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ORS SZEM JANKÓ

1938-as szépségideál

— Mingyárt gondoltam, hogy fog
— Miért?
— Mert a másiknak csak a szépség a fegyvere, de 

ennek a fegyver a szépsége
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— Riepurúval váltót íratott alá 
aulogrammkérés közben egy varsói 
fodrász. A lelkes autogramgyűjtő 
fodrász mindeneseire eredeti mó
don akarta megvágni a művészt, 
aki ezentúl bizonyára még a szin- 
padon is óvakodni fog a Figarótól. 
Mit lehessen tudni, hátha a sevillai 
borbély is eltanulja varsói kolle
gájától ezt a trükköt.

— a nyilas vezérek már megint 
egyesülni akarnak. Kijelentették nyi
latkozataikban, hogy Festetics Sán
dor személye nem akadálya az egye
sülésnek. Ebben senki sem kétel
kedett. Kik akadályozzák meg hát 
ezt az egyesülést? Csak nem a zsi
dók?

— a sárbogárdi álorvos azt ál
lítja, hogy hamis orvosi diplomá
ját egy Rákóczi-uti uccai árustól 
vette. Tűzkövet hol vásárolt vájjon, 
az orvosegvetemen ?

S/alnnfcrj: Olyan álképzőíanfo- 
lyamot. amelyen önt nyári óhajá
hoz képest 20 évessé képeznék át, 
nem ismerünk.

Borsszem Jankó mind*nra-kjpes 
híradója.

Egy nyári lakás, am lyn:k b;'rét 
még aránylag ki lehet birnl.

Málrafüred
legszebb penziója a 
modern és kényelmes

Park üdülő
Kérjen prospektust.

Háború vag y b é k e ?

van
9 9 ?

—  Egy hadianyag-gyár és 

egy életbiztositási vállalat.

Előzetes cenzúra

Ahogy a pesti nagyságák az 
előzetes cenzúrát elképzelik.

Két ur a nemzetközi gyorson:

—  Micsoda világot élünk, 

uram! Senki sem tudja mit hoz 

a holnap.

—  Lássa engem nem érhet 

meglepetés. Nekem két vállalatom

T > e d i i  f í í U t b

A kis művésznő, aki az új tele- 
fonkonyv szerint a magánzónő<-i 
pályán él és virul, az egyik este 
egyedül üldögéli az egyik nyári lo
kálban. Figyelmesen körülnézett a 
terepen és odaintette a pincért:

— Hozzon nekem egy oranzsádot.
— Szalmával? — kérdezte a pin

cér.
Igen, -— bólintott a hölgy — 

de lehetőleg egy gavallér és pén
zes »szalmá«-val.

Bindea, a román futballcsatár 
problémája még mindig élénken 
foglalkoztatja a sportköröket és a 
közvéleményt. Megverték-e Bindeát 
vagy nem ? Ez itt a kérdés.

A kávéházi asztalnál egyik ilyen 
vitánál csendesen megszólalt egy 
lóversenyes színész:

— Nem értek a futballhoz, de 
érzésem szerint Bindea már nem 
favorit.

— Hogy-hogy?
— Nem v e r e t l e n .

Augusztus elsején

u ^ - u u y i ^ r

s z á j v í zHYPEROL t a b l e t t a  — fcs miért akar elköltözni lő-
lünk. R«pe? úr?

az ideális száj és toroköblögető — i háziúr roppant anyagias,
folytan a lakbért k ri
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Góg és Magóg fia vagyok én 
S hiába döngetek kaput, falat:
Nem tudom én ezt bizonyítani. 
Lakbizonylatom iktatás alatt. . .

Verecke hires utján jöttem én 
Fülemben még ősmagyar dal rivall. . .
Jó, jó, kérem, — szól a hivatal —
De mi van kérem okmányaival?

Az illetőség vájjon stimmel-e?
S az állampolgárságival mi van?
Ön Góg és Magóg fia, mondja Ön,
De igazolni is kell ezt, uram.

Fülembe aktaszámot öntsetek,
Legyek az uj, az okmányos Vazul,
De szűnjön már a lótás-futkosés,
A térdem rogy, az agyam már lazul.

De addig sírva, kinba, mit se nézve 
A nagyapám okmányát kutatom,
Kezemmel Lipótmező kilincsét 
S az iktatószámot szorongatom. . .

HESZ FERENC

TRAEGER ERNŐ
Az újságírók régi barátját, Traeger Ernő dr. mi

niszteri osztályfőnököt a sajtóügyek miniszteri biz
tosává nevezte ki a miniszterelnök. A lapok mun
katársaira megállapított rendelkezések végrehajtására 
és a Sajtókamara felállításának előkészítésére a leg
megfelelőbb ember kapott megbízást Traeger Ernő 
személyében, aki nemcsak miniszteri biztosa az új
ságíróknak. hanem melegszívű, igaz barátja is.

PesH töprengés

Miért tiltakoznak az ingatlan-tulajdonosok a 
községi pótadó felemelése ellen, aggódnak, hogy 
ingatlan - tulajdonosból ingetlen - tulajdonosok 
lesznek?

Reform az emberevőknél

— Nálunk is be kellene vezetni az Euró
pában divatozó zsidótörvényt.

