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Hosszúnapkor (A Borsszem Jankó hagyományos képe)

Justitia. — Nézd csak meg szolgám, feljött-e már a mi csillagunk? 
A bócher. — Még nem látom, rebecen . . .
Justitia. — Akkor böjtöljünk tovább!
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ítélet után
A bíróság ítélt. A bünpör 
Eldőlt annak rendje szerint.
Mindenki tiszta minden bűntől 
És szűzi ártatlan megint.
Nincsen fölbújtó, nincsen tettes.
Nincs bomba, nincs kettőskereszt 
És a hatóság, a felettes.
Egy-két fegyelmit megereszt

Mind szűz! — erről hát szó se essék. — 
Miképp ama solymári lány.
Bár kissé gyanús a szüzesség 
így* ..bizonyítékok híján44.
Kár azt piacra kicibálni.
Mint teszi néhány faj-nagyunk 
S mellet döngetve kiabálni:
— Megint ártatlanok vagyunk!

Fejen vajjal ne állj napfényre.
Mert olvadékony holmi az.
S ajánlatos minden erényre.
Ha nem firtatja a piac.
Jobb a hír száját nem keresned. 
Talány maradjon a talány:
Mert nagy tolongásban megeshet 
S lebabázik a rózsalány.

Csongrádon három bús sírocska 
Vadvirággal lassan benő:
Mit bánják ott, hogy a Piroska 
Hófehérkévé lép elő.
A véres temetői rögből 
Friss vád fakad föl, millióm.
Ha ananász lett is a tökből 
S a mák virágból — liliom! (jász)

Sanyaró Vendel nyiltlevele
Reb Menachem Cziczeszbeiszerhez

A zsidó nagyböjt napján tele szívvel és üres gyomorral 
együttérzek önökkel. Éljen az egynapos szolidaritás!

Iskolában

— Móricka, mondj egy jelentő mondatot.
— Vegyen nekem akármilyen áron Lichtiget.
— Megörültéi? Ez egy jelentő mondat?!
— De még mennyire! Kérdezze csak meg a papától, hogy

neki mit jelentett -------  -------

Kedves Borsszem Jankó!
Én tudom, hogy miért állították elő a vasas-tüntetőket. 

A rendőrség az inter-nacionáléjükre volt kiváncsi. Vagy nem? 
Tisztélettel egy kéknyomozó.

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

Rövid sommázat
Eddig volt egy Wolff. Aztán jött egy Fuchs. Ellenben szó 

sincs Piroskáról, de van egy Farkas — a csongrádi temetőben.

LEGÚ JABB! LEGÚ JABB!
Megkerült a csongrádi bombavető!

Ki hitte volna?
Csongrád, szept. 30

Ne méltóztassanak mosolyogni, ez 
nem vicc, mert ha vicc volna, bele se 
kerülne a Borsszem Jankóba. Kissé 
groteszk a dolog, de hát arról igazán 
senki nem tehet, amiért éppen egfy 
humoristának adatott meg az a vélet
len szerencse, hogy földerítse a 
csongrádi bombamerénylet igazi tet
tesét. Humoristánk azzal az eltökélt 
szándékkal utazott le Csongrádra, 
hogy’ végére jár ennek a rejtélyes 
bűnügynek és föl fogja deríteni a 
bombamerénylőt annál is inkább, mi
vel a földerítés úgyszólván a kenyere. 
Máig sem értjük, miért bízzák a föl
derítést a nyomozóhatóságra, amikor 
nyilvánvaló, hogy semmi képességük 
sincs a megnevettetéshez. Földeríteni 
csak egy humorista tud, ha tud. És 
munkatársunk csakugyan beváltotta a 
hozzáfűzött reményt, amint ez ri
portunk végén be is bizonyul.

Humoristánk még emlékezett a 
csongrádi bombamerénylet három ál
dozatának nevére és azt is tudta, 
hogy közülök kettő keresztény és egy

zsidó. Amikor a vonatról leszállt, már 
mindjárt gyanús volt neki ez a zsidó. 
Hogyan lehetséges, hogy az a bomba 
egy zsidót is eltalált? Sehogyse fért 
a fejébe, hogy valaki zsidó létére ál
dozata lehet egy' olyan merényletnek, 
amely a zsidók ellen irányult. Hiszen 
köztudomású, hogy az ilyen merény
leteknek mindig csak a nemzsidók 
itták meg a levét. Bizonyítja ezt a 
Piroskáék esete is. Szegények egészen 
ártatlanul szenvedtek. Szóval fúrta az 
oldalát a humoristának ez az áldozat és 
ott kereste, ahol legkevésbbé gyanít
hatta jelenlétét: a temetőben.

— Ki háborgat? — szólalt meg a 
föld alól egy kísérteties hang.

— Kegyeskedjék föltámadni! — 
mondta munkatársunk.

A hant megnyílt Egy réveteg árny 
surrant elő. Körülnézett:

— Mit akar?
— Interjú ...
— Állok rendelkezésére.
— Ki dobta be a bombát az ablakon?
— Én!
— Sejtettem mindjárt.

— Hát még nem tudják?
— Dunsztjuk sincs. Most tartották 

meg a főtárgyalást.
— Ez a numerus clausus. Még csak 

meg sem idézik az ember szellemét.
— Kérem, hogyan volt az lehet

séges, hogy önt a bomba eltalálta?
— Egyszerű az egész. A bombával 

együtt ugrottam be az ablakon.
—  Fölugrott a földszintről az eme

letre?
— Persze. Csodálkozik?
— Kissé valószínűtlen, ha meg

engedi .. .
—  Rögtön megérti. Ugyebár, a tet

teseket nem találták meg? Mivel pe
dig nem tudnék nyugodtan pihenni, ha 
a jogrend nem lenne helyreállítva, 
kénytelen vagyok beismerni, hogy sa
ját magamat robbantottam föl.

— Ne tessék félni. Nem lesz szigorú 
a büntetés. Ha kauciót tesz le, szabad
lábon hagyják. Ecélból ajánlom, ve
gyen Fuchs-papirt.

— Miféle papír ez?
— Jó. A legjobb. Fölment. Kérdezze 

meg Piroskáéktól.
A kisértet arcát bágyadt mosoly vi

lágította meg.
— Gratulálok, — mondotta — ön ki

tűnő riporter. Amint látja, valóban 
földerített. R IP PORT
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Fél-megoldás
Hír szerint megtörténik végre. 
Mit a destruktív rég kíván:
A belügyiről elmegy Rakovszky. 
De itt marad. az Iván.

---------- O-----------

Ki mit mondott
a szolnoki fölmentés után

A fajvédő. — Ahá!
A destruktív. — Ajvé!
A közömbös. — Ühüm! m
A pesszimista. — Nna!
A liberális. — Nana!
Az ex-vádlottak. — Ex!
A jogászok. — Lex!
A legitimisták. — Rex!

