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Tönödések
Seiffensteiner Solomontnl

0  Márffyék hdálos itéletiriü joija 
eszembe ez o régi íiiríénet. 0  Chajim 
Hozenduft tonálkozta eccer o jedzüvel o 
faluba és lái'io, hódi o karja fül van 
kütve neki. Megkérdezi tüle: „Nú, mi bői, 
nótárius or am? Miiül fái o keze?" Felelt 
o jedzü: „Kezet fogtam egy zsidóval és 
attól dagadt meg a kezem." —„Ja  vádi 
údj! — mondott erre o Chaiim. — Mogo 
is údj iárto, mint oz o veszett kotya, oki 
meghoropfa ed zsidút és ű pusztult bele"  

& O kis Dólükához elhívták o daktert, hódi nézze meg, 
mit tehetne a kisfiú lőcsláboi kiiójitására. O mdmájo oda- 
hivio o kisjereket és oztot mondja: „Alii igényesen. Dalfi
kám, hodd lásson o dakter bácsi, mileien gürbe o te lábod!" — Ez jototta oz eszembe, mikor olvasom, hódi o Borbély- 
Maczky miskolci képviselügyelült támogotásáro önnepéljesen 
odaotazott o Gümbös, oz illáin, o Lehner, o Zsirkay. mind 
oz egész párt. hodd lássa oz ország, hódi müeien szépen tód
nak ük megbokni.

O kishedjesi pülgári koszinúba alsús küzbi üsszi veszett 
o Móni Rosenblatt o üotol Mándokival, oki vakációnra volt 
odahaza o pesti edietemrül. O  Mándoki meg okorto motatni, 
hódi mi o lovagiosság és doellumro hivto ki o Mónit. 0  Móni 
megijedt, de mikar megsógták neki. hódi o pixtolok nem lesz
nek megtültve. eccere nádi lett tüle o bátorság. Elkezdeti 
szovolni, hódi ne ecceri goljóváltás, hanem háromszori led- 
jen és ne horminc lépés o távolság, honem tizenüt. Omikor o 
vezetűsegéd fülszólitotta, okor-e kibékölni. eréliesen kigye- 
lentett, hódi nem! — Osz-posz oz Esküdt meg o Márffy, okik 
kigydentik, hódi nekik nem kiül ked jelem. Nú. mert tód iák, 
hódi ez o pixtol sincs van megtültve, hiszen ott o védd, oki 
údjis fülebbez és foljamodik o ked jel emért.

Miskolcról iriák
Kedves Borsszem Jankó. bizonyára magának is föltűnt, hogy az itteni választáson a fajvédő jelölt sok hívét mentőkocsikon vitték az urnákhoz, másokat pedig egyenesen a kórházakból szállítottak oda. Ezen nincs is mit csodálkozni. Hiszen köztudomású, hogy a fajvédőkre csak betegek szavaznak. Tisztelettel egy egészséges destruktív.

< a r&  B U D A P E S T I H ÍR ESSÉG EKL X X . HERMAN LIPÓT

Borsszem Jankó. íme, Budapest egyik legkedvesebbencsúnya embere, aki mégis majdnem a legszebben fest.
BORSSZEM JANKÓ TÁRCÁJA 

T ilo s  a c s ó k !A Tele gráf Union moszkvai híradása szerint az orosz közegészségügyi népbiztos az ország egész területén szigorúan betiltotta a csókot, mint a különféle betegségek és járványok legbiztosabb terjesztőjét.Munkatársunknak a moszkvai szovjet három híres vezető emberét sikerült megszólaltatni ez ügyben. Az érdekes interjúkat itt adjuk:
Otrombov Szergejevics Vazul, a központi munkás- és katonatanács ügyvezető titkára:— A csók a legveszedelmesebb betegségterjesztő. Íme, csak egy példa a sok ezer közül. Háztartási alkalmazottunkat, Tramplicseff Iljovna Szó- nyát a múlt hónapban megcsókolta egy vörös katona, akinek az egyik lába rövidebb, mint a másik. Tramplicseff Iljovna Szóny* három nap múlva leesett a lépcsőn és kitörte a lábát Voilà ! . . .
Berugovics ökrov Nyenye. a transz- bajkáli kerület élelmezési népbiztosa, aki azonban állandóan Moszkvában

tartózkodik, mert úgyis teljesen mindegy, éppen az alkoholellenőrző bizottság üléséről tért haza és ezért kissé szórakozott volt, sőt kétszer nekiesett a szekrénynek, de azért acélkemény logikájú gondolatvezetéssel, szinte majdnem értelmesen nyilatkozott. Ezt mondta:— Mer’ a Zsófi azt hiszi, hogy őtet szereti ői'et szereti ötét szereti, pedig- hát szereti a rosseb, aki megeszi!Ezután kettőt csuklott és hanyaft- esett.Legérdekesebb a harmadik nyilat- ko at. Brutálov Szemjonovna Pela- 
géja, amint a neve is mutatja, nő, de ez nem változtat azon, hogy a forradalmi vértörvényszék elnöki és végrehajtói tisztét a legmintaszerűbb pontossággal be ne töltse, ö  maga itél és hajt végre egy személyben. A szép Pelagéja — csak így nevezik, pedig a Kolcsák-féle ellenforradalom alkalmával, éppen az ötvenharmadik szü- letésenapján, ellőnék a lábikráját, a száját pedig valaki tréfából berepesz- tette egészen a füléig — fölbiggyesztette a száját és mosolyogva mondta:— Mit bánom én hogy miket csinál az a tökfilkó ! ? Ha én megcsókolok valakit, annak úgyis kampec, mert

leharapom az orrát. Tébolyitóan szeretem az orrpecsenyét, különösen télen, mert olyankor a legzamatosabb. Ha pedig engem akarna megcsókolni valaki. . .Nem fejezte be, hanem pirulva, arcát tenyerével elfödve, táncos léptekkel kiperdült.Munkatársunk Finnországon keresztül utazott haza és ez alkalmat fölhasználva, kikérte Aálomszuszovics 
Tutyimutyimátyov Elszted helzing- forszi egyetemi tanár, a híres vegyész véleményét is. A professzor bocsánatot kért, hogy előbb le kell feküdnie, maid pár óráig azzal volt elfoglalva, hogy a sógora nevét kimondta, de azután iákerüit a sor a nyilatkozatra.— Ostobaság az egész! — mondta. — Betegség ide. betegség oda, most nem ez a fontos. A csókról mindez- ideig azt hitték, hogy mivel édes, a cukor a főalkateleme. Nos, én évekig tanulmányoztam a csókot, vegyele- meztem és minden kétséget kizáróan megállapítottam, hogy a csók főalkatrésze a — keményítő. Keményítő nélkül pedig teljes lehetetlenség sziklaszilárd, megrendithetetlen vörös katonákat tenyészteni.*  CH O LN O K Y LÁ SZLÓ
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A boldog kijárókvagy: hiába Itt minden purifikálás, úgy sincs hely!