— Hogyan?
— Kimondjuk, hogy ezentúl csak 20 szá

zalék kósert eszünk.

'ÏKaqa c4ak tudta \fyUtiu6k.,.
miilen idők várhatók mostanában?

— Honne, bonne. A melegebb napokon 
emelkedni fog a hőmérséklet, a hűvösebbeken 
süllyed. Az elmúlt héten Sárbogárdon nagy vi
hart okozott egy hamis orvosi diploma. Az ál
orvosnak ennélfogva meglehetősen melege volt, 
de azóta már hűvösre került. Augusztus köze
ledtével sok helyen 30 fok meleget és 39 fok 
zseblázat mértek, különös tekintettel a lakbér- 
negyedre, mely a legtöbb zsebben negyed lak
bért sem talált. Prognózis: Túlnyomóan száraz 
idő várható, de a szélsőséges izgatok ennek da
cára sem viszik el szárazon.

MAGYAR-OLASZ AKKUMULÁTOR
Budapest, V ili. V IG-U . 31 
T e l e f o n  144-281, 134-502

L-i,. autóöninditó és világitó telepe- 
------- '. két, helyhez kötött (stabil) tele

peket, rádió-anód és fütőtelepeket, tar
gonca- és mindennemű egyéb 

más ólom -akkum ulátort
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Légibusz
Sok az autóbaleset, egyre több. 

Például az Egyesült-Államokban az 
autó több életet olt ki, mint leg
utóbb a világháborúban az ágyú 
és a géppuska. Most odaát sem 
rózsásak a gazdasági viszonyok. 
Egy azonban mégis bizonyos. New- 
yorkban könnyebb megélni, mint 
élni.

Töméntelen az autóhalál itt Eu
rópában is. Különösen a nagy met
ropolisokban.

Ebből aztán némi reménysugár 
dereng. Mert a pesti ember, ellen
tétben a newyorkival. a csikágói- 
val, a bostonival, elsősorban élni 
akar és csak másodsorban meg
élni.

— Meglátják, pesti ember fogja

feltalálni a balesetmentes közieké- j 
dést, — jelentettem ki nemrég egy 1 
társaságban.

A társaság egyik tagja, a evikke- 
res Kende fellievülten jelentkezett:

— Én már fel is találtam. Repülő
villamos. légibusz. A gyalogjárók a 
földön közlekednek, a villamos és 
a busz meg á levegőben. Kolom- 
busztojása, nincs többé gázolás.

Nevettem :
— Hogy képzeli. Kende úr, hogy 

a repülővillamos minden uccasar- 
kon leszáll?

— Dehogy! Minden uecasarokról 
indul egy repülővillamos, vagy egy 
légibusz és csak a végállomáson 
ereszkedik le.

— Szép. Az utas csak a végállo
máson szállhat ki.

— Á! Ejtőernyője van mindegyik

utasnak. A légibusz repül s az 
utasok sorjában kiugranak a Szón- 
dy-uceában, a Klauzál-téren, az ó- 
uccában, kinek hol van dolga.

(RILÁ)

Zenekririka
— Mit szól a szimfóniámhoz, mes

ter?
— Tudja, mennyivel több élve

zet van egy Nikotexes Simphoniá- 
ban?

Dob-ufcában
— Vegyen tőlem egy koffert.
— Koffert? Minek nekem egy kof

fer?
— Hát ha utazik, beleteszi az in

gét, meg a ruháját.
— Na és meztelenül utazzak?
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Az izzlap.
Töltsön 8 napot a

m ennyországban

A házasság
kis lükre

Ami a házasságot illeti, megosz
lanak a vélemények. Van aki azt 
tartja, hogy szükséges rossz, van 
aki azt állítja, hogy szükségtelen 
rossz.

A textilvezér fia, Verő Károly 
nem tette magáévá ezt a csút né
zetet A szénbáró lánya, Bánó Böce 
sem.

Múlt hónapban egy gardenpartyn 
ismerkedtek meg. Néhány perc 
múlva már a házasság intézménye 
került terilékre közöltük.

— Mi a véleménye a házasság
ról? — kérdezte Böce.

— A lehető legjobb! Olyan remek
nek tartom, hogy minduntalan 
megnősülök. Tegnap váltam el har
madik feleségemtől és már kere
sem a negyediket. És a maga né
zete?

— Négyszer váltam el és ötödször 
is férjhez akarok menni. Kell en
nél jobb vélemény?!

Május végén ismerkedtek meg. Ju
nius közepén volt az esküvő, örök 
hűséget esküdtek egymásnak. Es
küvő után egy héttel baljós ese
mény történt. Böce kezéből, amint 
ruzsozta magát, kiesett a tükör és 
darabokra tört.

őnagysága elsápadt és riadtan 
suttogta:

— Most hét évig nem megyek férj
hez ...

Verőnek megrándult az arca, ide
gesen rászólt :

— Ugyan kérlek, ne legyél már 
olyan babonás.

Gömöri László.

Kitérési ok.

— Hallom, kikeresztelkedtél.
— Igen.
— Miért.
— Csak úgy adták hozzám a fele

ségemet
— De hiszen zsidó család lányát 

vetted el.
— Igen, de eg}’ zsidó már nem 

volt nekik elég előkelő.

