Ára 800 korona ■
Budapest, október 28

— Jugoszláviában 2 0 jug. kor. — Amerikában 10 cent.
(43.) 2909. szám

ötvenhatodik évfolyam , 1923

ORSSZEM JANKÓ
SZERKESZTIK Î

MOLNÁR JENÓ

Előfizetési ár Magyarországon :
Negyedévre. * . 8 8 0 0 korona

és

BÉR DEZSŐ

>ség
hivatal 138-05

B Szerkesztőség
ség I
és
k ia d ó h iv aital
ta l

Megjelenik minden vasárnap

Teréz-körnt 5

I

A R ila R o lta th a ta tla n

Bethlen háziúr. — Az ördög vitte volna el azt a lakásrendeletet ! . . . Most megint nem tudtok behurcolkodni ebbe a házba. Ettől a garázda lakómtól nem tudok megszabadulni.
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Régi vers új form ában

vagy: hogy lehet eligazodni a pártok körül

Most számolt be Szögedében Teleki.
Akitől a fajvédelem tele ki.
Fogyott nála fajvédők hitele ki,
Kiáltják hát feléje is: Te! Le! Ki !

„Választó, ne hagyd jogodat!44— harsogták a plakátok. Föl
téve, hogy a választó nem hagyta a jogát és a központi vá
lasztmány meghagyta a jogát, most nem áll ex jog, mint a
Justh-izzp, hanem joggal áll, mint a Lloyd-bank. Szóval áll a
választó a jogával és nem tud eligazodni a jelentkező pár
tok labirintusában. Megszerkesztettük tehát az alábbi párt
mutatót. mely minden szavazónak nélkülözhetetlen. Jobbról
balfelé olvasandó:
1. VVolff-párt. Inkább ellenzéki, mint kormánypárti. Leg
jobban szeretne azonban többségi párt lenni. Aki ezt akarja,
szavazzon reájuk. Szó van arról, hogy a választás után a
Wolff-párt Wolv-pártra változtatja a nevét.
Ez a párt Csillén támogatásával megy a porondra (szaknyelven manézs). Jelszava cirkuszt és mozireviziót a népnek.
2. Friedrich-párt avagy ifjú törökök pártja. Jelszava: török
szerencséje örök. Tagjai mindazon választók, akik Török-rész
vényen meggazdagodtak. Listavezető Friedrich István, aki az
orránál fogva vezeti a listát és az azon levő Weinstein basát,
Löfler béget és Laufer nagyvezir-igazgatót. A párt ezt a rej
télyes hat betűt tűzte a zászlajára: „tik-tak*\ Ez a tiktak a párt
taktikáját jelzi.
3. Huszár-Ernszt-VVolff-párt. Támogatja a kormányt.
4. Ernszt-Wolff-Huszár-párt. Nem támogatja a kormányt.
5. Wolh-Huszár-Ernszt-párt. Délelőtt 9— 12-ig támogatja a
kormányt, délután 3-tól 5-ig ellenzéki. A párt keretébe tartozó
Yass miniszter délután is kormánypárti, csupán éjjel 12 órától
2-ig ellenzéki, mert akkor senkisem látja.
6. Heinrich-párt vagy az arany középút pártja, avagy az
árnyalati liberálisok. Ok azok. akiket több árnyalat választ
el Ernszt prelátustcl és több árnyalat Giesswein prelátustól. Jelszavuk: ..Ne szólj szám, nem fáj fejem'*.
7. A pártonkivüliek pártja. Vezérek Ugrón és Bárczv. Szí
vesen együtt mennének mindenkivel — Vázsonyi ellen. Egyéb
ként Vázsonyiékkal közös programot vallanak, csupán abban
nem tudnak megegyezni, hogy a pártonkivüliek szerint Vá
zsonyi nélkülözhető a községtanácsban.
8. Ez a Rassay. Neki nincs pártja, csak pártköre és nincs
sajtója, csak lapja. Pártját csak kívülről támogatják. Nagy
Ernő és Gulácsy Beregből. Drózdy Győző Amerikából.
9. Gazdaságpolitikai párt. Egykori lelet alapján megállapít
ható, hogy ilyen nevű párt is létezett hajdan Budapesten.
Magánytkedvelő emberek szívesen jártak oda.
10. A demokraták. Vázsonyi, Bródy. Baracs. Pakots. Fá
bián. Gál és a többi várostata. Nekik Peidíi nem elég demokrata
és Bárczv nem elég polgári. Mikes püspök nem elég legitimista
és Pallavicini nem elég szép fiú.
11. Ehrlich G. Gusztáv és Bársony Elemér, ketten egv párt.
12. A szocik. Van szavazójuk, de nincs megfelelő jelöltjük:.
Ilyen párt sem volt még a magvar politikában. Nern is lesz.
Ez a lista csak 24 óráig érvényes. Holnapra megváltozik a
helyzet.
'
STELLA

Kedves Borsszem Ja n k ó !
Különös, hogy minden tarifaemelés után vasúti szerencse. lenség történik. Talán enyhítő körülménynek csinálja ezt a
MÁV. hogy minden póttarifa nélkül a kórházba szállítja az
utasokat? Tisztelettel egy szakértő.

BUDAPESTI HÍRESSÉGEK
XLVIII.

RIPPL-RÓ N Al JÓZSEF

— Valamikor én is forradalmár voltam a művészetben. Ma
csak művész vagyok ebben a forradalmár-világban.

K opinits elégtétele
K< pinits Jenő, a híres, ahol van. így moriondál magában:
— Úgy kell annak az Ernszt tőzsdésnek! Azt mondta, hogy
Csehszlovákiába szökik és a román határon kapcsolta le a rend
őrség. Én bezzeg becsületesen bemondtam. hogy Romániába
szököm, oda is szöktem és lám. a rendőrség... Hia. biztosan
azt hitték, hogy hazudok és másfelé menekültem. Hát ki mondja
még. hogy nem érdemes tisztességesnek lenni?

Kedves Borsszem Ja n k ó !
Olvasom, hogy megszűnik a Pénzügyi Tanács. Biztos, hogy
vele a pénzügyi tanácstalanság is meg fog szűnni? Tisztelette l
egy szakértő.
--------o--------

B a j lesz, ha általán osítan ak
Most meg már a kajlalábúak ellen tenekedik a leszorult
kurzus. Hát hogy nagyobb baj ne essék, jó lesz. ha disztingválnak az urak. Nevezzék a zsidókat kajlalábúaknak. de az
olyan nem-zsidókra, akik történetesen kajlalábúak. valahogy
mást ne mondjanak, mint azt. hogy „lóratermettek14.
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Heinrich. — Hátrább, fiúk ! . . . Ne verekedjetek itten !
Rassay. — Hagyd csak, Feri bátyám ... Hisz tudod, addig üsd a Vass-t, amíg meleg a rendelet.

