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ORSSZEM JANKÓ
szerkesztik : MOLNÁR JENŐ és BÉR DEZSŐ

Előfizetési ár Magyarországon : 
Negyedévre. . • . 4 0 0  korona

Telefon : Szerkesztőség és kiadó- 
hivatal 138-05

Megjelenik minden vasárnap

! Szerkesztőség 
és

kiadóhivatal 
Teréz-kördt 5

A  róka a gólyánál
— Aesopus meséje nyomán —

Bethlen (Vázsonyihoz) : Legyen szerencsém, kedves kolléga. Amennyire megfelelt nekem a te liberális
tányérod, remélem, te is épp oly jól fogod magadat nálam érezni.
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Tűnődések
Selffenstelner Solomontal

ô  0  foltonos adóemelésekrtil iotia 
eszembe nekem o Nósze Pardubic, okitül 
oz özletbe beállított ed nap oz léig Be- 
stemm és kérdezi ütet: „Nü. hód medi 
neked, von-e sok gandad?“  — ..Hod hód 
medi? Mit todok én! 0  gandakkal pedig 
nem türüdök, mert erre o célro kölön tor
tok ed embert, oki heljettem o gandakat 
viseld Oz léig saddlkozva mond erre: 
„Naccerü! És ez o módszer beváltó?“  — 
„De még mennyire! Okármilejen gandam 

von, átolodom neki és û hordoz őzt at mogávol.u — „Nü és mi 
füzetést odsz ennek oz olkolmozottnak?u — „Nedvenezer krónt 
havonkint.u — ,JÉs hód szerzed meg eztet o pénzt?" — faggat 
tovább o Bestemm o Nószét, mire ez felel: ,JEz von oz ü leg
el sü gandja!u — Picege-pocege oz állomnok von rengeteg sok 
gandja o deficit miott. Hát hód ne fájjon tűle o feje. átolodjo 
o gandakt oz egész palgárságnok, omeliik káli hód tűzessen o 
szörnyű adót. Nü és hód hodjan keresi meg o polgárság oz 
adót? Ez oz ü első gandja!

O Két úotol lány ko. o Rézele meg o Blimele beszélgetnek 
ed o mássol. Mondja o Rézele: „Te, én már tudok, hodjan lehet 
jereket kopni.u Mire o másik somologva felel: „Oz semmi! Én 
már oztot is todok. hodjan nem lehet kopni!u — Cince-conce o 
íronceják meg o németek. 0  fronceják tódnak, hodjan lehet 
pénzhez jotni. de o németek tübbet tódnak, ük már oztot is 
tódnak, hodjan nem fogják a fronceják pénzhez jotni.

Közlekedésügyi tízparancsolat
Bár az újonnan szervezett közlekedésügyi rendőrség pla

kátján megtalálta azt a hangot, amely alkalmas arra, hogy az 
elgázoltatásokat kiküszöbölje, ne vegye rossz néven a fő
kapitány úr, hogy mi tovább megyünk egy lépéssel és a plakát 
alapján megszövegezzük a közlekedésügyek tíz parancsolatát.

1. Lassan járj, tovább élsz. Ne fuss a villamos után, hogy 
elgázoljon, hanem várd be nyugodtan a következőt és azzal 
gázoltasd el magad. Ezáltal tovább élsz legalább hat-nyolc 
órával.

2. Az úttesten csak keresztben menj át. Srégen vagy pláne 
hosszában soha. Még jobb, ha a levegőn igyekszel átjutni. Ez 
esetben kevesebb esélyed van az elgázoltatásra.

3. Az úttesten ne bámészkodj és ne olvass újságot. Külö
nösen veszélyeztetik a járművek testi épségedet, ha a Világot, 
Népszavát. Az Újságot és az Egyenlőséget olvasod.

4. Ne bámészkodj a járdán se, ne nézd az órákat, mert 
azok Petőfi születésének 200-ik évfordulójáig javítás alatt 
lesznek és ne nézd a kirakatokat, mert attól elájulsz és meg
akadályozod a járdán a közlekedést.

5. Ne figyeld, hogy melyik villamos a legzsúfoltabb, ha
nem szállj föl néha egy kevésbbé megteltre is.

6. Ne bliccelj.
7. Ne kérdezd meg az úttest közepén álló rendőrt, aki a 

forgalmat irányit a, hogy merré van a Kaas Ivor-ucca, mert 
ezzel elvonod hivatásának betöltésétől s különben sem tudja.

8. A rendőr jóindulatú figyelmeztetését fogadd szívesen.

Ha ez tettlegességgé fajul, lehetőleg magad keresd föl a men
tőket, ne várd be, hogy ők jöjjenek, mert az uccán való végig
vonulásuk bizonyos nyugtalanságot okoz és károsan befolyá
solja a közlekedést.

9. Általában ne sokat járj gyalog vagy villamoson, inkább 
kocsin vagy autón. így mégse gázolnak el olyan holtbizonyosan.

