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Köszöntjük a kardot
Párisban győztes, kardos magyarok.
Büszkén köszöntünk, babéros leventék;
Vasizmú és acélinú marok.
Az edző tűz, mely szívetekben ég.
Derék tudás és bátor akarat.
Mindig, mindenütt diadalt arat.
M ár harci fegyvert nem forgat kezünk.
Lehullt a babér, mit csatában szedtünk;
Más élte ellen nem fegyverkezünk,
Békés versengés katonái lettünk 
S megmutattuk a népek versenyén.
Hogy karunk, kardunk a régi, kemény.

Sebet nem ejtő, tompa fegyverek  
Beh hálásabbak, mint az életoltók;
Nyomukban vér nem hull, könny nem pereg 
S a győztes mások átka nélkül boldog; 
özvegyet, árvát meg nem szomorít.
Ellenfelével ha kezet szorít.
S a Stadium árbocán nemzeti 
Háromszínű zászlónk magasra lendül 
S a szélben, mely szeliden lengeti.
Egy szent ének harmóniája zendül;
Tisztelgésre emelkedik a kard 
E dalra: —  Isten, áldd meg a m agyart! ( jász)

A sportklubban
— Mit szólsz Postfa Sándor párisi győzelméhez?
— Természetesnek tartom. Mindig mondtam a fiúknak, 

hogy a győzelmünket úgy kell kivívni.

Kedves Borsszem Jankó!
Olvasom, hogy a kard-világbajnok szorgalmas látogatója 

az újságírók klubjának. Ezekután nem csudálkozom azon, 
hogy úgy megtaniilt vágni. Tisztelettel egy alanyi költő.

Dolgozik a kormány

— És még azt mondják, hogy a kormány nem tesz semmit
a munkanélküliség ellen. Hát nem enyhíti a saját maga 
munkanélküliségét azzal, hogy foglalkozik a munkanélküliség 
kérdésével? --------o--------

Markó-nigram

Tavalyi besszes árfolyamok
gyertek vissza hossznak, minden 

megvan bocsájtva.

Tőzsdei töprengés
— Vájjon nem lenne-e népesebb a tőzsde, ha a Markó-

uccába helyeznék á t ? -------o -------
Ő is

— Mióta ez a Kohn visszajött Párisból, nagyon büszke.
— Miért?
— Azt hiszi, hogy most már ő is egy olimpi-Kohn.

— Nézze . . .  nem fél tőlem?
— Amint látia. helyt állok magam

ért — mondta a férfi és megnyomta 
a csengőt.

A pincér be’éoett.
—  Ezt az urat dobia ki — hörögte 

Tódor a pincér felé.
— Pardon. — felelte a pincér — én 

senkit sem dobhatok ki innét. A B-lis- 
tára helyezés nem az én resszortom.

Az idegen férfi a pincér vállára tette 
a kezét:

—  Ferikém...  kisérie föl ezt az 
urat a harmadik emeletre... a szobá
jába ...

Tódor elfehéredett:
— Micsoda? Hát... hol vagvok én?
— A második emelet 125-ös szobá

ban. — mosolygott a pincér — az ön 
szobáia a 152-es. a harmadikon, éppen 
pont a feiünk fölött...

Az idegen férfi az ágyra mutatott:
— Ez a hölgy ... akivel viszonyom 

van. ha megengedi, a feleségem .. .
Tódf)r kiszédült az aitón.

V.
Az asszony kidugta fejét a paplan 

alól. Sápadt volt. reszketett:
— Azt hittem . . .  nem élem túl...
— Csak hidegvér. mondta a férfi 

— látod, semmi bai. Elhitte, hogy a 
feleségem vagv ...

BORSSZEM JANKÓ TÁRCÁJA 

Pardon, tévedés
Irta: LORD XANTHYS

I.
A tavasz, mint egy kokott. végig

feküdt az uccán. íénvruháián átsütött 
a teste és az akácfák parfümétől része
gen hempergett az aszfa'tágvon.

— Szerelmes máius... — sóhajtott 
Tódor és utánafordu’t a nőknek, a vére 
zúgott, lobogott. De aztán hirtelen 
összehúzta a szemöldökét.

— Kerítő tavasz. . .  — dörmögte és 
a ieleségére gondolt.

Hazasietett.
II.

Hotelben lakott.
Tegnap érkezett Pestre, hogv egv 

kicsit kipihenje a falusi nyugalmát. A 
terve az volt. hogv egyedül ion. De a 
felesége nem engedte. Va'ahogv gya
nús volt neki az asszonynak ez a ma
kacssága. És valami homályos félté
kenység ébredt benne.

— Most... meg fogom lepni.

III.
Rohant fői az emeletre.
Az aitó előtt megállt.
Haf gatózott.
Átszaladt raita az iiedtség.

Férfihangot hallott.
— MegcsaH — lihegte Tódor és öklé

vel megzörgette az ai tót.
Benyitott.

rv.
A helyzet kínos volt. Egyenesen drá

mai. Tódor tágra meredt szemekkel 
bámult. Nem talált szavakat. A meg
vetett ágv paplana alatt elfoitott sikol
tás a felesége hűtlenségéről gvőzte meg. 
És az idegen férfi, aki az ágv mellett 
állt. o’van fölényesen vágta vissza 
Tódor tekintetét, hogv torkában akadt 
a szó. Tántorogva dőlt a falhoz.

Az idegen férfi magára kapta levetett 
kabátiát és hideg nyugalommá fordult 
Tódor felé:

— Mivel szolgálhatok?
Tódor elébe ugrott:
— Felelien. Mióta van ezzel a nővel 

viszonya?
A férfi vállat vont:
— Azt nem kötöm az orrára senki

nek ...
Tódor szeme vérben forgott:
— Köteles. . .  erről. . .  számot. . .  

adni.. .
— Nem vagyok ruhatáros, hogv szá

mot adiak — felelte a férfi dermesztő 
hidegvérrel.

Tódor a fogát csikorgatta:
— Kicsoda ön?
— Kérdezze meg a portástól...
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Kis riport a nagy szerelemről
Hol van ilyenkor a szerelem? — 

töprengtem egy tikkadt nyári estén. 
Oh, Istenem, mindenütt. A nyár nehéz 
illatában, a nők könnyű ruhájában, 
illanó parfőmökben, villanó vállakban, 
a levegőben, a nyári virágok szagá
ban. De a szerelem őserdeje Pesten 
mégis csak a Liget.

Mindjárt az első padnál egy szerel
mes pár. A fiú épp most csókolja meg 
a leányt. Könnyű kis női kalap hull 
utána a földre. Föl se veszik. Sem az 
esetet, sem a kalapot. Tovább megyek. 
Hárman ülnek egy pádon: két fiú s a 
középen egy leány. Két karját a fiúk 
nyakába kulcsolva ül, miközben az 
egyik fiú jobb válláról a másik bal vál
lára göndörödik a haja. Ezért nem 
lehet megróni. Elvégre az ő haja, 
illetve az ő baja.

Odébb egy lecsúszott tőzsdésnek kí
nálja ajkát egy fölcsúszott gépiró- 
kisasszony. A tőzsdés arcán rezignált 
mosoly. „Mindenütt csak kínálat" — 
ezt mondja a mosoly, miközben pro
longálja a csókot.

Az Iparcsarnok mögött egy keres- 
kedősegéddel alkuszik a hölgye:

— Maga már úgyse szeret engem, 
Aladár.

Cufellig szeretem — szól Aladár orr- 
és páthosszal.