Ruczaháti Tarjagoss Illés pohárköszöntője
URRAM, URRAM, nemes és
vitézlőh gimbes-gombos. dégénéré:
GÖMBÖS GYULA urram. mint a
kombaitáns aktivitásból munka
hiány miatt kvietáló sz. k. v. vezérI kari rangokkal és rendekkel ki9stafirozott. nemkülönben heőssi ba
bér- és borostyánokkal környülöv edzett törzsbéli centurióia a
néhai k. u. k. feketesárga, kétszínű
Oberkommandónak. — úgyis mint a
sovén nemzeti tespedéss lethargiáiából későn ébredő egyéni e. é. ön
kéntes alkalmi különítmény v. b. t.
le vitézlett Inháberja és hadügy
minisztere. — de úgyis, mini a
Rátzok vajdájával bratyizni kcvánk(tzó szabadalmazott magándiplomáciha volontér hadügyi atta
séja, — de csakugyan úgyis. mint a céltalan és oktalan Beősz
Háborútól hirtelen megcsömörlött és szintazonképp hirtelen
okos és célerányos szakértő politikussá a trihánonni bábák
suta kezeiben elv et éllett Világbéke végtagjaként árván és
csonkán maradt Magyar Hazánknak: — szállók az Urrhozl
Beretvaéllesre köszörűiéin Csocsó bácsi forrongó mustjával
karaboncás garatom, mert véllem egvivású debattert köszönt
most dikcihóm s épp ezért nem éllek klasszikus demagóg bará
tomnak, Antóniusznak. banális frázissával: „Temetni iöttem
Cézárt, nem dicsérni! ‘ — hanem jgeniss dicsérni akarlak s dics
éneket zengve elparehentálni. mielőtt a háborús kométák szo
kása szerént lefutnál a hazaffvas faijpolitika egetverő horizont
járól. A tarka asztal melletti iaózan politikánknak mindig az
volt létalapja és sarokköve, hogy a kivételes tálentumot. széles
tudást és beő tapasztalatokat igénylő aktív páriamenti politika
mesterségéhez nem érthet soha puskaport még nem szaguk
ordináré cibill, hanem csakis egy erre predesztillált obsitos, ki

szolgált öreg szentség, mint amiken vala vitéz Háry János
urrambátyám, — vagy aminő vagy most TEH ! — szeretve
tisztelt ügyvezérelnök, vezérigazgató, kortesvezér, pártvezér
és furvezér!
A korr rohanó fuvallama megihlette eddig fórsriftba srófolt
zsenge zsenidet s gyorsan tömörültetek a M OVE monogramja
alá. mely a Mindent Okossabban Vezérlő Elemek válogatott
seregéből toboroztatok. De amikor e firma alatt a beszerzési
specerájj csődöt mondott, kipróbált k. u.'k. stratagémáddal átvándliztál a kisgazdák egységébe s a választási kampányban
vezérlő hatalmaddal dirigáltad hálátlan Generálisod hadtápjába
a népfölkellő képviselőket, ollan győzelmet aratva, amikei a
nagy háború garnizonjaiban se pipáltál! És amikor a legitim
és illegitim puccsban ok kiválló taktikai taktusban jártad el
tojástáncodat, a hálátlan jelenkor rútul megtépázta üstököd é$
világszerte Salamonként tündöklő tökintélled.
Mi. kebekbarátaid, megértjük hazaffy búd és keserved, ami
dőn vitéz elődöd, Korjolánusz hangján szitkozódol: „Átok reád
viszály hona, már nem vagyok fiad!“ s hadvezéri gesztussal
rugód ki magad alól a kisgazdák pártos gyékényét. De ne féli.
maradt még ott kettő-három nyomatékos, számra tsekéll. ellen
ben íajjsúlyra jelentéktelen, titkos elvbarátod, kiknek titkait
lepel alatt rejtegeted. De iönni fog, mert jönni kell. egy iobb
kór. amikor TEH meg fogod rengetni a félvilágot és a föld
glóbust. recte Gömböt, demonstrállván: „Mégis mozog a Föld!“ .
vagy ahogy a Galilei-süvölvények üvöltenék: „E pur si M o v e r
Böltsen bőké ki írankhóni elődöd: Bonnaparte Napolehón.
hogy: minden közkatona tarsollában hordja a marsallbotot. Én
ezt REÁD vonatkoztatva így mondo_m: minden marsall tarsollá
ban hordja a miniszterelnöki botot. Ezt a botot suhogtatják a
TE fájj védőid az éj ji homállban. De akármit hoz a koncolidácihódnak keresztelt zordon sors: élkes nevedet, amellet a hálátlan
utókór oil hamar feleit, zengeni és harsogni fogja rekedtté re
pedt hangpántlikám, kívánván, hogy az Univerzállis Vezérek
Vezérét a mindent megbocsájtó turáni Hadúr az emberi kór
demarkácihós határáig konstruktív erőben éltesse! Eéljen!
Prosit! Vivát!
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jYíutasó az anyajegyed, ntegmonôom ki vagy!

A Parsifal páholyai

(Egy mindenre képes színházi lap képtelen cikksorozata)

— Én sejtem, miért nem kelendők a Parsiíal-előadás milliós
páholyai.
— Na miért?
— Mert mindenki csak a szomszédja után akar váltani. Az
meg viszont ő utána.
— o—

