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Farsang utolján
Ez uz ország egy nagy mászkálná,
Mindenki csak jelmezt eszkabál;
Amije van, féltőn takarja,
Mije nincs, mutatni ukarju.
Munkát miméi az, ki csavarog;
Szédítő tömegben kavarog 
Észt hazudva sok kis esztelen.
— Csak az igaz, aki meztelen.

Öltözik a bamba okosnak,
Öltözik a fur kő fokosnak.
Tetszik a méregfog agyarnak,
Tetszik a tót is fajmagyarnak.
Tarka tehén búvik gatyába,
Ördög búvik a honatyába.
Gumikecset ölt a kecstelen.

Csak az igaz, aki meztelen.

Százkoronást játszik a fillér,
Hazabölcsét hitvány himpellér,
Emeletes házat a barak,
Tudós tanarat a szamarak.
Királynak öltözik a kopott,
Zsenge szüzecskének agg kokott.
Hátha eltévesztik az esteien.
— Csak az igaz, aki meztelen.

Szamovár lett nálunk a kondér,
Publicista minden vo
Tokaji aszú lett a ruskó,
Egyetemi tanár a Kmoskó.
Már konyakot főznek
Nagy pecsenyét sütnek kis füstön;
Minden becses, ami becstelen.
— Csak az igaz, aki meztelen.

Ez uz ország egy nagy maszkabál,
Benne minden össze-vissza áll.
Mindegy, akár béke, akár harc,
Legjobb paizs mindig az álarc.
Ez betakar, az meg kitakar,
Fene tudja, melyik mit akar?
De már jő a hajnal nesztelen 

Sérnek hamvazóra meztelen.
--------•--------  (Jazix)

Képviselői számtan
Mi az egy? Egy a Budavári szeretete a zsidók iránt és a 

zsidók szeretete Budavári iránt.
Mi a kettő? Bethlen egyesülése a kisgazdákkal és a kis

gazdák egyesülése Bethlennel (mert ők sose lesznek egyek).
Mi a három? Három a magyar igazság s a gyermekek 

száma, kik az anyát választói joghoz juttatják.
Mi a négy? Négy elemije kell hogy legyen minden képvi

selőnek. különben nem lehet választójoga.
Mi az öt? Öt évig kellene tartani a nemzetgyűlésnek, akkor 

most se a kormánynak, se a képviselőknek nem fájna a fejők.
Tovább számolni tudni képviselőnek nem kell, mert aki 

tovább is tud, az már. majd ha futja az időből, a megalkotandó 
főrendiházba kerül.

Tömb ö3Ílárö
épp balladai analízise

Admirális és finánc is,
Tanár meg szárazdajka.
Lovász meg grófi fajta 
Mind, mint a rétestésztát, aképp 
Gyúrja télen-nyáron.
Járjunk mink is hát, kis párom,
Rád vár szám és csók, az csattan, 
Csupán kacsintva tekints te rám.