Ne kardoskodjon
a rendőri kardhasználat ellen ! 

Kóstolja meg előbb, aztán beszéljen !

Bikaviadal
— Miért nem engedték meg Pesten 

a bikaviadalt?
— Mert Szolnokon már a bikacsök- 

viadalból is baj származott.

Lapok harca
— Te! Melyik lapot forgatják leg

inkább szöcialista körökben?
— Hogy melyik lapot? Hát a Nép

szavát!
— Fenét! A kardlapot.

Nana!
— Még van egyenlőség és igazság 

Magyarországon! Meglátod, szegény 
Diószeghy is a csongrádi vádlottak 
sorsára jut

— Hogy érted ezt?
— Hát úgy, hogy őt is fölmentik — 

az állásától.

A  m egto ldozott  ..Toldi**

Ösztövér kútágas hórihorgas gémmel 
Mélyen néz a kútba s benne tettest kémlel

Vályúnál az ökrök szomjasan delelnek, 
Bögölyök hadával háborúra kelnek . . .

A hosszú orr
— Nézze csak azt a Grünspanni*. Ez is éppen csak hogy 

az orra hegyéig lát.
— Az orra hegyéig? Ne mondja. Pedig én mindig úgy 

tudtam, hogy — rövidlátó.
--------o--------

A rossz írógép
— Na kérem, maguk alaposan becsaptak engem avval az 

Írógéppel!
De, bocsánatot kérek... Az a gép elsőrendű gyárt

mány, semmi hibája nincsen.
— Hát az kutya, hogy nem tud helyesírást*!?

Kímélje magát,
ne verje a mellét hosszúnapkor!

Kívánatra szívesen házhoz jövünk

mellet verni
HÉJJAS, PIROSKA & C°

— Vájjon miért Ítélték halálra az 
orgoványiakat, mikor egy kicsit azo
kat is verték?

Visszhang a börzén
Én. — Mit csinál a kontreminőr, 

amikor a piacra dobja a Szalámit?
A visszhang. — . . .  ámít.

------- o--------
Töredék

egy megfejelt Petöfi-versböl
...  És most fegyelmit kér Diószeghy.. .  
Kedvét szegi 
Neki a folt,
Mivelhogy igazsága volt,
Amint mondom, mert igazsága volt.

Aktuális bölcs mondás
— A fajvédők a vallás miatt vertek 

és a verés miatt vallottak.
--------o--------

Destruktív töprengés
— Vájjon mikor lesz akkora a ki

vitel, mint a (rendőrségi) bevitel?

Koóser kolbászt
csak rendőri kardlaptól fogadjon el !
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Képek
képtelen irodalmi viszonyaink jövőjébőt 

Pályát cserélő írók
Ma bizony már az újabb keletű 

„Nép“-iesek sem boldogulnak, hát még 
az olyan régi népiesek, mint Móricz 
Zsigmond. Az irodalom birodalmában 
bánatosan lengeti a szél a bús fekete 
zászlót és az irók szomorú szívvel néz
nek szét a kihalt berkek között meg- 
é'hetés után. Semmi sem derogál ne
kik, a legszokatlanabb munkától sem 
riadnak vissza. Olyan ősz íróról is tudok, 
aki még az Írástól sem riad vissza. 
Millen idők! De hiába, ma még nincs 
biró, aki elite je azt a közönyt, ami az 
irodaimmal szemben megnyilvánul, 
legföljebb a „Sári biró“ , ha Móricz 
Zsigmond esetére gondol, aki olyan 
szép irodalmi munkásság után szintén 
kénytelen más pályára épni. Hivatal
noknak ment, mint a többiek. Mondjuk 
a Schvartz és Smucig-íéle mezőgazda- 
sági irodába

— Itt van — mondja a főnöke — a 
Nyúzó és társa r.-t. legutóbbi árjegy
zéke, melyben különféle gazdasági gé
peket ajánanak. írja meg nekik, hogy 
az új típusú szecskavágógépek érdekel
nének bennünket, de az árakat túlma-, 
gasnak találjuk. Hivatkozzon régi ösz- 
szeköttetésünkre és kérjen olcsóbb ára
kat. Megértett?

íme a levél:

T. c.
Nyúzó és társa r.-t.

Vettük f. hó 22-iki b. ajánlatukat, 
melyből tudomásunkra jutott, hogy 
van szántógépük, van cséplőgépük, 
van szecskavágógépük és van pofá
juk, hogy utóbbiért olyan disznó nagy

Színházi strófák
Hosszúnap előtt

Egy komikus a direktorához 
így szólt: „Nézzen csak kérem 
Végig a nézőtéren 
S majd meglátja,
Mily jól bőjtöi1, vezérem.
Mert végképp elmegy az étvágya."

Farsangi lakodalom
Egy vidéki elmulasztotta az alkalmat 
S nem nézte meg a „Farsangi

lakodalmat14.
Most, hogy arany-helyárat fizetett a

dőre —
Neki „aranylakodalom“ lett belőle.

árat mernek számítani. Mert az 
ilyen pofátlansághoz már igazán pofa 
kell.

Úgy látszik, az urakat olyan irány
ban töri a nyavalya, hogy a szecska
vágógéppel minket vágjanak meg. 
Tisztelettel jegyezzük meg, hogy 
ebből nem esznek. De nem ám, hogy 
a rosseb riggyentse oldalba az 
urakat..

Vagy azt méltóztatnak hinni, hogy 
mi lukas lajbit viselünk, oszt csak 
úgy potyogtatjuk a bankókat kife’e? 
Dejszen tévednek ám akkor. Ámbár 
célirányosnak tartanánk egy ilyen 
masinát, de me; íyúzná mégsem hagy
juk magunkat — szottyan föl ben
nünk a vadharag — de nem ám.

Le kedl szögeznünk, hogy a mafla 
magas ár igen szügyön taszintott 
bennünket és kellemes üzleti össze
köttetéseinkre kellemetlenül hatott ez 
a kiruccanás a. polgári kalkuáció 
mesgyéjéről. Vagy eddigi összekötte
tésünk kutya? A kutyafáját!

Midőn ezekre való utalással kér
jük méltányosabb árajánlatukat hoz
zánk eljuttatni, előrebocsátjuk, hogy 
ellenkező esetben kénytelenek va
gyunk ammondók lenni, hogy de a 
pofájuk szentségit, akkor !e is von
juk ám a konzekvenciákat és a to
vábbi összeköttetésekre, bármilyen 
kedvezők lennének is azok, pökünk. 
Melyeknek szíves tudomásul vételét 
kérve, vagyunk

tősgyökeres tisztelettel 
Schvartz és Smucig

HESZTÊTIKUS

Kamara-színház
Csupa öreg darabot adnak itt, 
A közönségre unalom vár.
Ha már Kamara, legyen is az, 
Ne pedig lomtár.

