
M a i  s z á m m i k b a m ;  J M I a - a r â c ? » - elm». 
Ara 5000 korona. —- Jugoszláviában 8 dinár. —  Amerikában 10 cent.

Budapest, október 26 (43.) 2961. szám Ötvenhetedik évfolyam, 1924

ORSSZEM JANKÓ
szcrkeszti: MOLNÁR JENÓ

Előfizetési ár Magyarországon : 
Negyedévre. . 5 5 0 0 0  korona

g -  ----------
| S zerkesztőség |

Telefon : Szerkesztőség és kiadó- g és
hivatal 138—05 I  kiadóhivatal

Megjelenik minden vasárnap § Mária Valéria u. 12 g
~ “ ' i— —  ##c—rDACJVSGJVDACJVDi

Új Bizánc

Míg a jámbor férfiak az ijjbetú fölött vitáznak, a pogányok elfoglalják a szent városi.



2. oldal BORSSZEM JANKÓ 43. szám

Anglia választ. Áll a harc 
S ugyan kemény a küzdelem:
Kinek siker, kinek kudarc 
Erik a forró küzdteren.
Ha nem talál a számadás:
Ot,t is heves a támadás 
Es vád villáma sistereg:
De komolyak a misterek.

Ki gyáva komolyabb csatán. 
Itt tort ül jobb merészeken: 
Üres hordók talapzatán 
Áll a vezérkar részegen. 
Egykönnyen ad pofont, puszit. 
Egy likból csitit és uszít 
És ha felé rang és cím int:
A maga borét menti mind.

Be más a mi harcfegyverünk.
Be csúnyább itt a küzdelem!
Mi választatni sem merünk.
Csak dulakodunk szüntelen.
Csúful duhajkodunk csupán.
Érdekelve egymást kupán:
Lapulva küzd, hencegve fut 
S ki győz, — meggyőzni az se tud.

Hitet törünk, szavat szegünk.
Kis senkikből lett valakik.
Britanniánk, az van nekünk,
De brit erkölcs ott nem lakik.
Hallván Macdonald harcirúl.
Arcunk szégyenkezön pirúl 
S fejünkbe forró vér tolul:
Urak, tanuljunk angolul! (JÁSZ)

Cgy his különbség
Tiszta vértben a hadsorok 
Állják az elfoglalt helyet:
A harc elvek körül forog 
S nem fcunkó dönt az érv helyett. 
Bármennyire anyagias;
A bátor brit lovagias.
Viaskodik a katona.
De orvul nem tör rád soha.

Tűnődések
Seiffensteiner Solom ontu l

ö  0  Kűri von Wolff ore sás őztől mondta, 
hódi fi oz olkotmángyro tett esküt, nem pe
dig o Nemzeti Tonácsfo. O Joszl Pénec 
meglátogatott oz üvé borátját. o Jóki 
Strümpöt, okinek szép birtoka volt. Eccer 
sak hívta o Jók! oz ü nájfonlandi kot y diát 
o verondán: „Hitem! Gyere be! Hitem!" 
0 Joszl Pénec nyitvo felei tett o bámulat túl 
o száját: „Te! . . .  Te o kotyádat údj hívod, 
hód Hitem?" — „Nézd sak, bóratóm. — 
felelt o Jaki — nekem jakran kuli mondani 

minden hozugságro: „Hitemre esküszöm". Hát akkor én o 
kotyámro gandalok!" — Cince-conce o Kari von Wolff ore- 
ság. O forradailom ideiin o klerikális ojságnok ez volt o neve 
„Alkotmány". Nú, hát ü erne oz olkotmángyra esküdte.

Nyiltlevél
Ulain Ferenc képviselő oresághoz

On oztot állított Kecskeméten, hód sak o zsidó férjek tód
nak automobilt odni o feleségüknek, o kürüszténgyek pedig 
nem. Ezennel ünt fülszólitok, hód holodéktolonul t ed jen meg 
o tűrvén gyes lépéseket ozok ellen oz ismeretlen gozemberek 
ellen, okik oztot oz automobilt, omit én odtom o feleségemnek, 
ellopták. Ho megkerül oz autó, átengedek ünnek honorár 
fejibe. Fünntartott tisztelettel S. S.

Ô

Történetírók, vigyázat!
A soproni erdészeti és bányászati főiskola hallgatói Írásba 

adták, hogy Nagy-Magyarországot* a zsidók miatt vesztettük 
el. Jó lesz, ha a világ minden nyelvén iró historikusok ezt 
a komoly megállapítást1 tudomásul veszik és könyveiket ilyen 
értelemben korrigálják, mert az még sem engedhető meg, 
hogy' Magyarország pusztulását Amerika. Anglia, Francia- 
ország, Olaszország, Japán, Oroszország s még vagy húsz 
jámbor, derék, tisztességes, senkinek sem ártó ország rová
sára Írják. A soproni diákok jobban tudják a történelmet, 
azért hát vigyázat, historikus urak! Csak semmi történelem- 
hamisítás!

ZSIDÓ HULLÁKAT
K Ö ZK ÍV Á N A TR A  ,

EGYETEM HEZ S Z Á LLÍT
: ENTREPRISE DES BOMBES FUNÉBREDÖS.

ÖT ÉVI FELELŐTLENSÉGETVÁLLALUNK!
||--------------------------------------------------------- --------  M

A tihanyi visszhangnál
Én. — Mit tehet a közvélemény, míg ez a botrány

parlament áll ?
A viszhang. — . . .  lamentál!

BUDAPESTI HÍRESSÉGEK
LXVIII. Dr. GÁL JENŐ

Akármily fényes az ügyvéd-zseni.
Saját ügyét nem tudja védeni, —
Ergo hadd álljon itt a védelem,
A konzekvenciája tiszta:
Adója ián azért nagy s kriminális,
Mert ő az ismert nagy kriminálist a:
S mert nem hiszik el prima vista.
Hogy ki zsidót mer védeni ma itt.
Ellenfelet s nem tőkét gyarapit.

---- o---------
Klebelsberg albumába

— Hogyan, kultuszminiszter úr, ön a fáktól nem látja
az — erdészt? ----  o-------

Hecc és kurzus
— Mi a főkülönbség Wolff Károly és Vázsonyi Vilmos 

között?
— A fő.
— No, ne destruálj! Az. hogy Wolff a heccből kurzust csi

nált, Vázsonyi pedig a kurzusból csinál heccet.
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Uj diàknôta
Ha diák vagy, ne tamilt!
Jobb a régi, mint az út 
S ha a régit se tanultad.
Tudóssá tesz hősi múltad, 

Hetehujahal!

Ha meglátod a zsidót,
Jó, ha ketté hasítod;
Ha hevesied, hasítsd négybe: 
Tanterembe úgyse mégy be, 

Heiehujahai!

Hallgató vagy, ne hallgass.
Mentül többet szavalgass 
S bár zsidómód tenni szégyen:
Még a kezed is beszéljen, 

Heiehujahai!