E ritka inélyszimbolumú és részben a politikai alagyákra 
emlékeztető orchesztikai dal valóban az enemű alkotások 
legszebb darabjai közé sorozható. Az ismeretlen költő helye
sen ismerte föl a táncdühnek felekezeti és faji korlátokon túl
emelkedő, a legmagasabb és legmélyebb társadalmi rétegeket 
a táncdemokrácia zászlaja alatt összefogó ösztönös erejét, 
mert miként a középkorban a járványszerüen föllépő choreá- 
ban együtt lejtettek a hercegnők és a pórleányok, úgy most 
is a dreadnought-titok rettenthetetlen hősei versenyt ropnak az 
állam pénzügyi rendjének XI. fizetési osztályába sorozott őrei
vel, éppen úgy, mint az 1883. évi XXX. t.-c. alapján a gimná
ziumi és reáliskolai finövendékek tanítására képesített egyé
nek analóg hevességű lábmozdulatokat végeznek azon éle- 
medettebb nőkkel, akiket kontinentális elhelyezkedésük miatt 
szárazföldi vagy röviden szárazdajkának szokás nevezni. A 
föntebb fölsorolt egyének, kiknek listája végtelenre bővíthető 
volna és csak a balladai rövidség kedvéért vétettek a jellemző 
szélsőségek, olyan nagymérvű szenvedéllyel hódolnak Ter- 
pszichore kultuszának, hegy túltéve magukat az időjárás ex
trém kilengésein, valósággal konyhászati míveleteket végeznek, 
hasonlóan a szakácsnő abbeli ténykedéséhez, midőn a liszt, 
tojás, víz és zsír arányos keverését ritmikus csapkodással 
odavágja a deszkához, hogy utóbb az engedékeny masszát a 
szilárdsági koefficiens tetszésszerinti megnövelésével a milli
méter törtrésznyi vékonyságára csökkentse. E társadalom- és 
természettudományi hasonlatok alapján megerősített Dalcroze- 
elmélet után a költő méltán intézheti fölszólitását partner
nőjéhez, hogy vesse bele magát a táncszerű rángatózások 
kéjébe, már csak azért is, mert nemcsak lábával, hanem fejé
nek alapjában véve a táplálék elfogadására rendelt nyílásával 
is fokozni akarja kéjét oly módon, hogy a két szerv szoros 
egybeillesztésével egyidőben elhangzó artikulálatlan hang
zörejt is produkáljon, nem törődve a bacillusok átültetésének 
ilyen esetekben imminens veszedelmével. E biztató ígéretek 
fejében mindössze annyit kíván társnőjétől, hogy látószervét 
gyakori rándulással irányítsa feléje, amitől a költői szív kel
lemes ingereknek vettetik alá és így jogosan várható, hogy a 
tánc gyönyörűsége a különféle szervek proporcionális össz- 
működése révén intenzitásában jelentékenyen' növekedni fog.

Báli meghívó
(Rendezi a Keservesen Egyesült Kétségbeesett Párt)

A bálra hivatalosak: Minden Öntudatos, esetleg Felelőtlen. 
A kisgazda képviselők egyrésze, jórésze, de nem a jobb része. 
Egy-két miniszter is eljöhet, a többi máshol táncoljon. Kívána
tos Budavári eljövetele, Hegedűs György menj-be-menetele. 
A Nagyatádi eljöhet, de otthon is maradhat.

Bálapák: A kisgazdapárti tíz szabó.
Bálanyák: A báiapák feleségei; ha nőtlenek, akkor nem a 

feleségeik; mindazon öntudatos anyák, kiknek három gyerme
kük van és előzőleg főiskolát végeztek. Utólagos főiskolai vég
zettség nem számit. Utólagos férjhezmenetel nem kvalifikál.

A bálra még lőhetnek: Azon öntudatos lakók, kik a ház
bérüket keveslik, azon öntudatos háziurak, kik a házbérekei' 
sokalják, az összes internáltak, kik úgy megszerették Zala
egerszeget, hogy csak kikötéssel lehet őket eltávolítani. Olya
nok is, akik oda kívánkoznak.

Báli zenekart szolgáltatja: Nem jassz-banda. se réz-banda.
hanem Vass-banda és a bált a „Nem ütik a zsidót egészen 
agyon44 kezdetű csárdás nyitja meg.
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Jelm ezes Házib& lak ide jén

A Detöró. — jo v^ina ludni, rendőr-e ez vagy 
csak annak maszk.rozta magát.. .

Mihaszna András. — Jó volna tudni, betörő-e 
ez vagy csak annak maszkiiozta magát.. .

A reprezentálás
A gyárban vadul lihegett a tolattyú, haragosan forgott a 

lendítőkerék, iszonyú robajjal zuhant le a gőzkalapács, élesen 
rikoltott az esztergapad, mérgesen zakatolt a fúrógép.