A „Mikádó" sikere
A Városi Színházban 
Most nagy Mikádó^áz van.
A publikum így szól: „Na lám, 
Ki hitte vón egyátalán,
Hogy ez az operett-zene!
Van bája, színe, szelleme.
De különösen érdekes,
Hogy nem e’ég hozzá a láb, 
Hanem legalább 
Három-négy ilyen énekes.

Egy primadonna sóhaja
Folyton csak arról Írnak a lapok,
Hogy baj érte ezt meg azt a nénit,
Jó istenem, de pehhes is vagyok,
Velem semmi baleset nem történik.

Autó-baleset
Somogyi Nusinak — oh be jó! —
Az autója: Alfa»-Rómeó.
A múltkor egy kis baleset érte,
De baj nem történt szerencsére;
Aminek mindenki örül.
Hiába, a Nusinak
„Maz1i“-ja van a Rómeók körül.

KAMARAZOV TESTVÉREK
ELŐJÁTÉK

Rendező. — Ami szabad Blumenthal- 
nak és ami szabad Faludinak, csak 
természetes, hogy az szabad a Nem
zetinek is. Gyerünk mi is egy orosz- 
szál és győzünk egy orrhosszal. Azt 
kérdezik önök, hogy mért olyan di
vatosak mostanában az orosz darabok? 
A felelet roppant egyszerű. Amilyen 
a konjunktúra, olyan a darab. Mind
kettő (sóhajt): Ô rósz!

ELSŐ KÉP
Kamarazov Demeter elhatározza, 

hogy leutazik Tsongradovra és meg
öli apját, akit meghívtak a zsidóbálra. 
Iván (nem Héjjas) bombát ad neki.

MÁSODIK KÉP
A tsongradovi bomba fölrobban. 

Kamarazov meghal.

HARMADIK KÉP
Demeter vizsgálati fogsága. Az utána 

következő képek sorra megelevenítik 
azokat a gyötrelmeket, amelyeken 
Demeter a vallatás alatt keresztül
megy. Az egyik kép bemutatja azt a 
jelenetet, amikor Demeter cellájában 
csirkepaprikást eszik. Ezzel akarják 
ugyanis vallomásra birni. És még több 
ehhez hasonló kínzásokon esik át 
szegény Demeter.

UTOLSÓ KÉP
A főtárgyalás. Demetert fölmentik. 

Azaz hogy fordítva. Oroszból for
dítva. Magyarra átültetve. A tábla 
majd eldönti Demeter sorsát. Az a 
tábla ugyanis, amelyet kifüggesztenek 
a pénztár ablaka fölé. Mert másról 
igazán nem lehet szó.

Kontreminöröka színházi kasszákban
— Itt már csak az segítene, ha a 

tőzsdei kontreminőröket ültetnék be a
szinházii pénztáraikba.

— Na és mit tudnának azok csinálni?
— Azok még talán arra a csodára is 

képesek volnának, hogy a színházi je
gyeket eladják.
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Újabb adatok titkos levéltárunkból
A Borsszem Jankó színházi világszenzációja

I.
Ben Blumenthalnak,

Amerika
Kolléga úr, engedje meg, hogy az 

üz’pttelen színházi szezon szomorú 
napjaiban egy üzlettel jöjjek. Csinál
junk egy kis konfúziót a többi direktor 
között s egy kis fúziót magunk között. 
Egyesülésben rejlik az erő. Egyesítsük 
Tbaliát Blumenthaliáva1. Benne van?

Falndi
II.

Faludi Jenőnek, Unió

Ben vagyok Blumenthal! S most 
hadd fejezzem ki örömömet, hogy végre 
az Unió Amerikához csatlakozik. Ne 
amerikázzunk sokat, gyerünk a része
tekkel. Milyen értékei vannak?

Ben Blumenthal
III.

Ben Blumenthalnak 
íme, értékeim. Elsőnek Kiss Ferencet 

említem, aki egymaga több százmi. Mó 
értéket képvisel. Bírom Ígéretét, hogy 
azt a százhúsz holdat, amit gázsijából 
vásárol, az Unió ingatlanaihoz fogja 
csatolni. Ezt mindenesetre tessék leírni. 
Haszonbérleti jogom van arra az arany
bányára!, amely Alpdr Gitta torkában 
van. Ezt aranyban tessék számítani. 
A Balaton nem tartozik ugyan az 
Unióhoz, de enyém a Tihanyi vissz
hang. Például: ha önök azt kiáltják 
felénk: Király, a mi Tihany ink így 
visszhangzik: Kosár y. Az Unióhoz tar
tozik továbbá Bajor — ország nélkül 
ugyan, de neki ez nem is kell, mert ő 
joggal mondhatja el magáról: „az 
áll-am én vagyok44. Titkos tartalékala
punk a Pécsi Blankban van elhelyezve. 
Bús fekete földjeink annyira terméke
nyek, hogy házi Kisgazdáink minden 
vicc, sőt Zerkovitz nélkül is vagyont 
gyűjthetnek be’őle. Boros pincéink ne
vezetesek. Drégely romja a mi birto
kunkban van. Erdeinkben a Kökény 
közül egy őserejü Törzs különösen ki
emelkedik. Üzemeinkben kipróbált La- 
fcű/os-íegények reparáiják a siker kul
csát és nagyszerű Mo/ndr-legények hajt-

-  M é g

(Copyright by Borsszem Jankó)

jak malmunkra a vizet. E vagyontéte- 
lekkel szemben áll a négy színházi 
kassza gyönge bevétele. Háziorvosunk 
véleménye szerint a kasszának naponta, 
egy adag vasat és ezer adag ara
nyat kell bevenni. Sürgős válaszát 
kérem. Faluái

IV.
Faludi Jenőnek

Fantasztikus vagyonhoz gratulálok. 
A magas zsidó ünnepekre sem kívánok 
magamnak többet. Miért kiván ön ve- 
1em kooperálni * * és kooperettezni, mi
kor művésznőkben ilyen dús fekvő- 
ségei, kóristákban pedig — bár szeré
nyen eltitkolt — ingetlenei vannak? 
Mégis hajlandó vagyok előnyös föl
tételek me'lett az ön hatalmas vagyo
nát az én szerény földi javaimhoz csa
tolni. Mik a föltételei? Blumenthal

V.