Az Anonymus-szobor körül egy link 
fiú szédit egy kis ligeti gráciát. A lá
bán hódító lila zokni. Úgy látszik, ez
zel hódit, mert a gallért és nyakkendőt 
nem kultiválja. Általában keresetlenül 
van öltözve. Szemmel látható, hogy a 
keresete főleg apasági keresetekből 
áll. Hanyagul csókolja a leány dekol
tázsát, akiben egy pillanatra fölébred 
a jó erkölcs:

— Megverem. — szól szigorúan.
— Ha megversz is, imádlak én, —

fütyüli a fiú a kis gráciának. Mire az 
is fütyülni kezd. Azt hiszem, a fent- 
idézett jó erkölcsre. — SZF—

A  s z á r a z r a  tett p u c c s i s t á k

— Amitől féltünk, az bekövetkezett. Most hát kint vagyunk a vízből, pedig milyen 
jó volt abban a langyos vízben szenvedni.

Salusi örömök
A levegő, mellyel dicsekedni szok

tak a jó falusiak. Pedig ez is olyan, 
mint a pesti kávéházakban: olyan vas
tag, hogy vágni lehet Persze itt ieve- 
gővel van telítve, nem füsttel, benzin
szaggal s egyéb jókkal. Itt a levegő
ből slukkol egyet az ember s az orrán 
keresztül kifújja. Úgy szíja mellre itt 
az ember a levegőt, hogy ha sokat 
szippant naponta belőle az ember, 
még oxigénmérgezést is kaphat

A kút nagyon hasonlít a pesti vasszer- 
lájtunghoz, csak abban különbözik 
tőle, hogy utóbbi a falban, előbbi a 
faluban fordul elő. A különbség meg 
az. hogy míg a vízvezetékcsőbe nem 
fér el a béka, addig a kútba belefér. A 
kútből föl kell húzni a vizet: a vasszer- 
lájtungnál meg figyelni kell: folik vagy 
nem folik? A kútnál is előfordul cső
repedés: ha beledobálsz a kútba több 
cső kukoricát s azok megrepednek. 
Ilyenkor a víz rozsdás színű. Fontos

előny még a kútnál. hogy bele lehet 
ugrani. Próbáld csak meg a vasszer- 
lájtungba beleugrani.

A kutya. Nagyon helyes jószág. Föl- 
ugrik az orrodra és buzgón és barát
ságosan nyalogatja. Belenyal a szádba, 
udvariasan kikapja belőle a csirke
combot s hogy ne bajlódj vele, ő ro
pogtatja össze. Belefekszik a pocso- 
Ivába s aztán barátságosan ráugrik a 
fehér nadrágodra, otthagyva mind a 
négy talpának a nyomát. Nagyon okos 
állat. Éjjel kitartóan ugatja a holdat, 
mert álarcos betörőnek nézi. Mikor 
legjobb álmodat aiszod, vakkant egyet 
s hűségesen fölver álmodból, hogy te 
a pokolba kívánod.

A szúnyog. Szintén nagyon hűséges 
állat: ragaszkodik hozzád s megvéd 
az esetleges gutaütéstől, melyet vér
bőség következtében kaphatnál. Na
gyon használható arra, hogy a nyara
lás végén meghízottnak nézzenek 
Pesten, mert ha nem is leszel kövér,

de a szúnyog csípéseivel megdagasztja 
a fejedet.

A légy. Hogy a légy jó és hasznos 
háziállat, már nagy íróink is kilej tet
ték tlasd Móricz Zs.: „A légy jó mind
halálig, azaz ameddig agyon nem 
ütik** című regényét). A légy fontos 
ténykedése, hogy az orrodra ül, de jó 
szívére vall, hogy csak tartózkodási 
helyül, nem pedig táplálékul válasz
totta ki az orrodat, mint például a 
szúnyog. A légy nem hagyja magát el
hessegetni. újra visszaszáll arra a 
helyre, ahonnét elkergették. Ezért el
híresztelték róla, hogy szemtelen állat. 
Pedig ez nagy tévedés. Az ember 
tudniillik félreértette a legvet s azt 
gondolta, hogy azért ül a fülére és az 
orrára, hogy bosszantsa. Pedig a légy 
azért száll makacsul az emberre, hogy 
megvédje azt a helyet a szúnyog elől. 
Mert világos, hogy ahol a légy ül, ott 
a szúnyog nem csíphet legalább napo
kig nem, amíg ez a hasznos állat meg 
nem gondolja magát s máshova nem 
repül. CARÁMY
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Vétkes könnyelműség
jellemzi ezt a mai kormányzati rendszert 
minden cselekedetében. Most csak a 
legutóbbi példátlan eljárását foeiuk példa 
gyanánt fölhozni. Ez a legutóbbi eset 
érdekel bennünket a legjobban és ez 
vet legtündöklobben fénvt arra a sö
tét közönyre és nemtörődömségre. 
meUvefl a kormány a társadalom leg
égetőbb problémáit neglizsália. Egyik 
előkelő laptársunk — nem akarjuk e’- 
árulni. hogy a „Borsszem Jankódról 
van szó — legutóbb „Interoeüációs 
könw“-ében interpellációt intézett a 
külügyminiszter úrhoz, melyben meg
kérdezi: van-e tudomása arró1. hogy a 
párisi olvmpiász rendezősége a ver
seny tárgyát képező sportjátékok kö
zül kihagyta az a’sós-. makaó- és bak
ka rat-játék okát. Hajlandó-e a magyar 
nemzet érdekében közbenjárni a fran
cia kormánynál ezen játékoknak az 
oflvmpiász programjába való fölvétele 
ügyében? Kitűnő laptársunk — igen 
helyesen — kifejtette, hogy nevezett 
játékok föltétlenül a sport körébe tar
toznak. hiszen a lapok átvétele, azok
nak kijátszásánál lefolytatott asztal
csapkodás. az esetleges sláger kivá
gása. a pénznek a zsebből való kivétele 
és a bankba való bet olása — mind 
olyan mozdulatok, melyek a karizmo
kat nagy mértékben erősitik és edzik. 
Valamint — szintén igen heVesen — 
arra is rámutatott, hogy e sportágakat 
kizárólag azért mellőzte az olvmoiász 
rendezősége, mert tudták, hogy ezen 
a téren mi magyarok verhetetlenek 
vagyunk. Na már most: mit tett erre 
az interpellációra a kül ügy mi raszter és 
a magas kormány? Azt hiszik: érint
kezésbe léptek a francia kormánnyal 
a sérelmes mulasztás orvoslásának ki
eszközlése iránt, amint az kutvaköte- 
lességük lett volna? Á dehogy, szó se 
róla. A kormány becsukta a parla
mentet és elment vakációzni, az inter
pellációra pedig még csak nem is felel

tek. Na. mit tetszik ehhez szőni? Mi 
nem szólunk semmit, mert nem akar
juk a magas kormány intézkedéseit 
kritizálni. De egv nagy. értékes és kul
turált társadalmi réteg: az előbb emlí
tett sportok atlétáinak nevében — akik. 
mellesleg megjegyezve, az olvmoiai 
rendezőség mellőzése és a kormány 
vétkes közön ve dacára is fáradhatat

lanul treníroznak továbbra is — ezt 
kérdezzük méflán: ..Ouo usaue tan
dem ...? “

H ÍR E K
Leégett ház. Tegnap este 10 óra

kor a Kilencedik Kerületi Kefekötő- 
Kaszinóban leült a bakkasztalhoz Haas 
Árpád fővárosi lakos és 12 óráig min
den pénzét elvesztette.