Ha járnak szád kelepi.
Szépen megkér a Klebi:
—‘ Diák uram, meginstálom. 
Ügyüket majd megvizsgálom: 

Heiehujahai!

És e vizsgán el se buksz,
Ha akár semmit se tudsz.
Ott az átkos egyeteme.
Azt zárják be, — egye fene! 

HejehujahajJ (JAZIG )

a p r ó h ir d e t é s e k  a  h é t r ő l

ELADÓ LÁNYOM megvehető. Olyan ár
tatlan, mint az anyja. Ajánlatokat'„Oltár 

mögött" jeligére kérek.

NOVEMBERI HÁZBÉREMET elcserélem 
harminc mázsa szénre. Avval is be lehet 

fűteni.

DARVAS LILIHEZ hasonlítok, de igé
nyeim kicsinyek. Üvegcipő helyett meg

elégszem egy pár antilop-cipővel is.

KERESETI ADÓM mellől elvesztettem 
a keresetemet. Becsületes megtaláló A kecskeméti szinikerület igazgatója. — A szerepek már ki vannak osztva,
juttassa el hozzám „Szanálás" jeligére. csak még nem tudom, dráma vagy bohózat lesz-e a darab vége.

P rem ié r  előtt

— Vájjon a Magyarság-nak akart 
Klebelsberg szolgálatot tenni, mikor 
„megértette" ? . . .

A két sopron i diák dala
Erdész mellett nem jó lakni,
Fejet szoktak hasogatni,
Tizenhárom ölet meg egy felet* — 
Jaj annak, aki tanulni szeret!

• Ne tessék félre-, illetve destruktív félre érteni.
--------- t-O----------

________APRÓHIRDETÉS________
ELVESZTETTEM irattáskámat az Ok
togontól a Köröndig. Kérem a megtalá
lót. hogy a táskát tartsa meg, csak a 
jutalomdíjat küldje el nekem „Közép- 

osztály" címre a kiadóba.

Bombások albumába
Ki mint vét, úgy arat — diadalt.

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

Persze, a férj!
Barátnők beszélgetnek.
— Hallottad? A Némethék válnak.
— Igazán? És ki a hibás?
— A férj.
— Természetesen. És mondd csak, 

hogy történt?
— Hát úgy. hogy az a szamár várat

lant ment haza.

r SCHAUMBURG-LIPPE 
HERCEG UDVARI 

PINCÉJE, VILLÁNY.
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C fc c r tA v u v n  7 a / n fo ó - a

Marica grófnő
avagy

a nótás főhadnagy
(Világsiker három fölvonásban. Szö

vegé/ irlák Weiner és Grünbaum, ki
fordította Harsányt Zsolt. zenéje va- 
lóái Kálmán )

ELSŐ FÖLVONAS
Török gazdatiszt. — Kedves bátyánk, 

ez nem egy sablonoperett Azt hinnéd, 
hogy én herceg vagyok, pedig csak 
egyszerű gróf vagyok. No lám! Erre 
a fordulatra aztán igazán senki sem 
számított

Az őrnagy, — Star voltál, Feri. az is 
maradsz. Énekelj csak valami szépet 
azért a milliárdért

Török-Kiss (énekel):
Recece, nem vagyok én nótás kapitány, 
Recece, nem járok én mókás paripán. 
Az Unió stárja vagyok én.
Recece. Mercedesen járok én.

Az őrnagy. — Emmán szép volt 
Énekelj még egyet.

Török-Kiss. — Nem én. Nem szándé
kozom én itt maradni. Csak amint egy 
kis pénzt összeszedek, rendbe hozom 
az Unió gazdaságát, visszamegyek a 
Nemzetibe. De csitt megjött az úrnőm.

Lábass-Marica (először leveti a be
lépőjét. aztán elénekli):

Sem a Fedák, sem a Petráss. sem a
Biller,

Sem a Honthy. sem a hires Gilbert
Miller

Nem játszik itt mint veszélyes ellen
lábas,

Magam vagyok a Marica: Jucy Lábass.

Török-Kiss. — Hallod, micsoda vers- 
lábak! Mit gondolsz, mennyit kapott a 
Zsolt ezért a négy sorért a Fővárosi 
Operettszinháztól ?

Lábass (mint Fregolina 16 pazar ru
hát mutat be): Nem a külsőségek a 
fontosak az operettben, hanem az iro
dalom. És a szöveg. Én például most 
beleszeretek a tiszttartómba. Ez va
lami merőben új dolog. Csak ki ne 
süljön a kópéról, hogy herceg, mert 
azt nem élném túl

Faludi (magában): A nótás kapi
tányt biztosan túléled, s az a fontos. 
Esetleg adunk neki 25 előadás fórt 
És a Rátkai jöjjön már. Nem azért 
kapja a dollárokat, hogy az egész éle
tét mézeshetekkel töltse el.

Rátkai (belép): Jöjjön a nagy sláger!

Szép város Kolozsvár.
Én ott lakom a Szamosnál,
A piros reménység,
A havasokon fehérség.

Butulescu. —  Halt! Móric, te csak 
ne izgasd magad! Mióta a piros szín 
magánál a reménység? Vegye föl csak 
zöldre egész nyugodtan!

Lábass. — Istenem, még sose láttam

ilyen operettet. Beleszerettem Török 
tiszttartóba.

Rátkai. — Török szerencséje örök.
(Első nevetés és első függöny)

MÁSODIK FÖLVONAS
Kiss F. (megjelenik mint nótás fő

hadnagy): Hogy tetszem egyenruhá
ban?

Lábass. — És te mit szólsz a 122. 
számú ruhámhoz?

Kiss F. — Remek! Erre muszáj egy 
kis Antónia-jelenetet csinálni:

Mandulafa. mandulafa.
De kevés a virág rajta.

Vaádly Ilona. — Rettenetes! Én va
gyok a szubrett és a táncoskómikus- 
sal csak a színfalak mögött * találko
zom. Hát én nem kapok már egy tisz
tességes tánckettőst? Hol voltál olyan 
sokáig, oh zsupán Rátkai?

Rátkai. — Itt voltam a Blahában, 
leadtam a számomat. Már itt is va
gyok ... (Duett):

Szép a bikaviadal.
Viadal, viadal.
Jókora a diadal.
Diadal, diadal,
Kár, hogy az egész
Fiatal, fiatal.

(Ujráz és ismét ujráz, majd nagy 
nyiltszini változás. A szín átváltozik 
orfeummá. A darab nem változik.)

Latabár-Butulescu. — Miért kell ne
kem ötvenszer mondani egy este, hogy 
Móric, ne izgasd magad?

Rátkai. — Hát ez az, ami éppen 
eredeti és újszerű ebben az operett
ben. De hagyjuk, ím itt jő a finálé.

Lábass. — Szeretlek, de megtörlek, 
mint Derblay Fülöp vas- és gépgyáros 
a gőgös hercegnőt.

Kiss F. — Szeretlek, de megtörlek, 
mint Bethlen Nagyatádit.