10. Ha netán mégis elgázolnak, ne engedd, hogy a temetési
meneted nappal a főbb útvonalokon vonuljon végig, inkább 
éjjel temetkezz és mellékuccákon keresztül, mert ez kevésbbé 
veszélyezteti a közlekedés biztonságát. (Stella)

Egy kis fejtörő
Hogy állanának a kurzus-értékek, ha érték szerint állana a

kurzusuk? ---------o---------
Kérdés, felelet nélkül

— Nem tudja, kérem, mi a macskának megy Friedrich 
István Angorába? ---------o---------

Seipel kancellár

— Hála istennek, mindenben megegyeztünk. Osztrák da- 
leszt adunk a magyar szegénységért.
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— Lám, már a jó Isten is tölünk tanul. . .  Még csak január van és máris elpazarolja a májusi készletét. . .

Kedves Bonar Law!
Barátságosan szeretnék szakítani én is néhány rég megunt 

politikai barátommal. Őszinte angolimádó vagyok s ez oknál 
fogva kérem, legyen szives és küldesse el nekem a párisi sza- 
kitási receptet. Yours truly Bethlen István gr.

---------- O----------  *

Kis lak ál l . . .
Kedves Borsszem Jankó! Az örökifjú Benedek Jancsi nem

zetgyűlési képviselő urat a héten ünnepelték 60-ik születés
napja alkalmából. A sok lelkes tósztra és verses íölköszöntőre 
maga is faragott néhány gyors verses epigrammát a többi kö
zött a Nemzetgyűlésre a következő négysoros Petőfi-paródiát:

Kis lak áll a nagy Duna mentében.
Sisakosok állnak elöl mentében.
Kavarog a gyomrom bánatába
Valahányszor csak gondolok rája.

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

Kedves Borsszem Jankó!
A közlekedési rendőrség fölállítása után javaslom a köz- 

Jöködési rendőrség megszervezését mely a villamoson utazók 
íökdösését szabályozza. Tisztelettel Lógó Samu.

Itt a koncentrációs kormány
Kedves Borsszem Jankó! Most már bizonyos, hogy Bethlen 

István fölcseréli a kabinetet egy koncentrációs kormánnyal, ö  
is belátja, hogy az egyes tárcák élére más vágású politikusokat 
kell tenni. így többek között szó van arról is, hogy Klebelsberg 
Kunó távozik helyéről és átadja helyét Vass Józsefnek, aki 
viszont Klebelsberget látja utódjaként a népjóléti székben. Ilyen 
és hasonló változások lesznek a koncentráció alkalmából. Tisz
telettel egy alkalmi politikus.
SP ■ QP‘ M

Szenzációs beadás a t. pénzolvasó közönségnek:

A PINKÁK KINCSE
COOPER után szerezte magának : CROUPIER

c j — S
Gyöngéd célzás

— Egy lapból kivágtam egy cikket, amely arról szól, hogy 
a bíróság kimondta a válást, mert az asszony minden este a 
férj zsebeiben turkált.

— Na és mit csináltál vele?
— A mellényem zsebébe tettem.
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Kedves Poincaré!
Van már néhány esztendeje, hogy Löwy Mórnak ötezer 

francia frankot kölcsönöztem. A nyomorult nem akart fizetni, 
pedig tudott volna, öepöröltem és a bíróság el is marasztalta. 
De — mondja az ügyvédem — nem lehet rajta egy megvesze
kedett garast se behajtani. Elhiszi ezt ön, Elnök úr, Löwy 
Mórnak? Ha úgy ismerné, mint én, nem hinné el. A helyzet 
Löwy Mórral ugyanaz, mint a németekkel. Nem akar fizetni. 
En, tisztelettel alulírott, viszont az önök, a franciák helyzeté
ben vagyok. De mit tegyek — hadsereg nélkül, egy szál katona 
nélkül? Ha van önnek szíve. Elnök úr, megparancsolja Eoch 
tábornagynak, hogy két francia gyarmati katonát külön az én 
használatomra mozgósítson. A költségeket viselem, illetve 
hozzácsatolom a jóvátételi összeghez, amely most gyűlik a 
Bazilika nagyharangjában fölállított Wertheim-kasszában. Ké
rem, szavazza meg nekem azt a két dühös madagaszkárit, hadd 
vonuljak be Löwy Mór Saar-területére. Hogy én mit fogok ott 
csinálni! Hogy,franciául fejezzem ki magam: Sie wedn nekóme 
habén Prasidentlében! Mély tisztelettel Lévy Jakab.