Affér a kártyaszobában. A Guate- 
mala-kávéházban alsóst játszottak 
Schwarcz. Kohn és Weisz. Az egyik 
partiban Kohn rekontra összesadút és 
rekontra százast mondott be. Az izga’- 
mas parti folyamán — a harmadik ütés 
után — Schwarcz ezzel a kérdéssel 
fordult Weiszhoz: .jni is volt az utolsó 
ütés?44 Weisz így felelt: „Kohn tökkel 
ütött.44 Kohn erre fölpattant a helyé
ről és se szó. se beszéd, pofonvágta a 
Weiszot. Később kiderift a félreértés 
és Kohn kész is volt a bocsánatkérésre, 
de Weisz csak abban az esetben volt

hajlandó ezt az ügyet meg nem tör
téntnek tekinteni, ha úgy a rekontra 
összesadút. mint a rekontra százast föl- 
irha fl à magának. Miután Kohn ebbe 
beleegyezett, a játékot tovább foly
tatták.

Tragikus eset Amint azt mindenki 
olvashatta a lapokban, a Balatoni Úri 
Klub a nyár eleién croupiér-tanfolva- 
mot rendezett. Ezt a tanfo’vamot töb
bek között elvégezte Krupi Ernő fő
városi lakos is. akii egyike volt a tan
folyam legszorgalmasabb hallgatóinak, 
a „ieton“-tófl kezdve a „rien ne vas 
plus“-ig minden kifejezést pontosan 
megtanult és kitűnő eredménnyel 
vizsgázott. A vizsga után egyik pesti 
K’ub azonnal szerződtette is crouoiér- 
nak. De szegény Krupinak pehhe volt: 
mindjárt működésének első estéién meg
lepte a klubot a rendőrség és az egész 
társaságot. Krupival együtt, bevitték 
a gaî'.îeszba. Szegény Krupi: a francia 
tudományával együtt alaposan jien ne 
vas pliire csúszott.

Kálmán Im rével nem játszanak 
bakkot. Kálmán Imre, a híres zene
szerző a napokban Pesten járt és föl
ment egv klubba kicsit bakkozni. 
Leült az asztalhoz és mint pointeur vett 
részt a játékban. Midőn azonban rá 
került a sor. neki kellett volna a lapot 
venni, a bankár kijelentette, hogy ő 
Kálmán Imrének nem adja le a lapot, 
inkább föláll. Mikor Kálmán ezért a ki
jelentésért felelősségre vonta, a ban
kár azt mondta, hogy nem bolond ját
szani Ká’mán Imrével, akiről mindenki 
tudja, hogy mindig slágert csinál.

IR O D A L O M
Egy korszakalkotó mü. Most jelent 

meg Smendő Ferenc ..Bevásiunk-e öt
re?“ című szenzációs könyve. A kitűnő 
szerző alapos ^készültséggel boncol
gatja a nagy problémát, úgy opti-. mint 
pesszimisztikus nézőpontból. Müve 
bakkértő Körök véleménye szerint egye-

T Á R C A
Ez aztán  a pech

i.
Balog Manót ezen az estén igazán 

nem vette kegyeibe Fortuna isten
asszony. Egymás után vesztette el a 
partit, minden készpénze elúszott és 
már ingóságaira kerü1t a sor. De a bal
szerencse csak tovább üldözte. És már 
az eszét is elvesztette szegény. Leg
alább is arra kellett következtetni, mert 
az asztalra ütött és harsányan jelen
tette ki:

— Még egy utolsó iátszma Tét a 
feleségem...

II.
Balog Manóné hűségét senki sem von
hatta kétségbe. A világ leghűségesebb 
asszonya volt. Azok. akik elég szeren
csések voltak élvezni hűségét, ieazán 
nem panaszkodhattak. Csak éppen Ba
log Manónak volt terhére ez a nagy 
hűség. Egvszer meg is mondta:

— Az asszonyok hűtlenségénél már 
csak a hűségük elviselhetetlenebb...

Éŝ  most. hogy kártyára tette élete 
páriát, egv kis reménység gvúlt ki 
benne.

— Vaiion melyik nyeri el a part
nereim közü1?

Arra persze nem is gondolt, hogy 
valamennyi már régen elnyerte.

ÜL
— Tartom... — mondta Bősz Ado- 

lár és szélesen mosolygott hozzá.
Balog Manót kiverte a hideg. Még a 

foga is vacogott. Kezében reszketett a 
kártya.

— No most.. .
—  N yert... — ujjongott Bősz Ado- 

lár. mert valóban ez egvszer a veszte
ség öröm volt neki.

— Ilyen pech.— sápadozott Balog — 
egvszer végre nyerek és akkor sincs 
köszönet benne ...

Megvakarta a feiét:
— Pehhem van még a szerencsé

ben is .. .  E. Af.
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nesien korszakalkotó. A könvv a . Fatig 
r.-t“  kiadásában jelent meg. eegáns 
kiállításban. az életbál merített paoi- 
ron. Ara pointe öröknek 5000. bankárok
nak 200.000 bakkarék-korona.

Játékosok figyelmébe!
Kiadóhivatalunkban kapható a 

nagy mesélő : Jókai M ór 
örökbecsű műve :

® H ús. i  k i
F a n t a s z t i k u s  re g é n y .  

Ig e n  r itk a  ! ! !

S Z Í N H Á Z
Kaid Bertalan, kulcslyukává rí tiszt

viselő elsején, miután megkapta a fize
tését. fölment a klubba és leült kár
tyázni. Fizetését az utolsó vasig el
vesztette. Mikor ezt otthon a felesége 
megtudta, nagy színházat csinált.

K Ö Z L C K C D É S
Autójárat Budapest és Siófok közöH.

Hézagpótló intézményt létesít esvik 
budapesti autóvá&a'at: autóiáratokat 
indít Budiapest és Siófok között. A prak
tikus vállalkozás célia az. hogy a pesti 
klubokból kiszorult játékosok a siófoki 
kaszinóban folytathassák működésüket. 
Pesten ugyanis úiabban a játékosokat 
a razzia gyakran zavaria. smenekü-

lésre kényszeríti. Az autók este indul
nak Siófokra, közvetlen a kaszinó előtt

állanak meg és reggel jönnek vissza. 
Kedves figvdem a vállalkozás vezetői
től. hogy az au tó iáiratokra kizárólag 
retour-iegvet adnak ki. ilvmódon a já
tékosok még abban az esetben is vissza
kerülnek Pestre, ha esetileg netalán ...

APRÓHIRDETÉSEK A HÉTRŐL

SZŐKE, fehérvászanruhás fiatalember
nek. ki pénteken este a siófoki kaszinó
ban minden pénzét elvesztette, meg
nyerte tetszését vele szemben ülő 
barna, feketeselyem ruhás nő. aki ré
szegre nyerte magát és tele pénztárcá
val távozott. Ezúton keresi az illető 
nő ismeretségét eszmecsere cél iából. 
Jé ige: ..Esetleg nemcsak eszmét, de 
____________ pénztárcát is“ .____________
AZT A HÖLGYET, ki a Cercle des 
Palis-ban a bakkasz tálnál tegnap mel
lettem ült és mikor a bank nvert kö
nyökével mindig visszahúzta a tétiét, 
ezúton kérdem: tisztességtelen ismer
kedés lehetséges-e? Választ: .Rokon

iélek u jeligére kérek.

Kedves Borsszem Jankó!
Azt hiszem, egyetértünk abban, hogy már régen elavult az 

a közmondás, mely szerint „jó bornak nem kell cégér44. Ma
napság már kell cégér a jó bornak, sőt a jó bőrnek is, ami 
abból is látható, hogy még a legcsinosabb kis színésznő is 
csak úgy tud érvényesülni, ha két kézzel, esetleg két — minél 
csinosabb — lábbal üti a reklám nagydobját Politikusaink 
közül, úgy látszik, elsőnek Koszó István államtitkár úr ébredt 
tudatára annak: mennyire fontos a reklám nemzetgazdasági 
szempontból; ő ugyanis, amint a lapokban olvasom, Szeged- 
Felsőtanyán tartott beszámolójában fölhívta a választók 
figyelmét arra* hogy Szegeden most nyitott fiókot' a Pyramis 
mezőgazdasági r.-t. és ajánlotta, hogy a mezőgazdasági gépe
ket a Pyramis-nál szerezzék be. Mint halljuk: számos poli
tikusunk követni fogja Koszó méltóságos úr példáját, termé
szetesen mindegyik csak azt fogja ajánlani választóinak, 
aminek megbízhatóságáról maga is megyőződött, illetve ami 
a szakmájába vág.