Lábass. — Nem, nem leszek a tied, 
csak a harmadik fölvonásban. Hadd 
legyen egyszer így is egy operettben.

(Függöny és Unió-részvények le)

HARMADIK FÖLVONAS
Cecília néni (megérkezik a legutolsó 

pillanatban): Itt van a jó Cecilia néni 
a dollárokkal. Csinálunk valami tranz
akciót azokkal a részvényekkel.

Lábass. — Jókor jön. Már nincs mit 
fölvenni. Látod, egyszerű kalotaszegi 
ruhában törlőm a port Alig 16 millióba 
került.

Rátkai. — Gyerünk, gyerünk. Ne
kem egy matinén is részt kell vennem. 
Már hat órája folyik az előadás...

Latyi. — Móric, te csak ne izgasd 
magad! Nem lehet minden operettet 
olyan rövid idő alatt lejátszani, mint 
az Apuskámafc

Lábass. — Igaza van. Van egy ötle
tem. A bonviván vegye el a prima
donnát, a táncoskómikus a szubrettet. 
Ilyesmi még nem fordult elő.

Kiss F. — Ilyesmi nem fordult elő 
még a legöregebb szarokkal sem.

Rátkai. — Befejezni! Befejezni! 
Vissza kell mennem a Blahába, leadni 
egy számot. Úgyis biztos a 100 jó ház.

Latyi. — Az biztos. És még valami. 
Hogy hamarabb eljutunk a 100-ik elő
adáshoz, mintha Wlassics volna a fő
igazgatónk.

Vaádly (hogy ismét szóhoz jusson):
Miért?

Latyi. — Mert akkor itt is csak 
négyszer játszanánk hetenként... 

(Függöny le, Uniórészvények föl)
STELLA

Színházi strófák
„A házasságok az égben köttetnek"
Az új Csathó-darab címe 
Ily sóhajra birja Hevesit:
„Jól néznénk ki, ha csak azok jönnének, 
Eladó lányok, ifjak és vének.
Akik ezt a frázist beveszik !“

Bökvers
Ha nincsen itt Jeritza,
Telt házzaf megy Maricza.

Fizetésrendezés az Operában
Az Opera pénzszakértői 
Uj problémát fejtegetnek:
Az a kincs lesz a művészek bére, 
Mit a torkukban rejtegetnek.

„Kis muszkák"
Az új Földes-premiéren 
Ott lesz mindenki, aki számit. 
Látjuk a „Hivatalnok urak“-at 
S a régi „Császár katonáiét. 
Eljön majd minden „Terike“
S ta"án minden hiszterike.

Sebestyén operettet keres
A GYOSZ operett-szakosztálya 
Izgatott lehet, mert ez tény:
Nem köztük keres librettistát 
Az a jóorrú Sebestyén.

FÉRJKINZÁS,
FELESÉGNYÚZÁS

c s a k l .

Strindberg-foie csomagolásban
valód*.
Magyarországi vezérképvi elő :

M ó ric z  Zsigm on d
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Egy szerző,
aki mindent elkövet darabja előadása — ellen

Mint ismeretes, Szenes Béla és az 
Unió között kínos konfliktus támadt „Az 
olasz asszony44 bemutatása körül. Az 
Unió mást akar föléptetni Törzs Jenő 
szerepében. Szenes viszont ragaszkodik 
Törzshöz. Ebből kifolyólag nagy tor
zsalkodás, sőt törzsalkedés támadt kö
zöttük.

Az Unió a beteg Törzs Jenővel, Sze
nes viszont a beteg szezonná*’ érvel. 
Szerinte a szezon sokkal betegebb, 
mint Törzs s ebben a rossz konjunk
túrában nem bizhatja darabja sorsát 
más színészre. Kijelenti, hogy irói ön

érzetét sérti ez az eljárás, mert a da
rabnak éppen a Törzsét akarják ki
hagyni. Kimutatja, hogy amennyiben 
a színház bemutatja a darabot, a törzs- 
közönséggel együtt a hatás is elmarad. 
Hangsúlyozza, hogy az ilyen kivéte’es 
eljárást bevételes siker nem koronáz
hatja és azzal a fenyegetéssel zárja le
ve ét, hogy amennyiben a premiért 
mindezek ellenére megtartják, ő is meg
tartja a véleményét a direkcióról. 
Egyébként a premiérre nem megy el 
és a tantiémet nem veszi fö’.

Faludi Jenő, ismert bőkezűsége foly
tán, most kétségbe van esve, hogy a 
tantiém a zsebében marad. Szegény, 
sokat kell neki zsebrevágni!

Farkas Imre és a minisztere
Farkas Imrének, a poéta-zeneszerző

nek van egy mellékfoglalkozása is: 
szabad óráiban mint miniszteri taná
csos dolgozik a honvédelmi miniszté
riumban.

„A nófás kapitányinak, Farkas Imre 
nagysikerű operettjének híre eljutott 
gróf Csáky Károly honvédelmi mi
niszterhez is, aki néhány barátjával 
elment az Operett-szinházba és végig
tapsolta az előadást.

Farkas Imre előadás közben ezt a 
megjegyzést tette a miniszteri láto
gatásról:

— őszintén szólva, drukkolok, mert 
ez az első munkám. amely a miniszte
rem elé kerül.

Színházi beszámoló
Operaházunk ismét műsorába illesz

tette tavalyi nagy sikerét, a „Mály- 
vácska királykisasszony44-t Kedves 
operaházi direkció, én annyiszor pisz
káltam már önöket, (hogy csupán a 
lelkiismeretem szavát követem, mikor 
ezt jóvá akarom tenni és figyelmez
tetem önöket, hogy az idén más világ 
van, mint tavaly volt. Idén csak az 
abszolút kipróbált darabokban van a 
közönségnek bizalma. És hogy meg
mutassam, milyen jó fiú vagyok, adok 
egy tanácsot: a „Mályvácska király kis
asszonyát kereszteljék át „Árvácska 
királykisasszony“ -ra. Száz telt ház 
biztos. S mivel már benne vagyok a 
svungban, a Nemzetinek is adhatok 
tanácsot. Ha netán az az ötlet merülne 
föl, hogy Pékár „Danton“-ját fölújit- 
ják, kereszteljék el a kicsikét D’Antó
niának. *

A Magyar Színháznál van ész. A 
Johanna’4 megbukott. Ezt a bukást 

jóvá kellett tenni. Egy kis jóvátétel
nek a Magyar mindig megtalálja a 
módját. Sőt a „Masamód4’-j£t is. mint 
ezt a legközelebbi Heltai-repriz iga
zolja. *

A Belvárosi Színház egyszer mégis 
csak bemutatja Szenes Béla új víg

játékát. Nem akarok elébe vágni az 
eseményeknek, annyit azonban már 
most megjósolhatok, hogy a prémiér 
után két népszerű dolog lesz Pesten: 
az olasz gyufa és az „Olasz asszony’4. 
A hatása mindkettőnek gyújtó.

