA Dl TOROS AZÉRTIS)

A községi kupaktanács helyhatósági engedélyével a 
mucsai tenyészmarhavásár e célra körül- és kijárt Hippo- 
dromnak kisajátított parcelláján, vaáámap délután.

SpectaciiluiR, «inculam, periculuia. circtilu.11 et niente pali publicum

PRO G RAM M O :
1. suert'a: Díszbevonulás à la razzio poUzzajo. 

Picadorok: Pipa-Horog Gyurka és Pipa Escamillö 
lovon. (Söjtör és Csipa.)

(A  katonazenét az önk. tűzoltó bandarilla szolgáltatja.)
2. suerta: Banderil erők harca. Uszítás, izgatás és bomba- 

rillear. Utána általános amnesztiád ősz.
3. suerta: de Matár. Espada: don cid Hidalgo comes co- 

micus Jaroslaw di Koplalaghy vítőrgróf, grando torrero 
matadoro (con amoro).

A bika és a v.ador bandázzsal és banderiliagióval, szúrás kizárva!
Hetzmeister: LEND VAI-LEH NERO  scriblero facéro.

Patrona Corrida: Senora donna debella Kuczoráné de 
Mucsa, aki à la Carmen adja be a kulcsot a toreadornak. 
Daru Illés csendőr alguazil corporalo íőesküvel garan
tálja, hogy sem a bika, sem a sémita bikacsekezve nem 
lesz. Az áldozatok hulláin Ullain procator furioso véd

és dacbeszédetj tart.

Entré nous (paritás d’orô): Proscenium: 100 pesados taca- 
récos; tribuno popularo:, 25 peseta podex; galéria corri- 
doro: 10 maravédi. Billetta alibi és bika cheque valorizálva.

Zélig Icig buffetjébeu friss bikaszalámi és egri bikavér.

H ÍR E K .
INNEN

Megint csak az igazoltatás.
Luftók Tóbiást (PÚK) az 
MLSz a jövő vasárnaptól 
kezdődően leigazolta a MŰK 
részére. Nem szokásunk a 
botrányhajhászás, de nem áll
hatjuk meg, hogy az illetéke
sek figyelmét...

Ismét zsidóellenes jelen
ségek a tudomány-egyete
men, Két zsidó ifjú vizsgázni 
akart anatómiából és ehelyett 
szigorlatra utasították őket. 
Szóval szigort alkalmaznak a 
zsidókkal szemben, hogy az 
átkos numerus clausus értel
mében bejutott kevés számú 
zsidó ifjút tanulmányai elvég
zésében meggátolják. Kultur- 
államnak tartjuk magunkat és 
mégis a kultúrát...

Az uszító Nemzeti Színház. 
Úgy halljuk, hogy a Nemzeti 
Színház a klasszikus ciklus 
keretében színre akarja hozni 
Vörösmarty , Árpád ébredé
sét44. Mi eddig a Nemzeti 
Színházat a nemzet első ku1- 
turintézetének tartottuk, és 
így nem értjük, hogy uszíthat 
ilyen szemérmetlenül e kul- 
turintézet, amikor ma, sajnos, 
kevésbbé nyomós uszításra 
sincsen szükség, hogy az 
amúgy is fölizgatott kedé
lyek .r. .

ONNAN
Megint verekednek a zsi

dók. Hallatlan esetről számol
hatunk be olvasóinknak. A 
bécsi zsidók megverték 2:1-re 
a békésen viselkedő magyar 
fiúkat. Meddig tart még a 
zsidó terror? Mi tűrünk, d e ...

Bonckésse! dolgoznak a zsi
dók! Szörnyűség! Klein (ez
előtt Grósz) zsidó orvostan
hallgatót tettené^ték, amint 
az egyetem bonctermében 
bonckést ragadt elő. A ma
gyar fiúk, akik pedig erre 
semmi okot sem adtak, ter
mészetesen ökölbeszorult kéz
zel, de nyugodtan nézték az 
esetet, de amikor kaján pofá
val köszörülni kezdte, ért
hető, hogy...