Panamisták kara. — El, el, el, el, el,Elmegyünk mi innen, el,Mert nekünk e szép hazában Csücsülésre nincsen hely.
Baron David o f Wewrewshegÿy 

gazdasági levele To Ily áss Dániel kasznárjóhoz

Palais D ’Hiver Chaját. Le 18. Deg. 1924 
Táj áss!Én is ereszteque magának egy Ofie- ner Brieft. De azt a brusque hangot, amit maga megenged magának, én nem megengedek! Amit aláír, hogy „alázatos", szinte már gyalázatos! Perçe, mert a surrogatjákat se jól

sütött ki a maga denaturált spirituszával. Hát vagyok én egy kísérleti Báron, akin ki akar próbálni egy idő óta a maga idióta idéeket?! Hohó! Töltött banánt? Holà! Mért nem mindjárt töltött bombát!? Holile! (E dug- árúból most úgyis nagy a kínálat.) Horrible vexation! (Úgy explodáljon magában az ébredős szerkezet, hogy egy kerékkel kevesebb ketyeg a kongó kopaçe kobakjában!)A demokrát haute politiqueban lei- der előfordulhat, hogy egy kegyelmes azt mondhat a kisgazdának: „Szervusz komám!" De maga nem komázhat velem se mint kisgazda, se mint közgazda, mert én vagyok magától latifundálva a kegyes jótevő kegy úr. Értve!? Maga csak maradjon a Basse- Courban, a maga niveau- ján, a baromffyak közt de a Baron- fyamat ne merjen kritizálni és ne gyugjon bele az orrát se a tyúkjaiba, se a macskáiba! ö  egy prima bonvi- vant! ö  egy Dauphin, aki úgy él jól, ahogy neki tetszik, teheti, mert tellik, unberufen! (Lekopogva!) Na ja, mert

jói választotta meg a papáját. (Ez tőlem egy aperçu originelle!)Arrangierozok karácsonyra egy jó- técogne Pezsgő-Messével egybekötött grand izr. Elite-bálat is, amire meg van híva die ganze haute volée. (Apropos: osszon szét egy-két kocsi kará- csonyiagajt a gaj gyerekeknek is, hadd emlegessenek!) A soiréedan- santeon találja ki. ki lesz a tapőr? A maguk hírhedt Parasztbecsületének a komponistája: a Mascagni. Mert kár utána mászkányi, ha én mindent helyembe hozathatok, was gut und teuer. Áz én drága fináncgenie bankokrát Barátom és Vezérem, a Simi lançirozt'a ezt a jó bonmot-t: „A multigazdagoknak expiálni kell!" Fogunk is piálni champagnert ex! Ide kellett volna az uradalmi vermekből a sok jég, amit maga aszal; de a „majd ha fagy" terminusra én nem várok, maga vén fagyasztott mammut! Értve?Maradok magától fagyponton alul a kegyes uraság:
baron David o f Wewrewshepyÿ

P. s .: Ágnes meg ne merjen lepni megint kriszkindlivel! A kindliből már el ég ! von Föntebby

>î<>x< Ne hirdesse ön
vyjó bőrök1* autogram jait!Ha azt akarja, hogy vevői legyenek, hirdessen ön jó bőr-cipőket!

X
XI
m
m

Miféle értelme van annak, hogy Márffyt és Marosit a kötél általi halálon fölül még 10 évi hivatalvesztésre és politikai jogaik fölfüggesztésére is Ítélték?— Ezt sem tudod? És magyar politikusnak tartod magadat! Hát nem tudod, hogy a képvisedőválasztásokon a halottakat is le szokták szavaztatni? Már most akiket a haláluk utáni tíz évre kizártak minden politikai jog élvezetéből, azok erre az időre nem szavazhatnak.VILLÁKTIPEZS6Ö SCHAUMBURG-LIPPE 
HERCEG UDVARI 

PINCÉJE, VILLÁNY.
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K N O C Kvagy:AZ ANGYALFÖLD DIADALA— Vígjátéki sarlatanizmus 3 föl
vonulásban —ELSŐ FÖLVONULÁSCsortos. — Ennek az autónak hiányzik egy kereke.Várnai. — Nem csoda. Ez a tébolyda autója.

(Az autó megáll) *Csortos. — Mi lesz?Várnai. — Várjunk /egy kicsit. Úgyis olyan rövid ez a darab.. . be kell osztanunk az időt. . .Csortos. — Szóval én megvásároltam a maga praxisát. A mai naptól kezdve én vagyok a tébolyda orvosa. Csináljunk szerződést?Várnai. — Fölösleges. Ahogy én magát ismerem, úgyis megszegi. Mondja, hányszor fog maga még ki- és belépni az Unióba és -ból?Csortos. — Amíg meg nem unióm...MÁSODIK FÖLVON ULÁSCsortos. — Magának tehát az a rögeszméje, hogy egészséges?Körmendy. — Igenis, tekintetes úr...Csortos. — Hát pedig akinek rögeszméje van, az nem lehet egészséges. Este valamivel korábban feküdjön le. Aztán holnap maradjon ágyban. Majd eljövök és magára húzom a vizes lepedőt. De ne dicsekedjék el vele senkinek...Körmendy (kétségbeesve): Csakugyan bolond vagyok?Csortos. — Tökéletesen.
(Körmendy a haját tépve el.)Kertész. — Hivatott* doktor úr?Csortos. — Sürgősen akartam önnel beszélni. Kezdjük a kezdetén. Mit termel ön, tanító úr?Kertész. — Krumplit kalaráb éí...Csortos. — Téved. Ön bacillust termel. Megértette?Kertész. — Nem, doktor úr.Csortos. — Pedig világosan beszélek. Ön egy bacillus-kisgazda. . .  Érti?Kertész. — Nem. k é rem ...Csortos. — Akkor ön egy beteg. Elmebeteg. Kiskorában nem lopott lekvárt?Kertész. — D e . . .  d e . . .  igen . . .Csortos. — No lá s s a ... Azonnal feküdjék le. Holnaptól kezdve megfigyelés alá veszem . . .
(Kertész észnélkül távozik.)Csortos (sorra minden szereplőre 

rásiiti. hogy bolond. Jön a patikus jön 
a feketeruhás hölgy. jön a Itlaruhás 
hölgy, jön két falusi suhanc. Mind
egyikre ráadja a kényszerzubbonyt. 
Végezetül megjelenik Esküdt).Esküdt — Doktor úr, hát csakugyan bolond vagyok én?Csortos. — Dehogy is bolond! Az a vádlott aki büntetésének súlyosbítá

sáért fölebbez, nem lehet bolond. Magának az esze ép.Esküdt — És mikor nem ép?Csortos. — Amikor ép nem kell.HARMADIK FÖLVONULÁSCsortos. — Kicsoda ön?A szerző. — Jules Romains vagyok, a Knock szerzője.Csortos. — Mit akar?A szerző. — Ha volna itt a számomra hely.Csortos (a telt nézőtérre mutat): Megtelt.A szerző. — Csak végignézhetem a saját darabom at!...Csortos (szúrós szemekkel nézi).A szerző. — Mit néz rám?Csortos. — Megállapítom a diagnózist.A szerző (rémülten): Csak nem?Csortos. — A legnagyobb mértékben. Várjon, hadd vizsgáljam meg a térdreflexeit. . .A szerző (remegve): Nos?Csortos (meggyőződéssel): Igen.A szerző, — Lehetetlen. Ha bolond volnék, nem játszanák százszor a darabomat.Csortos (diadalmasan): Ismeri a közmondást: egy bolond százat csinál.
E. Af.