A kis Jackie Coogan-ről a legfan
tasztikusabb riportok járták be a vá
rost Szenzációként szellőztették élet
módjának legintimebb dolgait a pesti 
sajtó kimaradt, lemaradt és elmaradt 
Intim Pistái. A kis Jackie-nek a leg
nagyobb bosszúságot az a riporter 
okozta, aki azt irta a kis művészről, 
hogy az interjú alatt az ujját szopta. 
Jackie szerint a riporter szopta az 
ujjából ezt az állítást. tiE SZTE TíK U S

Kohn Mór tanácsa az Operának
Keservesen panaszkodott Kohn Mór, 

hogy nagyon rosszul megy az üzlete 
és már hónapok óta ráfizet

— Miből élsz akkor? — kérdezte 
tőle egy hitsorsos.

— Abból, hogy minden héten há
romszor bezárom a boltom.

*
Az Operaháznak rosszul megy és 

ráfizet Nyilván Kohn Mórtól kapta a 
tanácsot, hogy ilyenkor hetenként há
romszor szünetet kell tartani.

§g

A színházi hét eseményei
A Renaissance-Szinházban Földes 

Imre nagyszerű, mulattató új víg
játéka, a „Kis muszkák44 szombaton, 
vasárnap és hétfőn kerül színre, Som- 
layval, Bérczyvel, Tárayval, Tőkés 
Annival a főszerepekben. Vasárnap dél
után a „Vera Mirceva44 van műsoron.

A Vígszínház eseménye, a „Vadkan44, 
Móricz Zsigmond drámai feszültségű 
színmüve. Lukács Pállal, Hegedűs 
Gyulával és Gombaszögi Fridával a 

•főszerepekben, csütörtökön, pénteken 
és vasárnap kerül színre. Vasárnap dél
után az „Imádom44 van műsoron, szom
baton este „Bunbury44.

A Nótás kapitány párját ritkiló sike
rét elragadó magyar szöveg és nagyszerű 
magyar muzsika alapozta meg. Minden 
este Farkas Imre e .szenzációs sikerű 
operettjét adják a Fővárosi Operettszin- 
házban. Vasárnap délután mérsékelt hely
árakkal a Drótostót kerül szinre.

A Városi Színházban csütörtökön és 
vasárnap a nagysikerű „Mikádó*, pénte
ken a Nemzeti Színház előadásában 
„A szökött katona", szombaton „Mály
vácska királykisasszony* és vasárnap 
délután az „Álarcosbál" kerül sorra.

Xantippe és a férje
— Hogy tűrheti ezt, nagyságos asszony?... A férje állan

dóan Xantippének nevezi...
— Oh, csupa hiúságból teszi az a szamár. Azt hiszi, hogy

ha engem Xantippének mond, őt Sokratosnek nézik.________

YAKKENDOHAZ
IV .,  K i g y ó - u c c a  é s  A p p o n y i - t é r  s a r o k .  
( K l o t i ld - p a lo t a )  :i :i T e le f o n  71-71.

Férfifehémemúek, nyakkendők, nyúlszőrkalapok, 
raglánok és az összes úridivatárúk a legfino
mabb kivitelben. Kereskedők részére nyakkendők 
nagyban a legolcsóbban. A „Selyemszövöde 
r.-t." gyártmányaiból állandóan gazdag választék.

ANTft! INTELMEK
Akkor szoktasd hozzá az uradat a hazugságaidhoz, 

amikor még elhiszi neked.
*

Azt már a férjek is tudják, hogy az asszony akkor a 
legkedvesebb, ha megcsalja őket. Okos feleség ilyen
kor a legszemtelenebb.

*
Lányom, a csókot nem kunyerálják, hanem rabolják. 

Óvakodjál — a koldusoktól.

Harmincnyolcéves korodig azt tehetsz a férfiakkal, S 
amit — ők akarnak. i

* a
Mindjárt az első gyermekednél hárítsd el azt a gya- S 

nusitást, hogy az apjához hasonlít Csak így veheted ! 
elejét további kellemetlenségeknek. (m i) S
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KiraKatrablóK öröme
v a g y : éjjel is lehet a kirakatokat világítani

Ezelőtt : A fene egye meg, de rossz ilyen sötétben dolgozni ! | Most : Ilyen világítás mellett már döfi !

Szenzációs indítványom sürgős szanálási ügyben
Nem az országról van szó. Azt már 

szanálták, mindenki láthatja, csak rá 
kell nézni. Nem is a tőzsdéről van szó. 
Azt is szanálták már, mindenki lát
hatja, csak meg kell nézni az árfolya
mokat. Akiről jelenleg szó van, az 
senki más, mint Castiglioni Camilló. 
Szanálják Castiglionií' vagy nem sza
nálják? — ez itt a kérdés.

Tudniillik:
Annak idején, mikor a Castiglioni- 

ügy nyilvánosságra került, kedvenc 
lapomban, a „Délutáni Fűrészében azt 
olvastam, hogy mindazonáltal és min
denek dacára nincs ok az aggodalomra, 
mert bécsi pénzemberek konzorcioná- 
lis alapon szanáim fogják Castiglionit. 
Na, én ezért aztán nem is aggódtam, 
mindaddig, míg kezembe nem került 
másik kedvenc lapom: az „Esti Fúró4*. 
Ebből azonban megdöbbenéssel érte
sültem róla, hogy — mindenféle ellen
kező híreszteléssel szemben — a Cas
tiglioni érdekében indított akció cső
döt mondott Castiglionit nem szanál
ják. Már éppen elhatároztam, hogy 
mihelyt időm lesz, sajnálni fogom ezt 
a szegény Castiglionit Ekkor azon
ban vettem a rikkancstól egy „Éjjeli 
Trombitáit, amelyben már benne

volt a vastagbetűs, háromhasábos 
megnyugtatás: „Castiglionit mégis sza
nálják44.

— Na. hálistennek, — mondtam ma
gamban, — miközben elolvastam, hogy 
— mindenféle ellenkező híreszteléssel 
szemben — a Banca Commerciale, 
egyesülve a haparandai Krach & Com- 
panie-val és a Budapesti Első Pana 
mázó és Mérleghamisitó Bankkal, ki
fizeti Castiglioni adósságát.

Azonban :
Másnap már megint' azt olvastam a 

„Reggeli Sófár“ -ban, hogy Castiglio
nit mégsem szanálják. Castiglioni egy 
elveszett ember, már be is adta a 
névváltoztatás iránti kérvényét: a 
nevét' Fatiglioni-ra magyarosítja, illetve 
osztrákositja.

És azóta ez így megy állandóan. 
Az ember már nem is fekhet le nyu
godtan aludni, mert nem tudja: mire 
ébred? Szanálják Castiglionit vagy 
nem szanálják?

Úgy látom: szükség van valakire, 
aki ebben a szédületes és döbbenetes 
bizonytalanságban kimondja végre a 
döntő szót

Nem titkolhatom tehát, hogy:
véleményem szerint igenis mind

Interjúm a gyilkossal
Miután kihirdették Froreich előtt az előzetes letartózta

tásról szóló végzést. sikerült őt egy percre elkapnom és meg
interjúvolnom.