— Mi baj? — kérdeztem szelíden, hogy a gépeknek az 
ember iránt érzett ellenszenvét enyhítsem.

— Oh, — felelték elkeseredetten — az egész gyárban a 
(kéménynek van a legpasszivabb, a legalárendeltebb, a leg- 
improduktivabb szerepe. Mégis ő látszik a legmesszebbre.

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

Egy háziúr vicceiből
Kedves Borsszem Jankó! Háziurunk nagyon szimpátikus 

gentleman, nem olyan, mint a többi. Igaz, hogy a házban nerr. 
csináltat meg semmit, de azért minden hiányért kárpótol ben
nünket. Kitörött ablakainkat kurzuslapokkal sajátkezűleg ra
gasztja be, ha elromlik a villany, ő hajlandó tartani a gyer
tyát, s ha valaki panaszkodik a szomszéd túlzott skálázása 
miatt, ő jöiuós betartja az illetőnek a fülét. Mindent elkövet 
a jó ember, csakhogy ne kelljen egy vasat se kiadnia a házra. 
A legérdekesebb eset mégis a lifttel történt, amely már év
tizedek óta nyugalomba vonult s most a lichthófban a ház
mester kutyájának szolgál lakosztályul. Egy napon az egyik

vérmesebb természetű lakó ordítani kezdett és liftet követelt. 
A háziúr udvariasan nyakára csavarta a lift helyén lógó köte
let s a másik végét kezdte húzni addig, míg a lakó föl nem 
érkezett az ötödik emeletre, ahol levágta a kötélről. Azóta a 
háziúr a lakókat ilyen módon szállítja föl és nincs is panasz 
ellene. Sőt a legnagyszerűbb mulatságok közé tartozik s az egész 
ház harsogó röhögés mellett szokva alulról végignézni, amint 
a ház díszes hölgyei, köztük a kövér Pomucnéval, fellógnak 
az emeletekre. Előfordul, hogy három ilyen kövér asszonyt 
köt össze a háziúr s egész családjával együtt kötélhúzást 
rendez a földszinten. Azonban minden vígságot megirigyel 
Sipőcz polgármester úr, aki értesült a muriról. S most már a 
láthatatlan liftért járó liftdíjhoz vigalmi adót is számítanak 
föl. Már mulatni sem lehet ingyen. Maradtam tisztelője: Pártái

Kedves Borsszem Jankó!
Olvasom, hogy az új választójogi törvénytervezet választó

jogot biztosit azoknak, akik legalább két évig tartózkodtak 
megszakítás nélkül egy helyen. Tekintettel arra, hogy én 
Vácon négy évig tartózkodtam, — mondhatom, egy perc meg
szakítás nélkül — kérdezem, van-e nekem ezek szerint dupla 
válasz tóin gom? Tisztelettel Domicilmm Manó
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— Mondja, Liliké, mit óhajt: Zwack-likőrt vagy Zwack-cocktailt?
— Szabadság, szerelem s c keltő kell nekem.

*

0

Öreg gavallérok
‘ A bálterem közepén két monoklis úr áll és kér észt befőni 

karokkal nézi a körülöttük keringő párokat. Mindkettejük 
arcára régi, viharos farsangok Írtak föl ej nem titkolható 
szarkalábakat. Valami szelid fásultsággal figyelik a tánc ör
vénylését, a lenge szoknyák röppenését, a kihevült fiatalság 
boldog robotját A teremben fox-trott shimmy, one-stepp és 
amerikai boszton járja. A két monoklis beszélget:

— És mégis csak azt mondom, hogy a mi idonkbeh ...
=  Hagyd csak, hagyd, öregem. A mi időnkben éppen ilyen 

bolondok voltunk. Mink is, meg ezeknek a mamái is.
— No de bocsásd meg, ezek nem táncolnak. Ezek zőtyög- 

tetik. lötyögtetik, mártogatják egymást. Akárcsak a mosónékr 
a fehérneműt. Bezzeg más volt az, amikor mi penderítettük 
meg a szép lányokat, asszonyokat! Amikór repült a szoknya, 
forgott a derék mint a motolla. Lihegtek a parányi piros 
aikak... Nézd. hát tánc ez?! Egy helyben tapodják a par
kettet, mintha csűrt döngölnének.