Szibill izzlapokat viselt 
Drága feleségem,
De már Reoord-izzlapot vett 
Kedden, a múlt héten.

Rátámadtam, nahát fiam 
Csinálod ezt jókor,
Épp amikor drukkolok a 
Lap-reviziólól.

(g)

Kánikulai vicc.

Két hitsorsos találkozik az And- 
rássy-úton.

— Na, hogy megy neked? — kérdi
— Miért?
— Hogy menjen ebben a nagy 

melegben, — mondja a másik — 
úgy járok le-fel, mint valami dög
lött légy.

Afrikában egy álhittérítő menny
országba szóló útlevelet árult a 
benszülöttek között. Persze egy út
levélhez beutazási engedély î  kell. 
vizűm, a civilizálatlan benszülöt
tek azonban nem tudták ezt és jó 
pénzeket fizetlek az útlevélért, 
hogy biztosítsák helyüket a menny
országban. Mert annyit már Ők is 
hallottak, hogy manapság egyetlen 
ország sem fogad be szívesen újabb 
tömegeket, az őslakosság fél a be
vándorlók mohóságától.

Az álhittérítőt most fülöncsípte a 
hatóság és hűvösre rakta. Kár. Épp 
azon törte a fejét, hogy társasuta
zást szervez. Már szövegezte is a 
prospektust:

TÖLTSÖN 8 NAPOT 
A MENNYORSZÁGBAN. 

INDULÁS A HALOTTASHÁZBÓL, 
ÉRKEZÉS A SZÜLÉSZETI 

KLINIKÁN.

már 24 fillérért kapható

Wagner söröző Vb, Andróasv-út 44. 
Telefon: 112—108.

az uriközönség kedvelt t a l á l k o z ó h e l y e
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O  O vállalatoknál megindult 
átszervezésekről beszélgettünk 
türzskávéházamban. az Orczy - 
ban. Azt kérdezett tülem va
laki: Mit gondol Salamon bácsi, 
hogy képzelik egyes felelőtlen if
jak — tisztelet a kivételnek — 
kereskedelmi életben való elhe
lyezkedésüket? Egy illatos Me- 
deára gyújtva a kővetkező adó- 
kozik az utcán. két volt iskola- 
kozik az utcán, két vol tiskola- 
társ. y Hogy vagy fa — kérdi az

| egyik. » Köszönöm kérdésedet, sí* 
i került végre elhelyezkednem.«
| »Nagyszerű. És /zo/?« do-
! minógyárban.a » Remek. Es mit 
j csinálsz ottf« ))En nyomom a do- 
\ minókövekbe a fekete pontokat. «
I »ATa és hogy van az, hogy ilyen- 
j kor délelőtt szabad vagy fa »Tu

dod kérlek. ma a dupla blasz- 
szokat csinálják.a — Osz-posz: 
ilyen optimista elképzeléseik le
hetnek némelyeknek a kereske
delmi életben való tevékenyke
désről is!

o
O O baloldal többnyire min
dent kritizál. ami jobboldali. o 
jobboldal meg ritkán fogad et 

I jónak olyasmit, ami baloldali.
Pedig ez nem helyes. Ezt magya- 

| ráztam alsóspartnereimnek a 
kávéházban és jófajta verpeléti- 

! vei tümködve meg o pipámat el
meséltem oz alábbi történetet: 
Két zsidó kereskedelmi utazó 
diskurált a vonaton, a szélsősé
ges lapokról beszélgettek. ?>Ré
mes, hogy micsoda újságok 
azok,a — mondta az egyik. O 
másik utazó, o Weisz tiltakozott 
y>Na, na. én nem is találom oly 
rémesnek. Némelyik nyilas lap
ban sokszor egészen jó dolgok 
vannak.« y>Hogy mondhat ily et fa 
— fortyant fel a másik. O Weisz 
erre szó nélkül kinyitja a tás-

H ázassági tanácsadó
— Idill az anyakönyvvezclő előli.—

— Meg van már kérem az a há
zassági tanácsadó?

— Még nincs meg. Miért?
— Szeretném, ha eltanácsolnának.

t 3Wd mulat
Átképző tanfolyam.

Uj könyvelőt vesz fel az egyik 
pesti bank. ‘ Mielőtt véglegesítenék, 
a cégvezető vizsgáztatja könyvelés
ből. A végén így szól hozzá:

— Adok magának egy jó taná
csot ...

— S mi volna az, kérem?
— Most vannak ezek az átképző 

tanfolyamok.. .  képeztesse át ma
gát könyvelőnek.

Uj találmány: géptüdő, gépszív.

— Mit szólsz az angol tudós szen
zációs találmányához?

— Mi az?
— Gépszív.
— Ez neked szenzációs"? A mi la

kásunkban már évek óta gép szív: 
porszívógép.

Borsszem Jankó albumából
Strand a békevilágban

(A Borsszem Jankó 1900-as évfolyamából)

Mórickáik falun.

A kis Mórickái minden új dolog 
érdekli. így történt azután, hogy 
mikor életében legelőször látott egy 
legelésző gulyát, megkérdezte az ap* 
jálól :

— Mondd, papa, mi különbség 
van az ökör és a bika között?

Az apa egy kissé zavarban van, 
keresi és megtalálja a helyesnek 
vélt választ.