Én. — Meg fog engedni néhány kérdést?
Ö. — Csak röviden. Kihűl a vacsorám.
Én. — Kérem, mit érzett ön azon a végzetes éjszaikán. 

amikor az apósát megfojtotta?
ö. — Akkor éppen egy szimfóniát komponáltam...  gé-moll- 

ban... andantinó... és ilyen csekélységekre már igazán nem 
emlékezem.

Én. — Mért nem vallotta be azonnal a gyilkosságot?
Ö. — Mert még nem készült el az utolsó szerzeményem 

és időt akartam nyerni, hogy befejezzem korszakalkotó 
müvemet

Én. — Ön tehát meg van elégedve a munkájával?
ö. — Tökéletesen. De azt hiszem, a végén még változ

tatni fogok. A zenei aláfestés nem elég lá gy .. .  úgy látszik, 
nem voltam diszponálva... De itt elvonulva a világ zajától, 
elvégzem rajta az utolsó, simításokat. Végre elérem azt, ami
ről mindig álmodoztam: halhatatlan leszek. Nevemmel máris

nyájunknak kutyaköí'elességünk, hogy 
ezt a szegény, szerencsétlen Castig
lionit szanáljuk. Ezennel benyúj
tom szerény indítványomat arra vo
natkozólag, hogyan lehet összehozni 
a szanáláshoz szükséges összeget:

1. Minden bécsi és budapesti lakosra 
Castiglioni-pótadó vetendő ki.

2. Minden kávéházban bevezetendő 
a Castiglíoni-számolócédula. Minden 
főúr köteles a cehhet ezen a számoló
cédulán összegezni és az összeghez 
külön ezer koronát hozzászámítani — 
Castiglioni javára.

3. Casiiglioni-napot kell rendezni. 
Minden uccasarkon urna állítandó föl 
ezzel a fölirással: „Csak pár koronát 
szegény Castiglioninak44.

Továbbá:
Most jut eszembe, hogy tulajdon

képpen disznóság azoktól a hitelezők
től. hogy annyit macerálják azt a sze
gény Caisdglionit. A leghelyesebb 
lesz, ha törvényhozás útján kötelezik 
őket, hogy hagyjanak békét szegény
nek, mondjanak le minden követelé
sükről. így  aztán Castiglioni megsza
badul minden adósságától és a fönti 
módon összegyűjtőit pénzekkel talán 
még valami kis exisztenciát is tud ma
gának alapítani, szegényke.

ALIÁSZ

tele vannak a lapok. Tudtam, mindig éreztem, hogy egyszer 
föl fogok emelkedni... a legmagasabbra...

Én. — Talán az akasztófára?
O (magához tér): Miről beszél?
Én. — A gyilkosságról, ha mégengedi.
Ö. — H ja ... ’már el is felejtettem. Azonban kérem, ha már 

emlékcztéiett rá, volna egy kívánságom.
Én. — Parancsoljon. Igazán örülök, hogy végre magába- 

száll és könnyít a lelkén. Mi hát az óhaja?
ö. — Intézkedjék, hogy holnap ebédre almásrétest készít

senek, mert azt nagyon szeretem. DYMI

Aranyköpés
A nő mindig akkor tetszik a legjobban, ha másnak is tetszik.

Esőköpeny350,000 kor.
Hó és sárcipó javítható NEUMANN GÉZÁ-nál
V I . ,  Nagymezö-ucca 5 0 .  (D essewffy -ucca sarok )
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Hiteles riport az egyetemi gezéreszről
Ha még ilyen komoly okuk l e n n e ! . . .

Bot Ernő budapesti joghallgató, a 
„Vekker Bajtársi Egyesület4* tagja, egy 
délelőtt így szolt az egyetemen kollé
gájához, Gummy Botondhoz, a „Vekker 
Bajtársi Egyesület44 elnökéhez:

— Mit szólsz hozzá, kérlekalássan, 
micsoda pehhem van? Most kaptam le
velet Miéitől, a barátnőmtő1, Debrecen
ből, hogy hoünap délelőtt a féltizen- 
kettes gyorssá’ Pestre érkezik.

— Ez pebh? Hiszen úgy tudom, na
gyon szereted Micit.

— Persze. Imádom. Nem is ez a pehh. 
A pehh az, hogy pont holnap íéltizen- 
kettőkor érkezik, holott nekem holnap 
11-től 12 óráiig órám van Krampusz 
tanárnál. Éppen Krampusznál, akinél 
már amúgy is van két abszenciám. Na 
már most: ha Krampusznak eszébe jut 
holnap is névsort olvasni és én megint 
nem vagyok ott, kapok még egy ab- 
szenciát és esetleg el is vesztem a fél
évemet.

— Hm. Ez igaz. Az eset sú yos. De 
majd csak kitalálunk valamit. Gondol

kozni fogok rajta: mit lehetne csinálni, 
hogy mégis kimehess Mici elé az állo
máshoz. Na, szervusz.

Melegen elbúcsúztak. Bot Ernő be
ment az előadásra. Gummy Botond be
ment a legközelebbi korcsmába — gon
dolkozni. *

Mikor óra után Bot Ernő ’ejött az 
udvarra, Botond már várt reá.

— Megvan! — kiáltott felé már mesz- 
sziról. — Szólj azonnal a fiúknak, hogy 
gyülekezzenek itt lenn. A többit majd 
meg’átod.

Bot Ernő végigjárta a termeket és 
pár perc múlva már teljes létszámban 
csoportosultak Gummy Botond körül a 
fiúk, a „Vekker Bajtársi Egyesület44 
tagjai.
. —  E állni a kapukat! — adta ki a 

jelszót Botond. — Igazoltatás lesz.
A fiúk azonnal teljesítették a paran

csot: Nemsokára már jött is az első 
zsidó. A fiúk közü’ vagy húszán rá
rohantak és botokkal, boxerekke? el
kezdték össze-vissza igazolni. Az igazol

tatás vígan folyt mindaddig, míg a 
zsidó egy őrizetlen pillanatban el nem 
menekü’ t.

Mert ilyenek ezek a zsidók. Gyávák. 
Mindjárt elszaladnak.

Szerencsére már jöttek a többi zsi
dók is és így a fiúk rajtuk folytathatták 
a hazafias felbuzdulást.

•
A dó ben megjelenő lapok már tele 

voltak a verekedés hírével. Egy órakor 
már Rrtssay interpellációt intézett a 
verekedések ügyében a kultuszminisz
terhez. Két órakor a kultuszminiszter 
már kijeentette, hogy nem tud ugyan 
haragudni az ifjúságra, de azért bün
tetésből az egyetemet további intézke
désig bezárja.

Gummy Botond barátságosan ütött a 
vállára Bot Ernőnek és így szólt:

— Na látod, ecsém. Van itt ész. Most 
már nyugodtan kimehetsz holnap a 
Mici e3é, nem kapsz abszencját.