=  Az a fő, hogy fiatalok és szívesen teszik. Ha olyan tánc 
jönne divatba, hogy a pároknak le kell ülniük a földre és a 
saját tengelyük körül forogniok, azt is boldogan tennék. Nem 
a tánc a fontos, barátom, hanem a fiatalság.

— Ugyan erigy evvel az ósdi elméleteddel! Ha milliószor 
húsz éves lennék, akkor se táncolnám ezt a nyaval.vatörős fox- 
♦rottot, vagy azt a hidegrázós shimmyt. Hiszen Terpszichóre

őnagysága tudtommal nem volt epilepsziás! Hanem ha egy jó. 
pattogó, talpalávaló keringőt játszana ez a banda, majd látnád, 
hogy repülnék!.... A legszebb lányt választanám ki, avval 
járnám___

(Elhallgatnak. A zenekar pdr pere múlva keringőt játszik. 
Egy szép szőke teremtés mosolyogva az egyik monoklis. a 
shimmy-ellenes elé libben és ellenállhatatlanul tánera kéri. Pár 
pillanat múlva kimerültén, zihálva támolyog a barátja mellé.)

=  Remélem, most boldog vagy. Igazad van, mégis csak 
ez a tánc, a keringő...'

Hagyd csak, hagyd öregem. Nekik van igazuk. A shimmy, 
az az igazi tánc.

=  Ejnye, de gyorsan átnyergeltél.
— Mert,, tudod, a shimmyt, azt nekünk már nem íjtuszáj 

táncolni.
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Farsang
Friss vigalom van. Dús csipkehalomban 
Nők válla vakít. mint tulipán.
Sok démoni dáma oly büszke, vidám ma 
S libben a lábon a báli topán.

Vig zene harson — bájteli farsang! — 
S már táncba merülnek a fess daliák. 
Más sincs ma igasság, mint a vigasság! 
... S hull az ölekbe virágteli ág.

Surranó párok. A cifra csillárok 
Sugarába kavarg buja báli tusa.
S már viszi mindet a szivekre hintett 
Rózsaködök puha illatosa.

Kedves Borsszem Jankó!
A február elsejei lapokban olvasom, 

hogy a Magyar Asszonyok Nemzeti 
Szövetségének választójogi vitáján egy 
hölgy ezt indítványozta:

„Követelem, ha az orvosi vizsgálat 
megállapítja, hogy a férj hibás abban, 
hogy a feleségének a választójoghoz 
betevő falatként szükséges három 
gyermeke nincs meg, akkor fosztassék 
meg a férj a választójogtól.44

Én viszont ezt indítványozom:
„Ha orvosi vizsgálat kideríti, hogy a 

férj nem hibás abban, hogy a feleségé
nek három vermeké van, akkor a nő
nek ne adassék meg a választójog.44

Tisztelettel Szarvas.
. ----------o ----------

Egyesületi hír
A bérkocsisok szakszervezete min

den délután és este a rendes stando
kon zárt kocsisorokban üléseket tart. 
Tárgy: Miről jó a negyvenszeres 
taksa? --------o--------

Egy siber karriérje kínrímekben
Gerstlit evett à la kása,
Most megveti a villamost.
Autón ]ár s bár nem volt lakása: 
övé  egy pazar villa most.

