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Bonar Law. — Attól tartok, kolléga urak, ha sokat isznak ezekből az erős borokból a végén, önök
terülnek el a földön...
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f Petőfihez

1. szám

itt van a villamos. Jót iog tenni magának, ha rám figyel. El
mondom magának, hogyan áll a dolog ezzel a villamossal.
Pardon, dr. olvashatatlan aláírás...
.
— François Coppée —
A másik. — örvendek. Nebich vagyok.
Az egyik. — Úgy látom, hogy önnek destruktív hajlamai
Mint
vándor,tél fagyában ha újra útra készül,
vannak és szívesen tételez föl rosszat. Vegye tudomásul, hogy
Elhagyva a meleg, lágy, otthont adó tanyát,
ez a villamos pár napja áttért a fajvédelmi irányzatra és
S remegő, bús ajakkal utolsó üdvözlésül
az intranzigencia sinein közeledik a célhoz.
A gyermek homlokára testvéri csókot ád:
A másik (nyújtogatja a nyakát): Nem nagyon látom, hogy
közeledne. . .
Az egyik. — Ne zavarja a fejtegetéseimet. Az új rezsim,
Mi franciák megállunk virággal két kezünkben
amelynek elnöke Sipőcz Jenő főpolgármester úr, mindent el
Előtted, Magyarország legdrágább gyermeke,
fog követni, hogy a villamos-mizériák megszűnjenek.
Vendégül lát hazád, amelyért lelkesülten
A másik. — Mint látom, ezt a programot félig már meg is
valósították. A villamosok már megszűntek.
Daloltál és elestél, harcok költője te!
Az egyik. — Ne méltóztasson uraságod itt a megállónál
ellenzékieskedni, illetve a tények ismerete nélkül Gál jenöt
Lángész tüzében égtél, csuták porába vesztél,
játszani. Valóban kevesebb villamos fog jönni, mint az atkus
Meghaltál
temetetlerí,s föl tested bronzba kel.
letűnt rezsim alatt, de ezt a mi ;:i társaságunk emberbarát!
.4 sorsod hősi, boldog, oh drága, drága testvér,
szempontok által vezéreltetve intézi így.
A másik. — Szép kis emberbaráti szempontok. Már két
Vem sírok: irigyellek, és úgy siratlak el.
órája várok itt ebben a hidegben.
Az egyik. — Csak a destruktív megnyilatkozás találhat ki
.4 szent helyen, hol egykor hős életed tiporta
rlyesinit*. Hát önnek csak az ön személye a fontos? Nem gon
Halálba, — örök létbe, a lelketlen erő:
dol az eszmére? Tudja, miért redukálta az új rezsim a for
Szabadság, szerelem nagy
ott a porba,
galmat? Hogy csökkentse az elgázolások számát. Vagy talán
azt hiszi, hogy ha a kocsik számát nyolcvan százalékkal
Tudom, vadrózsabokrot csal a tavasz elő.
redukáljuk, nem fog-e az elgázolások száma is nyolcvan szá
zalékkal esni?
E vadrózsabokorban a lelked él azóta,
a másik. — Ez valóban igaz. Például én hiába állok itt
És hogyha két szerelmes mellette elhalad
8 óra óta, hiába akarnám magam elgázoltatni. Nem létezik.
S virágot tép az ifjú, több tűz tüzel a csókba'
Az egyik. — No csakhogy belátja! Tehát a villamosvasS még édesebb az eskü a vadrózsák alatt.
utak első nagy problémája, az elgázoltatás, fokozatosan tel
jesen megoldást nyer. Egyszerre nem lehet beszüntetni.
A másik (leverten): Úgy látszik, ma nem jön villamos.
S a csalnguny, e röpke, szabad kis dalnok ott a
Az egyik. — Hogyne jönne. Rögtön itt lesz. És csekély
Rózsák közt, holdnak éjén, megülve valahol,
35 koronáért oda röpíti önt, ahová óhajtja.
Szerelmes illattól és vágytól ittasodva,
A másik. — Hisz a múlt rezsimben csak 30 korona volt
.4 végtelen felé dalol, d a lol...
Az egyik. — Az más. Akkor nem törlesztettünk. Most 5 ko
rona törlesztésre megy. Vagy ön talán nem örül annak, hogy
Fordította: Barna Gábor
letörlesztheti külföldi adósságait?
A másik. — De örülök, kérem, de annak is örülnék, ha már
jönne egy hatvanötös. Már elfogadnék egy hatvanegyest is.
ponttal estek az igényeim.
Párbeszéd a megujhodott villamosról Négy
Az egyik. — Még fognak az ön igényei esni. Hogy ne mond
(Két úr diskurúl a villamosmegállónál)
jam: nagy lanyhaság lesz az ön igényeinek piacán.
A másik. — Hurrá! Jön a villamos!
Ai egyik. — Kegyed is a hatvanötöst várja?
Az egyik. — Pardon. Ide nem lehet fölszállani. Nem látja.
A nasik. _ Igen, reggel 8 óra óta. Most ** 10.
Iiogy ez személyzeti kocsi. A gratuláló személyzetet viszi az
A* egyik. _ De kell neki jönni minden percben. Csakhogy
új igazgatóság elé.
nem latjuk, mint mondani szokták.
A másik. - És miért száll föl maga?
A másik. _ Igen. ez az. kérem. Csakhogy nem látjuk. EgyébAz egyik. — Na hallja?! Hát nem megmondtam, hogy én
Kern rendben volna minden.
az egyik jogtanácsosa vagyok az új részvénytársaságnak.
Az egyik. — Talán csúfolódik a villamosvállalattal? Tudja
A másik (a kocsi alá dobja magát).
üícfa'
?zemhen? Tudja maga. ki igazgatja a villamost
Egy hang. — Segítség! Mentők!
e se%e ° ia*i l Uí^a ma*a- mi mindenre terjed ki a rendtörvény?
Az egyik (a kocsiból): Mit kiabál mentőkért? Nem tudja,
a másik (el akar szaladni): Pardon, most jut eszembe, hogy
hogy a főváros nem támogatja őket és így nem nyújtanak
nem is olyan sürgős az utam, hát nekivágok gyalog. Csak a
segélyt a villamos áldozatainak. Ez különben is destruktív
hivatalba akarok menni.
öngyilkos volt. Direkt a villamos alá fekszik, hogy rontsa az
Az egyik. _ Na hallja, oda igazán ráér. Külömben is rögtör
új vállalat elgázolási statisztikáját.
(Stella)
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— Igaz, hogy százezer Koronájába került, amíg kioperálták az e p ek öveit?
— Pszt! Ne olyan hangosan, mert még meghallja a finánc és megadóztatják mint drágaköveket.

