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Tűnődések
Seiffensteiner Solomontul

** Errül o bodapesti városházi krizisrül 
jót ja eszembe o Nósze Talg. oki Mindszentbe 
haldokolta. Mellette ült tűié o júságos hitves, 
o Rézi. okinek mondott o Nósze: .JdehoV- 
goss, fijamkám. O házomot hadjom o Dói
dra. o kis füldecskét o Nácira.^ Erre szült 
oz asszon g y : „Nem. edi et lenem! O füldecs
két hagyd o Nácira, oz tübbet ért hozlá. o 
házot peáig o Dől fi fiiunkra.“ — 0 haldokló 
nem hagyott mogát: „Udi ledien. ahodi 
mondtam. 0 nádi faliórát hadjom o Dóidra. 

oz orongy órámat o lánc col o N á c i r a — „Jaj, ez nem ió lesz. 
O Nácinak már von ed szép orongyóráio. hag.viad hát o Dói
dra!u Mostand o Nósze nádi erüllzüdéssel fülemelkedte oz 
ádiba és keméngyen ráia szólt o feleségire: ..Hát tolaidon- 
kcppen ki haldoklik itt? . . . “  — Sándere-bándere o Herr fan 
Wolff oreság meg oz üvé ürükösök. o liberális vezérek. 0 Vá 
zsongye. o Rassay. oz Ogron. o Sándor Pál. o Bródy Ernü 
meg o tübbi oreságok foUemosan beleszólják, hódi mit és 
hodjan sinálion oz otolsó nopjóiba o Wolff oreság. Mire rá o 
tisztelt Wolff oreság mondhatná, omit o Nósze BaJg mondta: 
.diát toloidonképpen ki haldoklik it t? .. “

Hurrá! Én nem játszottam a tőzsdén!
Mint fentebbi címből kiderül, én nem ijedtem meg egy kis 

bessztől, sót egyáltalán nem okozott gondokat, hogy az a 
dumme Ganz napról-napra tízmillióval zuhan. Sőt az se volt 
rám hatással, hogy az Általános Kotorék és a Magyar 
Hiddel Bankrott gyönge lábon áll s a Viktória iMalom és Vörös 
Malom körül bajok vannak. A Leszalámitolónak emelkedé
sére én nem számítoltam és nem főtt Budapesti Gőzben a 
fejem e különböző papírok miatt Engem nem ütögetett a 
Juta, amikor megtudtam a tőzsdei árfolyamokat s nem men
tem föl a Pallásra Acélból, hogy ott a Hazai keresztFára 
kössem magam. Én nem okoltam senkit és nem kiáltottam 
föl, hogy Urikánya hordta el a pénzemet, s hogy a tőzsde 
rablói elLipták utolsó garasomat is.

Én büszkén kidüllesztett mellel jártam a lelógó orrúak 
között s vigyorogva adtam tudtokra, hogy engem nem szo- 
moritott el a bessz, én nem vesztettem a tőzsdén. Én óvatos 
voltam, nem vettem nehéz papírokat Egészen könnyű, szinte 
átlátszó selyempapirokban spekuláltam. Ennek köszönhetem, 
hogy most itt nyugodtan járkálhatok ezek között a megőrült 
emberek között, akik önmagukat pofozzák, hogy mért adtak 
el, amikor vettek és mért nem vettek amikor adtak.

Mindezekből pedig az a tanulság, hogy a tőzsdejáték sok 
bajjal jár. sokkal kellemesebb az ekmekstekk-játék, mert 
azon nem lehet veszteni.

Egyik barátom, aki tönkrement a tőzsdén látván rózsás, 
örömtől ragyogó arcomat, dühösen rámförmedt:

— Te. te alattomos fickó, mindig tudtam, hogy valami 
ravasz, titkos módon vagyont harácsolsz össze, csak azt nem 
sejtettem hogy mi módon. Most aztán kisült hogy nem ját
szottál a tőzsdén!

Hossz idején bizony én is úgy járkáltam az uccán ujjongó 
ábrázattal mint akinek pár Ganz van elrejtve a Iajblija zse

bében. Kicsit ki is húztam a zsebemből a zsebkendőm csücs
két, hogy az emberek részvénynek nézzék. Néha a kávéház
ban tőzsdéző barátaim között meg-meglobogtattam egy régi 
pucerájoscédulát s azt mondtam:

— Ugyan adjon valaki százezer koronát kasszanapig, 
minden pénzem papírban fekszik.

Most aztán kiderült, hogy tényleg vagyont nyertem avval 
hogy nem játszottam a tőzsdén, mert ha játszottam volna* 
most egy vagyont vesztettem volna. Ez megmaradt, tehát 
most már spekulálhatok vele hosszra. CARÁMY

BUDAPESTI HÍRESSÉGEK
XLVII. Dr. RIPKA FERENC, 

a gázgyár és a budai dalárda vezére

— A magasröptű dalárnak mindenki örül. — a  magasröptű 
gázárnak senki. --------o--------

Főzőiskola
1. Nem te csókolod meg a nőt. A nő csókoltatia meg magát 

veled. És ez bizony nagy különbség.
2. A nőhóditás titka: meghódolni a nő előtt.
3. Sok kalandnak házasság a vége. A házasságnak pedig 

sokszor kaland a vége.
4. A nő sohasem hazudik. Csak amikor igazat mond.
5. Vannak még tisztességes asszonyok is. Akiket sohasem 

kapnak rajta.
6. Ha egy férj megcsalja a feleségét, még nem bizonyos, 

hogy hűtlen is lett hozzá. Az asszony azonban hűtlen lehet az 
urához még akkor is. ha nem csalja meg.
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VIDÉKI TROMBITA

Szüreti mulatság Mucsán
Már szombat délután mozsárdurrogás jelezte a nagy szü

reti népünnepély kezdetét. A Pipa-fiúk és siheder fegyver- 
társaik, mint a MUFTR  ^Aíucsai fasiszta Tábor Rendezősége) 
tagjai szintén részt kértek a vigalomból s nyomban akcióba is 
léptek, mely célból fokosaik nyelét mogyorópálcákkal és fűz
favesszőkkel kötözték körül. E súlyosbitó körülményt páter 
Bujtár Frazibundusz világi prédikációiból merítették.

Egy pesti Molnár Ferenc-premiérláz izgalmával tódult özv. 
Kuczordné szőlődombjára a község intelligenciája, kivéve Sdii 
nagybérlő és Szróli nagyvendéglös nagykiteriedésű családjait, 
akik hirtelen tőzsdei inzolvenciájukra hivatkozva lemondtak.
E riasztó hír hallatára az összes rendezett viszonyú ügyfelek 
nyomban túladtak besszarábiai papírjaikon a legalacsonyabb 
kurzuson. Egyedül Koplalaghy Jaroszláv kontreminőrgrófot 
nem érintette a krach, mert ő jó ánduuggal egész latifundiumát 
kosztba adta báró Wewrewshegyy Dávidnak anno dacumál.