Állatok fogása
Kedves Borsszem Jankó! A múltkor 

lai.*ni egv mozi műsorán: „Állatok fo
gása rendkívül érdekes módon. Csakis 
nálunk látható!44 Na, ezt megnézzük! 
— gondoltam magamban. A pénztárnál 
kissé meghökkentem, mert feltűnően 
drága helyárak voltak. De mindegy. 
Bementem. Végignézem az egész elő
adást, de az „Állatok fogása44 csak 
nem akar megjelenni a lepedőn. Elő
adás végén szólók a jegyszedőnek:

— Kérem, én az „Állatok fogását44 
nem láttam.

A jegyszedő alig figyelt a szavamra, 
majd rám mordult:

— Tessék a pénztárnál megnézni!
----------o ----------

Kedves Borsszem Jankó!
Rájöttem arra, hogy a lisztpanamá- 

sok ártatlanul kerültek bajba. Többet 
nyomtak a lisztjegyből a törvényesnél, 
de ezt jóhiszeműen cselekedték. Hi
szen nem volt rajta a lisztjegyen, hogy 
„utánnyomás nem díjaztatik44. Azt hit
ték szegények. Pedig dehogy! Tiszte
lettel ------------------Br.

Uj közmondás
Minden Izsák megtalálja a maga 

Försterjét.

A női választójog

A Térdkalácsukat Mutogató Nők Szövetsége ma tiltakozó 
gyűlést rendezett, melyen egy rövid és kurta beszédben 
Szoknyás Mancika fölemelte szavát* és főleg azt domborította 
ki, hogy mennyire üdvös lenne, ha a választójogot is meg
szűkítenék és megrövidítenék. Aztán határozati javaslatot nyúj
tott be, mely. szerint ne a harmic éven felüliek, hanem a térden 
felüliek kapjanak választói jogot. Kivételt képezzen az, akinél 
igazolni lehet, hogy lecsúszott.

Boldog szobaurak!
— Aztán hogy adja a szobát?
— Hát kérem, a villany meg a szén most nagyon drága. 

Az úrnak odaadom ezer koronáért — fűtés és világítás nélkül.

rJú)á}ttá/ti/íú'AftAáÁ
-J x jjc ú  -41+ f i .
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A tánc és annak előnyei
Hallottam vagy olvastam valahol, hogy a leány tizenhat 

éves korától húsz éves koráig, ha fiatalemberről beszélnek, azt 
kérdezi: „hogy néz ki?“ , húsztól huszonötig azt kérdezi: „ki
csoda?**, huszonöttől harmincig azt kérdezi: „mennyit ke
res?** — és harmincon fölül ez az első kérdése: „hol van?“

Manapság másképp gondolkoznak a leányok. A tizenhat
húsz évesek azt kérdezik: „tud-e jól shimmyzni?**, —  a húsz- 
huszonötévesek azt kérdezik: „van-e lakáshivatali engedélye?**,
— a huszonöt-harminc évesek azt kérdezik: „hány vagonra 
van kiviteli engedélye?** — és harmincon fölül. . .  Harmincon 
fölül a leányok már nem kérdeznek, csak magukban gondol
ják: „micsoda testi hibája lehet?**.

A maga szempontjából mind a négy kategóriának igaza van. 
Nekem legjobban mégis a tizenhat-húszévesek tetszenek. Nem 
a koruk miatt, — bár, magunk közt maradjon, az se kiskutya!
— hanem a kedves, naiv, ennivaló őszinteségük miatt. Istenem, 
ha az ember úgy körülnéz ebben a csúnya világban, végered
ményében mégis csak kétféle embercsoportot talált. Olyant, 
amelyik tud shimmyzni és olyant, amelyik nem tud shimmyzni. 
A közt a ménkű sok probléma közt amit a világháború meg 
ennek törvényes leszármazottja: a világbéke vetett föl, s amik
ben egy Lloyd George sem tud eligazodni, a tizenhat-húsz éves 
lányok csodálatos ösztönnel találják meg a kivezető utat. És 
igazuk van. Ha végignézünk az elmúlt esztendőkön, azt látjuk, 
hogy a legkitűnőbb koponyák, a legjobb fejek tették tönkre 
Európa nyugalmát A leányok ezektől a fejektől a lábakhoz 
menekülnek. A legjobb lábakhoz. A shimmyző lábakhoz.