— Az ökör, kisfiam, nem más, 
mint egy nyugalomba vonult bika.

Egy magasrangú francia állami 
tisztviselő megkapta a becsületrend 
kitüntetést, melynek rozeltáját bol
dogan viselte gomblyukába tűzve 
mindaddig, míg névtelen levélben 
valaki nem figyelmeztette, hogy a 
kitüntetéssel a miniszter inkább a 
felesége, mint az ő érdemeit akarta 

'\ megjutalmazni. A hírtől lesújtva az 
önérzetes francia megkérdi egyik 
hivatalnoktársától, hogyan juttat- 
hatná vissza a kitüntetést a minisz
ternek anélkül, hogy megsértené.

— Kérd meg a feleségedet, hogy 
viselje ő a kitüntetést a kombiné- 
jára tűzve, így az rövid időn belül 
automatikusan visszakerül a mi
niszter kezébe.

káját, kivesz belőle egy csoma
got: egy libamájat. ami egy nyi
las lapba volt csomagolva, aztán 
így szólt: »Na nézze meg pél
dául ezt a májat. Ennél jobb 
cikket én még lapban nem lát
tam! Cince-conce: kár te
hát mindent látatlanban lecse- 
pülni, mert mint ez o történet 
bizonyítja. lehetnek néha kelle
mes meglepetések is!

o
O Teleki Pál kultuszminisz

ter excellenc oreság már nem 
elsőízben jelentette ki, hogy el
lensége mindenféle protekció
nak. Erről beszélgetve oztot kér
dezett tülem valaki, lehetséges-e 

\ végleg kiirtani o protekciót f Egy 
; kitűnő Trabuccóra gyújtva, o 
I következő anekdóttal feleltem: 

Oz egyetemen egy miniszter fia 
vizsgázott. Az előkelő ifjú rop
panl keveset tudott. Oz igazsá
gosságáról híres professzor. aki 
a kitűnő családfával. de kevés 
tudással rendelkező fiatalurat 
vizsgáztatta. így szólt hozzá: 
»Azt sajnos nem tudom meg
akadályozni. hogy ön is minisz
ter legyen, de mindenesetre kés
leltetni fogom. Szólt és kímélet
lenül megbuktatta az ifjút. — 
Dill-dall: ezért kell örömmel üd
vözölni o Teleki Pál excellenc 
pro!rkció-( Item s állásfoglalását !

Olcsó passzió.

A peskörnyéki vicinálisállomáson 
egy dadogó j)énztáros teljesített szol
gálatot. Egy napon odalép hozzá 
egy apa a kisfiával:

— Mikor érkezik be a vonat?
— Kö-kö-kö-két ó-ó-ó-rako-ko-kor,

— dadogta a pénztáros.
öt perc múlva megint odalép az 

apa:
— Mikor érkezik be a vonat?
— Kö-kö-kö-kél ó-ó-ó-rako-ko-kor, 
Újabb pár pillanat és az apa me

gint a pénztár elé állt és megkér
dezte :

— Mikor érkezik be a vonat?
— De-de-de ké-ké-rem — dadogta 

a pénztárnok — rammár kökökét- 
szer mömömögmomomondtam; mi- 
mimimitötö kékérdi a annyinyit?

— Azért kérem, — szólt a pasas,
— mert a kisfiam nagyon szereti 
hallgatni.

7

Amíg én nyaralok, férjem sza
badtéri játékokat rendez: szabaa 

I teret ad kisded játékainak.

Kokon! buta-vicc.

A magán-ideggyógynitézet egyik 
ápoltja a kertben sétálva egy da
rab spárgát húz maga után. Egy' 
másik ápolt megkérdi:

— Uraságod mért húzza maga 
után azt a darab spárgát?

— Nem tetszik látni, hogy egy 
kutyus van a végén?

— Igen és mi a neve a kutyás
nak?

— Toto.
— Jaj de szép név. Mondja ké

rem, hogy kell leírni ezt a szép 
nevet?

— Két r-rel, mint makk.

A legjobbkor

— Szabad kérnem egy kis tüzet?

Egy külvárosi lebujbán két jassz- 
lány beszélget :

A múltkor a kerületi kapitány 
kérte a kezemet.

— Komolyan?
— A legkomolyabban. Ujjlenyo

matot kellett készítenie.
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így ábrándozott Valnicsek néni, miközben ábrán
dos leikéhez egyáltalán nem illő dühhel húzta végig 
a portörlőrongyot a Lőrincz-iker fényképén, amely ott 
díszelgett Feri íróasztalán.

A hamvasszép ieányarc diadalmasan mosolygott 
Valnicsek néni haragos arcába, mert a legdühösebh 
portörlésekért is kárpótolták őt azok a meleg pillan
tások, amelyekkel Feri szemei szokták végigsimítani.

VI. FEJEZET.

A főposta ajtaján feltűrtgallérú, szakállas férfi 
lépett ki. Széieskarimájú kalapját mélyen a szemébe 
húzta és gyanakodva nézett körüL

Ebből rögtön sejtheti az olvasó, hogy a tekinté
lyes szakáll mögött Szimat Szilárd, Sherlock Hol
mes pesti kollégája és állandó kompromittálója rej
tőzött. Az álszakállt közismert óvatossága folytán 
viselte. Alig pár perce ugyanis, hogy fontos, szerinte 
legalább is fontosnak tartott kábelt menesztett Ame
rikába, John Smithnek, a következő szöveggel;

» Előző kábelem slorno. Újabb nyomon vagyok. 
— Szimat.»