Ha Petőfi ma élne,
melyik újságnak dolgozna?
A Borsszem Jankó pályázata
A jobboldali sajtó épp úgy magának foglalja le Petőfi
Sándort, mint a baloldali. A Petőfi-szobornál Kun
Béláék utáu Budavári Lászlóék tüntettek és szavaltak.
A józan magyar fejéhez kap: kié volt hát Petőfi? Mi
tudjuk, kié volt. Az egész magyar nemzeté, vallási és
fajkülönbség nélkül, amiről Petőfi nem is tudott, annyira
ember és magyar volt.
Mégis: megkérdezzük olvasóinkat, mit gondolnak...
Ha Petőfi ma élne, melyik újságnak (napilap, hetilap,
folyóirat) dolgozna? A Világnak vagy a Szózatnak, a
Népszavának vagy A Népnek, a Budapesti Hírlapnak
vagy a Magyarságnak, a Képes Krónikának vagy a
Színházi Életnek, a Budapesti Szemlének vagy a
Borsszem Jankónak, az Üj Időknek vagy a Nyugatnak?
A válaszokat - - Petőfiből vett idézetekkel megokolva
— január végéig kell beküldeni.

A három legszellemesebb pályázat beküldői értékes
jutalomban részesülnek. A pályázatban a Borsszem
Jankó minden olvasója résztvehet.
A Borsszem Jankó szerkesztősége
--------- O---------

A szilveszteri malacok
Kedves Borsszem Jankó! Az év utolsó napján mi is nagy
murit rendeztünk. Éjfélkor azonban nagy hiányát éreztük a
kis malacnak, de nem sokáig, mert pár perc múlva már nagy
malacok jelentkeztek. Igaz, hogy ezeket nem nagyon lehetett
megsütni. Tisztelettel Szilva Eszter.
-------- o---------

Boldog házasság
— Tudod, milyen kereseti adót fizetnék szívesen, drágicám?
— Milyet, szívem?
— Válókereseti adót.
---------o---------

Kölcsön-adót hoznak be
Kedves Borsszem Jankó! Olvasom, hogy a külföldi köl
csönnel kapcsolatban kölcsön-adót hoznak be. Roppant örülök,
mert végre lesz valaki, aki nekem is kölcsönt ad. Tisztelettel
Sany aró Vendel
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Apró jelenetek újév napjáról

Van benne valami
— Én tudom, hogy miért hozták be a kereseti adót.
— No, miért?
— Hogy a könyvelőknek legyen keresetük, amiből fizet
hetik.
______a______

BUDAPESTI HÍRESSÉGEK
XVIII. KÁLLAY TAMÁS

Petöfi-paródiák 1923-ban
Alku
Juhász uram, tiszteli Juhász uram.
Hausse tombol a tőzsdén iszonyúan.
Elsőrendű tippem van énnekem.
Átadom, de neje ellenében ."
„Ha ez a tipp volna tán a Salgó
Es egy slussz Ganz lenne borravaló:
Rádás sem kell, dolgom vígan folyna.
Mert ingyen is átengedtem volna"

Füstbe nem ment terv
Egész úton haza felé
Azon gondolkodóm,
Hogy érek éjjel én haza,
Hogyan leszek Budán.

S jutott eszembe számtalan
Ravaszdi gondolat,
Míg állni látszék a kocsi,
Bár az idő szaladt.

Miként fogom spórolni meg
A drága villamost,
Amelynek ára éjszaka
Hetven korona most.

S a villamosra toppanék
S a lépcsőnek fokán
Csüggtem potyán és szótlanul,
Mint a gyümölcs a fán.

Befordultam a tőzsdére...
Befordultam a tőzsdére,
Rágyújtottam egy slussz J ég "-r e.
Azaz rágyújtottam volna.
Ha már le nem égtem volna.
Dekkungom javában égett.
Nem is mentem én avégett,
Hanem azért, mert megláttam.
Hogy ott bent darabhiány van.
Tüzet. Jeget vettek, adtak.
Volt ott kérem szörnyű attak.
Hej. de a Schwarz szeme-párja.
Annak volt vagy kétszáz .,Láng"-ja.
Én ránéztem, ő rámnézett.
S megértettük az egészet.
Egy slussz J é g " -et nékiadtam
S a helyébe „Láng"-ot kaptam.