---------- o-----------
Kulturtöprengés

— Vájjon megbüntetik-e iskolakerülésért azt, akit nem vettek 
föl az egyetemre? ______0______

BUDAPESTI HÍRESSÉGEK
XIX. MAGYAR-MANNH EIMER GUSZTÁV

■

f  V  \

__________I R O D A L O M __________

Históriás ének,
mely íratott jó  Molnár Ferencnek nemes kisfaludyak társa

ságában való székfoglalásakor
Kisfalud y éknak balzsamozó iria 
Ferenc, ki a világsikereket iria.
Tehetségben van a Társaságnak hiia,
Ferencet tehát a kebelébe hijja.
Jó Ferencünkre lön ráruházva tagság.
Ám nem tudták, hogy a tagság még nem aggság,
Akik e tagságot vállaira rakták.
Adván róla néki óriási aktát.
öszvegytilnek hát a zordonarcú vének 
S most már a nagy Ferenc is ott vala vélek.
De ebben én bizony furcsa dolgot vélek. —
Erről s a kudarcról szól a hősi ének.
Elnök úr föláll és csenget, hogy jelentse:

• Fölolvas a színpad kitűnő Ference,
Hogy a Társaságot hínárból kimentse.
Istenem. Istenem, minő nagy szerencse!
Fölolvasás vala keserű pirula.
Az elnökség szörnyen irula-pirula,
S bár közönség arcán a gyönyör virula.
Kisfalud y éknak égre meredt haja.
„ Guzma", „cuki pofa\ „kicsúsz” , ..pont kettedik"... 
Stílusban a sulykot modernek elvetik.
Riadtan ültének szegény kisfaludyk.
Ilyen szavak által hátuk borzongtatik.
Fölolvasás után dübörgő taps csattan.
Leforrázva ülnek kisfaludyk ottan.
Háborga kedélyük mint a forró katlan.
Hogy ez a Ferenc mily kisfalud y atlan.
De ami megtörtént, nem történtté tenni 
Nem tudja azt többé e világon semmi.
Jó Ferencet muszáj tagi sorba venni 
S jó Ferencnek muszáj tagi sorba lenni. Rodus

Egy lap a költő főkönyvéből
1923 január 10

Tárgy Kiadás Kor. Bevétel Kor.

Verset írtam a Forró fekete... 50 Képes Újságtól 100
Newyorkban 6 cigaretta. ... 60 Kölcsön a fő-

Konyak _____ 60 úrtól....... ... 200
Papiros ........ 20
Borravaló___ 20
Ruhatár........ 10
Villamos a Ké

pes Újsághoz
és vissza _ 60

Összesen ... 280 Összesen _ 300

Divat és adó
— M it? ... Hogy a művészek könyvet vezessenek?... —. Hallottad, hogy a molett alak most a dfvat? 

Rólunk a műtörténelem vezet könyvet. — Szegény főváros! Ráfizet a fogyasztási adóra.
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Moziban
A vásznon épp egy rablógyilkos 
Fojtogatja a baroneszt 
S a zongorista stílszerűen 
Fgy francia valcerbe kezd.

Körülöttem mindenki izgid.
Hogy. jaj. most vájjon mi leszen? 
Csak engem nem érdekel mindez. 
Mert máshol jár most az eszem.

Mint más. én is a képet nézem, 
Szemem merően rámered.
Nézem a képet. de nem látom: 
Előttem most más film pereg.

És kisérő zenét e fűmhez 
Dobbanó szivem hegedül:
Valaha régen sokat jártam 
Moziba, de nem egyedül

A múltnak rózsaszín ködéből 
Egy fehér arc ragyog felém.
Valaha régen sokat jártunk 
Moziba ketten: ö meg én.

Valaha régen sokat jártunk 
Moziba ketten: ö meg én 
S egymáshoz bújva megfuizódtunk 
Egy diszkrét páholy lágy ölén.

Af/7 bántuk mi. hogy a film pergett 
S a vásznon mászkált pár alak.
A diszkrét páholy lágy ölében 
Csókban forrt össze két ajak. ..

Az ajka bibor volt s az arca 
Oly fehér, mint a mirtuság. . .  
Szerettem . . .  Aztán egyszer eltűnt.. 
Úgy eltűnt, mint az ifjúság.

. . .A z  életünk: fűm. folytatásos.
Sok része van. oh. rengeteg.
S a legszebb rész: az ifjúság. ah.
Oly szörnyű gyorsan lepereg.

Halász Imre
---------- o-----------

Pénzügytan
—_Mikor fizet a baka forgalmi adót? 
__ ?
— Ha ringiispilre ül.

K ü lp o litik a  a fa lu n

h H H f

— Gyönge lábon áll az az „entente44, szomszéd.
— Az a baja, úgy látszik, ami az én fiamnak. Angolkóros.

Reb Menachem Cziczeszbeiszer
válogatott átkozódásal

— Olejan boráccságos viszongy led jen 
küzted és o helybeli ébredű-elnük kiizt. 
mint o fronceják és oz angolok küzt!

— 0  rendtürvéngy életbeléptetése otán 
írjál te edj toláló vicét o Borsszem Jan
kóba!

— O lúbűrkereskedűk bálján állapié s- 
csák meg o tiéd lángyodrul, hódi teljesen 
stilszerü!

— Ledjen teneked szombat délbe oz 
oz edjetlen ürümöd, hódi a kormángy 
nedven százolékkol leszállított o bab
kiviteli illetékt!