Mo hány Berci kétségbeesetten káromkodott, hogy zsidók 
hiányában nem sütheti el antisémita heccelödéseit s így özve
gyünk baloldalán lelt vigaszt, aki is a szüretet azzal nyitotta 
meg, hogy egy óriási szőlőbogyót személyesen csippentett le 
és e szemet Mokány Berci kackiás bajsza alá dugta. Mokány 
a „szemet-szemért4* elve alapján viszont özvegyünket csipe
gette. E fokozódó fejleményeket és mindkettőjüket három lé
pésről Daru Illés csendőrkáplár villogó szemekkel és csillogó 
szuronnyal kisérte. Eisa v. Kuhschnappel guvemánt, aki mani- 
kürollóval böngészett a bogyók között, aszúval telt puttonyát 
Lohoghy Lehel felelősünk karjaiba sózta, aki a guvernánt e 
nem remélt terhével nem győzött a dombról lefelé loholni.

Három mozsárpukkanás jelezte, hogy a szüreti mulatság 
pièce de resistance-a következik. Ugvanis e célra kibővített 
hordóban özvegyünk must-taposása volt az ünnep kiúja. özv. 
Kuczordné ez alkalomra azsúros selyemzoknikat húzott, nya
kán valódi nyulszkínboával. testét pedig legújabb divatú natúr 
libabőrbekecs födte, melynek folyományaként bajadérszerü fá
tyolka kandikált elő. piros-pozsgás térdkalácsait szabadon 
engedve. Ebben a szellemes dekoltázsban rengve-ringva lei tette 
el saját kreációiú must-táncát. Míg Eisa v. Kuhschnappel a 
présházból gukkerrel és irigységgel szemlélte Putifámé csáb- 
mozdulatait, addig Tüdő Zsiga legifjabbik purdéja a legújabb 
fox bluest nyekergette nyirettyűjén, özvegyünk teljes extázis
bán és hiszteorétikus shimmy-lábtechnikájával szétrugta a 
hordó dongáit és egy vesevelőtrázó rikkanással a mustba 
rogyott. Fölcsattanó örömrivalgás reszkettette meg a szőlő
domb oldalát s az imádók kara hasravágódva szürcsölte az 
édes nektárt.

Mikor már Borbolya Bálint nv. főkortes is teleszítta magát 
s búböffenetei jelentkeztek, ez olimpusi mámorból fölocsudva, 
Mokány Berci és Daru Illés egyesült erővel kicipelték özve
gyünket a ruskós törkölyből. Az elázott baiadér-lepelból Mucsa 
íérfiai egy-egy slájfnit szakítottak a felejthetetlen pillanat em
lékéül. Amikor özvegyünk a présház dikóián tíz perc múlva 
magához tért. rémülten takarta el arcát. Daru Illés csend- és 
közerkölcsrendészeti tizedes az izgalmas intermezzónak azzal 
vetett véget, hogy kalapjáról a kakastollat gyorsan lekapta és 
özvegyünk ölébe dobta.

Most már csak a tűzijáték és a paprikamalom előtti népies 
táncverseny volt hátra. De a malom bérlői (Szróli és Sdii urak) 
egész Mucsa petróleumvilágitását beszüntették, mert a község 
nem volt hajlandó a lámpagyuitogató fizetését előlegezni. Éjfél- 
után, szinte végszóra, tüzijátékszerű lángnyelvek csapdostak 
föl, az egész község határát bevilágítva. E tündéri látványra az 
egész társaság, úgy ahogy volt, Ruczaháti Tarjagoss Illés csáb- 
szónoklatának hatása alatt, a tűz irányába bódultán tódult, 
lódult, vonult, nyomult s a tömeghisztéria egységes szimptó- 
máival egész éjjel kéjjel gyönyörködött a Vörös Malom égésé
ben. E dekadens élvezetben senkisem gondolt az oltásra, mind
addig, amíg az égő paprikától valamennyien triiszkölni kezd
tek és haza rohantak. --------o--------

Fajvédők így magyarázzák
— Te, mi az, hogy Bethlen rekonstrukciót hirdet?
— A fene tudja! Biztosan vissza akarja hozni a Kohnokat.

Zsoké és bankár

— Egy jó tanácsot adok. méltóságos úr. Ne tegyen a lo
vamra és akkor nem fog veszteni. Mit kapok ezért a jó tippért?

— Egy tőzsdetippet Ne vegyen Georgiát és akkor maga 
sem fog veszteni.
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fl vörös malom
(Miután a kritikusoknak nem tetszett a Vörös 

malom, vagy legalább is nem merték bevallani, 
hogy tetszik, Molnár Ferenc elhatározta, hogy új 
darabot ír. Megszereztük a vázlatát. Íme :)

L RÉSZ
ADJUNKTUS. — Halló, itt a magasságos mennyek beszél

nek. Kérem a Magisztert, mert a Tudományos Akadémia rög
tön megérkezik, hogy a találmányt megtekintse.

MAGISZTER (fehér frakkban, angyalszárnyakkal, szemén 
monokli, ez y kicsit kövér, a haja ősz. Mit tazadjuk. nazyon 
hasonüt Molnár Ferencre): Jaj, de izgatott vagyok! (Mezszólal
nak a harsonák. A Tudományos Akadémia mezérkezik és a 
közönséz feje fölött fozlal helyet ezy luftballonban, hozy érde
kesebb lezyen. Berzeviczy mint elnök nem szól ezy szót sem. 
hazyja Pekárt beszélni.)

PÉKÁR. — No lássuk azt a találmányt!
MAGISZTER. — Magas Akadémia! (Mint már jeleztük, na

zyon mazasan ülnek.) Én húszéves drámaírói működésem alatt 
olyan gépet szerkesztettem, amely öt perc alatt a legsötétebb 
kritikusból is jó. elnéző kritikust teremt.

PÉKÁR. — Az elnök úr kérdezted, hogy mi van benne, de 
mit tagadjam, engem is érdekel.

MAGISZTER. — Minden van benne. Lira, humor, érzékiség, 
dicsőség, kommüniké, darabforditás. Beőthy-vacsora, letegezés, 
protekció, baráti kölcsön, szerelmi tanácsadó. (Fölsorolja a szó
tár összes főneveit.)

PÉKÁR. — Egyéb semmi sincs benne?
MAGISZTER. — De igen. egy új vegyi anyag. Én irigység- 

ölőnek neveztem el. Garantáltan megöli az irigységet. Jobb. 
mint Ditriechstein.

PÉKÁR. — Talán kezdjük el.
MAGISZTER. — Apropó, nő is van benne. Mima. az égi és 

földi szerelem megtestesitôie. (A  Cunard Une ezyik kis pro
pellerjén mezlelenik Darvas a proszcénium-páholyban.)

A MAGAS AKADÉMIA. — Ejha! Ejha! (Mindenki csettint 
a nyelvével.)

MAGISZTER. — Nem akarom, hogy azt mondják, hogy 
csalás. Tessék, itt vetítem oz Otthont, válasszák ki a legsöté
tebb kritikust. (A  bal sarokban mezjelenik az irók klubja. Ez.v 
nagy asztalnál kritikusok kritizálnak és paroliznak.)

ELSŐ KRITIKUS (cvikkeres. kissé kiállhatatlan): Alapjá
ban véve a legtehetségtelenebb, de egyszer, régen „—o—44 alá
írással irt egy tűrhető krokit.