A destruktív Vígszínház. A
Vígszínház, a hadimilliomo
sok imaháza, valami Vájld 
nevű angol rothadt keresz
tyén Burbury nevű férce
lését adja. Persze, á lipót
városiakat nem a keresztény 
nyomor, à magyar kultúra 
megmentése, hanem 'a Bur
bury nevű zsidókaftán ér
dekli. Összeszorul az öklünk 
és tudni fogjuk, hogy hova 
üssüitk le- vele, hiába húzzák 
nyakukra a burbury kaftán
jukat a keselyűorrúak...

Ébredő-plakát

A Sörház-uccai pótimaházban a hosszúnap 
alkalmából nagy zsidóevéssel egybekötött

ájtatos ulainozást
tartunk.

Megfejelt közmondás
Szanálj magadon — és ellenséged is megszanál.

Vedenek:
Építkezési üveganyagot, 
ablaküveget, 
kertészüveget, 
Siemens-féle drótüveget, 
üvegtéglát, 
tetöcserepet,

^  üvegbetüt

TELE F O N  i 8 — 88

BOLGÁR PÁL nál
BUDAPEST,

V., A U LIC H .U C C A
r-
A 8. SZ. |
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A beteg küliigy
Daruváry lemondott, mert beteg.
De ez csak ürügy.
Hiszen tudtunkkal nem ő beteg.
Hanem a külügy.

A mi bikaviadalunk
— Ki a bika? Ki a toreádor? És mi a 

vörös posztó? —

1. Adóalany mint bika. Korányi mint 
toreádor. A szanálás mint vörös posztó.

2. Jogrend: bika, Szolnok: toreádor, 
Piroska: vörös posztó.

3. Kontremin: bika, Szalámi-ring: to
reádor, Szalámi-részvény: vörös posztó.

4. GYOSZ: bika, OMKF : toreádor, 
» textil-import: vörös posztó.

5. Az Újság: bika, Pesti Hírlap: íb- 
reádor, Ferenc József levelei: vörös 
posztó.

6. Környei Béla: bika, Márkus László: 
toreádor, értékpapír é/tékü gázsi: vö
rös posztó. '

7. Wolff Károly: bika. Ripka Ferenc: 
toreádor, keresztényi szeretet: vörös 
posztó.

8. Gömbös Gyula: bika, Prónay Pál: 
toreádor, fehér terror: vörös posztó.

9. Rácz Vilmos: bika, Nagy Pál: to
reádor. titkos rendelet: vörös posztó.

10. Publikum: bika, színház: toreá
dor, hely árak: vörös posztó.

Részvénytulajdonosok!
Ki m in t  v e tt ,  ú g y  a r a t ?

A tihanyi visszhangnál
Én. -r— Mi lesz Korányi, miután bele

dobta a kútba a nagy követ?
A visszhang. — ... nagykövet.

Tönödések
Seiffensteiner Solom on tu l

ö  O Rom imátko'zte o Füle 
Schnauflerr 0 Rüwen Grapecertül o szom
széd és látja o Rüwen, hód o Füle még 
mindig üti magának o mellit és hajlong, 
omikor a hitküzség már túl volt ezen oz 
imán. Meglüki: ,Minek ütöd tei o melled, 
hiszen már régen elmontuk! . . . "  O Füle 
odahajoljo mogát o Rüwenhez és súgja: 
„Hallgass! Én fogok ezentúl is még vét
kezni! "  — Osz-posz oz orongy kültség- 
vetés. 0 Smith oreság mondja o Bethlen 

extellencnek: „Most már nem hűli moguknok mellüzni o zár
számadás:' — „Pszt! — feleli a Bethlen — mink még akarunk 
ám ezentúl is egy kicsit vé* kezni! . . . "

O ü songrádi esetrül jotfo eszembe mogát o Palte Tineff, 
oki o kersztóri cspdarebbe te teit dicsérte oz egekig, de o 
Süme Kropf túl okorto ütet licitálni azokkol o sodákkal, omi-

Cegs3ebb gyermek
felvételek

Veres műtermében
V., Harm incad-ütem  3* sz. (Eresébet-térnéD  

T e le lő n  135— 70.