Nagyatádi eskütt tesz választóinak, hogy az általa szálli- 
toi't tenyésziovak felülmúlhatatlanok.

Ezzel szemben Wolff Károly a lipicai mének kiválóságá
ról igyekszik választóit meggyőzni. De azok részére, akik 
haladni akarnak a korral, autókat is ajánl.

Lendvai-Lehnert — mint értesülünk — egy tokaji bor- 
kereskedő alkalmazza reklámcsinálási célra.

Kuna Pé egy pesti droguistacég megbízásából álmatlanság 
elleni porokat ajánl választóinak.

Gömbös Gyula a kultúrát fogja terjeszteni: fölhívja vá
lasztói figyelmét a „Napoleon élete és halála4* című több
kötetes munkára, mely részletre is kapható.

Végül Csilléri mint politikus, foghúzás, fogtömés és min
dennemű hasonló munkálatok elvégzésére egy kitűnő fog
orvost ajánl elvbarátai figyelmébe. Tisztelettel egy pdrlon- 
kivüli. --------0--------

Szegény Eskűttnek
milyen végtelen pechje van. Akkor helyezik szabadlábra, 
amikor már fokozatosan fölszabadul a kivitel. Miből éljen 
vissza szegény?...

R  hadiároák felruházásáért

— Szegény árva, előállók,
Dó bácsiknak gratulálok.
Bármily szép a ft5ignum laudis", 
Épp oly fényes, mint az érdem. 
Tudják ezt Jól fönt s alant is. 
Bogy köszönjem? Bem is kérdem, 
Dó bácsiknak nagy jóságát: 
Elhoztam szivem virágát.Dr. Müller kir. tan. szanatóriuma Tátraháza

fllbfi DQ Mnlriirák Kü,ön OyermekPen2'ó, teljesen egészséges gyermekeknek, szülői felügyelet nélkül, 
ull/u uü llOPmii dn. Napi penzió, lakással, ötszöri étkezéssel 50, gyermekeknek 30 cs. korona. 

Fölvilágositást nyújt, vízumot szerez a budapesti igazg., dr. Kozma, Arany János-ucca 33, julius 1-töl Andrássy-út 27. Telefon 21 — 84.
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Készülődés a
Színházaink programja a iövő sze

zonra már teljesen készen áll. Eg ve
lőre ezt a programot az igazgatók 
még lakat alatt őrzik. Titkukat harapó
fogóval sem lehet kivenni belőlük. Meg
lepetésül szániák a közönségnek. (Attól 
tartunk, hogv a végén nem a közön
ség. hanem ők lesznek meglepve.) A 
Borsszem Jankó színházi munkatársa 
volt olvan szemfüles és elleste a féltett 
titkot amelvet telies egészében sietünk 
is nyilvánosságra hozni. A Borsszem 
Jankó munkatársa ezúton is bocsána
tot kér Intim Pistától, hogv meg
előzte őt.

VÍGSZÍNHÁZ

A szezont Antóniával kezdik, amelv 
egészen novemberig műsoron marad. 
Hallottak napián nem látszanak, utána 
pedig folytatják az Antóniát. Karácso- 
nvig minden este szánre kerül az An
tónia. kivéve a szent estét, de az ünne
pek aűaítt még délután is iátszák. Az 
úi esztendőt az Antóniával nvitiák 
meg és a darab Húsvétig egvfolvtában 
töf.tí ki a műsort. N&gvpénteken szünet. 
A rákövetkező nap szenzációia az An
tónia fölúiitása lesz. amelv egészen 
nvánig repertoáron marad. Az igaz
gatóság még nvári szünetet sem ter
vez. mert minden törekvése az. hogv 
a közönség végre hozzájusson meg
lepetésiá tartogatott darabiánaík. az 
Antóniának megtekintéséhez.

NEMZETI SZÍNHÁZ
Állami színházunk hű manad régi 

program iához és mindenekelőtt is a 
konjunktúra miatt érvénvesülni nem 
tudó ismeretlen szerzők darabjait mu
tatja be. Szavahihető forrás szerint az 
igazgatóság már föl is fedezett egv

Mostanában sűrű a panasz a szerzők 
ePen. Hogv ígv. meg úgv. meg amúgv. 
meg emígy. Tagadhatatlan, drámaíróink 
nem igen törődnek ma azzal, hogv al
kotásaiknak irodalmi becse is legven. 
Kivéve az egvetlen Féld Matvit.

Amíg drámairodalmunk dekadenciáját 
csak a kritikusok vették észre, addig 
mi magunk sem hittünk benne. Meg-

jövő szezonra
il ven szerzőt, aki. ha jóindulatú kriti
kára ta'ái. még esetleg kasszasikert is 
csinálhat darabiával. Ugv tudjuk, hogv 
hizonvos Sekszpir Vilmos az illető, de 
színre kerül még valami Molière neve
zetű is. Kivániuk. hogv az igazgatóság 
merész kísérletezését siker koronázza.

RENAISSANCE SZÍNHÁZ
A fáradhatatlan direktor megszerezte % 

előadásra a Minden légy elfogyott 
című francia vígjátékot, ami azonban 
magvarra lefordítva előreláthatólag 
tragédiává fog alakulni. Azonkívül 
eredeti darabot is siet bemutatni a szín
ház. természetesen Vaida Ernőtől. Ugv 
tudjuk. Vajda Ernő még hozzá sem 
kezdett darabja megírásához. Bárdos 
azonban kiielentette. hogv ez nem aka
dálya annak, miszerint a darabot színre 
hozza. Ráér megírni a századik elő
adás után is. Vajda viszont azt a nyi
latkozatot tette, hogv darabiának még 
témája snncs. Amire Bárdos megnyug
tatta. hogv egv ió darabhoz nem is 
annyira téma szükséges, mint inkább 
közönség.

MAGYAR SZÍNHÁZ
Mint értesülünk, az igazgatóság Jó

kai és Mikszáth regényei után báró 
Kemény Zsigmondot veszi elő. legelső 
sorban is az aktuális Zord időkot. Utol
jára a töredékekben ránkmaradt Ha
lotti beszédet dramatizáltat ia. minden 
valószínűség szerint ..Lát iátok ügv- 
feleimu címmel. A fiatad kezdő írók kö
rében bizonvára nagy megnyugvást 
fog kelteni ez a színre hozott Halotti 
beszéd. amelynek ismeretlen szerzője 
mindössze csak 500 évig várt a pre
mierre.

szoktuk azt, hogy amit egy kritikus 
mond. annak mindig az éllenkezőie 
igaz. Igazmondásuk hasonló az asszo
nyokéhoz. Akármit is mondanak, annak 
pont a fordítottja fe’el meg a való
ságnak.

Csakhogy újabban már maga a kö
zönség is kezdi belátni, hogy ift valami 
nincsen rendben. Mintha tudiaisten. az

a Sekszpir valahogy különb legénv 
volna, mint teszem föl az a Bús-Fekete 
László. Lehet ugyan, hogv Sekszpir 
csak azért halhatatlanabb, mert ő már 
nem él. Ellenben Bús-Fekete még él. 
sőt a rosszmáiúak szerint vissza is él 
— a közönség türelmével.