— Nagyon kedves vagy, kérekalás- 
san. Igazán nagyon köszönöm.

—  Nincs mit, kérlekalássan. Máskor
is nagyon szívesen. HELLAS
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tegalmaó bihaviaöal a mucsai Stadionban
A fővárosi lokálpolitika meddő harca 

és sok herce-hurca után mégis meg
tartották a spanyol bikaviadalt a mucsai 
MUTE Stadionjában. A hatósági engedélyt 
Titoknok Lajcsi községi eskütt járta ki, 
marhakiviteli passzus alapján s így a tág 
kijáráson a többi marha közt a bikák is 
ki- és bevonulhattak. A főváros elleni tün
tető fölvonulás azonban elmaradt, mivel 
az állatvédő jótékony nőegylet tiltakozott, 
hogy a vasárnapi korzón ténfergő tehene
ket a bikák fölvonulása fölösleges izga
lomba hozza.

Vasárnap délután valóságos spanyolláz 
fogta el Mucsa intelligenciáját, amely bó
dultán tódult a csordajáráson lévő Stadionra. 
Két zsúfolt páholyt Nagyfenekeö Sára pap- 
gazdasszony és özv. Kuczoráné, úgyis mint 
védnöknő, enmaguk töltöttek be.

Mucsa özvegye a szenzációt keltő Pat
ron a Corrida-kosztümöt így kreálta össze : 
Az ellenlábass prima donna pukkasztására 
cummtrucc is strucctoll-applikációk len
gedeztek hálószerű hálóingénekazsurmentes 
résein ; elől sem volt mellékes a drecolltázs.

A viadal nyomban elkezdődött, amint 
elfoglalta helyét a Corrida díszelnöke : don 
Consuelo Gransenyoro Cost Camatos Cas- 
tagnetto. A díszbevonulást Daru Illés

csendőr alguaril corporaló vezette föltűzött 
bajonetosszal. Utána a Pipa-fiúk mint pica- 
dorok kendőnélküli lovon : a vak Söjtörön 
és a hályogos Csipán. Nyomukban a chulok 
és csozék : Tüdő Zsiga Lopez és a granda 
randa pereputtyos, mint cigány bandarilla, 
az indulókat nyekergették. Végül hamisí
tatlan hidalgó grandezzával don Kihóte 
comes comicus Jaroszláv de Koplalaghy^ 
granda espada matadoros csámpázott be. 
A proscenium előtt spany- 1 etikett-com- 
plimen’ossal üdvözölte della donna debella 
Kuczoránét, aki mint Patrona Corrida, a 
megnyitás szimbólumaként ledobta az 
istállókulcsot, amely épp Koplalaghy ko
pasz koponyáján koppant. Nagyot visított 
a karzat, de a spanyol szakértők ezt jó ka- 
baládosznak nyilvánitották.

Kürtszó után a Banderilleros, vagyis az 
uszítás és izgatás következett. Ámde a 
bikfic bikának nem imponált Piroska bátyja 
piros kabátja sem és csak tovább zabáit, 
illetve kérődzött. Még a bombantíero don 
Bajus Pedro Márffy et Compagnonos kézi
gránátosait is oly hidegen fogadta, mint 
egy fagyasztott marha. Végül a főhecc- 
mester : Lendvai-Lehnerosz lendült be a 
porondra s néhány alkoholt bombaszt után 
kajánul jártatta körül mámoros tekintetét,

mintha maga volna az espagnol viasco 
fabricanto. Majd elkapta a szociktól a vörös 
posztót és ingerelni kezdte a legjobb bikát. 
Derűs moraj lavirázott vcgig a szenyorák és 
donnák rúzsos ajkain, mert Sájiné és Szró- 
liné siettek elpletykázni, hogy a vörös lepel 
nem más, mint Nagyfenekeö Sára diszkrét 
barchet ruhadarabja. Szájról-szájra járt a 
bonmot : „Ettől nem vadul a bika !"

Végre a bika unalmában a porond kö
zepére cammogott, amely pillanat alkal
masnak látszott, hogy a nagy Espada, 
Koplalaghy amat- és vitőrgróf átvegye a 
küzdelmet. Piszkálni kezdte a jámbor fene
vadat, aki kedélyes bőgéssel visszavonult 
az istállóba. A Rückwertskoncentrierung 
közben lepotyogott a banderillo, amit ban
dázsnak néztek, s ekkor kisült a turpisság : 
a ravasz vállalkozók Kuczoráné horgolt re- 
liküljével maszkírozták el a tehén tőgyét. 
Finita la commedia ! A mucsai spanyol 
bikaviadal tehénfiaskóval végződött. Az 
elegyes konsternáció közepet e a Pipa-fiúk 
bikacsekkel igazoltat ák a kijövőket a mu
csai numerus clausus alapján, ámde egy 
bandzsal mészáros taglójával kiverte Pipát 
a nyergéből s így a verekedés fej- és faj
nélkülivé fajult. A tettesek gummibottal 
ütik a csendőrök nyomát.

E fiúból . . .  lesz, akárki meglássa
— Hallom, a kedves fia ötödik éve jár az orvosegyetemre. 

Végez már?
— Igen. A zsidókkal.

Vedenek n

Építkezési üveganyagot, 
ablaküveget, 
kertészüveget, 
Siemens-féle drótüveget, 
üvegtéglát, 
tetöcserepet, 
üvegbetüt
- -a.- —  s a a g a g a a  r '

TELE F O N  : 8 - 8 8

BOLGÁR PÁL nál
B U D APES T,

V., A U L IC H -U C C A  8. SZ.

Kedves Borsszem Jankó!
Egy hét óta tudvalevőleg amerikai húsbehozatallal olcsó 

húsakciót rendeznek itt a magyar hús rovására. Szóval az 
amerikai marha és a magyar marha versenyre kelt egymás
sal. Nos, én már előre megjósolhatom magának, kedves 
Jankó, ebben a versenyben nem az amerikaiak fogják elvinni 
a győzelem pálmáját, mert itt minálunk sokkal különb mar
hák vannak, mint túl a tenderen. Tisztelettel egy szakmabeli.

Hangszerek, gramofonok, hanglemez- 
újdonságok engedményes árban

Hangszer-otthon
a  BlÆ  ! L X | l í r  hangszerkészítő mesternél 

1 6 K 6 1 6  Budapest, József-körút 9.
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Gyorsvonaton*
Zúg a vonat szele, mély alagút ide 
Int s ime elnyeli gyorsvonatunk\
Gyújt a kerék heve, perzseli röptibe 
Sínéit ott, ahol elrohanunk.

Surran a sor kocsi, szökken a sok kicsi 
Szikra, csak ontja a lomha kohó,
Izibe fölviszi, játszani elviszi 
Vígan a szél, ez a vén zokogó.