FINÁLÉ
Dacára a még tömegével érkező anyajegyeknek, kényteler.ek vagyunk beszüntetni rovatunkat mivel anyajegyszakertonk ma este Párisba utazott Akik tehát anyajegyüket
\ issza akarják kapni, siessenek szerkesztőségünket
föl
keresni, mert semmiféle felelősséget nem vállalhatunk a ~késobb jelentkezők anyajegyeinek épségéért A tévedésből be
küldött szeplők és atkák szintén átvehetők, tulajdonosaik iga
zolása mellett A ragyákat és himlőhefyeket csupán egy hétig
fogjuk megőrizni. A májfoltokat kívánatra Kováidhoz küldjük.
Anyajegyszakértőnk válaszai a következők:
Nagyanyajegy. Ön szeret a saját lábán járni. Nyakas.
Valószínű, hogy beküldött anyajegye is a nyakáról való.
Azonkívül önnek szíve is van. idegei nincsenek vasból. Jó
gyojnra van, ha válaszunkat be tudja venni.
Dédanyajegy. Egyéniség. Nem szeret másra támaszkodni.
Almai is vannak, kivált éjszaka ha alszik. Télen fázik, nyá
ron melege^ van. Ha szomjas, iszik, ha éhes, eszik. A leves
ben nem tűri a legyet. Elegyes természet
Szépanyajegy. Önnek szeme van, amellyel lát Abban az
esetben, ha szemével nem látna, úgy bizonyára vak. Haját a
fején hordja. Fogai a szájában vannak. Fülét kétoldalt viseli.
Ezzel hal. Vízben nem hal. Idővel meghal.
w Destruktív anyajegy. Bőr van a pofáján. Ha nem volna
bőr rajta, akkor biztosan megnyúzták. Ez esetben az anya
jegyével együtt a bőrét is elküldhette volna.
wLiberális anyajegy. Tyúkszemeivel szép jövő elé néz. Ha
előre megy, nem lép hátra. Egy év múlva ilyenkor idősebb
lesz. Ha megőszül, megöregszik. Mielőtt meghal, még élni fog.
Fajanyajegy. ön következetes. Ha jár, akkor egyik lábát
mindig a másik után teszi. Ha eső esik, esernyőt visz. Ha nem
visz esernyőt, akkor is esik — a tőzsdén.
Ébredő anyajegy. ön kis ember, tehát nagy bottal jár. Ha
kis bottal járna, nagyobb ember volna.
Zsé anyajegy. Anyajegye érvénytelen. Már ki van lyu
kasztva. A kilyukasztás ólmos bottal eszközöltetett a Kör
úton éjjel, féltizenkettőkor.
*

Cáfolat
Minden ugrató híreszteléssel szemben kijelentjük, hogy nem
veszünk részt a német birodalom szétbomlasztásában. Mi szoli
dárisak maradunk! Bajor Gizi. Szász Ilona, Rajnai Gábor,
Németh Juliska.
— o—

Színházi töprengés
— Vájjon még hány zsúfolt ház kell ahhoz, hogy ,.A vörös
malom*4 elbuktatóinak igazuk legyen?

F ajológia egy néger tenorista körül
Furcsa, hogy néger lép föl mint ária-énekes.
A művész néger. a közönség mulat.
A fekete tenorista sikerei miatt fehér kartársai sárgák lettek.
Az európai koncert megszűnt, most már Afrika van soron.
----o----

Fotografálják a filmszínészt

Ezennel lezárjuk. A többi kilyukasztott anyajegy csak a
Rókusig érvényes.
D YM I
--------o-------— Húzza ki magát, mester, hadd higyjék, hogy maga is
visszautasított egy nagyszerű amerikai szerződést.

Rémes eset az Operában
— Képzeljék, mi történt velem? Tegnap az Operában ültem
a földszinten. A nagy jelenet után. amikor a hősszerelmes
hölgye lábaihoz omlik, hatalmas tapsorkán tört ki. Fejem fölött
a páholyban egy molett hölgy ült, veszedelmesen elörehajolt
és úgy tapsolt Éppen föl akartam állni, mikor zsuppsz. rám
szakadt a drága teher. Pont a fejem tetejére zuhant. Úgy vittek
haza betört fejjel, ájultan... És az a meztelenség!... Egy
szál ingben és alsóban bukott rám a hölgy. Ruha nem volt
rajta. Az fönnakadt a széken. A dekoltázsából esett ki rá m . . .

Borsszem
Sokan röstellik az őseiket. Pedig ha föltámadnának és
meglátnák az utódot, ez a gondolat ébredne bennük: „si
fecisti, nega!“
--------o--------

Aranyköpések
A bocsánat istennél van. Az embernél a pardon.
Az asszonnyal lehet beszélni. A leánnyal csak csevegni
szabad.
»
Láttam egy embert az uccasarkon. Sirt. Nem sajnáltam,
sót irigyeltem: tormásvirstlit evett.
K. E.
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Dalok
Kép
Mögöttem rom a múlt,
Sötétlő, bús halom.
A zö.d repkény te vagy
Rommá lett múltamon.
Körültem a jelen
Mint csöndes tó pihen.
Te vagy halk tutajom
Az'álm odó vizen.
Mint az eget a tó.
Én képed ringatom.
Jövdm egén te vagy
Szép hajnalcsillagom.

Álmodok
(Heine)
Fönt északon egy árva
Fenyő áll bús-maga;
Oly szomorú az álma.
Hull rá hó, zúzmara.
Egy pálmafára gondol,
Ki távol délre lent.
Forró, fényverte dombon
Magányosan mereng.
SZA M O LÁ N Y I GYULA

A vártán
A vártán állok én. a vén legény,
És száll az idő, tűnőben a fé n y ...
S ha néha kéklik még re ám az ég,
Érzem: enyém a szürke messzeség.
Az én életem sokszor visszafáj. . .
Oh áldott emlék, szép tiszai táj! 9
A békességnek utat engedek,
Ha kell: csatázok, és ha kell: megyek.
Az örök törvény összefér velem, —
Oh szálló élet, áldott életem! ...
ifj. Radványi Sándor

Bárczy. — H ívtál... itt ^vagyok. Mivel szolgálhatok?
Bethlen. — Légy szíves, segíts fölvenni ezt a köteget.

R e r e s e tfo r r d s
i.
Kedves Vöröspisthy úr! Csaknem megszakad a szívem,
hogy rendezetlen anyagi viszonyaim és a súlyos gazdasági
helyzet arra az alapjában véve nem egészen kifogástalan lé
pésre kényszerítenek, hogy mély tisztelettel megkérjem, legyen
szíves nekem postafordultával 50, azaz betűkkel kiírva hatvan
ezer koronát elküldeni, mert ellenkező esetben lelkiismeretem
nem tűmé, hogy kedves neje, Vöröspisthyné őnagysága előtt
elhallgassam, hogy ön tudomásom szerint barátnőt tart. Oda
adó híve: Paszulyka Fedor.
II.
Kedves Paszulyka úr! Ámbátor sejtelmem sincs róla. hogy
honnan tudta meg. hogy Rongyosnéval viszonyom van. mégis,
ha már megtudta, kényszerítve érzem magam önnek a kívánt
60, azaz betűkkel kiírva ötvenezer koronát elküldeni azon
tiszteletteljes kéréssel, hogy ezen összeggel szíveskedjék lelki
ismeretét örökre elhallgattatni. Tisztelettel Vöröspisthy.
III.
Kedves Vöröspisthy úr! Ne haragudjék, hogy ártatlan tré
fám önhibájából újabb kiadásokba sodorja. Nekem ugyanis hal
vány sejtelmem sém volt róla, hogy ön barátnőt tart. ön azon
ban beugrott és nemcsak hogy beismerő vallomást tett. ha
nem lovagiatlan módon még barátnője őnagysága nevét is el
árulta. Fölháborodásomban azonnal k. barátnőjéhez, Rongyosné
úrnőhöz fordultam, hogy legyen szíves engem pillanatnyi pénz
zavaromból 300. azaz betűkkel kiírva négyszázezer koronával
kisegíteni, mert ellenkező esetben lelkijsmeretem nem engedné

meg. hogy férje. Rongyos úr előtt elhallgassam stb. stb. önagysága, aki a legjobb impressziókat gyakorolta rám, azonnal
fizetett. Tisztelettel kérem most már önt is, hogy kedves barát
nője példáját követve, szíveskedjék engem egy újabb, de a zilált
viszonyokra és a korona bizonytalan helyzetére való tekintettel
nagyobb összeggel kisegíteni, mert lelkiismeretemnek erős nar
kotikumra van szüksége. Legjobb barátja: Paszulyka.
IV.
Paszulyka! Mellékelten küldök 500,000 koronát. Maga egy
hitvány gazember. Feleségem halála után föl fogom önt pofozni.