A tánc, kérem, nem ártalmas. Ismerek egy százöt éves asz- 
szonyt, aki elmondta nekem, hogy még öt évvel ezelőtt — ami
kor kilencven éves volt — vidáman járta a keringöt Ezzel 
szemben egy öregúr, aki sohasem táncolt életében, már nyolc
vanhét éves korában alig tudta mozgatni a lábait. A tánc arra 
is jó, hogy az ember megismerje a táncosnő egész lelki vilá
gát. A báli decolletage a legrejtettebb lelki világot is érvényre 
juttatja. A nő viszont tánc közben ismeri ki a férfi jellemét. 
Aki bátor vagy pláne szemtelen, abba beleszeret, — aki ügye- 
fogyott vagy pláne gyáva, azzal elvéteti magát feleségül. A 
táncnak sok egyéb haszna is van. A gyerekekből, akik táncol
nak, öregeket, az öregekből, akik táncolnak, gyerekeket csinál. 
A hatéves Gyuri össze-visszacsókolja az ötéves Pannit, nagy
apó és nagyanyó pedig olyan bájosan totyognak zeneszóra, 
mintha most kezdenének járni.

És — csodálatos! — vannak emberek, akik nem szeretnek 
táncolni. Ez igazán érthetetlen! Hogy, teszem azt, a finn-ugor 
összehasonlitó nyelvtudomány tanára mért nem szeret tán
colni?... De aztán úgy is néz ki. Míg más, boldog ember a 
maga ajkát és a táncosnője ajkát egyezteti, ő még mindig a 
finn és ugor ajakhangok egyeztetésénél tart. Vannak aztán pél
dául kereskedők, iparosok, gyárosok, akik azért nem táncol
nak, mert a táncolást nem tartják komoly dolognak. És — tes
sék csak megfigyelni — ugyanezek a komoly emberek hogy 
táncolnak naponta — zürichi taktusra. Ez már nem is shimmy, 
hanem vitustánc.

A táncot szociális szempontból is rendkívül fontos tényező
nek tartom. Sokat hallunk most nyomorról, ínségről, drágaság
ról. Ez mind azért van, mert az emberek ráérnek ilyen témák
ról beszélni. Ha azonban a kormány behozná és kötelezővé 
tenné — még pedig általánosan és nem titkosan — a shimmyt, 
ha nemcsak a tánctermekben, kaszinókban, bar-okban, hanem 
a hivatalokban, üzletekben, gyárakban és műhelyekben is 
muszáj volna shimmyzni, akkor elnémulnának az elégületlen- 
ség hangjai. Persze ilyen józan szociális gondolatot nem lehet 
várni azoktól, akik a saját fejükkel gondolkodnak, ahelyett, 
hogy a mások lábával gondolkodnának. Egyáltalán nagy hibája 
ennek a kornak, hogy nem a lábra helyezi a súlyt. Tanulhatna 
a Teremtéstől, aki úgy alkotta az embert, hogy a lábán van a 
súly. Hány fejmunkás megy tönkre és — tessék csak végig
nézni a fővárosi művészet berkeiben! — milyen szépen boldo
gulnak a lábmunkások. Mennél kisebb a lábuk, annál nagyobb 
lábon élnek.

A shimmynek speciális rendeltetése is van mai zilált 
viszonyaink között Az emberekben az utóbbi évek alatt 
ugyanis annyi keserűség gyülemlett föl, hogy valahogyan, vala

hol azt le kell vezetni. Már most képzeljenek el egy fixfize- 
téses családapát, akitől ötödikén pénzt kér a felesége, milyen 
megkönnyebbülést jelent neki, ha derékon ragadja becses nő
jét és shimmyt jár vele. Hogy megzöcsköli, összerázza... mi
közben a gyerekek bádogkanalakat iitögetnek a törött fazekak
hoz. Van-e nagyobb jótétemény a szenvedő emberiség szá
mára, mint elhitetni vele azt, hogy akkor mulat legjobban, 
akkor járja a legdivatosabb táncot, akkor tobzódik a legraffi- 
náltabb élvezetben, amikor kínjában bömbölni szeretne?...