MAGISZTER. — Nem kell. ez nem elég rosszmájú.
MÁSODIK KRITIKUS (ifjú és bohó): Én méd nem tudót 

olvaszni, cat Írni de azt mondját a fiút az óvodában, hód 
a Molnár báci olvaszni tud .. .

MAGISZTER. — Nem kell. nem elég kretén.. .
HARMADIK KRITIKUS (csak a saját darabja tetszik neki): 

Én nem vagyok elfogult, mert hiszen az én darabjaim nagy 
sikerrel mennek a Pitli-kabáréban és elismerem, hogy a cím 
nagyon jó. Vörös malom! Kitűnő. Úgy hagyja magát fordítani. 
Moulin rouge,’ Rote Mühle!

MAGISZTER. — Nem elég rosszmájú. A címet jónak találta.
NEGYEDIK KRITIKUS (kövér, rossz szazú): Valami Mol

nár nevezetű új iró darabjáról Írtam a minap a ..Kontremin és 
Vidéke4* című lapban. Nem tudjátok, ki az az ember? Kezdőnek 
elég tehetségtelen, viszont tehetségtelennek éppenséggel nem 
kezdő.« A Q ,S p E R } _ B. le a iîé , 6, |

(Hordárok elrabolják az Otthonból. A főpincér szomorúan 
néz utána.)

MAGISZTER. — Míg az Otthonból a 33-as villamoson ide
érkezik. addig beletelik egy-két évszázad. Kérem a magas ven
dégeket, addig méltóztassanak a legújabb lakbérrendeletet 
tanulmányozni. (Derültséz és füzzöny)

II. RÉSZ
A ROSSZMÁJÚ KRITIKUS. — Jaj, engedjenek el. én nem 

csináltam semmit. Én jó kritikus vagyok, mert egyáltalán nem 
értek a dramaturgiához.

MAGISZTER. — Dobjátok J)e a gépbe!
(Két statiszta bedobja a rosszmájú kritikust a malomba. A 

háttérben színváltozás. a szinizazzató szobája.)
A DIREKTOR. — Hát nézze, kedves barátom, itt van egy 

japán vígjáték, ezt fordítsa le. de sürgős, mert 1987-ben a jubi
leumra ezt akarjuk előadni.

A ROSSZMÁJÚ. — Direktorom, nem tudok japánul.
A DIREKTOR. — Annyi baj legyen, drágám. Lengyel Meny

hért sem tud, mégis jól megírta a Taifunt... Különben itt 
van a német fordítása ...

A ROSSZMÁJÚ. — Direktorom* ha én németül tudnék...
A DIREKTOR. — Nem baj, majd megtanul. Itt van két mill 

előleg. Mit szól a slágerünkhöz?
A ROSSZMÁJÚ. — Na. ami azt illeti, erre vonatkozóan ki

jelentem, h ogy... (Dadoz.)
(A  zépen mezszólal a iósázielző.)
ANGYALKÁK ÉS BALLERINÁK KARA. — Ej! Ej ! Nem 

merte levágni!
(Színváltozás. Naz.v vacsora Mimánál.)

MIMA. — Esküszöm, hogy esküszöm.
A ROSSZMÁJÚ. — A Bajor Gizi ezt másképp csinálná!
MIMA. — De mit csináljak, ha oly nagyon szeretlek. Meg

halok a hercig pocakodért, a zöld fogaidért, a ronda vigyor
gásodért, a hazugságaidért, a rothadt májadért, a tied vagyok^ 
a tied ... csak egyszer mondd azt, hogy jó voltam. Mondd, 
hogy jó voltam. (Az ölébe ül és aranycizarettatárcát ajándé
koz neki.)

A ROSSZMÁJÚ (diktál): Jók voltak még Darvas Lili és 
Gellért Lajos ...

ANGYALKÁK ÉS BALLERINÁK.— Ej! Ej! Dicsért valamit!
MAGISZTER. — Fiókák, rakjatok a tűzre! Magas Akadé

mia. most jön a főmutatvány.
MIMA. — Nézd, rosszmájúm, a tied vagyok, csak tőled aka

rok szerepet és gyereket, csak egyre kérlek, egv szóra, mondd 
azt, hogy a Molnár is tud írni. na nem nagyon, ahogy ti tudtok, 
hanem csak egy kicsit. . .  tud im i. . ,

A ROSSZMÁJÚ (ord ít): Nem!
MAGISZTER. — Elromlott a rotációs malom. Vissza az 

egész! Valami tévedés.
MIMA (ismétel): ...nem  nagyon, ahogy ti tudtok, hanem 

csak egy kicsit. . .  tud im i.. .
A ROSSZMÁJÚ. — Nem! Nem! Soha!
MAGISZTER. — Krach in die Melone! Nem lehet vele bol

dogulni. Elfogadja a fordítást, elfogadja a csókokat, de a gép 
mégsem bir vele. Van a lelke mélyén valami tehetetlen irigy
ség, amit nem tud fölolvasztani maga dr. Sexpir sem a kiváló 
belgyógyász. Voilà!

(A  malom eltűnik. Drámaírók kara kilép a füzzöny elé.)
DRÁMAÍRÓK KARA (lenéznek a Mazyar Színház pénz

tárához): Jaj de jó volna enni egy' keveset abból a jó tantiém- 
ból! (Füzzöny)

--------. --------  STELLA ADORJÁN
Pesti tempó szerint

í.
Névtelen kis kritikusok könnyen szert tehetnek névre, ha 

Molnár Ferenc világhírébe csimpaszkodnak. A mesébe Is bele
került a bolha, aki az oroszlánnak akart ártani.

2.
— Hallatlan! A Magyar-Szinház már a rossz kritikát is so

ronként fizeti.
— Micsoda badar beszéd ez!
— No hallja, hát azért dűl úgy a publikum t A vörös ma- 

lom”-hoz.
3.

.Molnár Ferenc. — Még. egy ilyen bukás és az egész 
vagyonom jövedelmi adóra megy.

4.
Egy irigy szerző-kritikus. — Ha nekem valaha ilyen sike

rem volna egy bukással!
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5.
Egy másik irigy szerző. — Az ördögbe is ! . . .  Ennél a 

Molnár Francinál még a bukás is legalább száz előadásig tart.

Az Operában

— Hiába beszélnek, mégis csak rossz itt az akusztika. 
Nézz csak körül a nézőtéren. Még a legszebb hang se tudja 
betölteni — o—

Nem igaz,
hogy Márk Lajos festőművész a zürichi jegyzésre való te

kintettel, nevét Frank-ra valorizálta:
hogy a Király Színházba „Mézeshalácsu-zsd\ kell esténként 

csalogatni a közönséget:
hogy az Operaházat a tőzsdei bessz miatt hosszabb időre 

bezárják:
hogy Drégely Gábor hangosan szidta A vörös malmot: 
hogy Molnár Ferenc „A vörös malom44 külföldi tantiémieit 

máj- és epebajos kritikusok önsegélyző egyesületének engedi át: 
hogy Fedők Sári örült „A vörös malom44 bukása sikerének. 