Ben Blumenthalnak
Tekintetbe veendő, hogy működésem 

alatt az Unió színházainak száma ötről 
szerencsésen négyre javult s ha Jeho- 
vánk nem hagy el, a „Három a kis
lány44 helyett „Három a színház" lesz 
az idei slágerünk s így kilátásunk van 
rá, hogy még kereshetünk is a kisebb 
deficiten. Engedek az erőszaknak és 
átadom önnek a részvények felét, ki
jelentem azonban, hogy a hátralévő 
ötven százalékot semmiesetre sem adom 
át másnak, csak önnek. Az utóbbi eset
ben megelégszem egy Jób-fajta szer
ződéssel, amelyet még akkor sem sze
gek meg, ha kénytelen !ennék a Víg
színház élére állni. Ne teketóriázzunk, 
az idő pénz és nekem nagyon kevés 
az időm. Faludi

VI.
Faludi Jenőnek

Rendben van. Válla’om az Unió négy 
színházát, csak az fáj, hogy az ötödi
ket elvették, mert most már mit csinál
jak szombaton? . . .  Csak hat színhá
zam van s így a hetedik napon kény
telen vagyok davenolni. Programom 
a következő:

1. A „Marica grófnőit kereszteljék 
át azonnal „Antónia gpéfnő“-nek, hátha 
így beveszik Fedák nélkül is.

2. A „Sasfiók44-ból húzzák ki a fiókot, 
így talán sasszemük fölfedez benne 
valami bevételt.

3. Kötelezzék Szenes Bélát, Írjon a
Belvárosi Szinli áznak megint o'.yan 
vígjátékot, amely kétszázötvenszer 
megy. j K

4. Fedák Sári és Darvas Lili lépjenek 
föl együtt Molnár Ferenc darabjaiban.

5. Ha értelmes operett-librettó kell, 
ne a Rajna sekély vízéből merítsék, 
mert az már teljesen kiszikkadt sze
gény.

6. Biller Irén, Fedák Sári és Kökény 
I’ona részére olyan operett Írandó, 
amelynek a végén kibékülnek. A kö
zönség szereti az egészen hihetetlen 
meséket.

7. Tihanyi Vilmos és Szabolcs Ernő 
együtt rendezzenek — de ne botrányt!

8. Hegedűs Gyula és Törzs Jenő 
állandóan együtt kél hogy játszanak, 
mert így a közönség rendkívül mulatni 
fog azon, hogy nem tudja, melyik hang' 
a Hegedűsé és melyik a Törzsé.

9. Minthogy ná'unk van egy jó Góth, 
önöknél egy jó Bóth, a kettő együtt 
sem ’ehet rossz bót

10. Költségkímélés végett mind a hat 
színházat én vezetem, mind a hat szín
háznak egy dramaturgja legyen, mert 
az egészen mindegy, hogy hat drama
turg nem olvas-e darabot vagy egy, 
mind a hat színháznak egy áramfej
lesztő telepe legyen, helyesebben rész- 
vényáramfejTesztő telepe, hogy a kellő 
pillanatban ugyanazt tehessem az Unio- 
pakettel, amit ön tett.

Elfogadj a ? Blum ént hal
VII.

Ben Blumenthalnak
Enyhe föltétéei kellemesen leptek 

meg. Éljen Mr. Ben Blumenthal! Éljen 
az Egyesült Amerikai Unió!

Kint Faludi (a vízből) 
Közli: Eszmol,

a Borsszem Jankó titkos levéltárosa
szenzáctósabb folytatás a jövő számban !  —

SZÍNHÁZI KÖZLEMÉNYEK
A Mikádó utolérhetetlen zenéje dia

dalmasan szárnyal a Városi Színház
ban és meghódította egész Budapestet. 
Pénteken és szombaton van műsoron 
a pompás operett.

* Johanna — Bajor Gizi. Bajor Gizi 
a Magyar Színházban elsőnek Shaw 
Johannájában, az utóbbi évek legjelen
tősebb szépirodalmi remekében lép föl.

A darabban, amely elsőrendű irodalom, 
amellett a londoni és newyorki szezon 
legnagyobb kasszasikere, Csortos és 
Törzs játsszák a iérfifőszerepeket 

* Mária Orska, a német színpad leg- 
tündöklőbb csillaga a bécsi Kammer- 
spiele-iársulat tagjaival csütörtökön 
lép föl először a Re naissance-színház
ban a „Meine Cousine in UVarschau" 
főszerepében. Szombaton és vasárnap 
éjjel fél 11 órakor a „Musik"-ban

játszik. Szombaton és vasárnap este 
fél 8 órakor a „Csókoljon meg\ ked
den a „Haláltánc" van műsoron.

* Változatos, gazdag műsor várja a 
Városi Színház közönségét. Sullivan 
világhírű operettje, a Mikádó ma, pén
teken, szombaton és vasárnap este van 
műsoron, a bemutató kitűnő szereplői
vel. Vasárnap délután Rigoletto kerül 
színre. Jövő hétfőn a Bánk bán van 
műsoron.
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SZANÁLTA!
LEÉPITŰMESTEREK SZAKLAPJA

KÜLÖN ORVOSI M ELLÉKLET: „SZANALIZIS PROGRESSZIVA“

KIADÓHIVATAL:
jelenleg szünetel, mert nincs mit kiadjon. 
Átmenetileg az adóhivatal intézkedik.

RIPKA PÉLDÁNY

SZE R K E SZTŐ SÉ G  :

CSUSZDA-UCCA 13
Kéziratokat legnagyobb szanálatunkra 

sem adhaiunk vissza.

Szanáld magad!
Miután már mindent megszanáltak, 

fölvetjük a kérdést: szanálhatjuk-e végre 
magunkat is? Mi az, ami rajtunk sza
nálható volna?

Az önszanálás programját a követke
zőkben foglalhatjuk össze:

Redukáld kincseidet. Légy takarékos 
a szókincseddel.

Öltözködésed ne legyen fényűző. Ru
házd föl magad jó tulajdonságokkal.

Fejedre vigyázz, nehogy elveszítsd. 
Főleg a rajta levő v a j ‘miatt.

Ékszereiddel ne kérkedj. A gyűrűket 
a szemét alatt ne mutogasd.

Épitsd le légváraidat, melyeket föl
építettél.

Feleséged részére ne végy — léleg
zetet.

Ne pazarold — az ötleteidet. És ne 
küldd be a Borsszem Jankónak.

Ha ezeket pontról-pontra betartod, 
szanálásra méltó leszel.

Szanáljuk magunkat!

H Í R E K

Személyi hír. Kész Aladár, a közis
mert bankbizományos, nyaralásából 
hazatért. Az idő stílszerűen alkalmaz
kodott hozzá. Azonnal hűvösre fordult.

Házasság. Snassz Andor, lapunk 
munkatársa, oltár elé vezette Nimo 
Léni úrhölgyet. Az újdonsült férj állí
tólag humora minden aranyát felesége 
lábaihoz rakta. Ez utóbbi kitűnik abból 
a marhaságból is, amelyet közlés végett 
beküldött hozzánk.