Mongodin

Január 1, éjfél
Furcsa! Petőfi faggyú mellett irt és mennyivel több vilá
gosság volt, mint most, mikor az emlékét teljes kivilágítás
mellett ünnepük.
--------- •---------

Kedves Borsszem Jankó!
é„J*0P

a *azdónak milyen az egységes pártja, azt már tuda képünkön viszont az látható, milyen az egy
séges part gazdája.
a

Engem a szó szoros értelmében a keresetemtől foszt meg
a kereseti adó. Mert, képzelje csak el, mi lenne abból, ha én
a be-, illetőleg kivételeimről pontos könyvet vezetnék és be
nyújtanám az adófölügyelóséghez. Inkább beállók munkátlannak. Tisztelettel egy kasszafúró.
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A K i K e r e s ...

Hallgass reá m l...
— Sanszán —Az ablakomban álltam egyszer este.
Az alkonyfénybe mártottam szemem.
És elgondoltam: mily üres az élet
Tenélküled. oh. forró szerelem!
A karjaim úgy vágyódtak ölelni.
Egy forró csókra úgy vágyott a szám...
...Egyszerre csak egy kandi kis madárka
Halkan dalolva ablakomra száll:
Hallgass reám, te gyönyörűség!
Az én szivem az örök hűség!
A meddő vágyban elfárad a s z ív .
Ahhoz siess, aki először hiv.
Aki először h iv !...
Megszántam én a kandi kis madárkát.
Kis testét szivemen melengetém.
És jóbarátok lettünk nemsokára.
A dalos kőbor kis madár, meg én.
S egy este ismét ablakomban álltam
S egy férfihang ütötte meg fülem;
Epedve. vágyva, forrón és zokogva
A régi ded. az ismerős ütem:
(Refrén)
Körülnéztem ijedten a szobában.
De nem leltem — elszállt a kis madár.
A könnyemet ontottam hűlt helyére.
Be kár éretted, kis madár, be kár!
A férfihang ma már nem oly könyörgő.
A vágy helyett ma durva és kem ény. . .
De néha este ablakomba száll még
És igy dalol a kis madár, szegény:
Hallgass reám. te gyönyörűség!
Az én szivem az örök hűség!
A s zív a meddő vágyban elapad,
Szeretni jó. de néha nem szabad —
De néha nem szabad!
Somlyó Zoltán

— Mit keresel mostanában, öregem?
— Valami kibúvót a kereseti adó alól.
— Te szerencsétlen! Hiszen ezután máris kell fizetned.

Akta a Petőfi-ünnepséghez
Tekintetes Költeményellenőrzö Hivatal! Alulírott Kontroll
Álmos elsóosztályú Petőfi-ellenőr áttanulmányoztam a reszor
tomba tartozó János vitéz című elbeszélő költeményt abból a
szempontból, hogy azt nyilvánosan el lehet-e szavalni és
abban a következő destruktív kitételeket találtam. (Megjegy
zem, hogy a rendtörvényt figyelembe vettem.)
Mindjárt az elején:
1. Tüzesen süt le a nyári nap sugára
Az ég tetejéről a juhászbojtárra.
Tűzrendészeti szempontból erősen kifogásolva.
2. Kis leány szoknyája térdig föl van hajtva.
Mivelhogy ruhákat mos a friss patakba,
Kilátszik a vízből két szép térdecskéje.
Erkölcsrendészeti szempontból fölötte destruktív, hogy egy
leányzó térdig hajtsa a szoknyáját és mutogassa a térdeit.
3. A levegőeget daruk hasították.
Nyilvánvaló propaganda Friedrichék darui mellett.
4. A zsiványkapitány fenyegetésire
Meg nem ijedt hangon ily módon felele
Zsiványkapitány? Hát ez kire vonatkozik?
5. Rárontott a török a francia népre.
Franciáknak megyünk mi segedelmére.
Végzetes külpolitikai agitáció. A félhivatalos álláspont sze
rint kemalisták vagyunk, tehát a franciákat segíteni hazaárulás.
6 Mert Taljánországban örökös tél vagyon,
Mentek katonáink csapa havon, fagyon.
Uiabb külpolitikai baklövés, amely árt Mussolinival való
kacérkodásunknak. E verssor elszavalása után Taliánország

helyreigazító közleményt küldene be, mely szerint ott igen
enyhe az időjárás.
7. Mikor ezt látta a gyáva török sereg.
Uccu! hátat fordít és futónak ered.
L. 5. megjegyzést. A legnagyobb destrukció így nyilatkozni
a szövetséges hadseregről.
Mindezekből azt a konzekvenciát vonom le, hogy Petőfi
fönti költeménye fölötte destruktív mü és éppen ezért elő
adásra egyáltalán nem alkalmas. Midőn ilyen értelmű javas
latot teszek a tekintetes főellenőrző hivatalnak, vagyok teljes
tisztelettel
______m______
Fenti

Kinek nem kell a kereseti adóról könyvet vezetni ?
Az új kereseti adóról mindenkinek könyvet kell vezetnie,
csak az alábbiaknak nem: 1. az anyakönyvvezetőnek, 2. az
idegenvezetőnek, 3. a félrevezetőnek, 4. a fémek közül a jó
és rossz vezetőnek.
______p______

Egy fronton minden újság
Kedves Borsszem Jankó! Megértük végre, hogy A Nép,
a Szózat, a Világ és Az Újság egy véleményen vannak,
egy táborba kerültek! Egy listán látjuk őket közösen, kartkarba öltve, mint puszipajtásokat. Teremtő magyar Isten, hogy
ezt megérhettük! Azt kérdi kedves Jankó, vájjon álmodtam-e
ezt? Nem, hanem itt olvasom valamennyi lap nyilatkozatát,
hogy január elsejétől 20 korona lesz minden újság!
---------o---------