Az újabb nyom szálait a harmadik Lőrincz kis
asszonynak, Amáliának köszönhette a mestervizsgá
kon bizonyára bukásra álló mesterdetektiv. Amikor 
ugyanis a Családi panzióból távozva, feladta előző 
kábelét Amerikába, hirtelen ötlettől vezetve, ismét 
visszasietett a panzióba.

— A rejtélyek nyitja kétségtelenül itt van — 
mormogta magában, mikor a szolgálólány kissé cso
dálkozó arccal bocsátotta be őt aznap immár har
madszor.

Detektívünk mialatt az előszobában várakozott, 
figyelmesen függesztette pillantását a fogasra, de ezt 
csak azért tette, hogy szokása szerint elterelje a 
figyelmet nyomozásának igazi útjáról. Szeme sarkából 
áthatóan éles pillantást vetett a parkettre. Gyorsan 
megszámolta a parkettkockákat, megszorozta négy
gyei, kivonta ebből az ajtószámot, majd mindezt el
osztotta az emeletek számával, aztán elégedetten hüm- 
mögött. Mindennek semmi értelme nem volt, de Szi
mat Szilárd, mint előrelátó ember, úgy gondolkozott, 
mit lehet tudni, mikor lesz erre a nyomozás érde
kében szükség.

Pár pillanat múlva jött ki a szolgáló és beve
zette őt Amália kisasszony szobájába.

Kedvesarcú dáma sietett feléje:
— Lőrincz Amália vagyok.
— Érdekes.
— Mi ebben az érdekes, uram?

— Az, hogy ma már ön a harmadik Lőrincz 
kisasszony, akivel a házban találkozom.

— Úgy... — bólintott Amália kisasszony. — 
Ön tehát már ismeri az ikreket?

— Ikrek? No lám. Juci és Jeromos úr tehát 
ikrek?

— Dehogy kérem.
— Már értem. Tehát Juci és kegyed az iker

testvérek. Ez érdekes. Ilyet még nem is hallottam, 
ikreket ekkora korkülönbséggel.

— De uram!
— Ez nem tesz semmit. Megbízóm előtt ez bizo

nyára nem lesz akadály a meny asszony válasz lásnál.
— De kérem, én tulajdonképpen a nagynénje 

vagyok.
— Ilyen csoda is volt már kérem, hogy unoka- 

testvérek kötnek frigyet.
Amália kisasszony vörös lett a méregtől:
— Engedjen meg, ez már mégis csak... Értsen 

meg végre, én nem John Smith úrnak vagyok a 
nagynénje, hanem Jucinak.

Hosszú időbe téliéit, míg Amália kisasszony tisz
tázta a Szimat Szilárd agyában terjengő félreértéseket. 
Azaz hogy, barátunk csak markírozta az értelmest. 
LTgy tett, mintha megértené a helyzetet, hogy a két 
ikerrel és Amália kisasszonnyal együtt összesen há
rom Lőrincz kisasszony van. Magában azonban vil
lámgyorsan megállapította, hogy ismét félre akarják 
őt vezetni.

Gyanúját megerősítette az a körülmény, hogy 
mikor újabb kábelét feladva, hazatért, otthon azzal 
fogadta a házvezetőnője, hogy egy hölgy várja.

Szimat Szilárd bólintott, aztán szó nélkül besie
tett. Megtapogatta Browningját, majd egy pillantást 
vetve látogatójára, levette a szekrény tetejéről hege
dűjét és eljátszotta rajta a boci-boci tarkát. Mindezek 
után fordult csak az idős hölgyhöz, aki türelmesen 
üldögélt a karosszékben.

— Lőrincz-ügy? — kérdezte a magándetektív?
— Igen, — mondta a hölgy csodálkozva — hon

nan tetszik tudni?
— Tudni szoktam egyet-mást, — mondta a csal

hatatlan szimatú emberek gőgjével a pesti Sherlock 
Holmes.

— Valnicsekné vagyok — mondta ekkor a hölgy 
— azért jöttem, mert úgy értesültem, hogy ön bizo
nyos Lőrincz-hölgyeket keres.

— Igen, — felelte felcsillanó szemmel Szimat
Szilárd.

— Hát kérem, ezekről a Lőrincz lányokról érde
kes dolgokat tudnék mondani.

(Folytatása következik.)

O /  .  ^ /) Æ ^ . i ' L  a KOCH IMRE vezetése mellett uj
- H u w U U u  u U k  ̂

a KOCH IMRE vezetése mellett uj életre kelt
Kitűnő zene — 
Reggelig nyitva.