Tisztázva e kérdést, meginterjúvol
tuk drámairodalmunk kitűnőségeit, de 
kielégítő .választ egvikük sem adott. 
Amikor például Molnár Ferenc előtt 
tettük szóvá ezt a problémát, egészen 
más vörös malom-ban őrölt. A kedve
zőbb irodalmi szeleket váró Haió is 
más vizekre evezett. De állig begom
bolkozott Szomory is. akit föltett kér
désünk méiven elszomorvtott. Szabó 
Dezső éppen a darabián dolgozott, ami
kor fölkerestük. A cselekménv szálait 
fűzte azokba a tűkbe, amikkel évek 
óta szúrkálták őt. Kijelentette, hogy 
esze ágában sincs szaporítani a ma
gyar színmütermésí. Tőle ne kérjenek 
darabot. Legföljebb csak fordít. Egv 
Szabótól ne is várjanak mást. Utoljára 
Szép Ernőnél kopogtattunk, aki szin
tén nem nyilatkozott, csak éppen azt 
jegyezte meg. hogv az. amit ő ir. min
den körülmények között Szóp-irodalom.

A problémát tehát, hogv miképp al
kossunk halhatatlan művet, nem tudtuk
megoldani. Kénytelenek voltunk a tit
kos drámáiróklhoz fordulni, akik közül 
az egyik a következő levelet intézte 
hozzánk:

Kedves Borsszem Jankó!
Ahhoz, hogy egy szerző müve hal

hatatlan legyen, a következőket a ián- 
lom: először is gördüljön föl a füg
göny. Amikor ez megtörténik, balról 
lépien be a Pethes. ÁUion meg a szín 
közepén és gesztikuláljon. Forgassa 
a szemét, rázza az öklét, a melle zi
háljon. a szája taitékozzon. — de 
egy szót se szóljon. Egy árva hang 
se kísérje ezt a mimikát. Amikor az
tán a közönség sorai közt valaki föl- 
kiáll, hogy semmit se hall. akkor 
jobbról lépien elő a szerző és jelentse 
ki:

— Kérem, én hallhatatlan vagyok...
Maradtam kitűnő tisztelettel 

Giccs Tóbiás 
futurista drámairó

Azt hisszük. Giccs Tóbiás feién ta
lálta a szöget. DYMI

Szerzők tanácsadója
Hogyan alkossunk ha lhatatlan  m űvet?

W E R T H E I M  F. é s  T Á R S A  * -t.
Y. FÜRDŐ UTCA U. (VILMOS CSÁSZÁR ÚT SAROK)

Nem közölhető*
— Fogadjunk, hogy egy rádió-fölad óállomást mégis 

engedélyez a kormány.
— Milyen föladóállomásí?
— Ahol föladhatjuk a reményt, hogy valaha is lesz 

nálunk rádió.
• E cím alatt közöljük a hét legrosszabb viccét.
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Nyári éjjel
A fák között nevetve túr 
A füttvös. kósza kis betvár:
A szél. kitől a büszke nvár 
Kitörött melle hűsül.

A fák alatt sok rög-rücsök 
Között rovar-seres nyüzsög 
S a fűben egy szikár tücsök:
Kis barna hegedűs, ül.

A fák fölött csillagszemek 
Sugára szikrásan remeg.
Amint alátekintenek 
A bársonyöblű mélybe.

És fák alatt és fák felett 
És fák között a képzelet 
Kacsói a iátszadoz veled.
Ki virr oszt asz az éibe.

Mert szent a nyári élsz oka.
C sir ázó szenvedély szaka.
Mikor a termő kéi szaga 
Csiklándoz és bizserget.

S a tóparton, hol lenge nád 
lllegeti lágy derekút.
Vén faunnak árnya lebben át.
Ki könnyű nimfát kerget.

Ol.v ió most mellet bontani.
A vágyat vérként ontani.
Szerelmes szókat mondani 
Egy alvó szűz fülébe.

Kinek az égi szent tető 
S a mindenség. a reszkető.
Mint egv húszéves szerető.
Forrón borul fölébe.

Csókkal tetézni aiakát.
Uiial becézni a nyakát.
Kis kebelét, lágv derekát.
Mig ébredezve éled.

Előtte térdre hullani.
Bolond füzekre gyükön 
S vágytól lihegve szólani:
— Szeretlek, édes Élet!

JÁSZAY-HORVÁTH ELEMÉR

K á n i k u l a i  f a n t á z ia

Az olym piai szépségverseny győztesei.

a biztos hatású fer tőt l ení t ik  
Nőknek nélkülözhetetlen I

Kedves Borsszem Jankó!
Ha bíróság lennék, nem ítélném el a százezrest hamisító 

munkást. Mit tehet egyebet ebben a deflációs világban az, 
aki gyakorlati híve az inflációnak!? Tisztelettel egy adósság
ban inflácionisia. ------- o--------

Posta
Eddig csak a magyar postának volt jó híre, most már a 

magyar Postának is. -------- ---------
Jajjj!

— Mi a különbség Rasmus és Posf*a között?
— ?
— Rasmus lett bajnok. Posta pedig bajnok lett._________

Ezüstevőkészletekben speciális üzlet!
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A végtelenség fénye
Kevés remény int felém biztatóan.
A napsugár fogy . . .  mély a végtelenség . . .  
Vágyban, gyönyörben, elröppenő tóban:
Nincs már számomra kivezető mentség.

A mélységben is a mélységet nézem.
Ragyog, ragyog a mélyben is a fenség.
S mig tiinö fényét magamhoz idézem:
Már int felém új, úi. nagy végtelenség.

A végtelenség oh mi messze! . . .
. Úgy állok itt a Nyírségen rem élve...
Hogy életemnek folytatása lesz-e:
Nem érezem, csak óhajtozom félve.

Színek fakulnak, eltűnnek a fények 
És tiinö élet a fiatalságom . . .
Uj munkát várnak tőlem új remények 
S én ezt a munkát szivemből megáldom.

IFJ. RADVÁNYI SÁNDOR

Az adózó polgár sóhaja
Az őrlési adót megszüntetik... De. oh, mikor szüntetik 

meg az ember idegeit őrlő adókat?

A vis3onyohról általában — és pláne
Már gyerekkoromban mindig azt hal

lottam. hogy a viszonyok rosszak. Ké
sőbb. mikor felnőttem és magam is el
kezdtem az asszonyok körül forgolódni, 
rájöttem, hogy egy viszony nem min
dig rossz. A kezdetén legalább soha. A 
végén mindig.

A viszony abban különbözik a bot
tól. hogy a botnak két vége van. a vi
szonynak csak egy. viszont a botnak 
görbe eleie szokott az ember karián 
lógn*. míg a viszony görbe vége gyak
ran sokáig lóg az ember nyakán.

A természet rendje szerint a bot tö
rik. a viszony szakad — s akkor az 
ember szabad. Ez rendesen nagyobb 
erőkifeitéssel iár. úgy hogy az ember 
megszakad be’e. még mielőtt a viszony 
megszakadt volna.

Ahhoz, hogy egy viszonyból iszony 
legyen, csak egy v betűt kell elvenni 
belőle, tapasztalat szerint ehhez a fo
lyamathoz az életben még ennvi sem 
kell.

A viszony a pénzzel furcsa viszony
ban van. Pénz kell ahhoz, hogy létre
jöhessen. de sokkal több pénz kell 
ahhoz, hogy vége legyen. A viszony 
temetési költségeit végkielégítésnek 
nevezik. Ebből logice az következik, 
hogy a viszony sohasem boldog, mert 
nincs kielégülve. csak mikor megkapta 
a végkielégítést, de akkor már vége is 
van szegénynek.