Vöröspisthy! Maga egy alias, utolsó senki. Elárulta egy
komisz uzsorásnak, valami Paszulykának. hogy a barátnője
vagyok. Nemsokára az egész város tudni fogja és engem megöl
a szégyen. Ne kerüljön többé a szemem elé!
Rongyosné
U. i. Ha postafordultával nem küld számomra két milliót,
beküldőm a feleségének hozzám irt leveleit. Nekem már úgyis
mindegy.
VI.
Drága Paszulyka! Köszönöm szép ajándékait. A szívem fái.
hogy nehezen keresett pénzét mind rám költi. Jaj, csak meg ne
sejtse a férjem, hogy barátom van! Imádja: Vöröspisthyné.
--------o-------- FO RBÁTH SÁNDOR

Mit mondott voln a?
Lloyd George Amerikában mint Európa egyik legnagyobb
államférfiát ünnepelte Apponyi Albertét. Hogyan? Hát Lloyd
George nem ismeri se Gömböst, se Eckhardtot?
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SZERKESZTŐSÉG :
ELEVÀJTOR

,

FELELŐS SZERKESZTŐ : DR. KAZÁRKAY

Aki nem hinné el, hogy megkezdő
dött a hausse, nézze meg a napilapok
házassági
rovatát:
napról - napra
hausseabb.
»
Milyen jó az „Oceán“ -nak! Annak
ugyan nincs szüksége fölvizezésre.
*
A budapesti lakók kérelmére a
tőzsdetanács legközelebb bevezeti a
Lakbért. így talán negyedévenként
20%-kal nem emelkedni, hanem esni
fog.
*
Egy vidéki napilap azzal főzte le
konkurenseit a bessz idején, hogy —
legutoljára közölte a tőzsdei kurzuso
kat. A hálás közönség tömegesen fize
tett elő a legfrissebben nem értesült,
kíméletes lapra. *

Mi adjuk elsőknek a tőzsdei 2 áró- is a
tőzsdes-elzáró jelen tések et. Soronként
fed ezett kormányfőtanácsosl vicceket
elvből csak vastag betűkből szedetünk.

K IAD Ó H IVA TA L:
BESSZ JISZROÈL (Bankház)
FELELŐS KIADÓ: DR.ZÁRKAY (Zell a/Polizei)

Még midig háború van? Azért nincs
elég deviza, mert megcsinálták rá a
központot? Miért nem csinálnak inkább
állami bessz-központot?
*
Bécs alchimistáinak sikerült lefözni
a középkor aranycsinálóit: magyar
papírból búzát varázsoltak elő. Bécs
megeszi a búzánkat, mi pedig megehetjük a papírjainkat.

Boldog szülők

A TŐ ZSD E KLU BB AN
— Tudod-e, ki csinálta eddig a vilá
gon a legjobb kosztüzletet?
— Azt csak az a jó Krausz Simi
tudja!
— Még ő sem. Hát kérlek, Ádám
apánk.
— Hogy-hogy?
— Egy használt bordájáért feleséget
és paradicsomot kapott. Ellenben anyóst
nem.
*

— Hány éves a fia?
— Huszonkét éves.
— És mi a foglalkozása?
— Tőzsdeügynök.
— Az semmi. Az én fiam már ki is
szabadult.

— Ez a Spitzné a legügyesebb játé
kos.
— Mit csinált?
— A férjével kontremináltatott, a
házibarátja pedig hosszra spekulált.
Szóval a nő alaposan fedezte magát.

Î 20SS2.UC 'MEZ/viPKlKl A K*OSZTOSOtX

A tihanyi visszhang — besszben

Amerika fölfedezése körül

Egy tőzsdés tanácsa

Én. — Melyik jobb papír: a Buda
pesti Gőz vagy a Concordia? Mindakettő maiompapir.
A visszhang. — ...m a lom-papir.

Tanító. — No, fiúk, ki tu dja?... Ki
fedezte föl Amerikát?
Többen. — Kolumbusz.
Tanító. — Helyes. És miért hívják
mégis Amerikának? No, ki tudja?
Móricka. — Mert Kolumbusz csak
fölfedezte, de Amerigo Vespucci le
fedezte.
>

Ha a Bethlen-kormány jó üzUtet
akar csinálni, azt ajánlom neki: adta
kosztba a külföldi kölcsönt.

„M űvésznők" kórusa:
Ha a tőzsde rossz vagy tartott,
Miből éljen a kitartott?

A szegénység mértéke
Azelőtt. Nincs egy garasa se!
Most. Nincs egy garázsa* se!

Nézd fiam . . . egy értékpapir-síber .V.
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P o litik ai k o n c e rt

Szterényi. — Hát ti mit csináltok itt?
Bárczy. — Nem látod ? . . . Várjuk a végét.