kei sinál o szoploncoi rebbe. „Oz én rebbem elmedj Belzbe 
kocsin. Olejan keskeny oz út, hód sak ed kocsi fér e l . . .  Oz 
edjik oldalon o Tisza, o másik oldalon ed nőd magos hed j... 
cs gyiin o gráf. okinek ki küll té rn i... Érted? 0 gráf nők 
piksztola von, nédj lovat hajt és o rebbe nem todott kitérni. 
0 gráf fülemel o fedjvert. cé loz ... és adjon is lütte volna o 
rebbet, de ebbe o pillonotba oz én rebbem sinál ed nad so- 
dát.... Mert ez oz egész história nem volt igaz: o szent 
rebbe éppen otthon tonulio o Talmudot." — Pénec-punec: se 
nem o Piroska, se nem más nem volt o tettes, nem volt o fül- 
bújtó, honem türténi ed soda: oz egész songrádi meréngylet- 
bül edjetlen szú se nem igoz. Udj látszik...
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Ohtóber 6
Elmúlt hosszá háromnegyed század. 
Régi gyászra vérünk már nem lázad; 
Ami vad vád, égő seb volt nemrég: 
Szívdobbantó, lánglobbantó emlék.

CSAK CSÖ N D ESEN !
( Olvastuk, hogy a lipótmezei m. kir. áll. elmegyógyintézet 
ingyenes elmebetegápolási tanfolyamot állirott föl. Azonnal 
kikiilátiik munkatársunkat, hogy gyözőájék meg erről az in
gyenes tanfolyamról. Munkatársunk éppen jókor érkezett, 

amint ez az alábbi párbeszéáből is kitűnik.)
Vérbetükkel volt szívünkbe róva.
Gyilkos golyó, gyalázó bitófa 
És az a vér ma is lángol, éget.
Glóriázva magyar dicsőséget

Nem vesztőhely a Golgotha hegye; 
Néptámasztó reménység szenthelye;
Erős hitnek kemény hegytetője.
Örök élet örök hirdetője.

Elmúlt hosszú háromnegyed század 
S Golgotánkon újul a gyalázat;
Uraskodva kik élnek belőlünk.
Még a sírt is elkívánták tőlünk.

Szentélyünket dúlja nyomorult had.
Magyar ember ott le sem borulhat.
Tilos a gyász, — ne essünk hát gyászba 
Kemény szívvel álljunk őrt. vigyázzba!

Hadd hirdesse háromnegyed század: 
Föltámadást a hit nem a gyász ad 
S túl a hírhedt Trianon-határon,
Mégis miénk az a tizenhárom. (JÁSZ)

H á r o m  H ó n a p  a l a t t

Dunapalotahölgyehhé
Kép7eK Ki tanulékony varrlóányoKat. M TTOS á r lo tt

divatháza
Kossuth Laios-ucca 9

szuterénjében
az őszi idényre ajánl:

Téli köpenyek Qrft
gyapjukelméből, selyembéléssel... ... Jt/.O O O

Kosztömök angol szövetből 1,250 .000 

Aljak..................  185.ooo
Ruhák szövetből ... . 7 9 0 . 0 0 0

Ruhák selyemből .1. .. 1,000 .000

Szőrmeköpenyek cnnA
hosszú, tartós szőrméből .............   ^ ,v H /\ / .0 0 0

Esőköpeny 350,000 kor.
Hó- és sártipő ggjü NEUMANN GÉZÁ-nál
VI., Nagym ező-ucca 50. (Des*ew ffy-ucca s a r o k )

TANÁR. — És most összegezzük a mai órán elvégzett tan
anyagot. Föladom egyenként a kérdést. Mi az a rögeszme?

ÁPOLÓ. — Rögeszme az, ha például valaki azt hiszi, hogy 
mert olcsóbb lett a szén, azért mindjárt a gáz ára is leszáll.

TANÁR. — Ezzel szemben az épelméjűek gondolatmenetét 
hogvan foglalná ősszé?

ÁPOLÓ. — Olcsóbb lett a szén, tehát megdrágul a gáz. Ez 
az észszerű logika.

TANÁR. — Miért!?
ÁPOLÓ. — Köztudomású, hogy a szénből fejlesztik a gázt. 

ha tehát a szén ára leszáll, csak természetes, hogy a gázzal . 
együtt annak az ára is fölszáll.

TANÁR. — Gondolkozhat így egy elmebeteg?
ÁPOLÓ. — Csak a legripkább esetben.
TANÁR. — Mennyi idő alatt állapítható meg, hogy valaki 

elmebeteg?
ÁPOLÓ. — Az attóJ függ, hogy mikorra tűzik» ki a főtár

gyalást.
TANÁR. — Miben különbözik az épelméjű az elmebetegtől?
ÁPOLÓ. — Abban, hogy az elmebeteg még gyógyítható. 