Még az h iá n y z ik !...
Prohászka Ottokár megint dühösködő pásztorlevelet irt. Még
pedig karácsonyra, a szeretet ünnepére. Vájjon azután a pász
torok viszont Prohászka-módra dolgoznak ilyenkor?
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A magyar Pantheonban

A tőzsdén

Arany János. — Ma van a születésed századik napja és
mégis olyan szomorú vagy, Sándor. Mi bánt, mi fáj?
Petőfi. — Az bánt, hogy csak az ünneplőimet hallom, de a
követőimet annál kevésbbé látom.

— Hallottad, hogy fölvitte az Isten a dolgát annak a Pemzlinek? Azt mondják, már két milliárdja van.
— Az semmi, ismerek egy embert, akinek tegnap még csak
egy kis kávémérése volt s ma már két billiárdja van.

BORSSZEM JANKÓ A SZÍNHÁZBAN
Rózsa S. Lajos

BARANGOLÁS A SAJTÓ-DZSUNGELBEN

Most, mikor csúnya károgás
És torkok vad lármája haitik.
Elnémult végképp egy csodás.
Egy szívbe zengő férfihang.
Itthon nem akadt néki rang
A bősz zenebonában.
Hol üres kortes-dalnokok
Rikácsolnak javában.
Ott messzi, túl a tengeren.
Hol hír és dicsőség terem.
Ott zengett hattyúdalt...
...Elnémul-e a rágalom,
Mit hazug, bűnös szájakon
A gyűlölet sugalt?
------o------

Járvány az Operában

Tessék élvezni!
„ Eladó Újváros alatt 2 és negyed hold föld, 70 éves öreg
ember élvezetével, Sarkalyban 2000 n.-öl föld 75 éves asszony
élvezetével, 333 n.-öl föld a körtvélyesi vasúti átjáró mellett,
az első dűlőben. Azonnal átvehető. Ért. a tulajdonossal, IV.,
Fácán-u. 28. sz. a.** (A hódmezővásárhelyi „Reggeli Újság"
december 29-iki számából.)

Használt ön már
■
■
■■
■■

— Igaz, hogy az Operában föllépett a lépfene?
— Már hogy mondhat ilyen badarságot!
— De komolyan! Burián, mikor arra kérték, hogy lépjen föl,
azt mondta: lép a fene!
— o—

Heltai,a föcukrász
A kis cukrászdának friss a krémje,
Odajár a Lipótváros krémje.
De még Buda is megkóstolta,
Milyen a Heltai-féle torta.
Ennélfogva nem csoda.
Hogy a vidék is jár oda,
Sőt a kis cukrászok sorra kérik
Heltai Jenő recipéit,
ö k is
Meg a szerzők is.

Töpreng az operai szfinksz:
— Vájjon ha tényleg bekövetkezik az igazgatóváltozás és
Maáer Rauol^ helyet cserél Ábrányi Emillel: mikor adják elő
„legközelebb** a „Mályvácska királykisasszony“ -t az Operában
es az „Ave Máriá“ -t a Városi Színházban?
---- o----

Művészházasság
Mint a_ „Szinchazer Leben“ jelenti Bukarestből, Raguza her
cege legközelebb színfal mögé vezeti Olivia hercegnőt.
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Kedves Borsszem Jankó!
Fehér Artúr, a nyilvános föllépéstől elcenzurázott művész,
azt hirdeti a lapokban, hogy „a leggyorsabban és legjutányosabban könnyekre fakasztja t hallgatóit". Ezúton kérem föl őt,
hogy az adófelügyelőségnél az ő könnyekre fakasztó modorá
ban panaszkodja le a jövedelmi adómat fele haszonra. Tiszte
lettel egy szegény gazdag.

Kedves Borsszem Jankó!
A kis ötesztendős Jutkát elküldi az anyja a henteshez, hogy
nézze meg, van-e disznólába?
A kisleány visszajön.
— No, — kérdezi az anyja — van disznólába?
— Nem láthattam, mama kérem, mert csizma van rajta —
feleli a kisleány.
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Kakofonikus disz-harmónia

Befordultam a konyhára...
---------c---------

A rendőrségen
— Mi tetszik?
— Azért jöttem,
— Megbolondult,
— Jó, jó, hiszen
kivel k ö z l e k e d

hogy az urak figyeljék a feleségemet.
kérem? Ez a közlekedési ügyosztály.
éppen azt akarom tudni, hogy a feleségem
i k . --------------------

Kedves Borsszem Jankó!
Szilveszter éjjelén a körúton egy hatalmas pofont kaptam.
Rettenetesen elszomorított. No ez az év jól kezdődik! — gon
doltam, de később megnyugodtam. Megnéztem ugyanis az
órámat és láttam, hogy méz csak egy perc múlva lesz 1923.
Ilyen szerencse! Tisztelettel Deslruk Tivadar.