A mulatós darabokNéhány évvel ezelőtt még Király Ernő specialitása volt a szinoadon való mulatás. Újabban már majdnem minden darabban van a primadonnának vagy a bonvivánnak egy mulatójelenete: az Antóniá-ban Fedák Sári duhajkodott a Maricá-ban Kiss Ferenc mulat, a Nőt ás kapitány-ban Tolnay Andor, a Házasságok az égben köttet
nek című vígjátékban Aczél Ilona. Meginterjúvoltuk ebben az ügyben dr. Közönséget: mit szól ehhez az új divathoz?— Unom a dolgot — felelt dr. Közönség. — Mindig csak a színészek mulatnak. Szeretnék végre egy darabot látni, amelynél én mulatok.“*TT

Da liegt dér Hund. . .— Én nem értem, újabban sorra buknak az újdonságok a Nemzeti Színházban. Hát minek is adja ez a Hevesi Sándor „A fenevad“-at?— Tévedsz, barátom. Nem az a baj, hogy „A fenevad“ -at adja, hanem az. hogy szegénynek a magyar szerzőkkel szemben az antiszemitát kell adni.
-nr

Tendencia van benne, kérem?...A szinlapokon egymásután ezt a három darabot látjuk:
A Waterlooi csata,
A vörös ember.
A fenevad.Ejnye kérem, talán az utolsó tíz év történetére méltóztatnak cé lo zn i? ...

Nem igaz,hogy Lendvai-Lehner és Kiss Menyhért M g(?) játékát, ,A  fehér ember“-t elfogadta az Unió,hogy Vajda Ernő ir minden bukott amerikai színdarabot, hogy Harsányi Kálmán magyar leckét vesz Hevesi Sándortól.hogy Molnár Ferenc társszerzőt keres legközelebbi darabjához, hogy Szabolcs Ernőt viszont Ben Blumenthal amerikai színházaihoz viszik rendezőnek,hogy Fedák Sári kábeltávirati költségeit a Hodossy és Vajda-cég födözi, hogy búsul a Lengyel a kassza- raport állapotján,hogy Móricz Zsigmond „A fene- v a d ja i „Fenevadkan“ címen folytatja, hogy Nádor Mihály a ,,Krizam*ému zenéjét Zerkovitz Bélától szerezte, hogy Szabolcsi Lajos zsidódrámájának főszerepét Bakó László énekli.
Kórtörténet— Ugyan mitől kaphatott Hevesi olyan makacs gyomorbajt!?— Nem tudod? Meg akarta emészteni A fenevad-zt.

A színházi hét eseményei* A Vígszínház eseménye Bemstein Henry szenzációs színmüvének szombati bemutatója lesz. A francia modem szinműirodalomnak évek óta nem volt olyan nagyhatású és kiválóan értékes alkotása, mint .A  tükörfolyosó*. A Vígszínház premierjén Gombaszögi Fridá, Varsánvi Irén, Gazsi Mariska, Lukács Pál, Rajnai Gábor és Béla Mi'-lós játsszák „A tükörfolyosó* főszerepeit. A szombati bemutatóig minden este „Az üvegcipő“-t, Molnár Ferenc nagyszerű vigjátékát adják.
* „A nótás kapitány* Farkas Imre páratlan sikerű énekes játéka a zsúfolt házak sorozatával halad harmadik jubileuma felé a Fővárosi Operettszínházban. Vasárnap d. u. „A Drótostót*-ot adják.
* Gvermekelöadás a Vígszínházban. December 24-én, a karácsonyt megelőző szerdán délután, régi szokás szerint gvermekelöadás lesz a Vígszínházban: a „Hübele Balázs*, Komor Gyula és ifj. Toldy László énekes és táncos látványossága kerül színre Sarkadi Aladárral a luftballonos Barnabás bácsi szerepében.
* „A Waterlooi csata*, Lengyel Menyhért új vigjátéka a Renaissance-Színház szerdaesti főpróbáján viharos sikert aratott, llosvay Rózsi, Kabos Gyula, Somlai Artur, Gellért Lajos páratlanul álló remek játékot produkáltak. Lengyel Menyhért darabját mindenki meg fogja nézni*
* D’Arrtgo Kornél, a kiváló és népszerű művész egész rendkívüli művészi feladatban csillogtatja tehetségét Nádor Mihály szenzációsnak Ígérkező operettjében, a „Krizantém“-ben. Bemutató pénteken, december I9-én lesz a Városi Színházban.
* Nézze meg a hirdetőoszlopokon a Városi 

Színház helyárait.
* A „Krizantém* premíérje a Városi Szín

házban. Nádor Mihály nagy operettjét a legpaza- rabb színpadi kiállítás keretében mutatja be pénteken, 19-én a Városi Színház. Alpár Gitta, az új magyar énekművészet legtündöklobb csillaga, a kettős női főszerepet játssza. Galetta Ferenc szárnyaló, meleg hangja, elegáns játéka a garanciája a bonvivant-szerep sikerének. Derűről, kacagó jókedvről és pazar táncokról Vígh Manci, Sziklay József, Molnár Vera, egy új ifjú táncfenomén és Szirmay Vilmos gondoskodnak. Húsz gyönyörű balerina és a rendezői művészet ezer meglepetése igér ritka látnivalót a „Krizantém* pénteki bemutatóján, amelyet Nádor Mihály, az illusztris komponista személyesen vezényel.
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Hódit a vörös paróka— Hallottad, hogy „A vörös ember44 bemutatója óta a Wertheim-szekrény- fűrók vörös parókát hordanak?— Nem én! És miért?— Hogy nekik is kasszasikerük legyen. -77T
Szinházi töprengés a társszerzőkről— Vájjon kivánt-e ekkora sikertDrégely Gábor Liptai Imrének és viszont? tçt

Miskolci rigmusok
Örvend Vázsonyi apuska:
Elsült Miskolcon a puska. 
Képviselő lett a Huska.
Gyászba borult Borbély-Maczky. 
Miskolcról már szaladhatsz ki. 
Feleden a nép baracki.
Mezmutatta hires Miskolc:
Gömbös hada. bárhogy piszkolsz. 
Végül mégis csak te iszkolsz. -------- o-----------

Megyek
Megyek aludni. mint a pók.
Ki hasztalan vár csöpp legyet 
S keres a télre csöndhelyet. 
Megyek. — meleg nyárt itthagyok.
Leszünk bús téli álmodok.
A Nap nem ad már több kegyet. 
Megyünk, hol örök ködhegyek 
S befagynak délibábfolyók.
Oh. müy jó volna végtelen 
Még átmulatni egy nyarat 
Veled. virág közt. Életem!
Mint a vándorlegény megett 
Sok szépséges táj elmarad.
Ügy hagylak el én tégedet.