VII., Bethlen Gábor-u. 5 Telefon: 139 -38 1
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BORSSZEM JANKÓ A PÉNZPIACON
Ő rségváltás a Kereskedelm i 

Bankban

Az előkelő magyar pénzintézetben, 
a Pesti Magyar Kereskedelmi Bánk
iján az elmúlt héten nemcsak pénz
váltások voltak, hanem őrségváltás 
is. A bank igazgatósági ülésén 
Weiss Fülöp, aki az igazgatóságnak 
1891. óta tagja és 1921. óla elnöke, 
bejelentette, hogy magas korára 
való tekintettel elnöki állásáról le
mond. A nyugalomba vonuló Weiss 
Fülöp, aki 57 esztendőn keresztül 
szolgálta kivételes képességeivel a 
bankot, indítványozta, hogy az igaz
gatóság új elnökévé Teleszky Jánosi 
válassza meg, akinek neve eddig is 
díszt jelentett a bank számára. A 
bank új elnöke tehát Teleszky Já
nos lett, a végrehajtó bizottság el

nöke dr. Chorin Ferenc, az intézet 
új alelnöke pedig Biró Pál dr. Weiss 
Fülöppel együtt nyugalomba vo
nult Stein Emil dr., a bank nép
szerű vezérigazgatója is, akinek utó
da a patinás magyar pénzintézet 
vezérigazgatói székében nem kisebb 
név lesz, mint Lamotte Károly dr. 
alpolgármester, a főváros »pénzügy
minisztere*, aki ősszel foglalja el 
új pozícióját.

Magyar Ruggyantagyár Részvény- 
társaság. A vállalat közgyűlése az 
1957. üzletévre 3 pengő osztalék ki
fizetését határozta el. A 12. sz. szel
vények július 20-tól kezdve a tár
saság pénztáránál és az österrei- 
chische Creditanstalt — Wiener 
Bankverein budapesti főpénztárá
nál válthatók be.

Közgazdasági rátermettség napjainkban

‘ ; ^ .«’ 3

— Uj igazgatósági tagjaink kiváló 
közgazdasági rátermettséggel ren
delkeznek.

— És biztos, hogy már 1919 
előtt is meg volt ez a rátermett
ségük?

BERETVÁS-------
PASZTILLA

fejfájás ellen 
Kapható minden gyógyszertárban.

Vidéki bankgyülés után 
Mokány Berci: No iszen szép 

bankgyűlés volt ez öcsém.
Bukovay Abszi: Talán nincs meg

elégedve Berci bátyám?
Mokány Berci: Már hogy a fenébe 

vónék, mikor bent rekedt a lajbim 
zsebébe három váltóblankéta.

Arisztid és a néger

A néger vendég: Mit akar fiam? 
Pincér: Arisztid báró úr érdeklő

dik a szomszéd asztalnál, hogy hol 
mél tóz La lőtt ilyen jól lesülni?

V allá sa : épp hogy keresztény.
Tegnap délelőtt megismerkedtem 

egy úrral a strandon. Az egyensúly 
törvényéről kezdtünk beszélgetni, 
ennek kapcsán megkérdeztem, mi 
a vallása.

— Épp hogy keresztény — felelte 
tüstént.

Csodálkoztam:
— Hogy érti ezt?
— A szüleim, a nagyszüJeim mind 

katolikusok, csak ...
— Csak?
— A nevem Kende, Budapesten 

születtem a Királv-uccában, a fog
lalkozásom könyvelő, az apám Pak
son született, az anyám Munkácson, 
a bátyám valutás, a húgom élelmes, 
én rajongok Freudért és Einstein
ért... mondom, épp hogy keresz
tény vagyok.

TIVOLI filmszínház
(VI., Nagriaető-u. 8.) julins 28-től minden elő

adáson két sláger;
Éjféli keringő. Modern Sámson

Világhiradő. (4. *;47, *1*10, szó mb
• jíá ,  *{46 , * 48 , * 4 IO , vas. * 42-kor is) első előadás 
mérs bel Tárak kai.

ODEON filmszínház
(VII., Rottenbiller-u. 37|b. julins 28.tói :

Tarantella, Nagyváros
Bováryné, rilághiradó (Folyt. 1 j5, 7, 1|tl0, Tas.

1 12. i,*4, »tó ,í  *8, 1 ilO)
ORIENT filmszínház

(VI., Iaabella-u. és Aradi-u. sarok) julius 28-tól 
minden előadáson két sláger ;

Éjféli keringő 
Urinők előnyben

Yilághiradó. (Folyt. *{«5, *|47,*^élO, Tas.
ij»2. ij .̂ *|«6 *|,8. M»10)________________
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Rögeszmecsere

Két pésti beszélget a stran
don! Azt mondja az egyik:

— Minden embernek van 

valami rögeszméje, valami mániája.
— Nekem nincs!
— Mindig mondtam, hogy 

hogy te abnormis vagy.

Zsúfolt strandon
— Hol lehet itt vetkőzni, kabinos 

úr?
— Azt nem tudom, de hogy ol

lózni Szabó Adorján nagvmező-uccai 
miszabóságában lehel a legjobban, 
az biztos.

Római jellem

— Gondolja m?g azt a válást, Kar 
dós úr. Ne felejtse el. hogy a fele
sége hal gyermekkel ajándékozta 
meg.

— Engem nem lehet ajándékokkal 
lekenyerezni.

Óvatos férj

— Ausztriában zsidó csak 3S éven 
felüli háztartási alkalmazottat tart
hat.

— Nehogy a feleségem előtt 
mondja ezt, rögtön ott akar lete
lepedni velem.