— Politikai intermezzo —
(Alanti ábra gyakorlati útmutatásul kiván szolgálni politi
kusok lelkületének analizálásánál. Találkozik pl. dr. Liberál
és gróf Egységes teljesen neutrális helyen, a korzón, az Északi
dekolltázs-hosszúság 86 s a Déli női láb-szélesség 41 fokánál.
Helyszűke miatt a kissé molett dr. Előbbit egy körrel: O»
míg a kissé szögletes gróf Utóbbyt egy háromszöggel: A fog
juk jelezni.)
Ahogy gondolják:
Ahogy mondják:
Na, ez a taksony hébech is
A Szechvusz, kedves bamost dugja azt a hőméchőchátom a t. túloldaléból.
occhát id e ...
Vén szavazó-automata, pisz
O
Szervusz, méltóságos
kos mandátum-hajcsár, mit
uram, alázatos szolgá ja ...
akarsz?
Te chendtöchvénytelen faj
A Hogy pachancsolod ma
tyű, bepimaszkodtál azzal a
gad échezni? Mit csinál b.
hebchoni liliommal az én alnejed? Hallom, tegnap Alkuvezéchemhez, aki elég hólyag,
dovich kegyelmeséknél fájvohogy bízik bennetek.
kloztatok!
O Tudod, méltóságos uram,
Tudod, vén agya- és elveő a parlamenten kivül nem
lágyult, szeretett volna egy
parlamentál, hogy így balra
kis ellenzéki hadititkot kifordulunk, meg amúgy okizzasztani a teájával belőlem,
tóbristáskodtunk, hát elfogad
de könnyebb Wolffot Bródy
tuk a kitüntető meghívást.
Ernővel összecsókoltatni. . ,
A Qyönyöchű idő van és
Most mách mehetsz is a
micsoda nők és mely csoda
fajtáchsaidhoz, a balfenébe!
lábak!
O Egy kis viharra van ki
Nép - vezércikkeket fogtok
látás . . . A parlameteorológiai
verejtékezni dühötökben. Ruhibatal Drózdy felől erős sze
pertlit kötünk a nyakatokba,
let, Qömbös—Rassay összehogy Szeder-jes lesz az arco
tok. Majd meg-Esztergályocsapadékot és gépies h a v a ...
izé: szavazást jósol.
zunk titeket!
A Én a ti helyetekben, egy
Száchaz lábbal átkeltetek a
cinóbech-színü focchadalomBélái Kúnságon . . . Láttátok,
csinálás múltjával a hátatok
hova vezetett a gechstlibechámögött, nem csinálnék ilyen
lizmus, a hajdinács-köztáchsabalszélső balhét, hadd lenne
s á g ... És mégse okultok! Z.a politikában egy jobb h é t...
egechszegi intechnátusba ve
De most veszem észche, hogy
letek! Kis illatos szemita!
majdnem összekülőnböztünk,
Egy kissé ugchattalak, de
most iszkolj. Sóletachgiádból
holott megkülönböztetett bachátság fűz össze kettőnket a
kikecmechegve chámuszithapolitikán kivül, nemde?
tod akách Chakovszkyt is.

r. PAJOR a
SZANATÓRIUM ÉS
VIZG YÓG Yl NTÉZET
BUDAPEST, Vili., VAS-UCCA 17
B E L -, ID E G -,
S E B É S Z E T I B E TE G E K N E K
K ÜLÖN S Z Ü L É S Z E T I O S Z T Á L Y
N Ő B E TE G E K ÉS URO LÓ GIAI B E T E 
GEKNEK KÜLÖN O S Z T Á L Y A
O R TH O P Â D - ÉS Z A N D E R G Y Ó G Y TE R M E K
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Didó

Jó b a r á t n ő k

Ádáz csaták után, ezer veszélybe9
A hős görög, Aenas, egyedül,
Hajótörötten. úszva menekül,
Elvesztve társait, viharba'. vészbe\
S hogy végre fölveszi a púni part.
Egy barlang nyújt a hősnek menedéket.
Egy barlang, melybe ép' előtte lépett
A szép Didó, kivárni a vihart.
Együtt lesik szorongva, mig elül.
Es mire a nap újra földerül.
A szerelem szivüket egybefűzte.
így áldom én a háborút, mely űzve
Engem karjaid közé vetett —
Világégés viharja közepeit.
Patai Sándor
---------o---------

Az illetékesek figyelmébe
A sok Petöfi-ünnep közt elvész
Petőfi.
--------- o------------

A Petőfi-uccából

CSALÁDI ÜNNEP
MIATT

AZ ÜZLET ZÁRVA!
A törvényszéken
—
—
—
—

És mi a vallása?
Kincstári főtanácsos. .
Vagyona?
Ami maradt

— Pista ma megkérte a kezemet
— No né, hát mégis beváltotta az ígéretét?
— Hogy-hogy?
— Mikor én tegnap kikosaraztam, azt mondta, hogy valami .nagyon kétségbe
esett lépést fog tenni.

A főváros „Petőfi"-je
— Végre van a fővárosnak is egy
népszerű kiadása.

A szavallati jog

Kedves Borsszem Jankó!

Kedves Borsszem Jankó! Most meg már azt ugatják a
destruktivok, hogy valami Fehér Artúr nevezetű komédiást
eltiltott a rendőrség a szavallástól. Hát aztán? Talán válasz
tás előtt állunk? Akkor panaszkodjon az a Fehér Artúr jog
fosztás miatt, ha választáskor fosztják meg a szavallati jogá
_________
tól. Tisztelettel egy falusi

A kereseti adó után kell-e forgalmi adót fizetni és a for
galmi adó után kell-e kereseti adót fizetni?
--------- O---------

E gy g o n d o la t b á n to tt e n g e m e t,

fertőző kórban halni meg,

. . . míg LYSO FO R M nem ismertelek.