Állomás int ide, díszíti friss, üde 
Orgonafürt: susogó lila lomb,
Illata kellene! Ám a vonat-zene 
Zúg, zakatol: „Tilalom! tilalom/“

Száz tilalom s tagadásnak a szelleme 
Tüti és fékezi Élet-utunk, 
Gyorsvonatunk: a mi Sorsvonatunk! vele 
Vad lihegéssel a sírba futunk.

SZÉCSI FERENC
* Mutatványvers a költő most megjelent „Napra

forgó* című új könyvéből.

Tíz év kórtörténete
1914-ben:

a munkások sztrájkoltak, 
az egyetemi hallgatók tanultak. 

1924-ben:
a munkások tanulnak, 
az egyetemi hallgatók sztrájkolnak.

A  margitszigeti gy ó gy fü rd ő  előtt.

— Hát ez iga7án mesés ! Ötvenezer koronáért autótaxin jöhet ide az ember és 
ráadásul fürdőt is kap.

— Most már csak az kellene, hogy a margitszigeti gyógyfürdőből az egész gazdasági 
életre átcsapjon ez az olcsósági hullám.

Szigorlati kérdések
egy orvoskari Bukovay Absentiushoz

— Hogyan kell szabályosan forgatni a gumibotot a bon
colóasztalnál?

— Könnyebben tud-e fejet beszakitani. mint gyógyítani?
— Megtanulta-e a komoly szakorvosok névsorát, hogy 

esetleges pácienseinek m egfelel orvosi tanácsot tudjon adni?
— Ha egy komplikált műtét előtt* áll, bevallja-e a beteg

nek, hogy 1920—24 közt végezte az egyetemet?
— Hogyan magyarázza meg azt hogy önnél sokkal többet 

tudnak azok, akiknek úgy kellett a fejükbe verni az orvos- 
tudományt?

— És ha mindezekre nem tud felelni, egy utolsó kérdés: 
igaz keresztény létére megengedi-e a lelkiismerete, hogy 
keresztény beteget is kezeljen?

--------o--------
Andrássy-út 7

A fajvédők s a radikálisok
Divat dolgában egy plattformon állnak:

hölgyeknek nélkülözhetetlen

Egyetemi tanrend

Napok T an t á r g y a k

Hétfő Matematikai feladványok ; fejtörés (zsidó fejeken).

Kedd Bevezetés az orvostudományba. Első segélynyújtás 
zsidó hallgatók számára.

Szerda Szabad ( ?) testgvakorlatok : egy csapat bajtárs
iak  szabad két szál zsidó ifjút megrohanni.

Csütörtök Bot-tanika : hogyan keli helyesen elhinteni a eyü- 
löletmagot, hogy zsidóverő bot teremjen belőle.

Péntek Kertészet: Lehner-féle szóvirágok; a gaj ápolása. 
Utána : fenebánya-tan.

Szombat Ifjúsági erőszakelőadás a legfőbb tantárgyból: 
Hogyan szanáljuk a magyar tudomány jó hírnevét.

Vasárnap Ének: Erger-Berger és más „irredenta** nóták. A 
magas C kivágása (a zsidókkal együtt).

Egy vidéki apa sóhaja :
— Mégis csak nehéz dolog lehet az az igazohatási tudo

m ány!... A fiam már hetedik féléve tanulja az egyetemen és 
még mindig nincs kész vele.

Egy kis sajtóhiba
„A magyar egyetem komolyság és tudományos munka 

dolgában verekszik a művelt nyugat bármely egyetemével.44

Cegs3ebb gyermek
fölvételek

Veres műtermében
V., Hariuinead-ucca 3. *z. (Erzsébet-térnél) 

Telefon 135—70.
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Paradoxonok az egyetemről
Szégyen a futás, de haszontalan, ha egyszer minden kaput 

elállnak a tányérsapkások.

A zsidóság sem nemzetiség, sem faj, sem vallás, hanem 
egy nagy adag — pech. (Szabadon Heine után.)

Jó kívánság egyetemi hallgatók számára: Ledjél te olejan 
külsővel megáldvá (?), mint a Zsirkay oreság, ledjél te név
rokon o Bleyer Jokob oreságtul és küvesd atyáid vollását.

Ne legyenek neked sem faragott, sem faragatlan élceid az 
egyetemen, mert úgy rádkenik tizenhetediziglen a hullagyalá- 
zás bűnét, hogy huszonhetedik unokádnak is koldulási enge
délye lészen. «

Pa bosszú az orrod, toldd meg vagy ezer lépéssel a tányér
sapka k és a közted levő távolságot.

•

Ha zsidó vagy és a MEFHOSZ-nak gyűlése volt — ne 
menj be az egyetemre;

ha zsidó vagy és a MEFHOSZ-nak gyűlése van — ne 
menj be az egyetemre;

ha zsidó vagy és a MEFHOSZ-nak gyűlése lesz — ne 
menj be az egyetemre; minthogy negyedik eset nincs, ergo

ha zsidó vagy és jót akarsz, — sose menj be az egyetemre.

Ha zsidó vagy — tagadd. De minthogy a tányérsapkások 
úgy tudják, hogy aki tagad, az zsidó, ne tagadj, hanem hozz 
föl valami mást a védelmedre. Például egy szakasz rendőrt.

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

Téves a kapcsolás
A szegedi orvosegyetem fölszólította a helybeli zsidó 

szentegyletet, hogy boncolás céljára gondoskodjék a jövőben 
zsidó hullákról.

Mmt lapzárta e>őtt értessünk, a Chevra Kadisa az átiratot 
elintézés végett illetékes felelőtlen helyre továbbította.

-----------c -----------

Nőmén est omen
Gömbösék a fajvédelmi kakaóbombára új címkét ragasz

tottak : Magyar Nemzeti Függetlenségi Párt-nak keresztelték 
el a ricsajos hecc-pártot. Soha ennél találóbb nevet! Valóban 
függetlenek ők — a magyartól épp úgy. mint a nemzettől. S 
a jövő választáson (ha lega’ább félangolosan választhatunk) 
bizonyára a párttól is függetlenek lesznek.

rendű férfi-fehémemüt
előnyős fize
tési föltéte
lekkel készit

NFMPTHV férfifehérnemű-szalon
liL-IYIL. I M I Budapest, IV., Apponyi-tér4, II.