— O te feleségedrűl mondják, hód van 
edj fasiszta, omit o fekete inge is motat!

---------- o ----------
Végzetes sajtóhiba

„Vidéki kabaréba művésznő primadonnának szerződtetik.14

Titkos táviratok
Adler és Bauer, az osztrák szociáldemokrácia ikervezérei 

Seipel kancellár itt időzése alkalmából a következő táviratot 
küldték a kormánynak:

„Ha Garamit visszaveszik. Seipelt odaajándékozzuk.44
A magyar kormány udvariasan fgy felelt:
„Seipeltöl nem fosztjuk meg önöket Kárpótlásul Garami 

Bécsben maradhat.44 ---------o---------
Közös ügy

— Látod, Ausztriával még mindig van közös ügyünk.
— Mi az?
— A baj. --------- •---------

Érthetetlen !
Hetek óta jönnek a hirek Texasból. hogy ott a Ku-Klux- 

Klan nevű titkos protestáns szervezet tagjai garázdálkodnak. 
Bő fekete köpenyben és kámzsában járva bokszolják jobb meg
győződésre a katholikusokat. zsidókat és négereket. Csodála
tos! És Friedrich István még mindig nem szervezte meg a ma
gyar kukluxklanistákat. Hát ez a következetesség?
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BORSSZEM JANKÓ A SZÍNHÁZBAN 
Cyrano ö’Crgerbergerac
I. TOLLVONÁS: A PÁRBAJADÊR 

Vicomte (er da her?): Az orrán látszik, ön nem tiszta faj, 
Akárminő vers is, amit szaval, 
ön nem lehet sem érsek, sem apát,
Elődül inkább destruktív apát 
Mutathat fö l. . .

Cyrano. — No szebben, faj-titán!
Hadd verjem le a szellemi vitán. . .

Egy hang. — Nem kell az orr-vers, a hely erre rósz stand 
S különben is megírta már E. Rostand. 

(Vicomte egy mérgezett Csilléry-szondával ledöfi Erger- 
bergeracot, aki% a halállal viaskodva, elszavalja „Szonda két 
apródjá“ -t. Mentők. Interpelláció. „ Világ" és „ Szózat" mint 
kórus. „ Egyenlőség" bal-al-ajkát ellejti, illetve elejti rémü

letében.)

II. LÉG VONÁS: A KIS CUKRÁSZDA 
( Semmi összefüggés az elsővel, de hát szkeccsről van szó és 
ezért bonyodalom kell. Legalább is annyi, amennyi egy bécs— 

budapesti (és vissza) operettben.) 
Heltai-Raguenau, a kis cukrász:

Végy Varsányit, jó adaggal,
S tégy hozzá sok Hegedűst,
Hozzá Makay, az angyal —
S az egészet viccbe süsd.
Habarj hozzá Tanayból 
Egy picit és Rajnaiból, —
Nyújtsd ki három fölvonásra,
S kisül, — nem lesz néki mása.

(Szerző tiszteletére lakoma. Kollégiális ünneplés, mert Heltai 
főszakács csak minden nyolc évben kreál új tortát. Főszakács 
bölcsen mosolyog, mert tudja, hogy legközelebbi tortamüve 

már 1927-ben kész lesz.)

III. ARCVONÁS: VAGYIS A CSATTANÓ 
Roxán (közeledni látja Ergerbergeracot):

Szívemnek dobbanása, jaj, sebes,
És lovagomnak feje, jaj, sebes . . .

Cyrano. — Azok a gazkonyi legények,
Azok a gaz honi legények!...
Csak tudnám, hol a kapitány...
Az alkohol bennük a lényeg,
Antidemokrata lények,
Kik csüngenek a kupicán . . .

Roxán. — Szívemen bánat férge rág,
Ne beszélj félre, Bergerac,
Épp most, mikor a tőzsde mozdul
És kell az ész, mert szörnyű hossz dúl. . .

Cyrano (hallucinál, mert egyebet nem csinálhat):
Orromra sanditsz?. . .  Jöjj, kulturfölény, 
Reádtör most egy destruktív bölény,
Vigyázz, te szesszel bélelt törpe báb, 
lm eltipor e gúnyolt görbe láb. . .

(Beléje akar lépni, de hirtelen észbe kap, leleplezi magát, hogy 
ö Miklós Andor és igy folytatja:)
Én elviselem bús szememnek könnyét 
És te viseld el „Az Est“ hármaskönyvét.

(Baisse. Rikkancsok. „Pesti jogrend" a „Szózat"-ban.)
— o—  n +  m
Kritika

— Milyen volt a „Kék madáru?
— Mint a boldogság madarához illik: utolérhetetlen.

— o—
Közszükséglet a színházi jegy?