--------o—------
______________________ Nyilttér______________________

Miután a fővárosi Kurzus-cirkusszal kötött szerződésem 
ez év végén lejár, közfeltünést keltő lipicai táltosommal min
dennemű cirkuszi erőszakmában hajlandó vagyok bemutat
kozni. "Referenciák Csilléri- n U A m  c e  \\rr\i c c
nél és Jancsi bohócnál. L H A K L t o  W U L r r

Cirkusz-hír
Zoli, a törpe és Jancsi, a bohóc kijelentették, hogy nem 

tagjai az „01ympia44-cirkusz igazgatóságának. Figyelmébe 
ajáljuk a főváros tanácsának, hogy miután nevezettek eseté
ben inkompatibilitás nem forog fönn. nyugodt lélekkel behív- 
hatók a cirkuszigazgatásra aspiráló törvényhatósági bizottsági
tagok h e l y é r e . ------------------

Egy. kis táblázat
Kezdetben vala a destrukció (építés).
Aztán jött a konstrukció (rombolás).
Most következik a rekonstrukció (??).
Mikor jön végre a — redestrukció?

--------o -------
Szöllősi Zsigmond — könyvkereskedő

— Tudod-e, ki a legönzetlenebb iró Magyarországon?
— Eleven nincs.
— Dehogy nincs! Szőllősi Zsigmond. 0  minden irótársa 

könyvét árulja a boltjában.

A p ró  se p rő
Dénes horgászik. Barátom, Dénes beszélte el:
— Tudódj a feleségem szeretné, ha valamilyen sportban 

ügyeskednék, hogy kissé lesoványodjam, de lusta vagyok 
az ilyesmihez és szeretek hízni. A kényelmet is szeretem, 
már pedig egyik sport sem olyan kényelmes, hogy mellette 
ülni vagy feküdni lehessen. A sportok egy része ugra-bugrá- 
lással, más része a karnak kificamításával vagy egyéb test
részek megstrapálásával van egybekötve. Még a horgászat 
felelne meg a legjobban, de ez talán nem is annyira sport, 
mint türelmi játék. A hal játszik az emberrel: ki unja meg 
előbb? Barátom, egy álló hétig napi tizennyolc órán át ma
gyaráztam annak a buta halnak, hogy milyen jó falat lóg a 
horgon, de még sem harapott bele. Azt mondtam neki:

— Nézd, pajtás, magam is ebből a gilisztából ettem ebédre, 
ilyen pompásat még a Ritzben sem adnak!

De azt hiszem, a hal nemcsak néma, hanem süket is. mert 
rám sem hederitett. Ekkor dühös lettem s elhatároztam, hogy 
bosszút állok a nyavalyás halon és teljesen kirekesztem őt 
a játékból. Igaz, hogy a feleségem előtt is resteltem, hogy 
nem fogtam még egyetlen fia-halat sem. Tudniillik a fele
ségem úgy hat óra tájban meg szokott látogatni. Elég az 
hozzá, hogy félhatkor kihúztam a horgot, ráakasztottam a 
vásárcsarnoki kofánál tízezer koronáért kifogott halacskát és 
vártam a feleségemet. Mikor megérkezett, diadallal rántottam 
ki a szerszámot a vízből s fölkiáltottam:

— Oda nézz!
A feleségem kérdő tekintettel bámészkodott rám. Elhűl

tem a látványtól. A horog teljesen üres volt, még a giliszta 
is hiányzott róla. Barátom, belenéztem a vízbe, hát mit lát
tam? A nyomorult hal, szájában a gilisztával, röhögve úszott 
vissza haiotázó, kárörvendő kollégái köze.

-------- o--------
Találós kérdés, felelet nélkül

Ha olcsóság van. senkisem vesz. ha drágaság van. mindenki 
vesz. Mi ez?

Ha olcsóság van. mindenki elad, ha drágaság van. senkisem 
ad el. Mi ez? -------- c--------

Destruktív töprengés
— Vájjon a német fajvédőknek viszont csupa magyar vezé- 

rük van? -------- o -------

— ügy látszik, vége a neved varázsának, János.
Teleszky. — Azt hiszed?
— De mennyire! Most már mindenki tudja, hogy nem te 

leszel pénzügyminiszter és mégis általános a gazdasági 
pangás.
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SZERKESZTŐSÉG :
Itt aztán megszűnik az a ronda politika. Mert 
ebben, 1.1. ebben a nagy besszben mindenki egy KIADÓHIVATAL?

TŐZSDEI CSÚZDA formán benne van: fajvédő és fejvédő, tányér
sapkás és sabeszdeküs, fokosos és fokbagymá-

KOSZTOLÁNYI-UCCA

FELELŐS SZERKESZTŐ : INZOL VENCEL sos. Éljen tehát a nagy bessz, amely csodát 
müveit: egy táborba terelte az egész országot.

FELELŐS KIADÓ : SLEMÁZ L.

A kosztpénz a besszben alaposan 
leszállt Valamennyi tözsdésné kese
reg, hogy férjük leszállította a heti 
kosztpénzt *

A szardínia-piacról az a hír érke
zett hogy a „Győri Olaj" nagy ár
folyamvesztesége következtében ol
csóbb lett az olajos hal is. Általában 
nemcsak a szardíniák, hanem mind
azok, akik olajban ülnek, elvesztették 
a fejüket *

Mussolini annak közlését kéri, hogy 
álhír, mintha a „Fegyver" azért esett 
volna, mert ö kiadta a kezéből. Ugyan
ennek megállapítását kérik az összes 
magyar (és sváb) ál-Mussolinik.

A vadpiacon nagy a kínálat. A „Re
naissance" csodaszarvast egy másik % 
színház bakot lőtt

Egy pofon utóhangja
A héten valaki pofont kapott a tőzs

dén. A szegény nem csinált nagy ká- 
zust, csak végigsimitva pirosra da
gadt arcát, csöndesen megjegyezte •

— És még ezt hívják gyönge kéz- 
nek!

A leégettek kórusa:
— Szent Isten! És a tetejébe még 

Hegedűs Lóránt is most készül haza...

Autózók figyelmébe
Tőzsdedifferencián autózók, figyeljé

tek meg egy bölcs aggastyán intel
mét, amely imigyen szól:

,.Ne tégy szert autóra. —•'
Hogy le ne mondj róla."

A Szfinksz kérdése:

Mikor van hossz?
— Biztos ismertetőjelek —

1. Ha a Zsírót szidják.
2. Ha a zsidót szidják.
3. Ha minden tőzsdés szabadlábon

van.
4. Ha mindenki tagadja hogy nyer.
5. Ha mindenki tartja a papírját — 

a legközelebbi besszig.
6. Ha a fapapirok azt hiszik, hogy

az égig nőnek.
7. Ha több az autó-katasztrófa.
8. Ha nem megy vissza annyi par- 

thie.
9. Ha az orrokon nem ütközik ki 

olyan túlzottan a faji jelleg.
10. Ha a mulatókban kevesebb feke

tét rendelnek.

— A Roth-bank is bankrott lett?

A TŐZSDEKLUBBAN

— Mi ez? Hosszban öt kellett volna 
belőle, besszben elég egy is.

— Na hallod!... Tőzsdenap. .
*

— Ejnye, de jó kedved van! Melyik 
lábaddal keltél föl ma?