Az épelméjű azonban soha.
TÁNÁR. — Vannak szimuláns bolondok?
ÁPOLÓ. — Csak szimuláns épelméjűek vannak. Ezek 

azok, akik azt hiszik, hogy nem bolondok.
TANÁR. — Hol található a legkevesebb bolond'?
ÁPOLÓ. — A Lipótmezőn.
TANÁR. Kik jelentkeznek tehát ezek szerint az ingye

nes elmebetegápolási tanfolyamra!?
ÁPOLÓ. — Csakis a bolondok.
(Munkatársunk sietett kereket oláan! mert attól félt, hogy 

még épelméjünek tartják és nem eresztik el.) DYMI

Szopogasson köhögés ellen

Szexit Istv á n  gyógym aláta

cukorkát,
mer t  a t i s z t a  Sz ent  I s t v á n  ma
l á t a k i v o n a t b ó l  k é s z ü l t  k i v á l ó  
n y á l k a o l d ó s z e r  e n y h i t i  a l é g z ő 
s z e r v e k  l o b o s  b á n t a l m a i t .
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«i B-listásoknak nélkülözhetetlen !
E
«Cu Kitűnő hírnévnek örvendő cégünk újfajta

r-eo
0«0>

<ö talp védő-szöget 3
ft>-t

•c hoz forgalomba amely megfelelő szanálási érzék- ft)
3Ta- telenités után közvetlenül a lábra alkalmazható.

N
*C Nincstöbbécipőtalpalási gond ! Talpvédő-szögeink
♦» megvédik az eredeti, pótolhatatlan emberi bőrt.

ftT>
*3E

Népjóléti r.-t. O
3

< Tőzsdebizományosok, ide süssetek!

__ A Dob-uccában
— Te, Dolfi, meddig eshetnek még a tőzsdei árfolyamok?
— Mért vagy erre kiváncsi? Csak nem akarsz olyan

sokáig éln i!? ...  o -----------

| m m \ I N T E L M E K  |
; Ne csak a kikapcsolásnál légy óvatos, hanem a be- i  
S kapcsolásnál is. A telefonközpont nagyon muzsikáJis: S
S szereti a diszharmonikus tercetteket. I

• Ne felejtsd el, hogy a férj szarvaihoz közel van a S 
S füle. . — Ï
; A házasságban vagy a férjet törik meg, vagy a há- ■ 
J zasságot. — ;
■ lia a férjed papucs is, ne húzd föl gyakran, mert \
■ abból baj lehet. — î
; Ne kutasd ki a férjed zsebeit, mert esetleg nem ■ 
S találsz semmit, ami mentségedre szolgál. ;

Ha egy férfi nagyon dicséri a lábadat, ne térj ki a J 
S térdemlcges váiasz elől. ;

Ugv mutasd azt, ami van, hogy ne lássék az, ami J 
nincs. — «

A lejtőn nem lehet megállni csak megélni. I

Hangszerek, gramofonok, hanglemez- 
újdonságok engedményes árban

Hangszer-otthon
f  L J S L 9 i l t «  hangszerkészítő mesternél1 6 K 6 I 6  F lIflS lIjf Budapest. József-körút 9.

Ezüstevőkészletek speciális

Ilyen az élet

— Mért szaladgálsz te egész nap?
— Az orvos ajálta. Hogy étvágyam legyen.
— Furcsa! Én azért lótok-íutok egész nap, hogy ennivalóm

legyen. --------®--------
Operai töprengés

— Vájjon igaz-e, hogy a rendezők miatt nem lehet ren
dezni az Opera válságát?

f € Á S K « N W l
„  ta jÀoîom xhxs"

AZÉRT LEGOLCSÓBB ÉS EGYÚTTAL A 
LEGFINOMABB TEA HASZNÁLATBAN
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M i derül ki az új csongrádi nyomozásnál
— Szabadon „A  N É P “

Bármennyire szeretnék a zsidó klein- 
árminok eltussolni a dolgot, de a bel
ügyminiszter új rendelete következté
ben sikerült azokat a gaz zsidókat 
vallomásra bírni, akik állítólag az „Éb- 
reteg Legényegylet" káni-báli mulat
sága alkalmából robbanó babbal teli
tett bombát hajítottak be az ablakon. 
A belügyminiszter tudniillik most újabb 
nyomozást indítóit a csongrádi kis 
büdösök ellen.