Kedves Borsszem Jankó! Az uzsorabiróság közszükségleti 
cikknek jelentette ki a Nemzeti Színház jegyeit és elitélte azt 
az embert, aki spekulált velük. Rendben van, belenyugszom. 
Csak azt a szerény kérdést vetem föl, vájjon akkor is köz
szükségleti cikk a Nemzeti szabadjegye, ha a „Danton“ -t és 
társait üres ház előtt játszák? Tisztelettel egy a sok közül.

---------o ---------
Az új lógós

A kalauz. — A kocsin lógni tilos! Vagy föl vagy le! 
Borsszem Jankó. — Hogy szálljak föl, mikor még nem 

kaptam meg a szabadjegyemet?!
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Megegyeztünk az osztrákokkal ! 
No és most Ausztria segit rajtunk?

Kedves Borsszem Jankó!
Társaságban azon vitatkoznak, miért hívják azt az alak

talan valamit, amit a nők olyan graciózen viselnek a lábukon, 
hó- és nem sárcipőnek? Az egyik asszony megjegyzi:

— Mert a legtöbb férj a megvételnél olyan nagy hü-hót 
csinál belőle.

A tihanyi visszhangnál
Én. — Mi volna abban, ha lenne koncentráció?
A visszhang. — . . .  ráció.

---------o -----
Kedves Borsszem Jankó!

Csodálatos! Annyiféle adónemet eszelnek ki az illetékesek 
s a legjobbra nem gondolnak. Én minden családra, ahol szoba
lányt és szakácsnét tartanak, forgalmi adót vetnék ki. A mai 
cselédviszonyok mellett kifizethetnők belőle az egész jóvátételt.
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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 után 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 
--------0--------

Cáfolat
Az a hír, hogy a miniszterelnök a tanácskozásokon köze

ledett volna az ellenzékhez, nem felel meg a valóságnak. A 
miniszterelnök ülve fogadta az ellenzékieket és azok közeled
tek hozzá. (Magyar Tévirati Hiroda.)

A lapok hirdetési rovatából :

IGAZSÁG
csak az X m ozgóban !

Nem izgatás ez, tisztelt rendtörvény?
---------e---------

Biztos módszer
— Ha Pesten lenne Hegedűs Lóránt, most a villanyórákon 

láthatná, miért nem tudta megjavítani a koronát.
— No, miért nem?
— Mert nem tette rá a fölirást: Javítás alatt.

Modern szemüvegen \\ 'ftfo '.1.6Ï
legolcsóbban csak ::

B A R N A  A N D O R  látszerspecialista
m ű h e lyé b e n  VII., Izabella-utca 11. Postai szétküldés naponta.

Sportnyelvészet
— Érdekes! Már a rómaiak is tudták, hogy a futball-utaz- 

gatásnak profi-jellege van.
— Miből látod?
— Abból, hogy latinul utazni =  pro/Zciscor.

A1”' nincs, ott ne keress,
mert akkor is fizetsz kere
seti adót, ha nem találsz.

Kérem azt a t. zsebmetszőt, aki tárcámmal együtt 
elvitte a keresetemet, fizesse meg a kereseti adómat, 
nehogy még meg is büntessenek. B. G.

Síberné meg a fia
— Az ön fia nagyon értelmes, asszonyom. Tudóst fogunk 

csinálni belőle.
— No még csak az hiányzik, tanár ú r !...  Azért a pénzért,

amit az hozna . . .  ---------•---------

— És ha még egyszer kiiszod a ZoZó-mat, büntetésből
keserüvizet fogsz utána nyelni.
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Vigyázat!
Habár fölül a gálya 
S alul a víznek árja:
Kiönthet még a Ruhr!

(Petőfi után)
---------- O----------

Magánforgalmi vicc
— Milyen volt ma a tőzsde?
— Ingadozó.
— Te, biztosan részegre nyerted ma

gadat, azért láttad annak.
---------- o ----------
Végrendelet

Olvasom a lapot,
S a fejem lekókkad :
Papirosból gyártják 
Majd a koporsókat.
Én holtan is sírok,
Ez már meg van írva, 
Temessetek ezért 
Itatóspapírba !

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

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

KERESETKÉPTELEN koldus kereseti- 
adóalapot keres. Az alap a kalapba 
_ _ _ _ _ _______ kéretik.______  ____
ELVESZTETTEM a Nyugatitól a Bor- 
áros-térig egy pár negyvennégyes hó
cipőt, amely Blanka névre hallgat, már 
tudniillik a feleségem, aki véletlenül 
benne maradt. A becsületes megtalálót 
kérem, a hócipőt küldje vissza, a többit 

megtarthatja magának.

A  K en yereslá n y  és a tö rzsv e n d é g

— Nézze, Jucika, én többet is adnék magának egy kenyérért tíz koronánál, ha. . .
— Pfuj, maga disznó ! . . .  Mit gondol ?
— Nono. . .  Csak azt akartam mondani, többet is adnék, ha a „serclit" mindennap 

félreteszi a részemre.