SZAM O LÁN YI GYU LA

Ideális helyiségHa még sokáig így rendszabályozzák a mozit, nem marad más hátra, mint az illetékes megnyomoritók fejében tartani az előadásokat. Ott van az igazi sötétség.
BORSSZEM JANKÓ

d u p la te r je d e lm ü , tö b b sz ín  nyom ású

karácsonyi száma

Ara:

irodalmi és művészeti s ze n zá c ió  lesz.
írják  i Lengyel Menyhért. Harsányi Zsolt, Szórna 
házy István, Szenes Béla, Hegedűs Gyula, Rózsa
hegyi Kálmán, Lakatos László, Szöllösi Zsigmond, 
Molnár Jenő, Carámy. Erdödy Mihály stb. 
Rajzolják i Herman Lipót, Gedö Lipót. Biczó 
András, Zórád Géza, Gömöri Imre. Mccsay Béla stb.

10,000 korona =_
Megjelenik december 23-án
Akik a Borsszem Jankóra karácsonyig legalább 
negyedévre előfizetnek, ünnepi ajándékul kapják.

I
A csalhatatlan I 
ismertetőlelek I

nevezetesen a „ Franck“  név és a „kávédaráló * a do
bozok új barna-kék fehércímkéjén k ü l ö n ö s e n  előtérbe I  lépnek. I

A „valódi Franck-kávé- 
pótlék, aróma, jóíz és kiadós- ■  ság tekintetében el ismerten ki- I  váló. 8
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Magam. . .
Az ötvenig még néhány év van.
De oda, hol a békerév van.
Nem hiszem, hogy még eljutok.

Még néhány év néhány táv assza, 
hogy bimbóimat kifakassza:
Én ebben hinni nem tudok.

Még néhány ősz! Már itt az első: 
Az ablakra az őszi esső 
Bús jeleit karcolja f el . . .

Még néhány nyár forró varázsa.
Az alkonynak húnyó parazsa. . .
Ez mind, aminek jönni kell.

Aztán a tél. a morcos ember: 
Néhány november és december.
Pár sóhaj és pár jégvirág. . .

Aztán a völgy felé visz útam.
Ahol a test romlottan. rútan 
A sötétségnek n e k iv á g ...

Nem akadt szív: oly rokon-bánat. 
Mely megossza tragédiámat, —
A szivem,-lelkem e lsz o ru l...

Magamban éltem le világom,
Magam tapostam el virágom 
És magam viszem koszorúm . . .

SO M LY Ó  ZOLTÁN

Aki ülési dühben szenved
Motto: „Büntetésem súlyosbítása végett ezennel föllebbezek." (Esküdt Lajos szavai.)

Esküdt. — Ide avval a kulccsal ! Minden cella az enyém ! Takarodjanak a fegyencek ! Majd fölváltva én ülök mindenki helyett.
(Dilven leô3 a CDárffiúk karácsonya?A rossz fiúk, a Márffiúk, szívdobogva várják a karácsonyestét. Vájjon mit hoz nekik a kis Jézuska? Álmukban elképzelték, hogy a karácsonyfa telistele lesz apró — no azért elég nagy — csokoládébombákal, melyek szükség esetén explodálhatnak is, de szakértő kéz által vízbe téve, nagyon kellemes csokoládéízűek. Fantáziájuk kiszínezte, milyen ragyogó kézi-gránátalmák fognak lógni a fáról, amelyen eredetileg egészen másoknak kellene lógniok. Az apró gyertyák helyét kis gyutacsok foglalják majd el, amelyek a karácsonyfa alatt elhelyezett „óra et labora" fólirású óraművel lesznek összekapcsolva. Éjféltájban belép majd a kis Jézuska és szerényen meghajolva helyet foglal a vásott Márffiúk között, akik kissé

usif$ríPi
RÚG VAR R T

V Á R O S I  Ü Z I C T *
I V . . K O S S U T H  I A J O S - U T C A  5 .
* NEMZETI CASINO ÉPÜLET" fei£F0N«JÓZ5.2-TA.
BIRÓ-BACHRUCHIIPÓT-LÖW VILMOSIGAZGATÓM.
E ZÜ S T  AR ANY  

ÉKSZERES? Ó R Á K
GYÁRI APÓN • LEGFINOMABB KIVITELBEN.

bizalmatlanul fogadják. Ez érthető is, mert hisz a kis Jézuska már avval a bizonyos destruktív tízparancsolattal meglehetősen elrontotta a dolgát náluk. A kis Jézuska kedvesen, gyermekien mosolyogva kezdi el:— Szeresd ellenségeidet!Az egyik Márffiú megszólal:— Már mi csak megmaradunk a „szeresd felebarátod" mellett mert ezt meg tudjuk tenni, tudniillik fölrobbantjuk, hogy csak a fele maradjon meg zsidó barátainkból s ezt szeretjük.A kis Jézuska folytatja:— Ha valaki arcul üt téged, ne üsd vissza, hanem tartsd oda a másik képedet is!— Igaz, igaz, — dünnyögi az egyik Márffiú — de hiába akarjuk megértetni ezt a zsidóval, nem nyújtja örömmel a másik pofáját. . .— Aki megdob téged kővel, dobd vissza kenyérrel...— Igen, Jézuskánk, de a zsidó elveszi előlünk a kenyeret, mivel dobjuk akkor őt kupán? Kénytelenek vagyunk e célra az olcsóbb gumianyagot használni.— Boldogok a lelki szegények, mert övéké a mennyek országa — suttogja a kis Jézuska.— Én mindössze két elemit és egy bombavető tanfolyamot végeztem, — jelentkezik az egyik Márffiú. — Kell-e ennél nagyobb lelki szegénység?— Bizony, mondom néktek: előbb jut át a teve a tű fokán, mint a gazdag ember a mennyországba. . .— Édes kis Jézuskánk, — kiáltanak