Kitüntetés. Az Első hazai ingetlen- 
közvetitő vállalat Telek Elek közvetítő 
ügynökét egy inggel lepte meg. Telek 
Elek ezen ingeségét azonnal átruházta. 
Megtekinthető a Teleki-téren.

Aranylakodalom. Gürcz Olivér magán- 
tisztviselő most ünnepelte meg házas

ságának ötvenéves fordulóját arany- 
*paritásos keretek között. Zsebében el
sejei fizetésével betért egy vendéglőbe 
és főzelék-föltételt rendelt.

Holdfogyatkozás. A telekkönyvi hiva
tal jelenti: Gróf Mucsay Arisztid birto
kának utolsó megmaradt holdját is el
adta. A holdfogyatkozást főleg a de- 
struktivek kisérték figyelemmel.

Tékozló fiú. Báró Krumply Ödön ön
gyilkossági kísérletet követett el. Tetté
nek előzménye a következő: A fiatal 
báró cipőjének fűzője elszakadt, miért 
is új pertlit vásárolt Az eszeveszett té
kozlásnak e példátlan esete arra kény- 
szeritette a hatóságot, hogy az ifjú bá
rót gondnokság alá helyezze. Elkesere
désében a báró nyaka köré csavarta a 
pertlit és fölakasztotta magát A fűző 
azonban nem váltotta be a hozzá fűzött 
reményeket és elszakadt. Cipőjébe a 
használhatatlan pertli helyett a remé
nyét fűzte.

S Z Í N H Á Z

Leépített darabok. A színházi direk
torok figyelmeztetik a hazai szerzőket, 
hogy darabjaik cselekményét ne is kísé
reljék fölépíteni, mert csak azokat a 
darabokat adhatják elő. amelyek a 
Smith-féle dramaturgia szabályai sze
rint kellően leépítve vannak.

Uj díszlet. A Kamara-szinház hír sze
rint Az ember tragédiáját (értsd: sza
nálását) szenzációs díszletekkel adja elő. 
A paradicsomi jelenet díszletét egy be
főzött paradicsom fogja helyettesíteni és 
azt a fölvonást, ahol Adam az űrben lebeg, 
egyszerűen a nézőtéren fogják elját
szani. Klasszikusabb űrt képzelni sem 
lehet.

Már épitik. A kultuszminisztériumból 
értesülünk, hogy az új Nemzeti Színház 
építéséhez már hozzákezdtek. A leépítés

gyönyörűen halad. Még ebben a szezon
ban elkészül. Állítólag vele együtt a 
többi színház is kész.

L E G Ú J A B B

Uj hivatal. Beavatott helyről nyert 
információk szerint a tanácsi ügyosztá
lyok mellé külön leépítési ügyosztályt 
szerveznek. A hivatal részére új palotát 
építenek a Szabadság-téren, a teljesen 
leépített tőzsdepalota helyén.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK
Beteg. Ne is álmodjék arról, hogy va

laha fölépül. — Aggódó apa. Legyen 
egészen nyugodt, a szanált tanterv alap
ján fiát az iskolában csak épületes dol
gokra fogják tanítani. — Építőmester. 
Tegye le a vizsgát a leépitő-bizottság 
előtt. — Tejuzsorás. Jövője kormány- 
biztositva van. — Érdeklődő. Hogyan 
volna megoldható a vízszabályozás kér
dése a szanálás alapján? Egyszerű az 
egész. A Kisfaludy-Társaság ne tartson 
üléseket.

APRÓHIRDETÉS
BÁNYÁSZOK, akik a helyzet kiaknázá
sához értenek, Smithnél jelentkezzenek.

T Á R C A
Megszanáltak engem is

(Egy humorista naplójából)
Éppen egy humoreszken törtem a fe

jemet, amikor megszólalt a telefon. 
Előbb még gondolkoztam, vájjon a ho
noráriumot vegyem föl hamarabb, vagy 
a kagylót? Végre is a kagylónál marad
tam.

— Halló, ki beszél?
— Itt Smith Jeremiás.

—  Végtelenül szanálom, hogy meg
várattam, miszter.
f — Részemről a szanálat. Hivatalosan 
csöngettem föl. Éppen most dolgozom a

viccek szanálásán. Még se járja, hogy 
önök csöppet sem takarékoskodnak az 
ötletekkel. ..

— Csak önre pazaroljuk, miszter .. .
— Feleljen kérdéseimre.
— Parancsoljon.
— Mije van?
— Jelenleg Smiszem van.
— És azonkívül?
— Hogyan méltóztatik ezt érteni?
— Mit találhatok én önben, amit le

építhetnék?
— Van egy aranyfogam.
— Azt kihúzzuk. Egyebe nincs?
— Ez az egyetlen, ami bennem érték.
— Beszéljen őszintén.
— Így görbüljek meg, főbiztos úr.

— Valamiről megfelejtkezett.
— Miről?
— Ami önben van.
— Talán a vakbelem? Már nincs meg. 

Kioperálták.
— No és a humora?
— Régen elvesztettem. Azóta lettem 

humorista.
— Ne tagadja! Olvasom a dolgait, ön

ben határozottan van humor. És ez az, 
amit én szanálni akarok...

Kétségbeesetten válaszoltam:
— Főbiztos úr, ön az egyetlen, aki azt 

meri állítani, hogy bennem humor van.
így lettem én szanálatra méltó.

DYMI
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Pesti toreádor-dalok
Sir a bátor, deli toreádor: 
ö  a bikát leszúrja ámbátor.
I)e az a publikum, az a riadt,
Nem szúrja le a belépődíjat.

őszi eső csepeg,
A sporttelep néma:
Üresek a zsebek,
Üres az aréna!

Bikaviadal furcsán fest itt:
Nézd csak a matadort, a pestit! 
Mint végzi kedvvel, mélabússal 
Viadalát a bikahússal

A Don heccet rendez,
Ma maga kárán is:
Mert itt a circenses.
Ámde hol a — panis? (jazig)

Kedves Borsszem Jankó!
Azt mondják a hangversenyrendezők, 

hogy a szezon nem közönségesnek 
Ígérkezik. Már ők is tudják? Tisztelet
tel egy színházi eg y edd!nők.

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

APRÓHIRDETÉSEK A HÉTRŐL
VÉGZETT KONTREMINÖR sürgősen 
elmenne szalámigyárba utazónak. Mint 
eladó elsőrendű gyakorlattal rendel- 
kezik és sokat tanult a saját kárán.