A viszony vége élesen kirajzóba azt 
az áthidalhatatlan szakadékot amely 
féTfi és nő között fönnáll, minthogy 
ilyenkor a nő ki van elégítve, míg a 
férfinak — ..elege van“ . És ez nagy 
különbség.

A viszonynak nemcsak vége. de kez
dete is van. A kezdet avval kezdődik, 
hogy az ember kikezd egv nővel, vi
szont a végén a nő kezdi ki az embert. 
A UAl állapot közt vannak a tanulsá
gok. A kaszinószabálvok szerint min
dig a végkielégítést kell kifizetni és a 
tanulságokat levonni. Aki a végkia’é- 
gitést vonia le és a tanulságokkal fizeti 
ki a nőt. mindenesetre eggvel szapo
rítja a szerelmükben, azaz a végkielé
gítésben csalódott nők számát s mint 
ilyen, feminista-agitátornak tekinthető.

A viszonynak megvannak a maga 
szabályai, melyeket mindenki ismer s 
éppen azért nem tartia be senki. Első 
és legfőbb szabály: a viszonyt nem 
kéül megkezdeni. A többi szabály bé 
nem tartása már mind korrigálható, 
csak ez eggvé nem.

A viszony eleién szabály az. hogy 
egy jó autón ieghamarább legmesz- 
szebbre lehet iutni. Minél messzebbre 
jut az ember, annál kétségesebb, lesz-e 
annyi esze belátni, hogy a messze nincs 
is nagyon messze.

A viszonynak diszkrétnek kell lennie, 
ami nem azt ielenti. hogy az ember 
titkosa el a viszonyt, mert arról úgyis 
mindig csak azok tudnak, akiknek nem 
kellene tudniok róka. hanem hogy min
den belső diszkrét dolgát gondosan 
hallgassa el a nő előtt. Például egv vi- 
gvázatlan tőzsdés viszonya, aki titkos 
pénzügyeiéit elmondja a nőnek, geo
metriailag is nagyon iól mérhető a Pi
th agoras-tétel szerint vagyis — a női 
száibefogóra épített bizalom területe 
egyenlő az ötödik kerület Markó-ucca*

fogház átfogóidra épített cella négy
szögének területével.

Mint minden a világon, a viszony is 
reativ. Ha az EinsteLn-féle relativitás- 
elmélet az emberek nagv része előtt 
még mindig nem áll elég tisztán, annak 
főoka abban keresendő, hogy Einstein 
eléggé nem kárhoztatható módon ha
sonlatait a mathematika világából vette, 
amihez elvégre mégis csak kevesen 
értenek, míg ha azt mondaná: ..néz
zünk meg egy viszonyt müven vég- 
hetefen hosszúnak tud látszani egv 
férfinak, ami egy nőnek egészen rövid
kének tünt“ . — mindenki rögtön meg
értené. mi a relativitás.

A viszony lehet szép és lehet csúnya. 
Szép asszonyoknak lehetnek csúnya 
viszonyaik, ami nem akadályozza meg 
a csúnya asszonyokat abban, hogy 
nekik iá ne lehetnének csúnya, viszo
nyaik.

Vannak nyári viszonyok, melyek 
csodálatos módon télen olvadnak el. 
téb • viszonyok, me"vek nyáron fagy
nak be. tavaszi viszonyok, melyek ősz- 
szd virulnak ki és őszi viszonyok, me
lyek tavasszal hervadnak el.

A fürdői viszonvok gyakran lemos- 
hatatlan foltot hagynak az emberen.

Vannak futó viszonvok. melyek elő! 
többé nem lehet elfutni és tartós, sőt 
kitartós viszonvok. melyek tartásdíi- 
ial iárnak.

Néme’v viszony házassággal is vég
ződhetik. Erről iobb nem beszélni.

T. F.

c o l  A l á
az elismerten egyedül tökéletes fertőtlenítő szer
M indenütt kap h ató i Mindenütt kap h ató i
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Elvhüség

— Bizony én nem csodálkozom, hogy az olaszok olyan 
komisz eszközökhöz nyúltak, hogy a győzelmet megszerezzék.

— Hogy-hogy?
— Ez is csak olyan sacro egoismo. mint a háborúban.------- O--------

Tollyáss Dániel ok i gazdász levele 
báró Wewrewshegyÿ Dávid 

udv. és kormányfőtanácsos stb. Urnák 
Balaton-Feredől kéjlakában

Pa - Gecsér, Oroszleány hava A. D., 1924 

Méltóságos Uram!
Kegyes Jóltevöm!
A megparantsolt furfangos ne

vezeti *,bródkasznyit“ lse jó
magámnak, de még az öreg fa
ragóbéresünknek se sikerült mind- 
ezideig összeszkábálni, jóllehet ő 
maga pedig babrikálló ezermester, 
miből kifolyólag ismég drótnélküli 
gyaloglevélben vagyok kénytelen 
Méltóságodnak beszámolni.

Az aratást megkezdettem Péter- 
Pálkor, ámde egy hétre rá a 
marok verő lányok beléptek a 
sztrájkba, akikhez a kaszások is 
szolidáriusok maradtak. Én ugyan 
megvénhedtem, de illen tömeges 

női mozgalmat még nem pipállottam s bévallom, a sok markos 
fehérszeméllel szemben tehetetlenül állottam. Szerentsére már- 
már dagadó ügyüket Árpy ifijúr vette a kezébe, — úgyis mint 
presumptiv majoresco — s a  legsarlósabb vezérhonleányt 
rövid ellenállás után sikerült is meggyőznie tarthatatlan álla
potáról. Majd néminemű emelést — bizonyos határi» — ki
látásba hellezvén, aminek hatása alatt a többiek is beadták 
derekukat. Késő éjjelekig alkudozott velük, mert akadt egy
két állítólagos rózsalány is, kik nem akarták föladni bekép- 
zellett jussukat, ámde az eőssy jus primae noctís tradicihói

nyomán, hajnalra Árpy ifijúr ezeket is lepontozta. (Ki hinné, 
hogy a pórilányok is immár ennyire emancipállottak.) Jól 
birta szusszal ifjú Urunk s ez eőssy virtusban, mondhatnám, 
szinte megjavította az olimpihai világrekordot. Heroikus tellje- 
siiménye előtt nem vala gát. mit könnyen ne hágott volna 
át s nemess Attya kebele büszkén dagadhat matador fia 
diadalán, mert hijjába: „nem messze esik a nemesitett alma 
családfájától44. — Igeniss!

Hasonló női mozgalmak elnyomására, szintazonkép a be- 
takarás biztonsága érdekében, jól bevásároltam egy-két 
„Pyramis44-kaszállógépet, amiket szeretett képvisellőnk: Kószó 
álomtitkár úr szatymazi beszámolóján oil melegen a lelkünkre 
kötözött.

A munka folik, de terméskilátásunk majdnem siralmas. 
A kalászokban kevés a szem, seőt szemtelenek. Ugyan
csak kevés bennök a sikér s így a siker alig igér valamit. 
Majd minden összeaszott. Kevesebb rétestésztát fogyasz- 
tand tehátlan Méltóságod, ami régi jó tzukorbajának talán 
még szerentse is. A gabonát hol a zűrzavaros zivatarok és 
áporessők, hol pedig a hőhullámon száguldó hőguta alaposan 
megsimitotta, amit Méltóságodnak nem kívánok mégeccer! 
fsekéll vigasztalókép küldök bérmanévnapjára egy kereszte
zett faj-Lőrincdinnyét kóstolóba. Az epés guvemánt ugyan 
azzal szekáll, hogy uborkaízű; de ha netán úgy volna is, 
akkor se essünk kétségbe, mert dinnyesalátának még mindig 
eladhattyuk pr. waggon a Ritzbéli nagykortsma pesti ínyencei 
számára, — igeniss!