föl többen — milyen jó, hogy megnyugtattál bennünket. Már azt gondoltuk, hogy az a sok gazdag zsidó, akit a levegőbe segítettünk, mind a mennyországba jutott. . .— Ott fönt az elsőkből lesznek az utolsók, az utolsókból az elsők — mondta a kis Jézuska patétikusan.— Akkor én első leszek, — ugrott föl az egyik sötétképü Márffiú — mert én a 101-ik vagyok, tehát az utolsó. . .— Igen, — mondta a kis Jézuska — te az első leszel, de máshol, mert te igazán egy utolsó vagy . . .
CA RÁ M Y
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Javul a korona— Naplótöredék —
1924 dec. 7. Ma megint javult a korona. Tudniillik az angol font állandóan emelkedik és vele emelkedik a magyar korona is.
Dec. 15. Ma vettem egy pár cipőt. A kereskedő 600,000 K-át kért érte, abban az esetben, ha készpénzzel fizetek. De azt mondta  ̂ hogy ha részletre veszem, 500,000 K-éi.t !s ideadja. Ezen nagyon csodálkoztam* A kereskedő azonban megmagyarázta, hogy minél később kapja a pénzt, amiál jobban jön ki, mert most állandóan emelkedik a korona.
Jan. 20. A korona állandóan javul. A dollár állandóan esik. Ma az ucca- sarkon egy vak koldusnak a markába nyomtam egy dollárt. Dühösen morogta utánam: „Smucig disznó!“
Márc. 10. Newyorkban ma letartóztattak egy nagy pénzhamisító bandát. Az elvetemedett gazemberek üzletszerűig foglalkoztak a magyar százkoronások hamisításával.
Beszélgetés egy plakát előttKét rongyos alak áll a hirdetőosz- íop előtt és olvassa a népjóléti és munkaügyi minisztérium plakátját, mely közhírré teszi, hogy a minisztérium a lakosság téli nyomorának enyhítésére olcsó ebédakciót indít. Egy heti ebédjegy ára: 22,000 K.— Csak arra vagyok kiváncsi, — mondja az egyik — miért éppen 22,000?— Na hallod, — felel a másik — ezt sem tudod? A hetijegy ára 20,000 , a 2000 pedig a luxusadó.

Korcsmái csendélet

Gömbös Gyula. — Ha te ülöd az én zsidómat, én is ütöm a te zsidódat!

— Vájjon beengedik-e azt a tizennyolc éven aluli nőt a moziba, akinek saját gyermeke játszik a filmen?
Abeleszné, a sólet és — 

a haldokló kurzusAbeleszné, miután becsülettel és egészségben leélt vagy 90 esztendőt, egyszer csak ágynak esett A hitsor- sosok között elterjedt a hír, hogy Abeleszné haldoklik, a samesz min- gyárt ki is vonult a siratóasszonyokkal és várták, hogy jobblétre szende- rüljön. Vártak egy napig, vártak két napig, Abeleszné nagyokat nyögött, de csak nem akart meghalni. Végre a második nap éjszakáján lassan fölült az ágyban és síri hangon megszólalt:

— Kinder! Ich bin hungrig. Ich möcht Scholet essen. (Gyerekek! Éhes vagyok. Sóletet szeretnék enni.)Erre már dühös lett a samesz és szigorúan rákiáltott:— Hören Sie, Frau Abe^esz! Da wird nicht gefressen! Da wird gestorben! (Hallja. Abeleszné! Itt nem zabálunk! Itt meghalunk!)A közvélemény már régen megállapította, hogy a kurzus haldoklik. De ez a hosszú haldoklás kezd kissé gyanússá válni. A kurzus haldoklik de a városházán még mindig Wolffék az urak, a numerus clausus még fönnáll szűzi érintetlenségében, az ÉME még mindig nebántsvirág, a Márffy-tárgya- lás vezetői garmadával kapják a fenyegető leveleket, Miskolcon a fajvédők éktelenül izgattak s itt-ott pofozkodik a bősz amnesztiás. . .  Hol van a derék politikai samesz aki erélyesen rákiáltana a holdokló kurzusra:— Da wird nicht gemördert! Da wird nicht geohrfeigt! Da wird gestorben! (Itt nem gyilkolunk! Itt nem pofozunk! Itt meghalunk!)

Ragályos betegségeknél 
nélkülözhetetlen a

L Y S O F O R M
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H e lta i, M o ln á r Ferenc, K a r in th y , M ik szá th , 
N a g y E n d re , Porzó, SipulSzomaházy stb.
legvidámabb könyvei rendkívül olcsón kaphatók a Borsszem Jankó

kö nyvakci ójá ba nA Borsszem Jankó humoroskönyv- akciójának várakozáson fölül elért nagy sikere arra késztetett bennünket, hogy az eddigi öt könyvcsoportot újabb öttel egészítsük ki. A művelt magyar közönség megtalálja az alább fölsorolt csoportokban legkedveltebb humoristáinak legmulattatóbb Írásait. Ilyen olcsón soha nem juthatott hozzá az olvasó a híres vidám könyvekhez.ELSŐ FŐCSOPORT— Egy-egy csoport ára 24,000 kor. —I. CSO PO R T 
Courteline: Házi béke 
Harsányi Zsolt: A kassza 
Gosztonyi Ádám: Tréfás könyv 
Karinthy Frigyes: A bűvös szék 
Karinthy Frigyes: A nagybácsi 
Karinthy Frigyes: írót intimitások 
Lakatos László: Halló!
Liptai Imre: Kártya és divat 
Molnár Ferenc: Pesti erkölcsök 
Molnár Jenő: A nagyon okos ember 
Sipulusz: HumoreszkekII. CSO PO R T
Bródy Miksa: Nyári színház 
harsányi Zsolt: A jó fiú 
Karinthy Frigyes: A dráma 
Karinthy Frigyes: Hogyan kell bánni a féríiakkal
Lakatos László: Megcsaltalak! 
Mikszáth Kálmán: Anekdoták 
Nagy Lajos: Képtelen természetrajz 
Sipulusz: Derűs históriák 
Szép Ernő: Kávécsarnok

III. CSO PO R TS. Alechem: A 13 Rubinzon (Az első zsidó köztársaság története)
Bródy Miksa: Kis tréfák 
Karinthy Frigyes: Kolombucz tojása 
Karinthy Frigyes: Kacsalábon forgó kastély IV. CSO PO R T
Maupassant: Párisi vasárnapok (Humoros regény)
Rákosi Viktor: Fantasztikus történetek 
Szöllősi Zsigmond: Az orr — A primadonna
Békeffy László: A randevúV. CSO PO R T
Magyar humoristák. Anthológia. Ambrus Z., Heltai J.. Herczeg F., Karinthy F., Molnár F., Szomaházy I. stb. müveiből, az irók életrajzával; szerkesztette Heltai Jenő.
Pásztor Árpád: Pesti krónika 
Laczkó Géza: Baruth (Ribillió a legsötétebb Afrikában)
Rákosi Viktor: Újabb humoreszkekMÁSODIK FŐ CSO PO R T— Egy-egy csoport ára 35.000 kor. —VI. CSO PO R T 
Heltai Jenő: Kis meséskönyv