Á l l a n d ó " ú t l e v é l h e z  budapesti
nagybank igazgatója csöndes társnak 
ajánlkozik. Levelet „Önkiviteli R.-T." 
_______________ jeligére,________________

CSONGRÁDI állásnélküli vádlottak 
ülésnélküli foglalkozást keresnek. Jel- 
________ige: „Tagadó önérzet44. _
AZ „ÁRVÁCSKA" előadásán hallott 
ötletektől megtermékenyültem. Szerző 
jelentkezzék. Jelige: „Még egy Ár

vácska".

Baleset a vadászaton

Rakovszky Iván. — No né ! Hát nem nekem jön a saját Foxim !

Castiglioni ú j neve
Tekintettel arra, hogy Castiglioni Kamillonak Bécsből távoznia 

kellett és előreláthatólag Magyarországba jön, a SIKKASTIGLIONI 
nevet veszi föl.

Vedeneks
— Î

Építkezési üveganyagot.^ 
ablaküveget, 
kertészüveget, 
Siemens-féle drótüveget, | 
üvegtéglát, 
tetöcserepet,

i a,e8b<liat________ j
T E L E F O N :  8 - 8 8

BOLGÁR PÁL nál
B U D A P E S T ,

V., AULICH - U C C A  8. SZ.

A mese visszája
A szolnoki ítélet után az elámult sajtó kiejtette szájából 

a — Euchs-ot. --------o -------

li Szanálja a kedvét I l i■ ■ •  ••
■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■

Újítsa meg előfizetését a művelt 
magyarság legkedveltebb lapjára, a

|| BORSSZEM JANKO-raü
t/iaa>kMak.■ ■■■■ ■■■■■■■■■■........■■■■■■■Ilik........ ■■■■■

A szokás hatalma
— Mi az. szomszédasszony lelkem?... Hiszen csupa kék 

meg ződ a lába!
— Tudja, az a gonosz uram, amióta félsővezetékes vil

lanyoson kalózkodik, fúrt csak engem rugdal.

C S O D A B O G Á R

Óbudai komfort
„Kvártély kapható több férfinak van hely, nőket tartok 

itt a házban. 5. ajtószám hátulsó ajtónál." ( Egy Zsigmond- 
uccai ház kapujáról.)
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Heti röppentyűk
Annyi bizonyos, hogy Pest csodála

tos város s talán nem is lenne érdemes 
itt dögiődni, ha nap-nap után nem tör
ténnének itt egészen extra dolgok, ame
lyek feledtetik a szegény nyomorgó 
pesti emberrel ezer búját-baját.

1. Nem a mese újjáéledése például 
az a kedves dolog, hogy a kis Ripka 
Von Winkler fölébredt mély gázmérge
zéséből s elcsodálkozott azon, hogy 
szegény pesti fogyasztó-kutya reá való 
vártában csontvázzá soványodott a 
fán, ame’yre már előzőleg felkötötte 
magát?

2. Nem kedves dolog például, hogy 
a pesti tőzsdén az emberek a sikkasztó 
nagy meleg ellenére még mindig a le- 
födözeten szalámit gyömöszölik ma
gukba?

Aztán nem mesébe i!Iő, hogy az olyan 
részvénytársaságok is tönkremennek, 
melyek oly szolidan élnek, hogy va
csorára tormays virslit esznek?

3. Mit szö’nak például önök ahhoz a 
Fővárosi Operett-szinházba illő tör
vényszéki tárgyaláshoz, amelyen a vád

lottak nem akarnak semmire sem em
lékezni? Az a pár ember pedig, aki vé- 
lletlenií ott összetalálkozott, — olyik 
randevúra ment, olyik sétálni ment a 
Jókai-térre — milyen csodás módon 
verődött össze a véletlen különös já
téka foy tán ... Nahát ifyenek a sors 
találkozásai és most véletlenül verőd
tek össze ezen az ominózus törvény- 
széki tárgyaláson is.

4. Most már láthatjuk tisztán, hogy 
a szanálásnak nevezett levetkőztetési 
akció mifée körülményekkel jár: az 
embereknek általában nincs egy fillér
jük sem, de az államnak, annak van... 
na igen, izé . . .  egy pár milliárdos de
ficitje.

5. A csongrádi vádlottak közül az 
egyik — mint jelentik — a törvény
szék előtt olyanféle vallomást tett, hogy 
senki sem bűnös közülük, csupán a 
csongorádi biró lánya, a Mariska. Enné- 
iogva a csongrádi tetteseket föl kellett 
menteni, mert bebizonyosodott, hogy 
nem vettek részt a Fővárosi Operett- 
színház elleni merényletben. Utóbbiakat 
pedig azért kel’ett fölmenteni, mert 
nem vettek részt a csongrádi dolgok
ban.

6. Az időjárásra panaszkodnak so
kan, pedig nincsen ok panaszra. Tartós 
melegnek örvendünk. Szén- és fakész
leteink hiányában most már bizakodva 
tekintünk a forró tél elé, mert remél
jük, hogy az idő, ha már bolond, egé
szen megbolondul s tél közepében is 
kánikula lesz. Ez fényes megoldás 
lenne, mert így nem akkor lenne me
leg, amikor amúgy is meleg van, ha
nem akkor, amikor egyébként hideg 
lenne.

7. Szegény pesti ember te, aki el
vesztetted kis pénzedet a tőzsdén, egész 
nap azon töröd a fejedet, hol lehetne 
valami csekéfly kis összeget sikkasz
tani? Nem tartod már olyan nagy sze
rencsétlenségnek, ha a rendőrségre ke
rülsz, hiszen a nagy Haim Zsáknak is 
otthona volt az pár óráig.. .  Belopód- 
zol a pénztárba s egy óvatatlan pilla
natban belemarkolsz a Wertheim- 
szekrénybe . . .  De, Uram segíts! nem 
talá'sz már ott pénzt, csak különböző 
nyugtákat szalámikról s egyéb csúnya, 
zálogba adott részvényekről. . .  Mert 
szegény pesti ember, nemcsak te vagy 
kész, hanem a főnököd is maholnap 
teljesen kész lesz. CARÁMY

KÖZGAZDASÁGI KRÓNIKA
Castiglioni Kamilló több ezer kliense megrendült egészségi 

állapotának helyreállítása végett Olaszországba síbolta magát.
Soronként fizetett híreket csak tiszta meggyőződésből 

közlünk. A tiszta meggyőződés tarifája kiadóhivatalunkban 
van kifüggesztve.

Szenzációs fúzió. A bécsi Depositenbank, mint értesülünk, 
a Tanitóbankkal egyesül. Elnökké Kopinits Jenőt sikerült el
csípnie. A részvények átvevői illő jutalomban részesülnek.

A nagy hosszra való tekintettel közgazdasági sajtónk újabb 
lendületet vett. Az elmúlt héten ez volt a piacon az egyet
len vétel.