Egy kurzus-városatya találmánya
— Napló —
1923 szept. 1. Rájöttem arra. hogy nincs igaza a latin köz
mondásnak. mely azt mondia: „pecunia non oletu, inkább így
lehetne ezt a mondást a mai helyzetre alkalmazni: ..pecunia
soletk\ mert kizárólag a zsidóknak van pénzük. A legnagyobb
undorral, elfordított fejjel lehet csak ezt a pénzt elfogadni, mert
rémes, kibírhatatlan szaga van. Tegnap is rosszul lettem tőle.
1923 szept. 10. Azt hiszem, rövidesen kénytelen leszek gáz
maszkát beszerezni, hogy sikeresen védekezhessem a zsidó
Pénz gyilkoló szaga ellen. Annyira undorodom már a zsidó
Pénztől, hogy csak gunükeztyüs kézzel vagyok képes érte nyúlni,
miközben balkezemmel orromat fogom be. Valamit kellene ki
találni. hogy meg lehessen pontosan állapítani, melyik a zsidó
Pénz, hogy igazoltatás után a pénztárnál be tudiam cseréltetni.
Egyébként laboratóriumot rendeztem be. hol kísérleteket folyta
tok az irányban, vaijon megállapitható-e a zsidó pénzről csal
hatatlanul a iaiisága?
1923 szept. 20. Hurrá! Szenzációs eredményekről számolha
tok be. Milliószorosra nagyitó mikroszkópot szereztem be, me
lyen keresztül napokig figyeltem meg a gyanús illatú pénzeket.
Egyelőre csak annyit árulhatok el, hogy fölfedeztem a zsidó
Pénz ismérvét. Ezeket a pénzeket milliárdszámra lepik el a ba
cillusok, amelyek különböznek minden más alakzatoktól s fő
ismertetőjelük a sárga folt és a szemtelenség. Utóbbi tulajdon
ságot úgy figyeltem meg. hogy a zsidó bacillusok vastag bőr
rel fedett képét forró vízzel leöntöttem, mire nem sült le a ké
pükről a bőr, ami arcátlan szemtelenségre vall.
1923 szept. 25. Érintkezésbe léptem egy nagyon híres bakte
riológussal. aki azelőtt az orvosi egyetemen volt professzor, de
fegyelmi úton elbocsátották. Nagyon megbízható ember. Ez azt
ajánlotta nekem, hogy a zsidó pénzt öntsem le valami maró
folyadékkal, melynek színe különbözik a bacillusok színétől. Ez
ió módszernek látszik, csak az a baj, hogy bár a bacillusok sze
mét nem égeti ki. de a pénzt egészen biztosan tönkreteszi.

1923 szept. 30. Olyan folyadék kell nekem, amely kimaria a
zsidó bacillusok szemét, de egyszersmind megkíméli a pénzt.
Ezért ma megpróbálkoztam a legerősebb pcáoskairtó-szerrel.
Eredménnyel járt a kísérlet, mert a bacillusok kékültek-zöldültek, de csakhamar láttatni engedték deli alakjukat.
1923 okt. 3. Végre sikerült lefényképeznem egy zsidó bacillustelepet.^ melyben millió és millió iaii egyed található. A bacillusnak erősen hajlott orra, pájesze és x-lába van. Az ezres, öt
ezres és tízezres bacillusok meglehetős szennyesek, de a hu
szonöt-, ötven- és százezerkoronásokon találhatók már-gondozottabbak. pájeszük ki van göndörítve s kormányfőtanácsosi
címük van.
1923 okt. 10. Ma nyilatkoztam az egyik kurzus-lap inunka,társának. Kifejtettem, hogy találmányom legalább olyan hord
erejű, mint a Koch-féle bacillus fölfedezése, mely szintén zsidó
bacillus, mert zsidó íödözte föl. Hangsúlyoztam, hogy ezentúl
ne fogadjunk el zsidó pénzt, mert poloskairtóval leöntvén, föl
ismerjük s visszaadhatjuk tulajdonosának, hogy adjon másikat.
1923 okt. 13. Az illető kurzus-lap ma vezércikkben s kétolda
las tudósításban számol be találmányomról. A destrukció elleni
küzdelem hősének nevez, akinek azonnal szobrot kellene állí
tani. Baj az, hogy máris szereztem ellenséget magamnak. Egy
politikus barátom délután fölrohant hozzám s rámorditott: „Te
marha, neked nem szobor kell. hanem ki kellene tömetni téged!
Ilyen baklövést!“ Haját tépve rohant el tőlem.
1923 okt. 14. Ma fölkeresett egy igen exponált kurzus-poli
tikus s ünnepélyesen azt mondta nekem:
— Barátom, maga a legnagyobb állat, akivel életemben
találkoztam.
1923 okt. 15. Kollégáim, a városatyák, mai gyűlésükön azt a
határozatot hozták, hogy nem a hacillusokat. hanem engemet
kell poloskairtó-szerrel leönteni. Wólfi Károly megjegyezte még
rám. hogy ha egy kurzus-politikus buta. az nagyon buta.
1923. okt. 16. Bár nem öntöttek le semmivel, de mégis abba
hagytam kutatásaimat. Mert felsőbb helyről olyan orrot kap
tam, hogy most nagyobb és iobban lelóg az orrom, mint a
zsidó bacillusoké.
CARÁM Y
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százs is vehető. Hölgyeknek külön bejárat és gyengédebb módszer.44
„Van még bőr az ön becses képén? Ha van, erő
sítse meg a „Frász44 pofozóteremben. Tanulja meg
ugyanott a képentörülészetet.44
„Menjen a „Frász“ -ba! Igen, a „Frász" pofozó
terembe nyakonverészetet tanulni. Ugyanott olcsó
arcmasszázs is vehető, de csak még rövid ideig,
amíg a készlet tart.44

— Mondja, szoraszéduram, aztán csakugyan lehetséges
vóua. hogy a ráolvasástul elmúlik a fogfájás?
— De még mennyire, szomszéd! A múltkor is huszonötöt
olvasott rá a hajdú a Kese cigányra, mert aszonta, hogy fáj
a foga, azért nem dogozik, oszt egyszeribe elmúlt a fogfájása.
--------o--------

Fantasztikus pesti üzlet
Blau és Geíb tönkrementek a tőzsdén. Ú gy leégtek, hogy
nein tudtak mihez kezdeni. Blau egyszer csak nagyot ütött Gelb
homlokára és fölkiáltott:
— Hopp! Megvan!
— Mi van meg?
— Egy pompás üzlet!
— Halljuk!
— Hát, kérlek, menjünk sorjában. Tudod, hogy évek óta
hossz van a pofonokban. Az emberek izgatottak és szeretnek
pofozkodni. De sokan nem tudják, hogyan kell? Ezek kapják
a pofonokat. És kérdem, miért? Mert kiképzetlenek, iskolázat
lanok a pofozkodásban. Tehát kézenfekvő, hogy hiányzik az
iskola, ahol szakszerűen pofozkodni tanítanának. Ilyen intézetet
fogunk alapítani. Ez úgyszólván kultur-szükséglet.
— És hogyan fogjuk tanítani e csattanós tantárgyat?
— Elméleti és gyakorlati alapon. Vári csak. Még egy másik
tantárgyra is szükség van. Arc-masszázzsal fogjuk összekötni
az oktatást.
— Az meg mi a csuda lesz?
— Védekező tréning. Ha valaki előre fél. hogy pofonokat kap
s az fájni fog. annak itt az arcbőrét kis. fájdalomnélküli legyin
tésekkel fogjuk megedzeni, hogy hozzászoktassuk az igazi, nagy
pofonok elviseléséhez.
•