János gazda megijedt
Két gazda beszélget:
— Tanácsot kérni mentem a jegyzőhöz. — mondja János 

bácsi — oszt éppen akkor megint valami újabb adó-plakátot 
szögeitek ki a községházára. Úgy megijettem, hogy hazáig 
szalattam tüle.

— Hát mi állt a plakáton, sógor?
— Valami „tanácsadó44. Nem is mertem én már aztán taná

csot kérni! ---------- o----------

Kedves Borsszem Jankó!
Igaz-e, hogy Pesten a pórázra nem fogott kutyákat azért 

fogják el a sintérek, mert nincs vonyitási engedélyük? Tiszte
lettel egy vidéki. ---------c---------

Párisi humor
Patikában

— Kérem, bácsi, olyan pilulákat tessék adni, amilyeneket 
tegnap vittem a mamámnak.

— Volt hatásuk, fiacskám?
— Nem, de éppen belepasszolnak a puskámba.

Éjfél után
— Te haszontalan kölyök, hogy mersz ilyenkor házon kívül 

lenni? . . .  Megérdemelnéd, hogy jól elverjelek.
— Csak figyelmeztetni akarlak, apuka, hogy anyuka a 

hátsó kapunál vár a seprővel. . .

Talán nem is igaz
Mondja, kedves Borsszem Jankó, igaz az az álhír. hogy 

mikor Seipel osztrák kancellár és Grünberger osztrák külügy
miniszter itt jártak, é'sz’aka. ezt énekelték a felelőtlen kül
városi elemek: „Erger, Berger, Grünberger. . . “ ? Tisztelettel 
a kicenzurázott Schossberger.

---------- o ----------
Uj gazdagok

— Mondja, kedves Grünné, mennyire haladt a leánya a 
zongorában?

— Oh, már drappszódiát is játszik Mendel et Sohn-tóL

~*Dr. PAJOR*-* 
SZANATÓRIUM ÉS 
VIZGYÓGYINTÉZET

BUDAPEST, Vili., VAS-UCCA 17

B E L -, IDEG-,
S E B É S Z E TI BETEGEKNEK 

KÜLÖN S Z Ü L É S Z E TI O S Z TÁ LY  
NŐ BETEGEK ÉS UROLÓGIAI B E TE 

GEKNEK KÜLÖN O S Z TÁ LY A  
OR THOPÁD- ÉS ZAND ER - 

GYÓGYTERM EK
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Feleségem mégis csak tud ugrani
Első és utolsó feleségemmel, Euláliával, tíz évig a leg

nagyobb harmóniában és békességben éltem. Nem mondhat
nám, hogy én voltam oka e páratlan s a házasság világtörté
netében bizonyosan egyedülálló jelenségnek, mert jó apámtól 
ideges izgágaságot, összeférhetetlenséget és veszekedésre 
való hajlandóságot örököltem. Ez a hajlam olyan erős volt 
bennem, hogy néha össze kellett szorítanom .a fogam s erő
szakolnom kellett a mosolyt, mert a feleségem olyan vérlázi- 
tóan nyugodt, jó és kedves teremtés volt, hogy lehetetlen volt 
kikezdenem vele. Tíz év óta vártam arra a pillanatra, amikor 
valami hibája miatt dühösen rámordulhassak, vagy egy epés 
megjegyzést kockáztassak meg, de be kellett látnom, hogy 
nevetségessé tettem volna magam, mert a feleségem tettein, 
viselkedésén, egész szolid és finom életén semmi kivetni valót 
nem lehetett találni még nagyitó üveggel sem. Abszolút angyal 
volt, félszegségeimmel és hibáimmal szemben a végletekig 
türelmes, képtelen voltam őt kihozni a sodrából, mert ennek 
az asszonynak nem is volt sodra. Tíz év alatt folyton azon 
iárt az eszem, ha egyszer valamivel földühösithetném, hogy 
lángoljon a szeme és szememre hányja, hogy szenvedett 
mellettem! Mint elérhetetlen ideál lebegett előttem az a kép, 
amikor edényeket vág a fejemhez és esetleg meg is pofoz s 
a hajamba mászik ez az unalomig drága, jó, ennivalóan finom, 
légies teremtés. De hiába vártam. Kilenc és háromnegyed év
nek kellett elmúlnia, hogy némi remény villanhasson föl egy
hangú életem megváltozása irányában. A dolog így történt. 
Nevemnapjára a feleségem kalapot akart vásárolni nekem. Be
vitt egy belvárosi kalapüzletbe és fölpróbált fejemre egy 
csomó kalapot, míg végre az egyiknél így szólt:

— Fiacskám, akarod ezt? Nekem nagyon tetszik, de én 
asszony vagyok s nem ismerhetem a férfi-ízlést.

— Jó, — hagytam helyben — vegyük meg — s evvel el
kezdtem a tükör eíőtt igazgatni a kalapot a fejemen.