® ©  SZERKESZTŐI ÜZENETEK

Kéziratokat és rajzokat nem küld vissza a szerkesztőség.
A Borsszem Jankó jelen számát kedden, október 21-én, 

zártuk le. — S—y. Akad majd jobb is. — Sopron. Igazuk van, 
ha „két zsidó44 miatt olyan nagy gezéreszt csapnak. Tízezer 
elesett zsidó hős miatt már kevésbbé volna hősies. Két 
eleven zsidó mégis kellemetlenebb, mint tízezer halott. Vagy 
nem? — Nagyvágó. Forduljon bizalommal Fábián Bélához. — 
Wolff Károly. Mindenkor tiszteletben tartjuk a mások meg
győződését. Csak méltóztassék idejekorán jelezni, milyen az 
aktuális meggyőződése. — H. J. A mutató bizony gyöngécske. 
Talán csak a bomba-ügyben van egy vékonyka ötlet. Próbál
kozzék még egyszer. — R. S. Túlságosan egyéniek. Ha ko
moly verseket közlünk, azokban valami általános vonatkozás 
kell hogy legyen. — Dr. N. A. Kissé régies zamatúak. Bátrab
bakat kérünk. — Sopron. Erdőben vagyunk? — Bányász. Mi 
nem vitatkozunk sokat, csak arra kérjük, folytassa a mester
ségét: sûlyedjen a föld alá. — Erdész Nem esik messze az 
Alma Mater a faiskolától. — Kabarétulajdonos. Oh, maga sze
rencsétlen!. ..  Hát nem volt elég a tőzsde? — K. B. M. Levél 
ment. — M. V. Hálás köszönet a szíves megemlékezésért. — 
Több levélről a jövő számban.

Felelős szerkesztő: Molnár Jenő 
Kiadótulajdonos: Borsszem Jankó lapkiadó r.-t. 

Igazgató: Szekeres Rudolf

Mondja meg a szakácsnőjének,

hogyan főzzünk valóban jó kávét. A 
fődolog: vásároljon csak jóminőségű 
kávét és tartsa meg az elkészítési 
előírásunkat. Tiszta babkávé minden 
pótlék nélkül élvezet és gyógyszer 
egyaránt.

MEINL GYULA R.-T.

— ■ ----------------w-----------
Az új osztá lysors já ték  hivatalos játékterve igazán páratlan egész Eur pá

ban, mert számos milliós nyereményeken kívül ICO, 200, 500, 1000 milliós fő
nyereményt Is kisorsolnak, sőt szerencsés esetben 1 */t milliárd korona is nyer
tető egy sorsjeggyel. Ezért nagy most az érdeklődés az osztálvsorsjegyek iránt 
és biztos, hogy a 66,000 sorsjegy a húzás előtt teljesen el fog fogyni. Akinek 
még nincs sorsjegye, — saját érdekében — rendeljen azonnal bármely el
árusítónál.
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Képrejtvény

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

1- 10 üveg Szent István duplamalátasör. 
a Polgári Serfőzde gyártmánya (házhoz 
szállítva).

egy nagy doboz
..Virág"-féle dessert. ©

3. egy nagy üveg 
..Oceárí' lames.

•6. egy darab P. Márkus Emilia arcápoló szappan,
7. két pár Berson-gumisarok (férfiaknak és nőknek),
8. egy nagy palack RAPIDÜL folyékony fémtisztitó szer,
9. a Borsszem Jankó egy évfolyama (1917— 1922. évek),

10. Seiffensteiner Salamon adomái.
Helybeli előfizetőink az ajándékokat, illetve az utalványo

kat kiadóhivatalunkban vehetik át d. e. 9—2-ig, vidéki előfize
tőink külön értesítés nélkül kapják meg.

A Borsszem Jankó 2960. (42.) számában közölt képrejt
vény helyes megfejtése:

Kettőn áll a vásár
Előfizetőink, akik a Borsszem Jankó multheti rejtvényét 

helyesen fejtették meg, a következő ajándékot kapják:
1. dr. Havas Károly ( Budapest, VI., Aradi-u. 11), akinek tíz
üveg Polgári Serfőzdéi Szent István duplamalátasört;
2. Refractió ( Budapest, IV., Szervita-tér 6), amelynek egy 
nagy doboz Virág-féle dessertet; 3. Némes Jenő (Nagy
kanizsa). akinek egy nagy doboz „Oceán“ cukrozott gyümöl
csöt; 4. özv. Horváthné (Gyula), akinek egy nagy doboz 
„Ovomaltine“ -tápszert; 5. Kepes Jenő (Pápa), akinek egy 
üveg „Lysoform“ -ot ; 6. Singer Leó (Gyöngyös), akinek egy 
darab P. Márkus Emilia-szappant; 7. Márkus Pál (Budapest, 
V., Mária Valéria-ucca 12>, akinek két pár Berson- 
gumisarkot; 8. Trojna Ferenc (Sárospatak), akinek egy 
nagy palack „RAPIDOL“ folyékony fémtisztitó szert; 9. Kun
szentmártoni Kaszinó (Kűnszentmárton). amelynek a Bors
szem Jankó egy évfolyamát; 10. Szépligeti Samu (János- 
háza), akinek a „Seiffensteiner Salamon adomái“ -t küldi meg 
a kiadóhivatal.

vérgÿôgyito orvosi 
rendelő intézet

tudapest, VII., Dohány-u. 39. Rend. d. e. Il-L, d. u. 4-7-lg.

Kapható 
minden jobb 

cukorká

ét csemege- 
karaskadés-

ban.

VIRÁG O S ZK ÁR
CUKORKA- ÉS CSOKOLADÉ-ARÚOYAR R.-T. 

—  BUDAPEST. VII., N E F E L E JTS -U C C A  12.

OVOM AÜINE

CV»

A
MNKNNAPt

Curr IZGALM ÁBA» 

KlMfOOU. PÁúAOTSBXTZE? 

CDÓSITÓJC

A tökéletes
poloska -irtás, festés 

J. *'i4i—46 P A X - v á l l a l a t n á l .
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. ̂ n r ta lo iu d a s

A2ÉRT LEGOLCSÓBB ÉS EGYÚTTAL A  
LEGFINOMABB TEA HASZNÁLATBAN

divatháza
Kossuth Lalos-ucca 9

szuterénjében
az őszi idényre ajánl:

Téli KöpenyeK ol-ft
gyapjú kelméből, selyembéléssel_____ jr^U .0 0 0

K O  S Z t  U  I l l ő i t  angol szövetből l j2 5 0 .0 0 0

AljaK...................  185.o«o
RuháK szövetből ... 7 9 0 .0 0 0#

RuháK selyemből ... . 1,000 .000

SzőrmeKöpenyeK r  nnn
hosszú, tartós szőrméből ............ 000

MOvészies képkeretek
Kézimunkák szakszerű keretezése

Váradi Bélánál, Budapest, Andrassy-út 43.

íl legkiválóbb orvos-tanárok rendelik
g y e n g e , v é r s z e g é n y  e g y é n e k n e k ,  s e r d ü l ő  
i f ja k n a k ,  m e g t ö r t  a g g o k n a k ,  h u r u t o s  b á n -  
t a l m a k b a n  s z e n v e d ő k n e k  a t i s z t a  m a l á 
t á b ó l  k é s z ü l t  k e l le m e s  i z ü ,  l e g o l c s ó b b  

t e r m é s z e t e s  t á p s z e r t ,  a

Szent István malátakivonatot
Kapható gyógyszertárakban és csemegéseknél.

A

Ezüsteuókészleiek speciális

A Pesti Lloyd-társulat nysndija, Budapest, Vn Mária Vsléria-ucca 12. (Nyomdaigazgató MÁRKUS PÁL.)