Borsszem Jankó kereszfrejtvénye
1 2 3 4 5 6 7 8 9

i

a 10 I" a .

12 13 a 14 15 a i  16

17 18 Mi 19 a 20

21

i T

22 a ! 23 a 24

26 a a , 2?
:m 28 a

9̂ 30 : a a í 31 32

33 a Í34 35 a 36

37 Bl38 39 a 40

41 B;42 43 a 44

Ha 45 a *
47 a

♦

Vízszintes sorok:

1. Angol—francia barátság világesemé
nye. 10. Idegen szín. 11. Franciaország 
legnagyobb folyója Ionét. 12. Közlekedési 
vonal. 14. Szudétanémet párt vezére. 16. 
Zenei rövidítés. 17. Emlős viziállat. 18. 
Papírra jegyző. 20. Igekötő. 21 Árusít.
23. I-betövel fiúnév. 24. Illat más nyel
ven. 23. Elsimít. 27. Vizi jármű névelő
vel. 28. Sok gondot okoz. 29. Pajtás. 31. 
T-belűvel hizlaló ital. 33. Rágcsáló. 31. 
Nul kevert betűi. 36. Két szó. I. Szamár
beszéd. II. Sir. 34. Angyalrang. 38. Fran
cia esztétikus és történetíró. 1828—1893. 
40. Emelt hangjegy. 41. Vissza: névelő. 
42. Megaszalt apró szőlő. 44. Angol autók 
betűjele. 45. Hideg más nyelven. 46. Ti
vadar becézve.

Függőleges sorok:

1. Imréd y miniszterelnök római látoga
tásának viszonzása lesz. 2. Német pre

pozíció. 3. Vissza: haza. 4. Regi kevert 
betűi. 5. ... us, papi díszruha. 6. Fut
ballista beceneve. 7 Zeus szerelme két
szer. 8. Rántásban van. 9. Szerszám. 13. 
Svájci hős. 15. Szabadelvű. 16. Nehéz fém. 
18. Pénztár, betétek elfogadásával és az

e pénzekből való hitelnyújtással ! 27. Névutó. 30. Brit-Indiai város, 
foglalkozik. 20 Sokan úsznak l>en- 32. Vén. 34. Zen ta kevert betűi,
ne. 22 Idegen pénznem. 24. Afri- ; 35. Megúnt. 38. Lábrész. 39. Hibát
kai állat. 26. Nyílt mássalhangzói, j  ír tengerben. 43. Latin köszöntés,
ejt az írásban. 41. Angol sziget az j 45. Kicsinyítő rag. 47. Régi fegyver.

BOCK GYULA.
Megfejtésül beküldendő a vízszin

tes 1. és 28. és a függőleges 1. és 
15. számú sorok.

Beküldési határidő: augusztus 10.
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Mai keresztrejtvényünk megfejtői 
közölt a következő ajándékokat sor

soljuk ki:
1. Egy doboz Dessert «Cadeau» 

csokolá éá ug> ár rt. Budapest, VI., 
Izabella ucca 88. gyárlmánya.

2 Egy Sidol-íéle házlartási
csomag.

3. Egy nagy doboz közismert 
Valery púder, a párisi nők kedvenc 
márkája.

4 1_1 tubus Erafit tökéletes
cipőápoló, finom bőrcipők részére.

5. Egy keretezett kép. Szállítja: 
Hoffmann Ferenc képkereskedés és 
képkeretgyár Budapest, IV., Károly 
király-ut 28. IV., Gerlóczy-ucca 5 
Tel.: 189—239, 189-305, 189-495.

ft. Egy darab »Folopastell« kép 
Diskay és Tsa. művészi fényképé
szet műterméből, Budapest. MI., 
Rákóczi u 19. (Liflha>zn di.talan.)

7. Molnár Jenő: » Ilyenek va
gyunk « c. humoros könyve.

8. Egy nagy doboz Kalimenl 
gyógy cukor. G ártja : Pharma ia 
g\ ógyszer-vegvészetí gyár, Budapesi,
VII., Izabella-tér 6

». Két drb. LETON szappan a 
Hunnia gyógyszertárból, VII., Er- 
zsébet-körut 56.

10. Hat darab igazolványkép. Foto 
Párisi.

11. Egy drb. komplett Zctt-Novó 
zseblámpa Hirschi és Társa mű
szaki cikkek nagykereskedéséből, 
VI.. Székely Bertalan-ucca 11.

12. Egy drb. háztartási női gu
mi kötény, a Fenyves áruházból, 
IX., Kálvin-lér 9.

13. Utalvány egy havi kölcsön- 
könyvtár bérletre. Weisz Béla mo- 
dcrn-kölcsönkönvv;árába, VI., kér. 
Szondy-u. 52

14. Egy drb. komplett Xikopáll 
szipka. Adja a Nikopáll kft., IV , 
Gerlóczy-ucca 11 Önnek is meg
kell már venni a Nikopáll sziplvá', 
ha egészsége ér egy fabatkái.

15. Egy csomag 32 lapos) Piat- 
nik magyar játékkártya. Piatnik 
Nándor és Fiai, Magyar Já.ékkár- 
l vág vár rt. VII.. Rottenbiller-u. 17.