Előbb lehúztam a szememig, aztán oldalt félrecsaptam kac-

kiásan, mint ahogy az már a kültelkeken divatos. E pillanatban 
a feleségem arcára néztem. Kellemesen lepődtem meg, mert 
eddig soha nem látott ideges dühöt véltem rajta fölfedezni, 
úgy látszik, nagyon bántotta Ízléstelenségem. De azért hang
ján nem lehetett érezni, amikor azt mondta:

— Drága fiacskám, nézd, mennyivel jobban áll ez így — 
fölpeckelte a kalapot s újra eredeti formájába igazította.

De megvolt, tíz év után megtaláltam azt a gyönge pontot, 
amelynél fogva a családi élet unalmas egyensúlyát kiforgat
hattam.

Ezután, ha veszekedni akartam, csak föltettem a kalapot, 
félrecsaptam s a feleségem már úgy ugrott, mint egy ugró
bajnok.

— Mi az, megini úgy veszed föl a kalapot? Vigyázz, ki
hozol a sodromból. . .

— Hála isten, — sóhajtottam föl ilyenkor — ez a nő még se 
egy közönséges sodornélküli nő, ennek mégis csak van sodra!

S ilyenkor boldogan kezdtünk elmarakodni annyi boldog
talan nyugodalmas év után. Carámy

SZERKESZTŐI ÜZENETEK © ®

Kéziratokat és rajzokat nem küld vissza a szerkesztőség.
A Borsszem Jankó jelen számát kedden, január 9-én zár

tuk le. — Külmunkatársainkat kérjük, hogy a Borsszem Jankó 
ünnepi Madách-száma részére Szánt kézirataikat legkésőbb c 
hó 16-áig küldjék be. — B. T. Egy bevált. Egyet rébusznak 
használunk föl. — T. J. (Bicske.) Félreértette pályázatunkat. 
Valamelyik Petőfi-versből vett idézettel kell megokolnia, miért 
gondolja, hogy Petőfi, ha ma élne, ennek vagy annak az újság
nak lenne a munkatársa. — K. I. J. Túlontúl primitívnek fogta 
föl a rébuszt. — Ifi. S. R. Az „Anonymus44 című derekas foly
tatással biztat. Madách közeledő centennáriumára talán sike
rülne valami szépet és hatásosat szerkeszteni. —  tr. Ugyan, 
ugyan! Fok-nak ejtik ki a francia főgenerális nevét, nem pedig 
avval a lágy mássalhangzóval. — Nyelvész. Nincs is olyan 
nagy különbség Rákosi Jenő és az ú. n. fajmagyarok elmélete 
közt. Rákosi szerint a nyelv teszi az embert magyarrá, 
amazok szerint a nyelvelés. — Klsfaludysta. Nem értjük a 
fölháborodását. Végre is Molnár Ferenc a Kisfaludy-Társaság- 
ban nem Vörösmarty Mihály, Arany János, Jókai Mór, Ke
mény Zsigmond vagy Ágai Adolf helyét foglalta el, hanem a 
saját helyére ült és a saját irodalmi poggyászát vitte magá
val. Hogy is mondja Madách Luciferje? „Nem adhatok mást, 
mint mi lényegem/* — Több levélről a jövő számban._______

Szerkesztik: Molnár Jenő és Bér Dezső 
A szerkesztésért felelős: Molnár Jenő 

Kiadótulajdonos: Borsszem Jankó lapkiadó r.-t. 
Igazgató: Szekeres Rudolf

és s á r c i p ö  legjobb l o w i f h o f n  
minőségben kapható és jo v i l l ia iu
N e u m a n n  Gézá-nái,
VI., Nagymező-u. 44. Telefon 138-77.

P A L A
Á  S V Á  N Y

SZT.
MARGIT
SZIGET

T I N U S
V I Z  £>

ÜDÍT,
JÁRVÁNYOK
TÓL MEGÓV

C s ó k o ln i  való
Veres gye rm e k fé n yk é p -sp e c la lU ta  m ű t e r 

mében k é s z ü lt :  V., H a rm in c a d - utca 
3 . ez. T e l .  135-70  (E rze é b e t -té rn é l) .

jffrany- és ezöstbeváltás: Vármegye-utca hét. hivatalos órák 
:: 9— 5-ig. ::
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Képrejtvény

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

1. 10 üves, sör. a Polgári Serfőzde 
gyártmánya (házhoz szállítva).

2. Egy nagy doboz 
„Virágu-féle dessert,

3. egy Sphinx-,,Bl-OZONE“ -készlet (egy üveg szájvíz, 
çgy doboz kettős francia fogpor. egy tégely fog
paszta).

4. egy üveg „Óceán” jam, befőtt vagy egy doboz cuk
rozott gyümölcs,

TCLETON. 1 8 -0 *

5 egy kis üveg

6. egy nagy 
üveg ZoZó 
kölni viz,

7. egy kiló Szent István-maíátakávé,
8. két pár Berson-gumisarok (férfiaknak és nőknek).
9. egy nagy palack RAPIDOL folyékony fémtisztitó szer. 