1925 január 1-én
A kiküldött rendőri bizottság, hogy 

a bombavetés részleteit kiderítse s az 
egész esetet rekonstruálja, az „Ébre- 
teg Legényegylet" tagjait ugyanolyan 
sorrendben ültette le az asztalokhoz, 
mint ahogy azok a mulatság alkalmá
ból ültek. A zsidókat az ablak alá állí
tották föl s gumilabdát adván kezükbe, 
a „piros, piros, négyszer is piroska" 
kezdetű népdal ütemei mellett be keP 
lett hajitaniok a labdát az ablakon, 
hogy megmutassák, mi módon tették

fantáziája után —

ezt a merénylet alkalmából. A merény
lők — név szerint Kohn Móric, Weisz 
Icig és Berger Ezsaiás — olyan ügye
sen dobták be az ablakon a labdát', 
hogy alaposan gyanúsíthatok a me
rénylet elkövetésével. A bíróság nem 
sokat teketóriázott, hanem még oit a 
helyszínen egy pár hazafival lenyú- 
zatta a merénylők bőrét.

1926 január 5-én
Az „Esti Szagos Zs." című lap tá

madásai folyt'án a belügyminiszteri 
gyávaság újból megindította a nyomo
zást az „Ép retek Legényegylet" című 
fajvédő egyesület ellem A gyanú az, 
hogy e derék ifjak hajították volna be 
a bombái* a babot vacsorázó zsidók 
báljára. Nem nagyon hihető, hogy ez 
ártatlan ifjak ilyen hazafias tettre ra
gadtatták magukat. Erre mi sem jobb 
bizonyíték, mint az. hogy — ha tény
leg megtették volna — valószínűié?; 
jobban céloztak volna, hogy ne ke

resztények hagyják ott a fogukat, ha
nem a babot vacsorázó zsidók.

1926 február 15-én
A rendőri bizottság fölállította az 

ébreteg ifjakat az ablak alá s bent a 
szobában a zsidó urakat abban a sor
rendben, melyben a rosszul sikerült 
merénylet alkalmával az asztal mellett 
ültek. A derék ébreteg ifjak kezébe 
egy-egy imitált, kasírozott bombát 
nyomott a rendőri bizottság s fölhívta 
őket. hogy dobják be azokat az abla
kon úgy, ahogy az a merénylet alkal
mával bedobódott. A derék ifjak meg
fogadták a rendőrség parancsát. A 
bombák elrepültek, szabályszerűen föl
robbantak s a szobában levő Móricokat 
a falakra kenték. A jól sikerült próba 
után kiderült, hogy a derék hazafiak 
véletlenül elcserélték a kasírozott bom
bákat a zsebeikben levő valódiakkal. 
A rendőrség most annak a kiderítésén 
fáradozik, hogy szándékos emberölés 
büntette forog-e fönt vagy csak gon
datlan hazafiasságból elkövetett köriy- 
nyű testi szétrobbantásról van szó?

CARÁMY

Kedves Borsszem Jankó!
Sokan különösnek tartják, hogy a Ritzben azt a kis varró

lányt majdnem meztelenül járatták. Ugyan kérem, hát nem 
ez a legújabb ruhadivat? Tisztelettel egy divatfi.

Újsághír
Mint értesülünk, a magy. kir. Pázmány Péter-tudomány- 

egyetem orvosi fakultásán folyó hó 2-án. csütörtökön, meg
kezdődött a zsidók kioktatása. (Magyar Távirati Hiroda.) 