Az egyiptomi tsapásokból ewrewklött sáskajárás ismég ki
sértett a határban, tsakhogy mos? „marokkói sáská“ -ra ma
gyarosított néven (ad analógiám: „markór síberhad44), ámde 
én nem retiráltam s a Rovartani Állom, bürokrátikus insfruk- 
cihóira fittyethányva. a tavalli jól bevált praktikánk szerént: 
összefogdostattam a tzigánypurdékkal a némbersáskákat s így 
az árván maradt sásúrfik búbánatukban fajtalan manipu- 
lácihóikkal tönkredestruállják magukat — igeniss! A pusztai 
sáskáktól illformán nyugton allhaűk Méltóságod, bár a pesti 
pimasz csimaszok ellen találhatnék föl illy hathatós irtószert', 
hogy Métóságod és b. tsaládja ewrewk nyugalmát biztosít
hatnám. Illykép maradok kegyes Jóltévőmnek a kánikullában 
is változatlan hűséggel, tanulmányos öreg szolgája:

tikmonyi és hóhenhámi Tollyáss Dániel m. p. 
(úgyis mint egyet, magánytanár per tit.)

P. sript. Ágnes röpöső várandósággal néz az aratóünnep 
elé, addig is dugva tartogatfya nagy meglepetését Méltóságod 
számára. Idem de Eadcm.

— Jaj! Azt hittem, hogy az előszobaajtón is Wertheim- 
féle reteszelzáró? találunk. Úgy megijedtem, hogy egy krajcár 
sem maradt a zsebemben.

— Nyugodt lehetsz, nemcsak marad, hanem hozzájön még 
pénz. Ezek nem voltak ilyen óvatosak.
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A pénzkérdésről naponta hosszú ri
portokat közölnek a lapok, sorba inter- 
iuvot'iák a bankigazgatókat. a kontre- 
tírinőröket és egvéb pénzügyi kapaci
tásokat. de az in ég senkinek sem i ütött 
eszébe, hogy a nimoiistákat. a sóche- 
reket is megkérdezze: nekik mi a véle
ményük a pénzügyi helyzetről? Pedig 
az ő véleményük talán még érdekesebb 
volna. Hiszen akkor tudiuk leginkább: 
mi is az a pénz. amikor nincs pénzünk.

Hogy a közönség ebben az irányban 
se maradion táiékozatian. pótoltam a 
napilapok mulasztását és megcsináltam 
ezt a riportot.

Az első. akit megkérdeztem, termé
szetesen egv köztisztvisefiő voh. név- 
szerint Nincstelen Kázmér Kérdésemre 
a következő rövid, de velős nvKafko- 
zatot tette:

— A pénzügyminiszter urak ama tö
rekvése. hogy a bankiegvforgalmat mi
nél iobban csökkentsék, nálam a leg
nagyobb mértékben sikerült.

Nebbich Aladár tanító ezt mondta:
— Nagyon örülök, hogy ebben az 

ügyben nvilatkozbatom. legalább b.

— Kiküldött tudósítónk eredeti nyomoreszkje —

lapja útián átadhatom egv szerény 
kérésemet a nyilvánosságnak. Azt ol
vasom ugyanis, hogy a magvar köl
csönt úgy Londonban, mint Ameriká
ban túliezvezték. Hát kérem, én azt 
hiszem: nagy udvaniaitlanság volna tő
lünk. ha mi azt mondanánk, hogy na
gyon saináliuk. mi nem fogadunk el 
többet, mint a megállapított összeget, 
vagyis a túljegyzések érvénytelenek. 
Még meg találnának sértődni a ió an
golok és amerikaiak. Hogy ezt elkerül
jük. legyen szíves, közölie az i letéke- 
sekkel: én hallandó vagyok a túljegy
zések összegét kölcsön gyanánt elvál
lalni. Biztosíték gyanánt lekötöm ta
nítói fizetésemet.

Ezután dr. Nimoté Samu magánhiva
talnok barátomat kerestem fő1. A nyi
latkozatot megtagadta. Nem akaria a 
nevét szerepeltetni, mert egv hónappal 
ezelőtt* összes hielezőinek gyászjelen
tést küldött, melv tudatia. hogy több
létre szenderült. Nagyszerű ötlet, e1- 
adósodott uraknak ezennel átnvúitom 
követendő példa gyanánt.

Titán Lászflót. a neves írót. éppen 
íróasztala mellett találtam, amint az

utolsó simításokat végezte ..Vaze.’in“ 
című háromfölvonásos társadalmi drá
máján. A mester igen lesúitóon nyilat
kozott a kormány pénzügyi politikájá
ról:

— A kormánynak az az intézkedése. 
— mondá — hogy minden vonalon át 
keM térni az aranvkorona^rendszerre. 
nem egyéb, mint közönséges plágium. 
Az ötletét tőlem lopta. Én már réges- 
régen áttértem az ananvkorona-rend- 
szerre: sorba vétettem ki szájamból az 
aranykoronákat, hogy legyen miből 
megélnem.

A riport, amint látható, egészen 
nagyszabásúnak és rendkívül érdek
feszi tőnek ígérkezett. Nem azért mon
dom. mert én Írtam, de ebből az ügy
ből határozottan érdekes cikk lett 
volna, ha közbe nem iön valami. De mi
kor egv linkségéről’ közismert uiság- 
iró-kollégámat is megkértem: nyilat
kozzon a ^pénzügyi helyzetről, ezzel 
felelt:

— Adi kölcsön 50.000 koronát.
Erre megijedtem és abbahagytam az

egészet. ALIÁSZ

Aratás után
— No, Jancsi, hát nálad hogy ütött ki az aratás?
— Rosszul, három fogamat ütötték ki az arató-ünnepen.

© ®  SZERKESZTŐI ÜZENETEK

Kéziratokat és rajzokat nem küld vissza a szerkesztőség.
A Borsszem Jankó jelen számát keáden, julius 22-én zártuk 

le. — M. J. (Tátraháza.) Csak maradion nyugodtan a helyén. 
Rossz vicceket mi is tudunk csinálni. — B. J. (Ibrány.) Lehet 
már kezdeni a barackszedést. Kiküldött munkatársunk jelent
kezni fog. — S. S. Egyet fölhasználtunk. A többi nem vált be. 
— R. P. Minden hozzánk intézett levélre válaszolni szoktunk. 
Ha a beküldött kézirat jó, közöljük, de az esetleges változ
tatás jogát fenntartja magának a szerkesztőség. A legtöbb 
jó ölletet rosszul írják meg. Ami még mindig jobb, mint egy 
jól megírt rossz ötlet. — Pióca. Azért nem kell úgy reánk
tapadni. — G. H. Kínrímei közül egyet irt adunk le: A pap 
írja, hogy — a papírja fogy. Nem is csodálkozunk rajta, hogy 
fogy a papírja ebben a nagy besszben. — Drámaíró. Szín
darabok elolvasására nem vállalkozunk. Az a dramaturgok

dolga. Elég, ha csak címet ad a darabjának. A szöveget úgy 
se olvassák el. Egyébként kisérje figyelemmel „Szerzők 
tanácsadója** című rovatunkat — Pont. Lehetőleg aktuális 
dolgokat kérünk. — Sörház-ucca. Beküldött kéziratából követ
keztetjük, hogy arra felé már csöndesednek. Óvatosságból 
még laipunk mértékét sem ütik meg. — Több levélről a jövő 
számban.

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

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

M in t é r te s ü lü n k , az ezüst- és aranybeváltáson 
kívül brilliánsékszerbeváltás is eszközölhető, IV.. Vár- 
megye-ucca 7. Brilliánsbeváltás 10—12-ig. Pénztári órák 
aranyra és ezüstre 9—5-ig.