A Borsszem Jankó 2867. (1.) számában közölt képrejtvény
helyes megfejtése: ( y  K á r0 ]y

A multheti számunkban megjelent talány helyes megfej
tését 54-en küldték be. Nyertesek: 1. dr. Lengyel József (Buda
pest, VI., Podmaniczky-ucca 9), akinek tíz üveg Polgári Ser- 
tozdei sört; 2. dr. Matavovszky István (Nyíregyháza), akineiv 
egy nagy doboz „Virág"-féle dessertet; 3. Schreiber Sándor 
(Nyíregyháza, Gróf Károlyi-tér 8), akinek egy Sphinx-„BI- 
OZONE“ -készletet; 4. Balázs Géza ( Budapest, VI., Király-u. 
36), akinek egy üveg .,Óceán" jam, befőtt vagy egy doboz 
cukrozott gyümölcsöt; 5. Kalmár Endre (Budapest, V., Katona 
József-ucca 28, I. 7), akinek egy kis üveg Hungária Casino 
habzóbort: 6. Kesztyüsné Balog Margit (V.-Kutas), akinek egy 
nagy üveg ZoZó kölni vizet; 7. Miakits Elek, borbély (Buda- 
Pes/, I., Bercsényi-út 8), akinek egy kiló Szent István-maláta- 
kavét; 8. Dely József, gazd. intéző (Mezőhegyes), akinek két 
par Berson-gumisarkot; 9. Böhm Mihály, fodrász (Budapest, 
II., Zsigmond-ucca 36), akinek egy palack „RAPIDOL" folyé
kony fémtisztitó szert küld a kiadóhivatal.

___________________ KÖZGAZDASÁG
A BiharszPágyi O lajipar r.-t. alaptőkéjét 20 millió koronáról 60 millió koronára emelte.

V I R Á G  O S Z K Á R
CUKORKA- ÉS CSOKOLÁDÉ-ÁRÚGYÁR R.-T. 

BUDAPEST, VII., N E F E L E JT S -U C C A  12.

Saját gyártású

férf i - fehérnemúek 
nyakkendők, úri divatárúkNYAKKENDŐHÁZ
IV., Kigyó-utca 5 (Klotild-palota).

Nyakkendők nagyban is.

B

ABADIE
valódi frontiéi papír

ril 11 Ansokat, 8 » ’Sïfc:Wïr’.ïï: 
Székely Emil éksztrflztote, , f

‘ k Sorolni. Telefon i Józant 10S-M .Cl m m

KABATA CSOKOLÁDÉ VALÓDI• ti •
FINOM

Szőnyegeket
^  T U D  UK T IV A D A R  •zónyeejavttó é . tisztító telep*. A .  M m .

U l FléklbM : . . .  f m « .* !>  » n  í  L ra . TU .ro. 46^8. Sethlvuro kézkoo R e

ss, mozit akar?
forduljon

Hatschek és Farkashoz
IV., Budapest, Károly-körut 26. szám
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B illiá rd o zá s  K özb en

— Szerencséje volt Diogenesnek, hogy nem most keres embert a lámpásával.
— Bizony, mert nem találna!
— Az semmi. De kereseti adó fejében elrekvirálnák a hordóját.

Dr. Lendl Adolf
utóda : Fába Rezső 
=  p re p a ra to ry  urna =  

B U D APEST, II., Donáti-utca 7.

Szakszerű javítások és tömések elfogadtatnak.
n  «ér* és nemi bete

gek részére.

R endelés egész  nap 
R é kó czi-ú t 32, I. em. I, a R ó k u s-k ó rh ázza l szem ben.

Művészies képkeretek
Kézimunkák szakszerű keretezése

Váradi Bélánál, Budapest, Andrássy-út 43. j

RanO
IICARE1TAPAPIR

ARANY
SZŐKE 
HAJ! Van ennél szebb?

A felülmulhatat- ^  | J  A 1 1  
lan Hyvarjon-féle f f v  n  w  
Golden Hair Wash világosbarna, 
vörös, szőke vagy fekete hajat foko
zatosan világossá, majd aranyragyo- 
gásúvá 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. Opera- 
gyógyszertár, VI., Andrássy-út 26. 
Kartschmaroff-drogéria, Rákóczi-út 50 
és Erzsébet-körút 1 ; Róna-drogéria, 

VIII., József-körút 50.

1923-ban hol vásároljunk?
Zenepalotában

Stemberg-rendszerű Etofonok és lemezek; Sternberg- 
féle verklik ^kottákkal) ; Sternberg önműködő zenélő
művei; Sternberg hangszergyár összes mesterkészitményei: k VII., Rákóczi-út 60

hegedű, cselló, lant, gitár, mandolin, fuvola, tárogató, cim
balom, harmónium, hárfa stb. stb.

M T  Sternberg angol zo n go rá i.

A Pesti Lloyd-társulat nyomdája, Budapest, V„ Mária Valéria-utca 12. (Nyomdaigazgató MÁRKUS PÁL.)