Kedves Belügyminiszter Ur!
Az ön rendjavaslata szerint aggályos, tehát internálandó
minden egyén, aki olyan tevékenységet fejt ki, amellyel a meg
élhetést megnehezíti. Kedves Belügyminiszter úr, e szakasz
alapján ön nem talál aggályosabb és veszedelmesebb egyént
az én feleségemnél. Ha ön azt tudná, hogyan nehezíti meg szá
momra a megélhetést, hogy micsoda fehérnemű-, kalap-, ruha-,
parföm-, Gerbeaud- stb. számlákat kell nekem folyton fizetnem,
ígérje meg, kérem, hogy áll szavának és internáltatni fogja a
drágát Ha így lesz, megbocsátok önnek ezért a rendjavaslatért vagy micsodáért. Tisztelettel egy férj. aki torkig van.

P A L A
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3- •*- T e l. 135-70 (E rzsé b e t-té rn é l).
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puskaporos hordót amit a gaz gonosztevők gyömöszöltek bele,
hogy a számba dugva a kanócot, fölrobbants^nak, ha a náthá
tól tüsszögni kezdek. Kérem, jegyszedő úr. én nem leszek
többé rossz, tessék a fejemről levenni a vizes lepedőt tessék
megbocsátani nekem, ezentúl nem fogom kihagyni a második
részt, mindegyiket meg fogom nézni. . . Most is csak azért
nem tudtam, mert 41 fokos mozi-lázban fekszem, kérem, én
orvosi bizonyítvánnyal fogom igazolni...
Ne tessék már annyit kurblizni a fülem et!...
Carámy

®®
Megy a juhász szamáron ••.

Magyar pulyka Londonban
Olvasom a lapokban, hogy karácsonykor magyar pulyka
érkezett Londonba. De azt is olvasom, hogy ugyanakkor Wolff
Károly Londonban volt. A két hírnek nincs valami közös
alapja?
--------- o---------

Mozi-lázban szenvedek
A lepedőn fekszem vízszintesen kinyújtott lábakkal negy
venegyfokos lázban. Tetszik tudni, ez a betegség már régibb
keletű, de csak most tört ki rajtam, mert kevés pénzem lévén,
kénytelen voltam egészen a lepedőre jegyet váltani. A lepedő
egyszerre meglendül és vízszintesből függőleges helyzetet vesz
föl: fejjel lefelé lógok most a lepedőn, a vér egy kicsit a fe
jembe megy, de azért jól érzem magam, mert az orromba
egy nagyon érdekes filmet vetítenek. •Kellemesen csiklandozza
fez orreimpámat az a szerelmi dráma, amelynek első fölvonásá
ban a feleség a szeretőt egy szardiniás dobozban rejti el. De
most jön csak a java. az izgalom, amely nemcsak az idegeket
feszíti meg, hanem az ember fölmászik tőle a Fára oh s hittvese-ferdülést kap. A gyönyörű film tartalmát megkísérlem
elmondani, nagyon érdekes, mert mozi-lázálmomban láttam. íme:
„Gróf Véreskezy Eduárd egy estén megholt felesége kezén
fölfedez egy anyajegyet. Az anyajegy mellett egy lisztjegy,
két villamos-jegy s egy tetovált koponya vigyorog rá. Kiderül,
hogy évszázadokkal ezelőtt egy bizonyos Bárgyú nevű báró,
akit kizártak a milliós örökségből, megölette a bátyja sógorá
nak az ükapját, hogy hozzájusson az immár egy milliót érő
liter tejhez. Egy detektív fölismeri a térgyin a dédmamájától
örökölt villamos-jegyet, mire a következő részben fölfedezik,
hogy ő volt az, akit a tantija gyermekkorában elraboltatok s
egy földalatti tömlöcben besózva árúhalmozott, hogy az ne
kapja meg a milliós profitot. S mit tesz Isten? Az utolsó rész
ben megtudjuk, hogy a báró családjában öt évvel ezelőtt egy
titokzatos ezerholdas estén muszáj volt libamájat uborkával
enni, erre két operatőr megoperálja az öreg bárót, minek foly
tán kiderül a marhaság.44
Ezután a változatosság kedvéért humoros kép következik.
Zigottó mint légtornász mutatkozik be először: fölmászik a
magas államvasúti tari-fára, amelynek tetején dzsiggel. Ez
után látható Chaplin mint forgalmiadó-ellenőr. Szerelmes a
fináncminiszter lányába és forró adóvallomásokat súg a fülébe.
Mi az? Kalandor-film következik. Cowboyok és messenger
boyok vágtatnak rajtam keresztül s egy tomahawkkal piszkál
ják az orromat? Kérem, operatőr úr, vegye ki az orromból a

1 JP IE O W IM P A S S IS r
Egyesült ruggyantaárúgyár r.-t„
ezelőtt Meunier J. N. Reithoffer.

Budapest, VI., Andrássy-út 8.
Telefon: 99-47.