Meinl'kávé
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Képrejtvény

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

1. négy darab „Mátra"-szinszappan,

2. W üveg Szent István duplamalátasör. 
a Polgári Serfőzde gyártmánya (házhoz 
szállítva),

3 egy nagy tábla 
Szerencsi csokoládé,

pesit I., Csend-u. 8), akinek két pár Berson-gumisarkot; 
11. Kereskedelmi Kör (Törökszentmiklós), amelynek egy nagy 
palack „RAPIDOL44 folyékony fémtisztitó szert; 12. Dr. Sző- 
lősy J. ( Budapest. VI., Gróf Zichy Jenő-u. 3), akinek a 
Borsszem Jankó egy évfolyamát; 13. Sokhegyi Mihály (Sere
gélyes), akinek a „Seiffensteiner Salamon adomái44-t küldi 
meg a ki adóhivatal.

4. egy nagy doboz
„Virág“ -féle dessert.

5. egy nagy üveg 
„Óceán" lames, IPJIll HAGGENMACHER

6. egy doboz

7. egy Sphinx-,.BI-OZONEu-készlet (egy üveg szájvíz, egy 
doboz kettős francia fogpor. egy tégely fogpaszta).

8.egy  üveg „Lysoform".

9. egy darab P. Márkus Emilia arcápoló szappan,
10. két pár Berson-gumisarok (férfiaknak és nőknek),
11. egy nagy palack RAPIDOL folyékony fémtisztitó szer,
12. a Borsszem Jankó egy évfolyama (1917— 1922. évekből),
13. Seiffensteiner Salamon adomái.

Helybeli előfizerőink az ajándékokat, illetve az utalványo
kat kiadóhivatalunkban vehetik át d. e. 9—2-ig, vidéki előfize
tőink külön értesítés nélkül kapják meg.

Csendélet
Az Örömvölgy-ucca egyik bérkaszárnyáját vad lárma 

veri Töl éjjel. Két szomszédasszony összeveszett. A férjek is 
beleszólnak, félóráig tart a hangos vita, végre nagynehezen 
elpihennek. Újabb félóra múlva bömbölni kezd az egyik férfi:

— Agyonütöm! Fogjatok meg, mert agyonütöm... Még 
máma agyonütöm...

Percekig hajtogatja a fenyegetést Végre nyílik egy ablak 
és egy felriasztott semleges lakó odakiált:

— Az ördögbe is. üsd már agyon, hogy végre nyugalmunk
legyen! --------o--------

B O R S S Z E M E K
Ha a nő azt mondja, hogy „soha": remélj; ha a nő azt 

mondja, hogy „nem": készülj; ha a nő azt mondja, hogy 
„v a rr : vigyázz: ha a nő azt mondja, hogy J ö j f :  szaladj és 
ugorj a Dunába mert véged van.

A Jóság egy nagy kincsesláda: Van, ki morzsánként ado
gatja belőle a hamisköveket, van, ki marokkal szórja az igaz
gyöngyöket. A kövek elhullanak, a gyöngyök megmaradnak.

A Borsszem Jankó 2947. (29.) számában közölt képrejtvény
helyes megfejtése: Tere-fere

Előfizetőink, akik a Borsszem Jankó multheti rejtvényét 
helyesen fejtették meg, a következő ajándékot kapják: 
1 . Dezső József ( Mátyásföld). akinek négy darab „Mátra4* 
színszappant; 2. Szécsi Ferenc ( Budapest, VI., Andrássy-úi’ 83), 
akinek tíz üveg Polgári Serfőzdéi Szent István duplamaláta- 
sört; 3. Szabó Zsigmond (Győr), akinek egy nagy tábla 
Szerencsi csokoládét: 4. Niemann Gizella ( Budapest, II., Csa
logánya. 34), akinek egy nagy doboz Virág-féle dessertet; 
5. Radó Géza (Budapest. VII., Murányi-u. 40), akinek egy 
nagy doboz „Oceán“ cukrozott gyümölcsöt; 6. Halász Géza 
(Budapest, V., Deák Ferenc-u. 21), akinek egy nagy doboz 
„Ovomaltine*4 tápszert; 7. Freund Zsigmondné (Budapest. V.. 
Kálmán-u. 15). akinek egy Sphinx-„BI-OZONE“-készletet;
8. Seiden Bella (Nagykanizsa), akinek egy üveg „Lysoform4’-ot ;
9. Balta Andor (Budapest. II., Zsigmond-u. 4), akinek egy 
darab P. Márkus Emilia-szappant; 10. Weisz Miklós (Buda-

A nő az élet sója. Sok ember elsózza vele az életét.

Pesti strandfürdőben ‘
A vendég, aki gyanútlanul, néhány tízezer koronával a 

zsebében lép a fürdő pénztára elé, elkeseredetten kiált föl:
— Jó, jó. kérem, én levetkőzöm, mert tudom, hogy fürdőbe 

jöttem, de levetkőztetni nem hagyom magam. ^

u n i
Az 19 

.  19 

.  19

L e g o l c s ó b b  s z ó r a k o z á s  !

B 2 E M 1
ii7 . é v f . . . .  : 
H 8. .  . . .  : 
>19. * . . .  1

HDKI) a ;llllltu  keresk

r5000 kor. 
F5000 „ 
F5000 „

égi évfolyamai megrendelhetők a 
ivatalban és a K U LTÚ R A  könyv- 
edésében, VI., Te réz-kő n it 5. sz.

A z  1920. é v f .  _  75000 kor. 
„ 1921. * _  75000 „
.  1922. » . . .  75000 .



\

12 oldal BORSSZEM JANKÓ 30. szám

PA 'U N K A  M k .,
Bury k o s  io n *

o
'T a.'vOLVG-RÁÍ . ,  2 o 2  (E u r ó p a i  r e k o r d ÿ

tNGOJA'Nos T W Z r j V 't y r e l c * # ) ^  ^ ' r û f  ^  y  ^ e ,  cZe « » *  e ^ A / t -
e  itcwo&aTio* -  y y ^ c c t c M có t T í ^ b J e  .

„ h o °  »■ sU t& ct< U  .#/ ,  x
Józsi J 3  <p yft. (  eAJLttmSMu.J , £ 2 b  GERELYesOiTlKf>ty

c<-̂ rr*yvM  'fá sLei*/tem  ékJkjfyeXt^ÇjeJlAx^ c^A<^>rt e^ry^- orzm  'őzA vte/f ̂ J y t^ c p j^ ^
"v*^^c<sx*rrL*jL£  Cl S /Lu^aJ^ . S ~ -tO  c C o ^ e ^  ̂ i c c  & +n ycy 'c ity

*£ô et̂ . —  Y ^rm srij^ U l+vi, eiKsOSt, fMZSi/-ccJló-7^ cdZuJl oCr-o~£cú& .

Kapható 
mindan jobb 

cukorka-

es csamaga- 
karatkadét-

ban.

VIRÁG OSZKÁR
C U K O R K A *  É S  C S O K O L A D É - A r CIQYAR R.*T.

B U D A P E S T , VII., N E F E L E J T S - U C C A  12.

ELŐFIZETEK ÖNNEK 
a BORSSZEM JANKÓ-ra

negyedévre 500,000 korona névértékű elhasznált magyar bélyeg 
beküldése ellenében. JÁSZAI BORISKA bélyegkefeskedés  

Budapest, IV., Kossuth La|os-ucca 6.______
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Művészies képkeretek
Kézimunkák szakszerű keretezése

Váradi Bélánál, Budapest, Andrássy-út 43.■aaaaaaaaaaaB B B B B
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A Pesti Lloyd-társulat nycadája. Budapest, V ,  Mária Va'éria-ucea 12. (Nyomdaigazgató MÁRKUS PÀL.»