— A szabadlábammal.
*

— Tegnap elcsaptam a sofőrömet. 
Képzeljétek már harmadszor hajt té
vedésből a tőzsde helyett a főkapi
tányságra.

— Szamár vagy! Egy ilyen tájéko
zott embert meg kell becsülni.

Műnyelven
— Na, mi van veled?
— Ganz faiig vagyok. És te?
—  Ó/űtig.

Részvényben van a hozomány
— Aj jajai ! . . .  aj jajai ! . . .
— Mit jajgatsz úgy?
— Most tudtam meg, hogy az 

augusztusi hosszban — szerelemből 
nősültem.

Tőzsde-rengés után
— Ki boldogabb? Aki részvénysör

től berúgott, vagy aki kirúgta a sör- 
részvényt?

Találós kérdés
Ha minden papir már csak a régi 

árfolyama felébe kerül, mibe kerül 
akkor a tőzsde játékos? (VQjvQ)

Iskolában
— Mondj egy súlymértéket.
— Kiló.
— Egy űrmértéket.
— Liter.
— És egy hosszmértéket
— Ganz-Danubius.

Tőzsdei töprengés
— Vájjon befűthetünk-e a szén- és 

fapapirokkal ?T Á R C A
A csodatőzsér*

— Szabadon és szabadlábon „A csoda- 
szarvas" után —

I. FÖLVONÁS: Nebbich Izor ék
szerész avval dicsekszik kávéházi 
törzsasztalánál. hogy bizományosa 
soha a legkisebb „brejtét** sem vágja 
ki belőle, emellett előre közli vele az 
összes jó tippeket s a kosztpénzt is 
mindig saját áron számolja el. Barátai 
megjegyzik, hogy ilyen bizományos 
nem létezik. Nebbich próbát ajánl.

II. FÖLVONÁS: Bléd és Chammer 
irodájában. Nebbich barátja, dr. Zsi-

* Csodaj l fizetett kommüniké.

vány Iván 5 milliót ad Blédéknek 
6%-on kosztba. Nebbich öt perc múlva 
5%-on kapja Blédéktől az 5 milliót, 
Nebbichnek ez érthetetlen, s úgy gon
dolja, hogy valami turpisság (petite) 
lappang a dolog mögött. Barátai is 
ugratják, mire visszasiet az irodába s 
azt mondja, hogy őneki ne számolják 
el 5#/#-on, szívesen fizet ő 7%-ot is, 
tudja, hogy valamiből csak élni kell. 
Egyúttal megbízást ad két kötés Rima 
vételére, két ponttal a legmagasabb 
árfolyam fölött. Mert úgymond, úgy 
is tudja, hogy minden tőzsdés csal. ő  
legalább tudni akarja, hogy mikor és 
mennyivel csapják be.

III. FÖLVONÁS: így is lön. Nebbich 
papírokat vásároltat, mindig a leg

magasabb árfolyam fölött s eladatja 
azokat Blédékkel a legalacsonyabb 
árfolyam alatt. Bonra ad nekik millió
kat s ugyanaznap ugyanazt az össze
get 20%-kal kosztba veszi tőlük. És ez 
még mindig nem elég neki. Még min
dig nem hiszi el, hogy becsapják. Tel
jes bizonyosságot akar. Eladatja te
hát a céggel összés papírjait, de még 
kasszanap előtt amerikai vízumot sze
rez a tulajdonosoknak, hogy azok pén
zével az újvilágba lógjanak. Ezek azt 
meg is teszik — egy tócsa győri olaj 
hátrahagyásával. Nebbich most már 
mit tehet? Bánatában a tócsába fojtja 
magát.

BEFEJEZÉS: így bukik meg egy 
csodatőzsér. NIMRÓD
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A  r u h a t á r b a n

Rassay (Vázsonyihoz) : Mi nem megyünk be, mert úgy látom, a ruhatár kötelező és az egész mulatság nagyon sokba kerül.

Férjvadászat
vagy: A sárga kosár titka

— Izgalmas filmszkeccs 3 fölvonásban — 

SZEMÉLYEK
Kardos Teddy, tardoskeddi képviselő (gyolcsárúban)
Noék Elli, egy pesti fruska
özv. Vaculekné, a mamaI. F Ö L V O N A S

Szin: ligeti kávéház. Feketéző bakák, bakázó feketék, egész
ségesek és feleségesek, barátok és felebarátok, mások és fele- 
roások. Teddy és Elli addig szemeznek egymással, mígnem 

Teddy az asztalukhoz ül, rendel 4—8-ig és fizet.

Vaculekné. — ...h á t legyen, Kardos úr, elfogadjuk a meg
hívását, megyünk holnap csónakázni.

Elli. — De most nem szabad hazakisérnie, mert mi nagyon 
Puritán család vagyunk . . .  tehát holnap.. .

Teddy (immár fülig boldogan.) Kezeiket csókolom... 
Fllike, pá! II. F Ö L V O N A S  (FIL M )

A ligeti tó partján találkozik a triumvirátus. Teddy hóditó 
Probellerellentengernagyi ruhában Elli lengén öltözve, a mamá- 
nak akkora a dekoltázsa, hogy majd kiesik belőle. A karján 
Eyékényfonatú kosár, melyből időnként szőlőt szemez. Teddy 
Csónakba tessékeli a hölgyeket. A fiatalok a csónak orrában 
ketten, Vaculekné, mint egyensúly, a farában helyezkedik el.

„Amerre himbálódva úszik a csolnak,
A habok két boldog fiatalt locsolnak.4* (Fölirás.)

A mama egykedvűen majszol, Elli biztatja a fiút, hogy 
beszélhet hangosan,

„Lévén a csöndes mutter olyan süket.
Hogy nem hallja a beszélgetésüket.44 (Fölirás.)

Az ifjú csókolózik, Vaculekné egyre buzgóbban motoszkál 
a kosarában. Tekintettel ama körülményre, hogy túlságosan 
kéznél vannak Elli lábai, a fiú pillanatnyi elmezavarában ki- 
jelenti, hogy Elli nélkül szovjetrubel az élet. A mama az égi 
központra néz esdően, hogy ezt a házasságot odafönt mi
előbb kössék össze. III. F Ö L V O N A S
Szin: Törvényterem. Bírák, kacsalábon forgó zsurnaliszták, a 
vádlottak padján Kardos. Vaculekné szája dekolhátva: ki
tetszik a nyelve. Karján ama sárga kosár. Elli karján ellenben 

pólyásbaba.
Elnök (a vádlotthoz.) Bűnösnek érzi magát?
Vádlott (sokatmondóan hallgat).
Vaculekné. — Házasságot igén* ez az úr, elcsavarta a 

tejét egyetlen leányomak és most nem akarja elvenni...
Elnök. — Tudják bizonyítani, hogy vádlott tényleg házas

sági Ígéretet tett4?
Vaculekné. — O j jé ! (Előveszi a kosarat, kiemel belőle egy 

gramofonnélküli tö lcsért... pardon: megfordítva. rátesz egy 
lemezt, fölkurblizza.)

Gramofon (recsegve.) Esküszöm, Eilikém, hogy feleségül 
veszlek.. .