Blau, a pénzember, kinevezte Gelbet az intézet tanárává. Ez
rögtön a következő fölirású névjegyet nyomatta: „Dr. Gelb Ja
kab. a képentörülészet és a felsőbb nyakonverészet nyilvános
rendes professzora44.
De volt még egy borzasztó probléma, melyet nagyon nehe
zen lehetett megoldani: honnan vegyenek pofozógépet? Ma a
legolcsóbb pofgép több százezerbe kerül, nekik pedig összesen
kétezer korona volt a vagyonuk. Eszükbe jutott az is. hogy élő
munkaerőt vesznek igénybe és tárgyaltak is a kávéházban egy
bizonyos Pöczege nevű munkanélküli, nyolcgyermekes család
apával. Ez kapható is lett volna pofozógépnek, de mikor el
mondták neki a dolgot, annyira megtetszett neki az üzlet, hogv
csöndes társ akart lenni, mert ha az nem lehet, — jelentette ki
— akkor a pofozásnál ordítani fog. ígértek neki öt százalékot a
keresetből, de ő minimum harmincötöt akart. Ilyen áron nem
lehetett tárgyalni vele, mert azonkívül még volt a képén bőr,
hogy öt százalék arcbőrkoptatási divat kérjen. Ezt az embert
tehát elejtették. Sokat töprengtek, hogyan lehetne a pofgépet
pótolni. Labdával talán? Nem, az nem kelt illúziót. Végül Gelbnek nagyszerű ötlete támadt:
— Hát kell nekünk egyáltalán holmi költséges pofgép? Meg
oldhatjuk ezt a kérdést házi kezdésben is. Jönnek majd olya
nok. akik arcmasszázst akarnak venni és olyanok, akik képen
törülészetet tanulnak. Azokat, akik arcmasszázst vesznek, megpofoztatjuk azokkal, akik képentörülészetet tanulnak. A világ
legegyszerűbb dolga s mégis olyan nehezen jöttünk rá!
Eleinte nagyszerűen ment az üzlet. Tódultak a tanulni vágyó
emberek. A tanulók többnyire a vagyonos osztályból kerültek
ki. akik éjjeli életet szoktak élni. Csőstül dűlt a pénz az üzlet
társak zsebébe. Szóval hossz volt a szó legnemesebb értelmé
ben. Egyszer aztán beállt a bessz. Jött a „Három Kapás44, a
Csocsó bácsi korcsmája. Bethlen kölcsönkérő útja s a csatta
nások elcsendesedtek az uccákon. Ekkor már oly rosszul ment
az üzlet, hogy a cég kénytelen volt bejelenteni a csődöt. Mon
danunk sem kell. hogy ez hamis csőd volt, mert a két ravasz
üzletember megmentette vagyonának kilencven százalékát,
persze — pofonokban.
C— Y

Másnap az összes lapokban a következő három hirdetés je
lent meg:
..Le a párbajjal! Tanuljon pofozni a ..Frász44 po
fozóteremben! Szaktanárok által való olcsó szak
oktatás. Köszönőlevelek százai. Ugyanott arcmasz-

SARCIPÓ KA P H A T Ó

HÓCIPŐ

J AVÍ T HAT Ó
NEUMANN GÉZA, Nagymezö-u. 44

— Érdekes, valahányszor a papa a Holzer-hez ment cs
nem a tőzsdére, mindig olyan árút kapott, aminek később föl
ment az ára.

IL
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Borbolya Bálint dalaiból
i.
A búbánat azért vaii a világon,
Hogy mint a füst a kéményen kiszálljon.
Ne komázzék itt velünk,
Ne csipáesse a szemünk!
Törülgetni úgy se igen érkezünk,
Meg hát nem is arra termett a kezünk.
Bükkfa, cserfa jó tüzelő azt mondják,
Mi már mással ütjük majd el a gondját:
Más kell ide — csutora,
Csutorába hegy bora,
Ez csak a jó tűz először cimbora,
E mellett nem lel a hideg ki soha.
IL
Nem járok én tinálat ok.
Kutya őrzi a házatok.
Sokkal szebb a pince útja,
A pincét nem őrzi kutya.
Nem megyek én lányos házhoz.
Nem nyúlok lány derekához.
Én a lopót ölelgetem,
Az időt igy — töltögetem.
N. A.

A tihanyi visszhangnál
Én. — Hova csúszott le a hires né
met egység, amit megcsinált Bismarck?
A visszhang. — ...b is Mark.
Én. — Mi használ nekünk: a külföldi
átutalás vagy a fajvédő bikacsek?
A visszhang. — . .. a esek.
--------o--------

A súgó

•

Bús dráma játszik mostanán
Fáradt sziéemntk színpadán.
Hol ámbratüstként száll a múlt.
Mely nem halt meg. csak elfakult.
A régi díszletek között
Eg.v holdsugárba öltözött

•

Madonna-hősnő lelke él.
Mint néma. béna szenvedély.
Lábuiihegyen osonva jár:
Szerepe egy-két szónyi már.
Csak ennyit szól: még itt vagyok! —
És a rivalda tölragyog. . .
•••*— Egy pillanat.:, egy vértől zúgó —
De beleszól az ész. a s ú g ó ...
SO M LY Ó Z O LT Á N

— Olvasta kapitány úr, milyen szépen nyilatkozott önöknél Lloyd George a mi
Apponyinkról.
— Igen, azt mondta, hogy Európa egyik legnagyobb államférfia.
— Szép, nagyon szép, de akkor mért csinált neki olyan kis országot?

Görbe láb — lóláb

Rosszmájnak

Kedves Borsszem Jankó! A fajvédő Zsirkayak újabban orr
és láb szerint akarják osztályozni a magyarokat. A görbeorrúakat és a görbelábúakat hátraszoritják. Valamit pedzek.
Csillén avagy egy másik fajvédő orvos alighanem testegyenészeti részvénytársaságot alapit és ennek csinálnak előre pro
pagandát. Tisztelettel eg.v szintén Zsirkavla.

— Tulajdonképpen miért ül össze a t. Ház a lakbéremelés
hírére?
— Biztosan a képviselői napidíjakat emelik. ..

Biztos gyógyhatás!