Megőrült Nebbich Náthán a Rákóczi-úton kistájgerolt egy 
cukorkaboltot, hogy bankirodát nyisson benne. Az elme
orvosok kongresszusának napirendjére tűzték a figyelésre 
méltó esetet. — 0 ------

Egy kontreminőr emlékkönyvébe
— Minden Jacques-nak megvan a maga foltja.

Ezüslevókészlelek speciális

Ezentúl
az ízléses, régóta bevált, dobozos 
„valódi Franck kávépótlék" az 
utánzott gyártmányoktól külsőleg 
abban különbözik, hogy címkéje 
barna-kék-fehér színekből van 
összeállítva-, amelyen a jellegze
tes ismertetőjelek, nevezetesen a 
„kávédaráló" és a „Franck" 
név feltűnően érvényre jutnak.

A „valódi Franck a kávé
darálóval" közkedveltségét ki
váló aromájának, ízletességének, 
erejének és zamatosságának kö
szönhet'.
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Sírlámpa
Csatáznak a sötét szelek.
Bocsáss meg, ha bántottalak, 
Bocsáss meg, ha szerettelek.

Sir a pusztuló világ.
Ha jó voltál, ha rossz voltál,
Fehér voltál: hóvirág.

A takaróm felhős égbolt.
Ha jó voltam, ha rossz voltam, 
Egész szivem a tiéd volt.

Sir a föld és sir a csók.
A síkságok vak szeméből 
Kiszakadnak a folyók.

Dörög a menny, villám ragyog. 
Omlanak a hegyek, házak, 
Csörömpölnek az ablakok.

Házak helyén sirhalom.
Szemem helyén ikerpatak,
Szivem helyén fájdalom.

Pusztulás és világvége.
Nincs jóremény lent a földön,
Nincs Jóisten fent az égbe\

Üszkös, puszta tájakon 
Egy sirlámpa világit csak:
Az én nagy-nagy bánatom.

BRÓDY LÁSZLÓ
--------O--------

Kicsizési mánia
Lapzártakor kapjuk azt az értesítést, 

hogy az egyik starunk hajlandó volna 
a színház teljes bevételéért is föllépni. 
Tettének oka ismeretlen. Azonna1 meg
figyelés alá vették. (Magyar Tévirati 
Hiroda.) --------a--------

A tenorista
— Nos, hogy tetszik a hangom, 

igazgató úr?
— Nagyszerű! Ezzel a hanggal az 

egész világot be fogja járnf.
— Ugyebár?...
— No igen, mert egyetlen színház 

sem fogja szerződtetni.

Nem zetközi verseny

B-listás bankhivatalnok hosszúnapi sóhaja:
— Nú, és miben különbözik ez a nap a többi naptól?...

Hangszerek, gramofonok, hanglemez- 
újdonságok engedményes árban

Hangszer-otthon
E A |m  a # A  l ü l S k i l t f  hangszerkészítő mesternél 
■ 6 1 1 6 1 6  P l i r i c f  i y  Budapest. József-körut 9.

A Dob-uccában
— Te Móric, tegyél nekem egy nagy szívességet. Üss jól 

pofon jobbról meg balról!
— Megbolondultál?
— Azt nem, de nagyon hosszú nekem ez a hosszúnap és 

már csillagokat szeretnék látni.

Metesportológiai hír
Értesülésünk szerint a Go//-áramlat Budapestre érkezett. 

Ezt azonban kivételesen nem a zsidók csinálják. (Magyar 
Tévirati Hiroda.)

A tökéletes
poloska -irtás, festés

Tel. 61-06 
és 141-46 PAX -vá lla la tn á l.
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® ®  SZERKESZTŐI ÜZENETEK
derült ki, milyen hibás a térkép. Szolnok sokkal, de sokkal 
közelebb van Csongrádhoz. — Kutya. Sarkalatos hibában 
szenved. — Több levélről a jövő számban.

Kéziratokat és rajzokat nem küld vissza a szerkesztőség.
A Borsszem Jankó jelen számát kedden, szeptember 30-án, 

zártuk le. — K—r. (Gyoma.) Köszönet. Talán sikerül a 
verbunkos. De azért a kosarak jöhetnek. — sS. Az ötlet jó, 
de túlságosan elnyújtotta. — Csongrád. Reméljük, az ottani 
zsidófalók is megtartják a hosszúnapot és nem esznek kósert. 
— Milano. Szervezkedjenek át! Titkárnak Tornai Rózsit 
ajáljuk. Van ö olyan spiritüs rector (ha úgy tetszik: rectrice), 
mint a spirituszos direktor, a nagy Castiglioni. — Tőzsdei 
habitüé. Tévedni tetszik: „A szökött katona" nem egy Katona 
nevű tözsdebizományosról van elkeresztelve. — Bs. Itt közöl
jük alkalmi töprengését: Vájjon bőjtölnek-e a kormány- 
főtanácsosok? — Szanált. Nem tud megélni a fizetéséből? 
Csitt, ne árulja el, meri még külön élhetetlenségi adót fizet. — 
Razzia. Mért van úgy felháborodva? Hogy a rendőrség 
összefogdossa a hazárdjátékosokat? Csak akkor kiabáljon, 
ha a hazárd dámákat is összeíogdossák. — Szolnok. Most

'X blcw tr

— Látod, fiam, egy ilyen Holzer-kosztűm kéne nekem. 
Evvel szanálva lennék.

— Várj, kérlek, holnapig. Ha beüt egy üzletem, elszanálom 
magamat

Szerkesztik: Molnár Jenő és Bér Dezső 
A szerkesztésért felelős: Molnár Jenő 

Kiadótulajdonos: Borsszem Jankó lapkiadó r.-t. 
Igazgató: Szekeres Rudolf

A sötéten fénylő kávébab

magában rejti a délszaki növények aromás 
illatát és a forró égöv gyógyító sugarait.
A sötéten fénylő kávébab életelixir. A bölcs 
arabs azonban csak valódi babkávét iszik, 
minden pótlék nélkül. „Cohuáh“-nak, ma
gyarul „az erő“ -nek nevezi a kávét.

Meinl Gyula r.-t.

A k i n e k  n e m  m i n d e g y
MI T  T ESZ  A N Y E L V É R E

az csak mi ndenüt t  a

S Z E N T  I S T V A N-C U K 0 R K A T

k é r j e ,  mer t  e z t  v a l ó d i  
o l a j o k k a l ,  t i s z t a  i z e k 
k e l  k é s z i t j ü k .  M e g i s 
merhe tők ,  hogy m i n d e n  
s z e m  c u k o r k á b a  a

SZENT ISTVÁN

s z ó  v a n  p r é s e l v e .