ügyész. — Szóval ön fölvételt készített a csónakban.. .  A 
vádat beigazoltnak kell tekintenem...

Védő. — Kérem, méltóztassanak elrendelni, hogy a sérel
mezettnél lévő corpus delicti tétessék tisztába, m ert...

(Bíróság félrevonul. 5 perc múlva:)
Elnök. — ...alapján Kardos Teddy vádlottat a beigazolt 

vád következtében életfogytiglani házasságra ítéljük.
(Abrosz és ágy terítő mint függöny.) c. n.

Nyilatkozat
Alulírottak tévedések elkerülése végett közöljük, hogy a most 

megnyitásra kerülő fajbaromfi-kiállitáson nem veszünk részt.
A faivédők
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Akkurátus Péter
— Korunk hősei —

ö  az. aki nem ad pénzt kosztba, mert nincs neki pénze. 
Akkor sem adna. ha volna, mert az uzsora, ö  jelentkezett elő
ször önként a frontra, ö  fektette bele egész kis vagyonkáját 
hadikölcsönbe. ö  volt az, aki a vörösöknek az első fölhívásra 
átadta a kék pénzt s akinek vagyonkáját Korányi elsőnek bé
lyegezte le. Neki Ígérte Hegedűs Lóránt a pénz stabilizációját, 
mire ő lenyelte — az olcsósági hullámot. Káliay is az ő javára 
füsslizik most külföldön. Neki emelik, direkt az ő kedvéért, a do
hányt. a villamost, az adót és az entrepriz fuvarozási költsé
geit. Tegnap a főpostán találkoztam vele. Az egyik ablak mö
götti hölggyel volt vitája. Helyi ajánlott levelet adott föl. Vett 
először 3000 korona értékben egv kis füzetet, abból kiolvasta, 
mennyi bélyeg kell egy helyi ajánlott levélre. Azután a másik 
ablak mögött megvette a bélveget, a harmadik ablaknál pedig 
föladta az ajánlott levelet.

Büszkén lobogtatja felém a föladóvevényt, a villamostársa
sághoz címezve:

— Látod, müven precíz. lelkiismeretes ember vagyok még 
mindig. Tegnap villamoson mentem. Ott láttam a következő 
táblát lózni:

Kérjük a közönséget, hogy a használt villa
mosjegyeket tépje el, mielőtt eldobná, mert 
ha azokat valaki fölveszi, újra használja, így 
a társulat jövedelme csökken. Ezt pedig kény
telen lenne a közönségre áthárítani, ami újabb 
tarifaemelésre volna alkalom.

Lassan járj, tovább érsz!
Nem mind villamos, ami gázol! Sötétben bujkáló villamoscsalók, reszkessetek !

— Látod, kérlek, — folytatta — ilyen könnyelmű a társulat. 
Arra kéri a közönséget, hogy a használt jegyet dobja el. ha 
eltépve is. És hátha Madár bácsi fölveszi és összeragasztja, 
hogy újra használhassa. Nem. barátom, én tiszta lelkiismeret
tel akarok nyugodtan aludni. Látod, fiam, itt van. most föl
adtam a félig használt jegyet jogos tulajdonosának, a társulat 
igazgatóságának, még -pedig ajánlott levélben, hogy biztosan 
megkapja.

A mentőkért akartam telefonálni, de meggondoltam a dol
got: holnap elmegyek a múzeumba és fölhívom az igazgatóság 
figyelmét Akkurátus Péterre, az utolsó béke-erkölcsü magyarra. 
Ha nem túlságosan drága a spiritusz, belététetem. N—D

Id. Hombár Mihály védőbeszédeiből
Tekintetes Árvizsgáló Bizottság! Igaz 

ugyan, hogy védencem, Kozrtiey Titusz 
szőrtelenítő müintézettuiaidonos ötezer 
koronát kért azért, hogy Lád Manó űr 
anyósának szépen fejlett bajuszát koz
metikus úton eltávolitsa, de kérem figye
lembe venni, bogy anyósok bajuszának 
kiirtása a „luxus44 fogalma alá esik. hiszen 
már önmagában véve az is luxus a mai 
világban, ha anyóst tart az ember, hát 
még ha az anyósnak bajusza van. Az 
anyós nern közszükségleti cikk, amit Lád 
Manó úr bizonyára hajlandó lesz eskü 
alatt vallani, másrészt biztosíthatom a 
tek. Bizottságot, hogy senkisem talál

kozik, aki mint közhasználatú cikket tőle átvenné. Ami luxus, 
az luxus. Ez alapon kérem védencem fölmentését.

Kedves Borsszem Jankó!
Nem tudom, mit akar a kormány a Lakásépítési Állandó Bi

zottság-?. al. Miért menjen az ember a LÁB-hoz, mikor a feibez 
is mehet? Tisztelettel egy építkező.

— Napról napra lesem, mikor jósolják. hogy megszűnik 
az eső.

— És miért fontos ez neked, édesem?
— Tudod, mert azt mondják: eső után köpönyeg. Hát biz

tos, hogy akkor kapok egy HOLZER-iélét.
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Klinikai népdal
Végigmentem az Egyetem-városon, 
Elvesztettem tudós Bársony Jánosom. 
Tudós Bársony Jánosomat nem bánom, 
Csak a zsidó szülőnőket sajnálom.

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

Változnak az idők, 
változnak az apróhirdetések

1913-ban
MEGISMERKEDNÉK olyan csinos* mü
veit és kellemes hajadonnal, aki ko
molyan veszi az életet. Házasság 

nincs kizárva.

1915-ben
MEGISMERKEDNÉK olyan jóképű, 
snájdig leánnyal, elvált vagy özvegy 
asszonykával, aki a hadszíntér mö
götti élet egyhangúságát intim barát

sággal feledtetné.

1923-ban

MEGISMERKEDNÉK oly önálló kere
settel biró elfogadható külsejű nővel, 
aki képesnek tartja magát arra, hogy 
úriemberrel gondtalanul megélhessen. 
Vallás, kor, társadalmi állás és minden 

egyéb mellékes.

Siralmas átértékelés
— A régi egységet is valorizálták 

már Németországban.
— Hogy-hogy?
— Kétség lett belőle.

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

Biró előtt
Biró. —  Hány éves?
Aggszüz. — Huszonkettő.
Biró. — Tessék csak bátran való-’ 

rizálni. --------o--------

Két jelentés
Zsirkay mester íelenti:
’.Jön még a kutyára dér!*4

Kiss Menyhért jelenti:
..Mindenre rájön az a kutya Dréhr!*'

N e m  já rnak .  tú l  a  f a l u  e s z é n

— Mondja meg az urának, Sári néni, fizesse be novemberig az adóját, mert 
attól kezdve tíz percent késedelmi kamat jár.

— Ne fájjon a tekintetes úrnak az a tíz percent. Húsz percentet kosztol a 
pénzünk egy hónapra. Hát még mindig marad tíz.

Ebből is meg lehet élni
A szobalányom névjegyet hoz be. „Molyos Péter iró“ — 

olvasom rajta. Régi iskolatársam. Sovány, ösztövér. szétálló 
fülek, vastag pápaszem. vékony és foszlott kabát. Csak a fog
lalkozása változott. író!?