16. Utalvány két személy részére
a TIVOLI filmszínházba.

17. Utalvány két személy részére 
az ODEON filmszínházba.

18. Utalvány két személy ré izére 
az ORIENT filmszínházba.

1». Két strandfürdő-jegy a Csil
laghegyi Árpád sr.nd fürdőbe Hull 
lám-fürdő. Úszómedencék. Étterem, 
l'i'ünő han.ulat.

20. Egy doboz Hyperol szájviztab- 
letta az ideális torok- és szájfertőt- 
lenitő. Kiszolgáltatja a Viktória 
gyógyszertár, Erzsébet körút 21.

21. Három darab művészi levele
zőlap B unhuber udvari és kamarai- 
fényképész műterméből. Bpest. VIII., 
Baross utca 61.

22. Utalvány egv férfiöltöny va
salásra Weisz Lipót angol uriszabó- 
ságánál. V.. Kádár-utca 10.

23. Két strandfürdő-jegy a Danu- 
bius-strandra. Danubius strandfür
dő, csónakház, weekend-telep Ma
gyarország legnagyobb Dunastrand 
úszómedencéje.

Ha minden asszony tudná, amit 
minden özvegy tud, akkor megkö
vetelné férjétől, hogy családjáról 
életbiztosítás utján gondoskodjék.

Szerkesztői üzenetek:
B. I.: Megkaptuk. Jó.
L-falvy: Lehetőleg apróságot ké

rünk. Üdv.
II. P.: Ez nem sikerült.
20 százalékos ifjú: Hogy melyik 

vezérigazgatói állásra nyújtsa be 
ajánlatát? Cégeket elvből nem aján
lunk.

— Több levélről a jövő számban.—

A Borsszem Jankó julius 15-i 
rejtvényének megfejtői közül a kö
vetkezők részesültek jutalomban: 
Csiki Ottó, Polli Erzsi, Végh Sán
dor, Elek Ernő, Vigh Anni, Pato- 
nai Gizi, Oetl Klári, Elekes Duci, 
Arany Pál, Éhn Rózsi. Hidy Ta
más, Pill Irén, Veres Géza, Kovács 
Györgyi, Hetey Vali, Undi Pál. Dé
vényi Olga, Váci Tibor, László Pé
ter, Vikes Pál, Ozoray Imre dr., 
vitéz Pétery János, Vas Pál. — A 
rejtvény helyes megfejtése: V. 1. A 
szegedi szabadtéri játékok: 28. Ró
zsakért. F. 1 A strandfürdés. 13 
Szabadság. — A jutalmak szerdán 
délelőtt vehetők át a kiadóban. Vi
dékieknek postán küldjük.

e z ü s t f á t y o l  g u m i
a párisi világkiállításon  

újabb aranyérm et n y e r t !

Rcb

Menachem

Ciccszbeiszer

szörnyű

átkozódása

— Derülje ki az állampolgár
sági bizonyít vány odruk hogy 
ugyanott készült. ahol a sárbo
gárdi ál-doktor diplomája!

— Az uborkakrach az ubor
kafán találjon tégedet. ahová ép
pen fel kapus zkodtál !

— Ha egy napon véletlenül 
se a rendőrségtől, se a bíróság
tól nem kapsz idézést, választói 
jogosultságod ügyében idézzenek 
be!

— Vezérigazgató. szik helyett 
csupáncsak a Markában jussál 
te ülöhelghezl

— Kohnnak hívjanak tégedei 
és gyüngéd szálak fűzzenek o 
mindt n slányodhoz Ausztriában, 
ahol zsidó csak 38 évesnél idő
sebb háztartási alkalmazottat fo
gadhat fel!

Felelős szerkesztő és kiadó: 
HESZ FERENC

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Bpest, V., Csáky-u 36. Tel.: 292-110.
1933-ig szerkesztette: Molnár Jenő 

A Borsszem Jankó előfizetési ára: 
csak előfizetők részére készült kiál
lításban és értékes rejtvény-nyere

mény ajándékokkal : 
egész évre P 20.—, félévre P 10.50

Nyomta:
Földes, Wagner és Társa b. t. Bpest. 
V., Csáky-u 64. Telefon: 298-021.

SZELVÉNY
Borsszem Jankó keresztrejtvénye 

1938. AUGUSZTUSI. 
Pályázó neve;

Pontos cime :

Ezt a szelvényt a megfejtéshez 
kell mellékelni.



Budapest, 1938. augusztus 1. 71 évfolyam, 3349. szám,
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— A legújabb pesti statisztika szerint háromszor 
annyi nő nem tud irni-olvasni, mint férfi.

— Ezt nem csodálom, a pesti nő inkább számolni tud.

Cipőkongresszus
— Miről tárgyaltak a budapesti 

nemzetközi cipőkongresszifson?
— Bizonyára megvitatták, hogy 

manapság kit hol szorít a cipő.

K arriér előtt
— A fiam nagy karrier előtt 

á ll
— Mi a kedves fia?
— Orvos.
— //o/, Pesten?
— Naná. Sárbogárdon!

É r té k p a p ír

— Minden pénzemet értékpapírba 
fektettem.

— Milyen értékpapírba?
— Kiváltottam az állampolgársági 

bizonyítványomat.