Kőbányai
P o l g á r i  S e r f ő z ő  és Szent  I s t v á n  
Tápszermüvek R é s z v é n y t á r s a s á g
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Képrejtvény

Azok az előfizetőink, akik a rejtvényt helyesen fejtik meg, 
következő ajándékokban részesülnek:

1- négy darab „Mátra"-színszappan,

2. 10 üveg Szent István duplamaldtasör. 
a Polgárt Serfőzde gyártmánya (házhoz 
szállítva),

3. egy nagy tábla 
Szerencsi csokoládé, r s H k o u D c

4. egy nagy doboz
..Virág“ -féle dessert.

pest. VI.. Podnianiczky-u. 3), akinek két pár Berson-gumi- 
sarkot; 10. Központi Olvasóegylet (Mezőtúr), amelynek egy 
nagy palack „RAPIDÜL" folyékony fémtisztitó szert; 11. Dr. 
PaUay István (Budapest, V., Nádor-u. 30), akinek a Borsszem 
Jankó egy évfolyamát*; 12. Ifj. dr. Damsa Valér ( Budapest,
VIII.. Kender-u. 11), akinek a „Seiffensteiner Salamon 
adomái“ -t küldi meg a kiadóhivatal.

5. egy nagy üveg 
„Óceán" lames,

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

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

Helybeli előfizerőink 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 2957. (39.) számában közölt képrejt
vény helyes megfejtése:

Egy húron pendül
Előfizetőink, akik a Borsszem Jankó multheti rejtvényét 

helyesen fejtették meg, a következő ajándékot kapják: 
1. Imrey Jenő (Orosháza), akinek négy darab „Mátra"-szín- 
szappant; 2. Roth Paula (Budapest, VL, Szondy-u. 11, I. 17), 
akinek tíz. üveg Polgári Serfőzdéi Szent István duplamaláta- 
sört*; 3. Löwinger Jenő (Rákospalota), akinek egy nagy tábla 
Szerencsi csokoládét; 4. Günstler Alfréd (Budapest, VI., Vas
vári Pál-u. 3), akinek egy nagy doboz Virág-féle dessertet; 
5. Szabó Zsigmond (Nyíregyháza), akinek egy nagy doboz 
„Óceán** cukrozott gyümölcsöt; 6. Him Giza (Budapest, 
VIII., Népszinház-u. 27), akinek egy nagy doboz „Ovo- 
malilne" tápszert; 7. Bokk Jenő (Vámosgyörk). akinek egy 
üveg „Lysoform‘‘-ot; 8. Keleti Ferenc (Salgótarján), akinek 
egy darab P. Márkus Emilia-szappant; 9. Blau Jenő ( Buda-

Borsszem
Azt mondják, Franciaországban léhák és komolytalanok a 

házasságok. Furcsa, hiszen az egyke éppen azt bizonyítja, 
hogy a franciák komolyan fogják föl a házasságot és csöppet 
sem gyerekesek. (H. F.)

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

Őnagysága nincs zavarban
Férj. — No hallod, ez mégis sok! Az a kis titkár csak úgy 

uk-muk-íuk megcsókolja hátul a nyakadat és te .. .
Feleség. — Kérlek, kérlek, re ismersz engem... és nagyon 

jól tudod, hogy sohasem veszem tudomásul, ami a hátam 
mögött történik.

KÖZGAZDASÁG
A Magyar Általános Hitelbank

az Általános Forgalmi Bank r.-t. deb
receni pénzintézettel szoros üzletbaráti 
kapcsolatot létesített.

Az „Ofa“ Holzindustrie A.-G. 
Zürich szept hó 6-án tartotta meg az 
1923/24. évi rendes közgyűlését Zürich
ben, melyen elhatározta, hogy részvé-

nyenkint 3 svájci frank osztalékot fizet. 
A 2. számú szelvények szept. hó 29-től 
kezdve váltatnak be Budapesten a 
Magyar Országos Központi Takarék-

génztámál, Wienben a Britisch-Österr.
anknál, Zürichben Blankart & Cie 

bankháznál és Genfben a Comptoir 
d’Escompte de Genève bankháznál.

El ő f iz e t e k  ö n n e k
a BORSSZEM JANKÓ-ra

negyedévre 500,000 korona névértékű elhasznált magyar bélyeg 
beküldése ellenében. JÁSZAI BORISRA bélyegkereskedés 

Budapest, IV ., Kossuth Lajos.ucca 6.

L e g o lc só b b  szó rakozás i
hires régi évfolyamai megrendelhetők a 
kiadóhivatalban és a KULTÚRA könyv- 
kereskedésében, VI., Teréz-kőrút 5. sz.

Az 1917. évf. ... 75000 kor. II Az 1920. é v f.... 75000 kor.
.  1918. . ... 75000 . .  1921. ,  ... 75000 .
.  1919. .  _ . 75000 .  || .  1922. .  „  75000 ,



i'i-i-í ?
NEM HALLOM !

M O S T M I M
m«/JEMERGE «ÎS&

H A S Z N Á L O K

DOI1ANYTOZSDEBEN

S Z E R E L J E N  T E L E F O N J Á R A

eredeti » I L M E > R .G É (( h a n g v é d ő t !
Az eredeti 9,E m erg é11 hangvédő a legfinomabb szivacskaucsukból készül.

Kíméli ! Kellemes,
HygieniKus, 

Hangvédő.
Kapható minden dohánytőzsdében. —  Ára 15.000 korona.

A B O N Y I  A R T Ú R  M Ű S Z A K I  K E R E S K E D E L M I  R . -T .
B u d ap es t »  V.» S ó ly o m -u tc a  13. T e l e f o n :  97—78, 169—57, 17—10.

Minden külön zaj mellett, a legnagyobb 
lárma közepette is nyugodtan telefonálhat.

T E L J E S  Ü Z L E T F E L O S Z L Â S - b*,”“ •‘*?i S L ^ “ ^ r EÏTE,,
ragián, ölte

mig a készlet tart,  
leszáll ított árb a n  a

M indenkinek érdeke, hogy  
kirakataim at m egtekintse.

íny és gyermekruha-különle
.s*?;? ! i v Arosi b u n d a  st~trr! 2 1 2 mi

SCHNUR HENRIK *'"• 15

ig esség eket
ILLIÓTÓL ! !

M in d e n k in e k  é rd e k e , hogy  
kira ka ta im a t m egtekintse.

VIRÁG OS ZK ÁR
CUKORKA- ÉS CSOKOLA d E-ARÜGYAR R.-T. 
. BUDAPEST. VII., N E F E L E JTS -U C C A  12. -

A Pesti Uoj d-UrsHlal nyendija. Budapest, V , Mária Valéria-ucca H. (Nyomdaigaigató MÁRKUS HAl .)