— Péterkém, — mondom neki — én úgy tudtam, hogy te a 
villamosjegyluxusadóeltitkolásfölfedezési hivatal segédhiva
talának s. hivatalnoka vagy. Mióta vagy itó?

— Tudod, Samukám. — feleli ő — hogy mindig sokat ol
vastam. Egészen addig, amíg a filléres könyvtár nem leit a 
niilliomos könyvtár s a koronás regény tízezerkoronás. Ekkor 
beiratkoztam egy kölcsönkönyvtárba. De amióta ott is ötven
ezer korona a betét, amit egy vastagabb Újhelyi Nándorért 
*el! leszúrni, inkább kosztba adom azt a pénzt. De hogy mégis

Hunyadi János
természetes keserűviz hatása felülmúlhatatlan

legyen valami olvasmányom vasárnap délutánra, hát hétköz
nap irok a szabad időmben és vasárnap elolvasom, amit hét
köznap írtam.

— Na és ebből meg is élsz?
g— A legfényesebben! (No, hogy itt nem hazudott nagyot, 

azt láttam a zakkóján, éppen elég fényes volt.) Tudod, van 
egy gazdag és fukar nagybátyám. Annak szoktam az Írásai
mat fölolvasni, ö t mindig annyira fölizgatják ezek a dolgok, 
hogy fölolvasás után elküld a patikába brómsóért, mert más
ként nem tudna elaludni. De én csak a szomszéd fűszeresnél 
veszek marhasót s az árkülönbözetből fényesen megélek.

— Aztán, Péterkém, miért izgul úgy a nagybátyád az Írá
saidon? Talán afféle rablóhistóriák?

— Nem kérlek, hanem azt mondja, az izgatja, hogy ho
gyan lehet ilyen szamárságokat összefirkálni!. . .

Szólt Péter és asztalomon hagyta e kéziratot. Ha föl akar 
izgulni, kedves Jankó, olvassa el maga is. —ród

HÓCIPŐ
sA r c i p ö  k a p h a t ó

JAVÍTHATÓ
NEUMANN GÉZA, Nagymeződ. 44
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| £7 | BARANGOLÁS A SAJTÓ-DZSUNGELBEN | Q

Ezt vedd be!
„Nyugalmazott műszaki főtanácsos temetése. Az elmúlt 

évben legteljesebb harmóniában és szeretetben ünnepelték a 
pécsi földmérési felügyelőség tisztviselőin kivül álló közön
ség bevonásával Ruttkay Vilmos műszaki főtanácsos, a pécsi 
földmérési felügyelőség vezetőjének rövid betegeskedés után 
bekövetkezett elhunytát. Az elhunyt, nagy népszerűségnek ör
vendett (! ) tisztviselő holttestét ma délután 4 órakor a köz
ponti temető ravatalozó termében történt beszentelés után 
helyezték örök nyugalomra.44 (A „Pécsi Lapok"  okt. 5-iki szá
mából.) --------o--------

A „jesiváa-ban

Én fá jo k ... Én fa ju lok ...
Kedves Borsszem Jankó! Néhai Jendrássik Ernő, a híres 

ideggyógyász előtt egy hipohondriás nőpáciense egyszer így 
panaszkodott:

— Tanár úr, nekem úgy fáj a fejem, a fülem, a szemem, 
az orrom, a nyakam, a gyomrom, a szívem, a tüdőm, a ge
rincem a lábam... Tanár ú r... (extázisbán). . .  én fájok!

A fajsváb Lehner-Friedrich-Haller-Ulain-társaság ezt így 
mondaná:

— Nekem olyan faj a nevem, nekem olyan faj a nyelvem, 
a szívem, az észjárásom, a becsületem, a politikám...  Doktor 
ú r... én fajulok!

® ®  SZERKESZTŐI ÜZENETEK ® ®

— És lehet-e mássalhangzóból magánhangzó?
— Egy kérdés, rebbelében!.. .  Hogyne • lehetne!... Mi

helyt a két hangzó közt a társasviszony valami okból föl- 
bomlik. --------o--------

AMERIKAI HUMOR

Rövid kis perc
Az életbiztosítási kollektor sorba látogatja a lakásokat. 

Az egyik lakásban csak a hatéves kis Jimmyt találja egyedül.
— Hol a mama? — kérdi tőle.
— Elment. De egy perc múlva biztosan visszajön.
— Honnan tudod?
— Mert azt mondta, hogy csak egy percre megy át a 

szomszédba.
— Mikor mondta ezt?
— Két órával ezelőtt. . . ___________________________________

ivO Z u A ^ L M S A O

Kéziratokat és rajzokat nem küld v issza  a szerkesztőség.
A Borsszem Jankó jelen számát október 16-án, kedden 

zártuk le. — Fűzfa. Ejnye azt a . . .  Hogy ilyen Írástudatlan 
legények merik Molnár Ferencen köszörülni áporodott ál
szellemességüket! — K. E. A mostani küldeményben egy 
sem akadt. Mint láthatja, csak válogatva közöljük, azt t. i., 
ami elmés. — §ajó. Egyet itthagytunk magnak. — K—ffy. 
Különbeket várunk. — Sy. Ne csodálkozzék, hogy a Con- 
cordia-malom leégett. Csak követte a tőzsdei árfolyamát A 
liszt ára pedig tűz nélkül is buzgón csapkod a magasba és 
ebben a törekvésében még a tűzoltóság monstre-fecskendői 
sem tudják lehűteni. — Hajnal. Még nem hasad. De mintha 
pirkadna... Egyideig talán még hangolja a lantját. — Pécs 
(Egyetem). És a destruktívnak? — Bécs. — Márka. Kérdé
sét id. Hombár Mihály barátunkhoz tettük át szakszerű el
bírálás végett, ö  fogja eldönteni, vájjon hitelrontás-e az,̂  ha 
azt mondják egy cégrőK hogy „jó márka.44 — Több levélről 
a jövő számban.__________ ,_____________________________

Dr. Just féle Izzólámpa és 
Villamossági r.-t. részvényesei min
den régi részvény után egy új, az 
idei év eredményeiben részesülő rész
vényt vehetnek át, részvényenként 
3C00 K árfolyamon és 200 K kamat- és 
Hletckmegtérités ellenében, a régi 
részvények, illetőleg részvényutalvá
nyok felmutatása mellett a Magyar 
Országos Központi Takarékpénztárnál.

A Magyar Unió Bank r.-t. alaptő
kéjét 500 millió koronára emelte föl, 
miáltal az intézet alaptőkéje és tarta
lékai körülbelül mástélmilliárd koro
nára emelkedtek. A bank Újpesten 
fiókot is nyitott.

A Kőbányai Polgári SerfŐ7őés 
Szeat István Tápszerm üvet r.-t. 
közgvűlése a részvénytőkének 82.500,000 
koronáról 123.750,000 koronára való 
fölemelését határozta el. 41,250 drb új 
részvény kerül kibocsátásra, amely 
teljes részvénymennyiségre az elővé

te l jog 2:1 arányban a régi részvé
nyeseknek biztosittatik. Az elővételi jog 
27 ig részvényenként nettó 100,000 kor. 
lefizetése ellenében a Hitelbanknál és a 
társaság pénztáránál gyakorolható.