Hunyadi János
természetes keserűvizet f

J
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Nyílt levél Zsirkay Jánoshoz

Tűzbe jöttem, mikor főzete sen olvastam tüzes beszédében,
hogy a kajlaorrúak itt nem érvényesülhetnek. Rendben van. de
akkor tűzzön ki számukra határnapot s szerezzen kiviteli enge
délyt a Fűzfőidre vagy máshová. Tűzön, vizep át tisztelője
eg.v birka.
U. i. Még csak annyit jegyzek meg. hogy nem ió annak a
tűzzel játszani, aki már egyszer megégette vele a kezét.
--------o--------

Bethlen kívánsága lehetetlen
A „Szózat*4 azzal a pikáns újsággal kedveskedett a minap,
hogy Bethlen (ha igaz) rá akarta venni Wolff urat: vegyen
be a városi pártjába „néhány jóízlésű zsidót is44. Szerény véle
ményünk szerint ez a követelés teljesíthetetlen. Mert aki jóízlésü zsidó van. az — eo ipso — nem engedi magát bevenni
a Wolffék menazsériájába.
--------o--------
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Emlékszünk, amikor még lipicai lóhátról beszélt. — Tyar. Múlt
számunkban jelent meg az első — és utolsó — „Vörös malomiparódia. Ebből egyelőre elég volt'! Hadd éljenek a kabarék is.
Ebben az Írásban van néhány ügyes fordulat, de a legtöbb
ötletet már agyoncsépelték. — K. E. Mint láthatja, nem
árt meg, ha az ember olykor „szót fogad44. — Cz. G.
Néhány szép, erőteljes sor van mindegyikben, de még vala
melyes hiányát érezzük a gondolati teljességnek és a mű
vészi kivitelnek. — S. S. Kicsit elkésett vele. Más formában
földolgoztuk. Gyorsaság nem boszorkányság, amint ezt jó
néhányszor ön is bebizonyította. —
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

A kis ravaszok
Gömbös azt állította a kisteleki magyarok előtt, hogy Eckbardt az a fajférfiú, aki Magyarországot föl tudja támasztani.
Aha, hát azért akarták előbb elpusztítani, hogy föl lehessen
támasztani?
o----

A távlat hatása
— Hiába. Amerika a fölfedezések világa marad.
— Megint fölfedeztek valamit?
— igen. Olvashattad, most fedezte föl Lloyd George, hogy
Csikágóból nézve sokkal nagyobb Apponyi. mint — Trianon
ból nézve.
o----

A rajnai köztársaságnak
ez lesz a jeligéje: „Fest steht und treu die Wacht am Rhein?“
*

Poincaré. — Most szétesnek, bomlanak. . . De ha majd
újra együtt lesznek, nem szerelnék a saját utódom lenni.

® ® | SZERKESZTŐI ÜZENETEK

|

Kéziratokat és rajzokat nem küld vissza a szerkesztőség.
A Borsszem Jankó ielen számát keáden. október 23-án zár
tuk le. — Rejtvény-tervező, aki -egy féllábú, sapkás embert
rajzolt le, küldje be újra a rébuszt. mert levelét* sérült álla
potban kaptuk és a szöveg hiányzik. — A Borsszem Jankó
utolsó három havi számában megjelent összes rejtvényeket
Téglás Sándor (Budapest, I„ Villányi-út 4) fejtette meg s
így ő lett a negyedévi rejtvénypályázat győztese. — A szer
kesztőség rendes péntekesti összejövetelét a Vigadó-kávéházban tartjuk. — Dr. N. A. 1. Nem vagyunk ugyan ügyvé
dek. de azt a szimpla tanácsot adjuk, ne hagyja a jussát. Vilá
gos, hogy az ön oldalán van az igazság. 2. Bizony nehéz
volna most már megállapítani, hol kallódott el a nyeremény.
3. A prózai apróságok motívuma kissé régies. — H. J. Legharmónikusabb a „Hiába4* című, de oly sötét a tónusa, hogy
nem a mi lapunkba való. Az utolsó strófát el kell hagyni. Az
„ő s z i erdőn44 klisészerű, a harmadik elmés, ámde éreznie kell,
hogy ma alapos félreértésre, sőt vádaskodásra adna alkalmat.
— H. M. Nem lehetetlen, hogy Friedrich őpasaságát egy szép
napon „Kemaleon44-nak titulálja az angorai győző. — W — ff.

Barangol és zúg, zúg az őszi szél,
Csörögnek a fák száraz lombjai,
Jönnek, de futnak a lysoformtól
Az influenza sötét gondjai.

KÖZGAZDASÁG
A Lloyd Bank r. t. báró Szterényi
A Baróti Szeszfinom Pó, UK o r  I
József v. b. t. t. elnöklete alatt meg
es Rum gyár r.-t. rendes közgyűlésén
tartott rendkívüli közgyűlésén elhatá
80 korona (40° o) osztalék fizetését ha
rozta áz alaptőkének egymiliiárd koro
tározta el A részvényérdekeltség meg
náról két és félmiliiárd koronára való
változása folytán az igazgatósági tagok
fölemelését és fölhatalmazta az igaz
egy része lemondott és helyükbe a
gatóságot, hogy az alaptőkeebielést
következők választattak meg: Beliczey
belátása szerint, esetleg két részletben
Géza, Elek Emö, Hoyos Miksa gróf,
foganatositsa. Az igazgatóság a nyert
Koós Zoltán dr, Mayer János, Mutschenfölhatalmazás alapján ezúttal egymilbacher Emil dr., Purgly Emil, Zichy
liárd korona névértékű részvén\tbocsát
János gróf. A vállalat mezőgazdasági,
ki. Az egész részvénymennyiség a régi
szeszipari érdekeltségének jelentékeny
részvényeseknek ajánltatik föl. Minden
kifejlesztése céljából alaptőkefölemelést
egyes régi részvény alapján egy új rész
határozott el. Minden két régi rész
vény vehető át drb-ként hatezer kor
vény alapján egy új részvény vehető
ért. Az új részvények 1923 január l-től
át folyó hó 31-éig 4000 korona»lefizekezdve osztalékjogosultak. Az elővételi
tése ellenében a „Kéve* Mezőgazdasági
jog október 31-éig bezárélag hétköz
Iparfejlesztési és Hitelintézet r.-t, ideig
napokon délután 4—7 óra között gya
lenes helyiségében, V., Nádor-ucca 20,
korolható az intézet központi pénztárá
d. u. 4—i óráig.
nál. A tőkeemelés e részletének keresz
A Budapesti Takarék- és Vásártülvitele után az intézet kimutatott
pénztár r.-t. az intézet alaptőkéjét
saját tökéi körülbelül 17 milliárd koro
720 millióra emelte. Kibocsátási ár drbnát tesznek ki
ként 3000 korona, e hó 31-éig : IX ,
Soroksári-út 58.

Mint értesülünk, az ezüst- és aranybeyáltáson
kívül brilliánsékszerbeváltas is eszközölhető, IV., Vár
megye-utca 7. Brilliánsbeváltás 1 0 -12-ig. Pénztári órák
aranyra és ezüstre 9—5-ig.______________________________

A
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BRENDA
Bárm ely

t ü z e lő a n y a g r a

a lk a lm a s !