::

Sürgönyeim: Asbestos, Budapest.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK

Kéziratokat és rajzokat nem küld vissza a szerkesztőség.
A Borsszem Jankó leien számát kedden, január 2-án, zár
tuk le. — H. M. Túlságosan komplikáltan találta megfogal
mazni, de különben is megkésett — Szabin. Valahogyan bal
sors üldözi ezt az ön pszeudonimjét. Mihelyt odabiggyeszti
egy hosszabb kézirat alá, nyomban elsavanyodik tőle. Vagy
különb álnevet vagy különb humoreszkeket! Aki a vidámság
terén oly sokat jeleskedett, bizonyára méltó marad önmagá
hoz. — Bs. Oh, a balga belga! Hozzánk jön a mi intern
ügyeinket tanulmányozni, ahelyett, hogy Belgiumban tanul
mányozná az internálás ügyét. — Kohn Mór. Rosszul informál
ták. A humor terén Gömbös másképp érti a numerus clausust. Öt
százalék erejéig joga van a zsidóknak is antiszemita vicceket
csinálni és kilencvenöt százalék erejéig Gömböséknek nevetni
rajtuk. — Pltyke. Az istenért, siessen, mert a rendt'örvény
után nem lesz módjában kinyomtatva látni. — Cs. J. Bizony
önnek szólt, drága jó hívünk. De hát: etiam dormitat Homeros.
— Tömb. Kicsit túlkomolyan méltóztatott analizálni. Ami pl.
néprajzilag igaz, azon nincs mit mulatni. — R—y Iván. Csak
nem a druszája ellen irányul? Avagy talán szépen akar meg
bukni? Akkor inkább egy liberális hattyújavaslatot ajánlunk.
— Csorna. Kettő-három régi, de akadt benne friss is. — B. M.
Sorra kerül. A kívánságnak igyekszünk eleget tenni. — Szen
tes. Nem is olyan érthetetlen; csak rosszul stilizálta meg az
Írástudatlan reporter. Mert ha nem ölik le a „szőnyegen forgó’4'
állatot, hasznavehetetlenül múlt volna ki. — Több levélről a
jövő s z á m b a n . __________________________ _
Szerkesztik: Molnár Jenő és Bér Dezső
A szerkesztésért felelős: Molnár Jenő
Kiadótulajdonos: Borsszem Jankó lapkiadó r.-t.
Igazgató; Szekeres Rudolf

totta-.meg. Az esedékes szelvény január
2-ától kezdve az Angol-Osztrák bank
budapesti fiókjánál, az Egyesült Fő
Részvénytársaság december 30-án tar
városi Takarékpénztárnál és a vállalat
tott rendkívüli közgyűlése az intézet
főpénztáránál váltatik be. Az igazgató
alaptőkéiének 230.000,000 koronáról
345.000. 000 koronára leendő fölemelését ság új tagjává Drucker Géza, a föl
ügyelő bizottságba Dr. Földiák Frigyes,
határozta el. Az összes új részvények
Dr. Hoch József, Károly Henrik, Kreu
a régi részvényeseknek ajánltatnak föl
tzer Jenő, Zsengeri Manó, budai Goldoly módon, hogy minden két régi
berger Sándor és Hári Ágost válasz
részvény alapján egy új vehető át
tattak meg. A közgyűlés után tártott
1923. január £tól január 10-ig 1400
igazgatósági ülésen Reichmann Samu
koronáért a bank budapesti főpénztá
h. igazgató igazgatóvá, Singer Ignác
ránál vagy a Britisch-Osterreichische
cégvezető helyettes igazgatóvá, vágó
Bank- und Handels A.-G.-nál (Wien,
1.,
Herrengasse 2—4). A tőkeemelés István György titkár cégjegyzövé ne
veztettek
ki.
föltételeit úgy pénzügyi, mint tőzsdei
Az Ingatlan Építő és Fatermelő
körökben kedvezőnek ítélik meg.
r.-t. részvényeit a közeljövőben veze
tik be a tőzsdére. A magánforgalom
A Goldberger Sám. F.és fial r.-t.
ban már most is igen pagy érdeklődés
közgyűlése a lefolyt üzleti év osztalé
mutatkozik a részvények iránt
kát részvényenkint 100 K-ban állapiAz Angol-Magyar Bank tőke
emelése. Az Angol-Magyar Bank

yírany- és ezüstbeváltás : Vármegye-utca hét.

hivatalos órák

:: 9— 5-lg. ::
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Képrejtvény

A megfejtők között kilenc jutalmat sorsolunk ki. Jutalmat
csak lapunk előfizetői nyerhetnek. Jutalmaink a következők:

1. 10 lives sör. a Polsári Serfőzde
gyártmánya (házhoz szállítva).
2. Egy nagy doboz
„Virágú-féle dessert.

©

VIRÁG
i

3. esy Sphinx-„Bt-OZONE“ -készlet (egy üveg szájvíz,
egy doboz kettős francia fogpor. egy tégely fog
paszta).
4. egy üveg „Óceán" jam, befőtt vagy egy doboz cuk
rozott gyümölcs.
TELePO*: 1t-6t
5 esy kis üveg

OSZKÁR

CU KO R K A- ÉS CSOKOLÁDÉ-Á RÚGYÁR R.-T.
BU D APEST, VII., N E F E L E J T S - U C CA 1 2 .

■—

Saját gyártan á

f é r f i - f e h é r neműek
nyakkendők, űri divatérűk

NYAKKENDÖHÁZ

6. egy nagy
üveg ZoZó
kölni viz.

IV., Kigyó-utca 5 (Klotild-palota).
N yakkendők nagyban ia.