------- ô -------

olyan sűrűn változtatja gazdá:t az utóbbi időkben? — Cs. 
Ilyen terjengős „humoreszkekre" nem vagyunk berendez
kedve. — Tözsdés. Téved. A bohémek társadalma csak reális
pályán lévő embereket fogad magába.-------s S—, Csaknem
valamennyi sikerült. Legközelebb jönnek. A kiadóhivatalnál 
intézkedtünk. — 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

Kedves Borsszem Jankó!
Olvasóin, hogy Illy László most a vásárcsarnokban zöld

séget árul. Lám, lárii, erről is látni, mennyire rosszabbodtak 
itt a megélhetési viszonyok. Míg azelőtt csak úgy ingyen 
osztogatott Illy az uccán és a Club-kávéházban az emberek
nek zöldségeket levesekkel együtt, — most csak drága pénz
ért lehet tőle zöldséget kapni — leves nélkül.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK

Kéziratokat és rajzokat nem küld vissza a szerkesztőség.
A Borsszem Jankó jelen számát kedden, október 7-én zár

tuk le. — Citerás. Sajnos, ez nem sikerült. Igyekezzék mi
előbb kiköszörülni a csorbát. — Rébuszok. Egy bevált. A 
többi részint naiv, részint régi. — Macdonald. Az isten is 
macdonáldja, ha elcsalja tőlünk Gömbös Gyulát áMandó vá
lasztási rendezőnek. Nálunk már úgyis kormányszolgálaton- 
kivüli viszonyban van. — Ps. Itt adjuk a népdalvariácót: 
Magasan repül -a Daruváry, szépen szól. — Danapalota. Egy 
állig begombolkozott galíciait is tűrtek volna három hónapig? 
— Olvasó. Szécsi Ferenc új verseskönyve („Napraforgó") 
jelentős emelkedés a fiatal poéta fölfelé lendülő pályáján. 
Meleg őszinte sorai szívhez szólnak, műfordításai (D’Annun
zio, Carducci Guidq da Verona, Ada Negri, Stecchetti) gon
dosak. csiszoltak. A szép kiállítású könyvet Bér Dezső mű
vészi címlapja díszíti. (Lampel-kiadás.) — Almádi. Nagyon 
régimódi ember lehet az önök úszómestere, ha még 
azt sem tudja, hogy manapság Középeurópában a minisz
ter urak mind „ilyen fiatalok". — Toreádor. önt, úgy 
látszik, bikának nézik itt a hatóságok. Meddig hagyja még 
magát izgatni? — Soffőr. Mondja csak, nem szédül bele, hogy

Ha fáradt

és nincs munkakedve, egy csésze jó 
babkávé fölüditi, a szív működését 
élénkíti, a vérke/ingést gyorsítja és 
munkakedve visszatér. Azonban a kávé 
jóminősége fontos és azt teljesen pótlék 
nélkül élvezzük.

MEINL GYULA R.-T.

Első
rendű férfi - fehérneműt
előnyős fize
tési feltéte
lekkel készít

NFMFTUV férfitek* rnemű-szalon j» 
Ii LItIl  I 11 I Budapest,IV.,Apponyi-tér4,II.
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Azok az előfizetőink, akik a rejtvényt helyesen fejtik meg, 
következő ajándékokban részesülnek:

1- négy darab „Mátra'1 -színszappan,

2- W üveg Szent István duplamalétasör. 
a Polgári Serfőzde gyártmánya (házhoz 
szállítva),

3 egy nagy tábla 
Szerencsi csokoládé,

4- egy nagy doboz
..Virágú-féle dessert.

5. egy nagy üveg 
„Óceán" lames.

8. egy darab P. Márkus Emilia arcápoló szappan.
9. két pár Berson-gumisarok (férfiaknak és nőknek),

10. egy nagy palack RAPIDOL folyékony fémtisztitó szer,
11. a Borsszem Jankó egy évfolyama (1917— 1922. évek),
12. Sciffensteiner Salamon adomái.

Helybeli előfizeröink az ajándékokat. illetve az utalványo
kat kiadóhivatalunkban vehetik át d. e. 9—2-ig, vidéki előfize
tőink külön értesítés nélkül kapják meg.

A Borsszem Jankó 2958. (40.) számában közölt képrejt
vény helyes megfejtése:

Cím hiányzik, — ismeretlen.
Előfizetőink, akik a Borsszem Jankó multheti rejtvényét 