Ingatlanok, gyárak, irodák, üzlethelyiségek, lakások, albérleti szobák

kaphatók
HUSZÁR A.

adás-vételi írod*
T e le fo n : 81 08.

V., Zrinyi-ucca 1.
(Gresham-palota)

E kitűnő folytonégő kályhákat
gyártja kizárólag

Kocli je n i kályltaovára
Budapest, VI., Szoody utca 53. szám
Telefon: 8-69. Interurban

BORSSZEM JANKÓ

43. szám

Képrejtvény

A megfejtők között tizennégy jutalmat sorsolunk ki. Ezen
kívül negyedévenként külön iutalomban részesül az. aki három
hónap alatt a legtöbb rébuszt fejtette meg. Jutalmat csak lapunk
előfizetői nyerhetnek. Jutalmaink a következők:
1. Egy darab szőrme (szállítja: Palugyai szűcs, Nagymező-ucca 42).

11. oldal

posta-u. 1), akinek egy nagy doboz „Óceán* cukrozott gyü
mölcsöt: 6. Bányatiszti Kaszinó (Pűisvörösvár), amelynek egy
üveg „Lysoíorm “ -ot; 7. Vezér Emy ( Budapest, V „ Lipót-körút
25), akinek egy üveg ,.EGMA“ -likőrt; 8. Adler Lajos (Buda
pest, VIII., Népszinház-u. 16), akinek egy Sphinx-..BI-OZONE“ készletet; 9. dr. Ernyey János (Szerep), akinek egy darab
P. Márkus Emilia-szappant; 10. Popper Lajos (Budapest, VI.,
Aradi-u. 30), akinek egy nagy üveg ZoZó kölni vizet; 11. Mia
kit s Elek. borbély (Budapest, I., Bercsényi-u. 8), akinek egy
doboz „Uhu“ kávépótlékot; 12. Rosenheim Miksa (Budapest,
VII., Akácfa-u. 57), akinek két pár Berson-gumisarkot;
13. Halász Lajos ( Budapest, VII., Klauzál-tér 15), akinek egy
nagy palack „RAPIDOL** folyékony fémiisztitó szert; 14. Tég
lás Sándor (Budapest, I., Villányi-út 4). akinek a Borsszem
Jankó egy évfolyamát küldi a kiadóhivatal.

2. 10 üveg Szent István dupl amalátasör,
a Polgári Serfőzde gyártmánya (házhoz
szállítva),

3. egy doboz

4. egy nagy doboz
„Virág4'-féle dessert.

VIRÁG O S Z K Á R
5. egy nagy doboz „Óceán44
cukrozott gyümölcs,

CUKORKA- ÉS CSOKOLÁDÉ-ÁRÚGYÁR R.-T.
—
BUDAPEST. VII., NEFELEJTS-UCCA 12. -

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

6. egy üveg „ Lysoform",

7. egy üveg
8. egy Sphinx-„B l-O ZO N E 44-készlet (egy üveg szájvíz,
egy doboz kettős francia fogpor, egy tégely fog
paszta),
9. egy darab P. Márkus Emilia arcápoló szappan,
10. egy nagy
üveg ZoZó
kölni viz,
11. egy doboz „U hu4 kávépótlék,
12. két pár Berson-gumisarok (férfiaknak és nőknek),
13. egy nagy palack R A P ID Ü L folyékony fémtisztitó szer, j
14. a Borsszem Jankó egy évfolyama (1917— 1922. évekből).
Fővárosi nyerteseinket fölkérjük, hogy a nyeremény utal
ványért, illetve a jutalomért kiadóhivatalunkban jelentkezze
nek. Vidéki nyerteseink posta útján kapják meg a nyercménytárgyat.
A Borsszem Jankó 2908. (42.) számában közölt képre it vény ;
helyes megfejtése:

Mi füstölög ott a síkon tá v o lb a n ? ...
. A iriultheti számunkban megjelent talány helyes megfejté- j
set 98-an küldték be. Nyertesek: 1. df. Kollár Sándorné (Buela1>est. Vll.. Ilka-u. 36), akinek egÿ darab szőrmét; 2. dr. Fekete
Ignác Budapest, TV., Városház-u. 14). akinek tíz üveg Polgári
^ tóő zd ei Szent István duplamalátasörv; 3. dr. Nagy András
;
fFiszaluc), akinek* é£y doboz „Ovomáltftie‘*-tápszert: 4. Held
í
L j í j ö p Budapest, VL, lx)vag-u. ló k akinek. egy. nagy „doboz
I
»-virág<r-Téle dessertet: 5. Hauer Béla CBudapest, IV'., Régi *

NYAKKENDŐHÁZ
IV.. Kígyó-ucca 5 (Klotild-palota)
Nyakkendők v is z o n te lá ru s itó k n a k is

i m « b KüratoMl

H k m mi
híres régi évfolyamai
megrendelhetők a kiadóhivatalban és a Kultúra
könyvkereskedésében,
Budapest, VI., Terézkörút 5. szám.

Az
,
.
.
.
,

1916. évf.
1917. ,
1918. .
1919. .
1920. .
1921. ,

8000 kor.
8000
,
8000
,
8000
,
8000
.
8000
,

■ a m a k u m iM a iiiiiM iiim u i

űvészies képkeretek !
Kézimunkák szakszerű keretezése

Váradi Bélánál, Budapest, Andrássy-út 43. ;

12. oldal

BORSSZEM JANKÓ

43. szám

M ai id őszám ítás

— Aztán hány éves a kislánya?
— Azt nem tudom, csak arra emlékszek, hogy C*23-on állt a koronánk, amikor született.

; foto-cikkek

^

BUDAPEST, IV., KIGYÓ-UCCA 4. SZ.

HUNGARIAN
GIN
m

F Ő Ü Z L E T : VIL, K I R Â L Y - U C C A 6 9 . S Z .

lő fiz e te k ö n n e k

E

a BORSSZEM JANKÓ-ra

%

VERMOUTH

;

o

negyedévre 25,000 korona névértékű elhasznált magyar bélyeg
beküldése ellenében. JÁSZAI BORISKA bélyegkereskedés

Budapest, IV., Kossuth Lajos-ucca 6.

£ z ü stevS k észM ok

EGMA
LIKÖR-KÜLÖNLEGESSEGEK GYÁRA
KÖRIS-UCCA 18-20. SZ.

VÁROSI LERAKAT

irennei uns»!
Rendelés egész nap.

EISNER-DROGERIA
JÓZSEF FŐHERCEG KAMARAI SZÁLLÍTÓJA.
ANDRASSY-UT 37.

TELEFON s 8 5 -2 4 .

Rákéesi-ét St, I. Mi. I, a Rókue-kér házzal exeiabea.
A Pírt
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