7. egy kiló Szent István-maiatakúvé.
8. két pár Berson-gumisarok (férfiaknak és nőknek),
9. egy nagy palack RAPIDOL folyékony fémtisztitó szer.
A Borsszem Jankó 2866. (53.) számában közölt képrejt
vény helyes megfejtése:

Futurista
A multheti számunkban megjelent talány helyes megfej
tését 41-en küldték be. Nyertesek: 1. Wertheimer Ernő (Buda
pest, VII., Murányi-ucca 45/b. III.), akinek tíz üveg Polgári
Serfőzdéi sört: 2. Szirmai Ödönné (Budapest. V., Ügynökneca 11, IV. 2), akinek egy nagy doboz „Virág“ -féle dessertet;
3. Gclb Rózsi (Budapest. V., Ügynök-ucca 26), akinek egy
^phinx-„BI-OZONE11-készletet; 4. Krausz Erzsiké (Budapest.
V., Ogynök-ucca 26), akinek egy üveg „Óceán14 jam. befőtt
vagy egy doboz cukrozott gyümölcsöt; 5. Laczkó Gusztáv
( Budapest. VI., Andrássy-út 7), akinek egy kis üveg Hungária
Casino habzóbort; 6. Breuer Mórné (Pusztafácánkert, u. p.
Tolna), akinek egy nagy üveg ZoZó kölni vizet; 7. Pataky
Oyula (Miskolc, Kazinczy-u. 10, I. 1), akinek egy kiló Szent
Jstván-malátakávét; 8. Pap Zoltán (Pápa), akinek két pár
Berson-gumisarkot; 9. Kálmán Ignác (Kisvárda). akinek egy
palack ..RAPIDOL1* folyékony íémtis/titó szert küld a kiadóhivatal.
és h ó c i p ő legjobb j o t / j f f i a t n
minőségben kapható és j c i w i u i c u u

N eum ann G ézé
VI., Nagymezö-u.

44 .

Telefon

n á i,

138- 77.

ABADIE
valódi fmnciá papír
Családi,

•a

a

é

sas.mozit akar?
forduljon

Hatschek és Farkashoz
IV., Budapest, Károly-körut 26. szám

Szakorvosi

vérgyógyitó orvosi
rendelő intézet
Budapest, VII., Dohány-u. 39. Rend. d. e. Il-I.. d. u. 4-7-lg.

1923-ban hol vásároljunk?
Zenepalotában
n íeí nibiCr,g"rendszerú Etofon? k és lemezek: Sternberg-féle verklik
VKottaickai) : Sternberg önműködő zenétőmúvei ; Sternberg hangszergyar összes mesterkészitményei : hegedű, cselló, lant, gitár, mandolin,
«Bvola, tárogató, cimbalom, harmonium, hárfa stb. stb.
■ ■ S t e r n b e r g a n go l z o n g o r á i .

i

VII., Rákóczi-út 60
ÚJDONSÁG!

ÚJDONSÁG!

Zenélő karácsonyfa-forgató talpazat művészi szoborcsopcrtozatokkal.
B o l d o g ú j é v e t k í v á n u n k t. üzletfeleinknek*

— Bizony erre a rozoga kocsmára is ráférne már a reparáció.
— Csitt, ne beszéljen reparációról, mert meghallják a szomszédok.

LAKÁST TAKARÍT, FEST,
POLOSKÁT IRT
TELEFON
6 1 -0 6 ÉS
PAX - VÁLLALAT
141-46.

ARANY
SZŐKE
HAJ!

Van ennél szebb?

A felülmulhatataj
44
lan Hyvarjon-féle » f V
W
Golden Hair Wash világosbarna,
vörös, szőke vagy fekete hajat foko
zatosan világossá, majd aranyragyogásúvá változtatja át. Nem festőszer.
Teljesen ártalmatlan. Számtalan eset
ben kipróbálva. Csodás eredmény.
Egy nagy üveg K 4 0 0 .—
Főraktár: Budapesten Török József
gyógyszertár, Király-u. 12. Operagyógyszertár, VI., Andrássy-út 26.
Kartschmaroff-drogéria, Rákóczi-út 50
és Erzsébet-körút 1 ; Róna-drogéria,
VIII., József-körút 50.

o k f á t es
takaríthat meg a szab. „Frandor" el öfú tő kályhával*
mely minden cserépkályhára alkalmazható. Kapható
Andrássy-út 62(telefon 38-69) és minden jobb vaskereskedésben.

KABATA CSOKOLÁDÉ

VALÓDI
• ti •
FINOM

Dr. Lendl Adolf
utóda : Fába Rezső
= p r e p a ra t o r iu m a =

B U D A P E S T, II., Dovtáfi-uftca 7.

____________________________________Rendelés egész nap.

Szakszerű javítások és tömések elfogadtatnak.

R é k ó c z i-ú « 32, I. em . I, a R ó k u s -k ó rh á z z a l sze m b e n .
•Q/BÔL KAPHATÓ ■

Szőnyegeket
"

TlfOUK TIVADAR szőnyeojavltó és tisztítótelepe, A, Mbe*
«ÉM K*L HéUzlet: S-, Firmlik-Mrs í L m l Tétefee 46-48. Hegbhrâer» Mikes jfck

lűvészies képkeretek
Kézimunkák szakszerű keretezése

j
»

Váradi Bélánál, Budapest, Andrássy-út 43. ;

e

RftPIPOL

le g jo b b

foly ék o n y

tlamUtószer. — ▼óla
in ennyi fém n á m á rs

M agyar Kap Idol b. t. B u d ap est, V I I ^ H A r ife -u U a Mim
T e le fo n : J ó u e f 1 8 0 —38.

rU lU nsokat,

B S T Ü S 'i X r .S :

Székely Emfl ékszerüzlete,

C la r a tessék flffé ta L

Te le fo s a Jó ia o f lOfr-Sk,

A Pesti Lloyd-társulat nyomdája, Budapest, V., Mária Valéría-atca 12. (Nyomdaigazgató MÁRKUS PÁL.)