helyesen fejtették meg, a következő ajándékot kapják: 
1. Jani, főpincér (Budapest, Vili., Rákóczi-út 5, Pannonia- 
kávéház), akinek tíz üveg Polgári Serfőzdéi Szent István 
duplamalátasört; 2. Ormai Jenő (Budapest, IV., Múzeum- 
kőrút 31), akinek egy nagy tábla Szerencsi csokoládét; 
3. Hajós Sándor (Budapest, VI.. Felső erdősor 32), akinek 
egy nagy doboz Virág-féle dessertet; 4. Fein Sarolta (Szek
szárdi, akinek egy nagy doboz „Óceán4* cukrozott gyümöl
csöt; 5. Bauer Lajos (Pápa), akinek egy nagy doboz „Ovo- 
maltine44 tápszert; 6. Kiss Sándor (Nagymaros), akinek egy 
üveg „Lysoform‘4-ot; 7. Hilger Jenő (Budapest, VI., Szív- 
ucca 8), akinek egy darab P. Márkus Emilia-szappant; 
& Gráf Miklós ( Budapest, V., Wurm-u. 2), akinek két pár 
Berson-gumisarkot; 9. Steiner Gizella (Budapest, VII., Klau- 
zál-tér 5), akinek egy nagy palack „RAPIDOL44 folyékony

fémtisztitó szert; 10. Kömlődi Molnár Miklós, gyógyszerész 
(Hajdúnánás), akinek a Borsszem Jankó egy évfolyamát; 
11. Kereskedelmi Kör (Törökszentmiklós), amelynek a „Seif- 
fensteiner Salamon adomái44-t küldi meg a kiadóhivatal.______

Három pénzügyminiszter sem volt elég és most csak kettő 
van. Szent isten, mi lesz velünk, ha végül is csak egy marad! 
Még képes lesz megcsappanni a deficit a hiányzó pénzügy- 
miniszterek fizetésével. . .______________________________________

KÖZGAZDASÁG
Az Angol-Magyar Bank Krausz 

Simon elnöklete alatt tartott rendkívüli 
közgyűlése elhatározta, hogy az inté
zet 2400 milliójkorona alaptőkéjét 3500 
millióra emeli. Az új kibocsátású rész
vényekből 568,182 részvényt a Lloyd 
Bankkal létesített tranzakció lebonyo

lítására fordítanak. A fönnmaradó 
521,918 új kibocsátású részvény érté
kesítésére az igazgatóság nyert föl
hatalmazást oly módon, hogy ezek a 
részvények a külföldön tárgyalt rend
kívül előnyös pénzműveletekkel kap
csolatban helyeztetnek el.

'Telefon 3—69

KOCH
KÁLYHÁI

KITŰNŐEK

K O C H  J E N Ő  k á lyh a g yá ra
BUDAPEST, VI., SZONDY-UCCA S3. SZ.

Szakorvosi rendeli intézet
Budapest, VII., Dohiny-u. 39. Rend. d. e. Il-I., d. u. 4-7-lg.

A tökéletes
poloska -irtás, festés

PA X-vá lla la tn á l.Tel. 61—06 
és 141-46
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Katonatisztek, állami, városi tiszt
viselők és igazolt családtagjaik, vala
mint bankok, gyárak és vállalatok 
alkalmazottjai az olcsó napiárból

10 százalék engedményt kapnak,
miért is igen tanácsos

női-, férfi- és gyermekkalap- 
és sápkas z üks égl et éf

cégemnél beszerezni.
Svájci sapkák minden színben.

KALAPOK
LÖWY kalapgyár

Olasz n yú lsző r- és g y a p jú - 
f é r f i k a l a p o k  é r k e z t e k .
Érdemes a város bármelyik részé
ről hozzám jönni bevásárlás végett.

B U D A P ES T.
Olcsó eladás :

Vili., Teleki-tér 7. szám alatti gyárhelyiségemben. 
Főü zle t  csakis női k a la p o k r a :

IV. kerület, Párisi-ucca 3. szám.

* 5
OVOMAUlNE

íf>

A

MNDCNNAB 

ÉLET IZGALMÁBAN 

•UMCPUJ rtDAOTSZBJVCZE» 

C D Ó S íT Ó J C

Művészles képkeretek
Kézimunkák szakszerű keretezése

váradi Bélánál, Budapest, Andrássy-út 43. i
sas

Kapható 
mlndan jobb 

cukorká

ét csamaga- 
kareskadés-

ban.

VIRÁG O SZ KÁ R
CUKORKA- ÉS CSOKOLADÉ-ARÚQYAR R.-T.  

BUDAPEST, VII., N E F E L E JTS -U C C A  t2. —

A Pesti Lloyd-társulat nycmdája, Budapest, V., Mária Valária-ucca 12. (Nyomdaigazgató MÁRKUS PÁL.)