Molnár Ferenc: Gyerekek 
Mikszáth Kálmán: Tót atyafiak 
Nagy Endre: A mágócsi csirkék története
Zöldi Márton: BűnösökVII. CSO PO R T 
Heltai Jenő: Lim-lom 
Heltai Jenő: Vörös pillangó 
Karinthy Frigyes: Visszakérem aziskolapénzt
Mikszáth Kálmán: Vén gazember 
Porzó (Ágai Adolf): Violka VeraVIII. CSO PO R T 
Heltai Jenő: Kis komédiák 
Mikszáth Kálmán: Mácsik, a nagyerejű 
Mikszáth Kálmán: Fekete város 
Molnár Ferenc: Ma, tegnap, tegnapelőtt
Sas Ede: Az én mandátumom 
Szomaházy István: János mesterIX. CSO PO R T 
Szabó Endre: Cigányvilág
Mihály István: Oh Zeisler úr! (Kabarédarabok)
Nagy Endre: Pesti históriákX. CSO PO R T
Heltai Jenő: Hét sovány esztendő 
Heltai Jenő: Egy operett története 
Gertie Douglas: Tuba és Tubáné 
Szomaházy István: Kemény doktor karrierjeEgy-egy csoport portódija 3000 kor.

Kaphatók a B O R S S Z E M  J A N K Ó  kiadóhivatalában(Budapest, V ., Mária Valéria-ucca 12. Telefon: 138 -  05.)Postai rendelést, a könyvek árának és a portónak egyidejű beküldése mellett, a legrövidebb idő alatt teljesít a kiadóhivatal.
Mit müveit a pesti köd?Londonból érkező távirati jelentések szerint sűrű ködök veszélyeztetik mostanában az uccák forgalmát. A köd olyan erős, hogy behatol a házakba is. Hír jött arról, hogy a múlt héten az alsóház ülésére fáklyákkal vezették be az egyes képviselőket és az ülésteremben a legteljesebb világítás mellett sem lehetett a terem óráját leolvasni. Egy lord pedig elveszett a ködben.Eddig a londoni jelentés.És most nézzünk körül egy kicsi* Pesten. Hamarosan rájövünk, hogy a pesti köd még a londoni ködöt is lepipálta.A köd különösen a Dunaparton volt erős. Itt azonban a képviselőket nem fáklyákkal vezették be, mint Londonban, hanem teremórökkel vezették ki, nehogy' eltévedjenek. Az átható nehéz köd az üléstermet is belepte, olyannyira, hogy a jobboldali képviselők alig láttak túl az orruknál. Egyes fajvédők nem találták a helyüket, a köd megfeküdte még az agyukat is. Kifejezéseik egészen homályosak voltak . . .Bethlen még szemüvegén keresztül sem látta tisztának a helyzetet és csak annak örül, hogy a köd teljesen eltakarta az órát, amely már tizenkettőt ütött. Kuna P. Andrást alvás közben érte a köd és eddig még nem akadtak nyomára. A mentő munkálatok erősen folynak. A pénzügyminiszter megelégedetten dörzsölte a kezét, mert a költségvetési hiány alig volt látható.A Gömbös-párt eltévesztette szeme elől a célt és most kétségbeesetten botorkál a baloldal felé. Az Esküdt-féle depresszió katasztrofális veszéllyel fenyeget, mert valószínűnek látszik, hogy lehetetlen lesz megtalálni egyes képviselőknek a kijárást.Lapzártakor értesülünk, hogy a köd még egyre tart és Mayer János, aki tévedésből a földmívelésügyi miniszteri székbe ült, máig sem vette észre tévedését. DYM I

Ingyen nyaralhat
' jövőre a M agas Tátrában,

aki m egveszi a B orsszem  Jankó szen zációs  
karácsonyi szám át.

Indiszkrét kérdés— Tizennyolc éven alul csak felelőtlen elemibe szabadjárni? ---------o--------
Márffy utolsó kívánságaBörtönör. — És mi lesz az utolsó kívánsága?Márffy. — Hogy csak akkor akasszanak föl, amikor —föl fognak akasztani.___________________________________________________YAKKENDOHAZ

IV., Kigyó-ucca és Apponyi-tér sarok. 
(Klotild-palota) n ii Telefon 71-71.Férfifehérnemúek, nyakkendők, nyúlszórkalapok, raglánok és az összes úridivatárük a legfinomabb kivitelben. Kereskedők részére nyakkendők nagyban a legolcsóbban. A „Selyemszövőde r.-t.“ gyártmányaiból állandóan gazdag választék.
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K I S  C I R K U S ZKriksz. — Fejezzük már be ezt a bombapörtKraksz. — Jól van. Fejezzük be.Kriksz. — Kihirdetem az Ítéletet. Én leszek az elnök.Kraksz. — Én pedig a vádlott. (Szembeállnak.)Kriksz (ünnepélyesen): A törvényszék önt összbüntetésül halálra Ítéli.Kraksz (hahotába tör ki): H ih ih i...Kriksz. — Mit röhög?Kraksz. — Eszembe jutott egy jó vicc. amit a Borsszem Jankóban olvastam. Megy a zsidó a Dob-uccában . . .Kriksz (szigorúan): Ezért fegyelmi büntetéssel sújtom. Kiván kegyelmet?Kraksz. — Hogyisne! Persze, az kéne magának. De abból nem eszik.Kriksz. — Újabb fegyelmi. . .Kraksz. — Hol az a kötél? Ide vele!Kriksz (cipőpertlit vesz elő): Itt van.Kraksz. — Honnan húzta ezt ki?Kriksz. — Az üvegcipőből.Kraksz. — Zsidógyártmány. Nem kell.Kriksz. — Újabb fegyelm i... (a cipőpertlit a nyakába 
akasztja.) És most készüljön a halálra.Kraksz (röhög): H öhöhö...Kriksz. — Ezért a tisztelötlenségért újabb fjegyelmivel sújtom.Kraksz (a hasát fogja): H ih ih i...Kriksz (áühbe jön): Ez mégis csak szemtelenség! Folyton (röhög. Mit csináljak én magával? Legalább mondja meg, mit röhög?Kraksz. — Maga föl akar engem húzni. Igen vagy nem?Kriksz (dúl-fúl): Igen.Kraksz. — No lássa. A végén mégis én húztam föl magát. Hát csak ezt akartam ...