A Magyar-Cseh fparbank r.-t. 
rendkívüli közgyűlésén alaptőkéjének 
200 millióról 700 millióra leendő föl
emelését határozta el. Minden 4 régi 
részvényre 5 új vehető át 8000 korona 
ellenében a Magyar-Cseh Iparbank 
pénztáránál. A közgyűlés felhatalmazta 
az igazgatóságot, hogy további 200 
millió névértékű részvényt egy, az 
igazgatóság által alkalmasnak talált 
időpontban bocsáthassa ki.

A M aíyar Várctl Bank alaptő
kéjének 1500 millióra való fölemelését 
határozván e1, az 1923. január 1-töl 
osztalékjogosult új részvényekre az 
elővételi jog 2500 korona árfolyamon 
1:1 arányban a Városi Bank új pénz
tárhelyiségében, vagy a Jelzálog Hitel
banknál délelőtt 9—1-ig gyakorolható

Mint értesülünk, az ezüst- és aranybeváltáson 
kivül brilliánsékszerbeváltás is eszközölhető, IV., Vár
megye-utca 7. Brilliánsbeváltás 10- 12-ig. Pénztári órák 
aranyra és ezüstre 9—5-ig.

Szerkesztik: M o ln á r Jenő és Bé r D ezső  
A  szerkesztésért felelős: M o ln á r  Jenő  

Kiadótulajdonos: B orsszem  Jankó lapkiadó r.-t* 
Igazgató: Szekeres Rudolf

A k á l y h á k  k á l y h á j a  a

»BRENDA«
B á r m e l y  tüzelőanyagra 

a lka lm as!

E kitUn5 folytonégö kályhákat 
gyártja kizárólag

K iü li l e n i  k á l M r a
Budapest, VI., Szondy utca 53. szám 

Telefon: 8-69. Intemrban
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Képrejtvény

A megfejtők között tizenkét Jutalmat sorsolunk ki. Ezen
kívül negyedévenként külön Jutalomban részesül az. aki három 
hónap alatt a legtöbb rébuszt fejtette meg. Jutalmat csak lapunk 
előfizetői nyerhetnek. Jutalmaink a következők:

1. 10 üveg Tavaszi sör. a Polgári Ser
főzde gyártmánya (házhoz szállítva).

4. egy nagy doboz »,Óceán" 
cukrozott gyümölcs.

5. egy üveg „Lysoform",

6. egy üveg Egma-likőr,

7. egy Sphinx-„BI-OZONE"-készlet (egy üveg szájvíz, 
egy doboz kettős francia fogpor, egy tégely fog
paszta),

8. egy darab P. Márkus Emilia arcápoló szappan,

9. egy nagy 
üveg ZoZő 
kölni viz,

10. egy doboz „Uhu" kávépótlék.
11. két pár Ber son-gumisarok (férfiaknak és nőknek),
12. egy nagy palack RAPIDOL folyékony fémtisztit6 szer. 

Fővárosi nyerteseinket fölkérjük, hogy a nyeremény utal- !
ványért, illetve a Jutalomért kiadóhivatalunkban Jelentkezze- j 
nek. Vidéki nyerteseink posta útján kapiák meg a nyeremény- j 
tárgyat.

A Borsszem Jankó 2907. (41.) számában közölt kéorejtvény I 
helyes megfejtése: Házaló

A multheti számunkban megjelent talány helyes megfejté
sét 85-en küldték be. Nyertesek: 1. Müller Emil (Budapest, 
VII., Dohány-u. 34), akinek tíz üveg Polgári Serfőzdéi Tavaszi ! 
sört: 2. Dr. Pallay István (Budapest. IV. Deák Ferenc-u. 15), 
akinek egy doboz „Ovomaltine“ tápszert: 3. Kereskedelmi Kör ! 
(Törökszentmiklósi, amelynek egy nagy doboz „Virág“ -féle j 
dessertet; 4. Zichermann Béla ( Budapest. VII., Király-u. 47), j 
akinek egy nagy doboz ,Oceán“ cukrozott gyümölcsöt: 5. ; 
Zalaszentgróti Kaszinó ( Zalaszentgrót), amelynek egy üveg

„Lysoform“ -ot; 6. Kováts Sándor (Gödöllő), akinek egy üveg 
„EGMA‘4-likőrt; 7. Palotai Hugóné ( Budapest. V., Ügynök-u. 
6), akinek egy Sphinx-, BI-OZONE“-készletet; 8. Kiss Károly 
jegyző ( Nagymágocs). akinek egy darab P. Márkus Emilia- 
szappant; 9. Sokhegyi Mihály (Seregélyes, Fejérm.), akinek 
egy nagy üveg ZoZő kölni vizet; 10. Porgesz M iliY Esztergom, 
Korona-kávéház), akinek egy doboz , Uhu“ kávépótlékot; 11. 
Polesinky Béla (Budapest, I., Győri-út 13). akinek két pár 
Berson-gumisarkot; 12. Jerzsik Sándor (Debrecen, Széchényi- 
u. 1) akinek egy nagy palack „RAPIDÜL*4 folyékony fémtisz- 
titó szert küld a kiadóhivatal.

iwlcrtMi «iraton l
II BORSSZEM MIMIIhires régi évfolyamai megrendelhetők a kiadó- hivatalban és a Kultúra könyvkereskedésében, Budapest, VI., Teréz- körút 5. szám.
Az 1916. évf. 8000 kor.
.  1917. , 8000 .
,  1918. .  8000 .
.  1919. .  8000 .
. 1920. ,  8000 .
. 1921. ,  8000 .

Ingatlanok, gyárak, irodák, üzlet- 
helyiségek, lakások, albérleti szobák

U 1 K 7 Á D  adás-vételi Iroda, V., Zrînyl-ueca 1. 
n U J 4 M K  Telefon : 81-08. (6resham-palota)
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A  s z ín t e l e n  f rá z is

— Miért sirt úgy, Liliké, mikor a vőlegénye levelét olvasta?
— Mert már nem szeret. Azt irta: csókol ezerszer. Mi az az ezer a mai világban?!

(C oto-cikkek
BUDAPEST, IV., KIGYO-UCCA 4. SZ.
F Ó Ü Z L E T : VII., KIRÁLY-UCCA 69. SZ .

Elő fiz e t e k  ö n n e k
a BORSSZEM JANKÓ-ra

negyeaevre zd.imj Korona névértékű elnasznait magyar bélyeg 
beküldése ellenében. JÁSZAI BORISKA bélyegkereskedés 

Budapest, IV., Kossuth Lajos-ucca 6.

n  vér- éa nemi hete*

m w A \
Rendelés egész nap.

Rékéeai-út 8 2 ,1. un . I, a Rókue-kérhé«al esem

^  HUNGARIAN jc^ *W H IS K Y > S .  GIN
\  I VERMOUTH

EGMA
LIKOR-KULONLEGESSÉGEK GYARA

KÖRIS-UCCA 18-20. SZ.

v Ar o si l e r a k a t

EISNER-DROGÉRIA
JÓZSEF FŐHERCEG KAMARAI SZÁLLÍTÓJA. « 

ANORASSY-UT 37. TELEFON : 85-24.

-