Vázsonyi. — Azt tudtam, hogy Fábián pompásan bánik a karddal, de az meglepett, hogy ha akarja, a Huska is elsül.
50 ingyenrészvényt kappanama- és kosztpénzmentesen, ha szerencsével operál a Borsszem Jankó karácsonyi pályázatán.

Vázsonyi és Huska— Most már bizonyos, hogy a demokrata-pártban öröklődni fog a vezérség.— Hogy-hogy?— Hát kérlek, a miskolci választás után megvan már aII. Vilmos is. ------ <■----------
Fajvédő kritika— Na, milyennek tartod ezt a büdzsé-beszédet?— Nem büdzsé-beszéd volt ez, hanem Búd zsé beszéde.

Lipótvárosi estélyen— Miért biceg, méltóságos asszony?— Leszakadt az egyik butónom és a lábamra esett.
Az első— Te vagy az első férfi, akit szeretek.— Tudom, szívem.— No ez n agyszerű !... De te vagy az első, aki ezt elhiszi.

gramofonhanglemezen
legnagyobb választékban.

Gramofonok és hangszerek
=  engedményes árban =

HANGSZER-OTTHON
F e k e t e  lOM ilm ály

hangszerkészitő-mesternél
Budapest, Vili., József-körút 9.
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GyorssegélyA mentők bevittek egy idősebb hölgyet, aki leugrott a harmadik emeletről. Egy óra múlva megjelenik a rendőrségen a veje, aki tanúja volt az öngyilkosságnak. A kapitány meghallgatja, aztán ezt mondja:— Szóval jelen volt ennél az egész rémes esetnél és semmit sem tett. hogy az anyósát visszatartsa...— Oh, kapitány úr, hogy mondhat ilyet? Én azonnal lerohantam a második emeletre, de addig ő már — sajnos — tovább esett.
Egy kis forgalmi akadályA miskolci választás az ébredők szempontjából szerencsétlen napra (dec. 13-ára) volt kitűzve. Ezen a napon hirdették ki ugyanis a bombapörben az Ítéletet és így igen sok hívük — el volt foglalva.

| g  (b a r a n g o l á s  a  s a j t ó - d z s u n g e l b e n | 9 1Az egész ország érthető izgalommal várta a bíróság Ítéletét a Márffy-ügyben. Fogadásokat kötöttek, legyintettek, az asztalt verték, a mellüket verték, Ígérgették, hogy h a . . .  akkor a z tá n ..., maga komolyan azt hiszi?, na, ha most s e m !... mondták, hogy az is rossz, meg az is rossz, szóval sok mindent mondtak, még többet gondoltak.Lássuk, milyen a hangulat az Ítélet után. Annyi tény, hogy meglehetősen vegyes.
Destrukiiv Szemle: Habár sohasem volt szokásunk kritikát gyakorolni a bíróság Ítélete fölött és nem is tartjuk. Isten tudja, helyén valónak ezt, most mindazonáltal ki kell jelentenünk, hogy ez egyszer meg vagyunk elégedve. . .
Kis Virradati Ébredőny: A toliunk zokog, a lelkünk fáj, a sírás fojtogat, a könnyek perzselnek, a kutya ugat, a macska nyávog, hogy annyi derék magyar fiú kerül ebek harmincadjára, amíg a sötétség kóser lovagjai vígan gajdol- nak, mint a Vörös-tenger után, amelyet nagy mulasztás terhel. Mi, anélkül, hogy a bíróságot a legkisebb mértékben is .. .
Közép Hírlap: Hiszen mi mindig mondtuk, bár. Mi már annak idején megemlékeztünk róla, noha. Végre a mi álláspontunk diadalmaskodott, hogy Lloyd George is mellettünk tört lándzsát, jóllehet. Nem hínnők azonban, bár meg kell mondanunk, hogy elhisszük, ha nem is mondjuk kelleni. S ha ez még nem is az igazi, azért nagy karácsonyi számunkat és több kötetet kitevő naptárunkat minden előfizető megkapja. Továbbá ingyen kapja naptárunkat mindenki, aki annak árát portóköltséggel együtt beküldi kiadóhivatalunkba. Hiszen mi mindig mondtuk! Azt hisszük, csakis ez lehet minden igaz magyar ember álláspontja.

KÖZGAZDASÁGA N euschlosz-Lichtig Repűlö- 
gépgyár é* Fa par *t Vözli, hogy sikerült egy előkelő külföld* pénzcso- rtot xáUalatába bekapcsolni. E cél- I eg> most megtartott rendki vön közgyűlésen elhatározta, hogy alaptőkéjét 1020 mil'ióra emeli föl. A kül
földi érdekcsoport átveszi az összes 1

újonnan kibocsátandó részvényeket és kötelezte magát azokat néhány évig zárolva tartani. Ez a esőport az igazgatóságban gróf Andrássy Imre, ifj. gróf Hadik-Barkóczy Endre és Kuylenstema Osvald stockholmi tőkés által képviselteti magát.
Mikor nagyapó nagyanyót elvette, karácsonyra pompás Meinl-kr.sárkával lepte öt meg. Nincs is kedvesebb karácsonyi és újévi ajándék egy ilyen díszes kosárkánál, telve Meinl legfinomabb kávé- és teakeverékeivel, Meinl csokoládé- és pralinéé val, likőrrel, keksz-el, stb.-vel. Karácsonyi és újévi ajándékkosárkák etszésszerinti összeállításban minden Meinl-fizletben kaphatók.

Extra H ungáriám ?...— Te, gyere velem a Hungária-cipőüzletbe.— Minek?— Ott szinész-autogrammokat adnak.— Igazad van. Veled tartok. De aztán később elmegyek a suszteremhez cipőt rendelni.
® |  SZER K ESZT Ő I Ü ZE N E T E K  j ®Kéziratokat és rajzokat nem küld vissza a szerkesztőség.

A Borsszem Jankó jelen szárnál kedden, december 16-án 
zártuk le. — Ny. F. (Pápa.) Az egyiket hozzuk. — Yes. Kán Andornak, az élesszemű, ékestollú publicistának könyve („Amerikai kóborlások") üdítő italként hat az újvilágról szóló tudósítások sívó Szaharájában. Mély intellektusa mint valami X-sugár hatol át a bonyolult- társadalmi és emberi viszonyokon, a félelmetes Bábel rejtelmein. Vele bolyongunk, vele izgulunk, vele szörnyülködünk és lelkesedünk, amint a felhőkarcolók rengetegében kalauzol. A nagyértékü könyvet a Légrády-cég adta ki. — Nysor. Kár ilyen kiforrott technikát pongyola ötletekre, zavaros gondolatokra pazarolni. — Mucsai önképzőkör. Ami igaz. igaz: Nagy Emil, a volt igazságügyminiszter, gyönge legény írónak, de ezt a kegyetlen persziflázst korántsem érdemli meg. — R. E. Az egyik bevált. — Dr. Cs. I. Más formában — s mint majd látni fogja, csattanósabban — fölhasználjuk. — K. E. Talán három-négy. És egy apróság. — P. S. Nem értjük, miért hozza ön a Feleky Géza pőrének huzavonájával vonatkozásba ezt a zsidó közmondást: „Haschadl soli e’ Messer habén!" — K—r. (Gyotna.) No, majd jövő szüretkor! A karácsonyi szám kissé feledtetni fogja a nagy veszteséget. — G. E. Az egyik rébuszt alkalmilag. — Több levélről a jövő számban.Felelős szerkesztő: Molnár Jenő Kiadótulajdonos: Borsszem Jankó lapkiadó r.-t.Igazgató: Szekeres Rudolf

Főlerakat :
Kármán  M a r c e lIV., Veres-Pálné-u. 7.Tel. : József 151-75
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Képrejtvénv— Beküldte: Ritoók Ernő (Budapest) —

Azok az előfizetőink, akik a rejtvényt helyesen fejtik meg,a következő ajándékokban részesülnek:1. 10 üveg Szent /j£?jQ 
István duplama áta-
sör, a Polgári Ser- 1 egy nagy doboz
főzde gyártmánya Virág"-féle dessert.(házhoz szállítva), SpE9

7. egy darab P. Márkus Emilia arcápoló szappan.*. két pár Berson-gumisarok (férfiaknak és nőknek),9. egy nagy palack RAPIDÜ L folyékony fémtisztitÔ szer.10. a Borsszem Jankó egy évfolyama (1917—1922. évek), U .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 kan iák meg.A Borsszem Jankó 2968. (50.) számában közölt képrejtvény helyes megfejtés*,:

Ex omnibus aliquid, ex toto nihil

Aranyköpések
A házasságban a férjek már régen B-listások.

Mindnyájan vallásosak vagyunk. Kibőjtöljúk egymást.

A férfi és a légy sohasem volt valami nagy Ínyenc. A 
szemétdombot éppen úgy fölkeresi, mint a rózsakertet.

A nő az első csóktól megijed, az utolsótól fél.----- —v--------  KARÁD1 EMIL
Jaj, mi lesz az OKlSz-ból?Az ipar és kereskedelem között a mai vámpolitika miatt fölmerült ellentét folytán könnyen megtörténhetik, hogy az OKlSz (Országos Kereskedő- és Iparos-Szövetség) kebeléből az iparosok kiválnak, aminek megtörténtével az egyesület nevét OKSz-ra lesz kénytelen röviditeni. Az a hír, hogy az egyesület új nevét, az elnök németes magyarságára való tekintettel, „Oksz" helyett „Ochs“-nak fogják irni. még megerősítésre szorul. —  *--------

Régi szólásmód — 'pesti hangsúllyal— Aztán siess haza, lányom, nehogy ottragadj valahol!Előfizetőink, akik a Borsszem Jankó multheti rejtvényét helvesen feltették meg. a következő ajándékot kaoják: 1. Heger Vilma (Budapest. VII.. Szövetség-u. 41), akinek tíz üveg Polgári Serfőzdéi Szent István duplamalátasört; 2. dr. 
Tornyos György (Körmend), akinek egy nagy doboz „Virág“- féle dessertet; 3. Hoffmann György (Budapest, VIII., Kun-u. 8), akinek egy nagy doboz „Óceán" cukrozott gyümölcsöt; 4. Szamolányi Gyula pü. titkár (Szekszárdi. akinek egy doboz „Ovomaltine" tápszert; 5. Rózsás Lajos (Nyíregyháza), akinek egy üveg „Lysoform"-ot; 6. Kiss Kázmér (Pápa),.akinek egy darab P. Márkus Emilia-szappant; 7. Vas Miksa 
(Budapest, V., Lipót-könk 26), akinek két pár Berson-gumi- sarkot; 8. dr. Patai Sándor (Budapest, V., Bálvány-u. 24), akinek egy nagy palack „RAPIDOL" folyékony fémtisztitó szert; 9. Nemzeti Kaszinó (Miskolc), amelynek a Borsszem Jankó egy évfolyamát: 10. Bedö Antal (Budapest. V., József- tér 11), akinek a „Seiffensteiner Salamon adomái‘‘-t küldi meg a kiadóhivatal.
Hó- és sárcipő í
kapható, javítható Neumann G é zá -n á l
VI. 9 Nagym ezö-ucca 50. ( D e s s e w f f y - u c c a  sarok.) 1

Ezüstevőkészletek speciális

Budapest, W. Illúzeum-körút 17
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Meinl legfinomabb 
tea keverékei.

il leokiválóbb orvos-iaiiok rendelik
gyenge,vérszegény egyéneknek, serdü lő  
ifjaknak, m egtört aggoknak, hurutos bán- 
talm akban szenvedőknek a tiszta m alá
tából készü lt kellem es izü, le g o lc s ó b b  

term észetes tápszert, a

Szent István  malátakivonatot
Kapható gyógyszertárakban és csemegéseknel.

Kapható 
minden jobb 

cukorká
ét csomagé* 
keresked és

ben.
V I R Á G  O S Z K Á R

C U K O R K A - E S  C S O K O LA D É -À R U G Y À R  R.-T. 
B U D A P E S T . VII.. N E F E L E J T S  -UCC A IP. —

A tökéletes
poloska -irtás, festés

P A X - v á l l a l a t n á l .Tel. 81 08 
éa 1 4 1 4 6

L e g o l c s ó b b  s z ^ r a H o z á s  !

ni
híres regi évfolyamai me rendelhetők a 
kiadóhivatalban es a KULTÚRA Uőnw- 
kereskedesenen. VI., Terez-kőrát 5. íz.Az 1917. évi. . 

9 1918. .  . 
.  1919. „ .

75000 kor. 
75000 .  
75000 „

Az 1920 évi.
„ 192». „
.  1922. „ .

75000 kor 
75000 .
75000 .

divatháza
Kossuth Lajos-ucca 9

szuterénjében
az őszi idényre ajánl:

Téli köpenyek Q(-ngyapjukelméböl, selyembéléssel..........  V 3 U .0 0 0
KOSZtü ül Öli angol szövetből 1,230.000
Aljak......................  185.000
Ruhák szövetből . . .  . .................... 790.000
Ruhák selyemből . . .  1,000 .000
Szőrm eköpenyek 5nnnhosszú, tartós szőrméből . . .  ...............3 , U U U . 0 0 0
Müvészies képkeretek

Kézimunkák szakszerű keretezése

Váradi Bélánál, Budapest, Andrassy-út 43.V■«•■■■■•MaiiM -eea
A Pes» Liayű-tarsaut ny vonlai*. Budapest, V_ Mâna Valéna-ucca ÍZ (Nyom4aii?a«*ató MÁRKUS PÁL.)