----------------- Molnár jtn ó

Egyforma erkölcsök

— Látná csak, nagysága, milyen jól táncol az én lányom!
— Hja persze, az maguknál faluhelyen is úgy van, mint itt 

Pesten. Az öregek láncolnak, a fiatalok táncolnak.

fizessen elő a borsszem bankóra!

Mert h arm ad szo r  i az előfizetők résztvesznek rejtvény
pályázatunkon és hetenkint nyolc értékes jutalmat osz
tunk ki köztük ;
m á so d sz o r  : aki félévre fizet elő, ingyen kapja a 
Seiffensteiner-adomakönyvet vagy a wJaj, az a Hege
dűs* című könyvet;
először : aki egy évre fizet elő, ingyen kapja a 
„Seiffensteiner Sálamon adomái* és „Jaj, az a 
Hegedűs* című illusztrált humoros könyveinket.
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P illan a tfö lv é te l az utcán

Figyelem! Változatos műsor!
Sokorópátkai shimmyzik 
Budavári antisliimmyzik 
A választók — kishemmyzik.

Erkölcsök
I.

— Nagy panamista ez az X. képviselő.
— Miért?
— Nem tudom, de mondják.

II.
— Nagy panamista ez az Y. képviselő.
— Miért?
— Nem mondják, de tu d o m .________ _

L eg jo b b
minőségben

kapható és javitható 
N E U M A N N - n á l ,
lagynizó-u. U. Tel. 131-77.

Boszton közben
— Ah, ha a mennyországba táncolhatnék magával!...
— Akkor nem is kell messzire menni. Itt* van a mama...

Népfürdőben
Kedves Borsszem Jankó! Egy népfürdőben tömeges volt a 

panasz, hogy a fürdőzők ingei eltűnnek. Az igazgatóság kény
telen volt tapintaiös módon a közönséget figyelmeztetni és a 
következő cédulát ragasztotta ki:

„A fürdöszolgákat utasítottuk, hogy a rend 
fönntartása érdekében erélyesen lépjenek 
föl. — Akinek nem inge, ne vegye magára.44

François
Transsylvania

pezsgő
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A farsang alatt most tartotta meg első nagy álarcosbálját 
a politikai világ, melyen közéletünk legkiválóbb tényezői vet
tek részt A bálon megjelentek olyan nagy mértékben növel
ték az estély fényét, hogy több mint 2000 gyertyafényt pótol
tak. A bálanyák soraiban ott láttuk Bethlen István grófot 
titkos tanácsosi jelvénnyel, amint egy másik bálanyával, 
Klebelsberg Kuno gróffal fogadja a vendégeket.

Gyors egymásutánban érkeznek a mulatni vágyók. Nagy
atádi Szabó és Csontos Imre az ántánt jelmezeiben közéleti
nek. Előbbi egy monitori hajós, utóbbi az angol diplomata 
maszkjában jelent meg. Nyomon követte őket Kuna P. András 
sima fekete dominóban, amely előkelő frakkot takart. Kiss 
Menyhért költőnek, Pékár Gyula nagy Írónak maszkírozta 
magát. Egyiküket sem ismerték föl.

Nagyon ügyes, sokszínű álarcban jelent meg Andrássy 
Gyula gróf, akiről még a legbeavatottabbak se tudták meg
állapítani, hogy minek van öltözve. Jól festeti mellette Göm
bös Gyula mint* Hannibal ante portas. Mögötte állott Budavári 
László kaftánnal és műpajeszekkel, kezében Egyenlőséget 
lobogtatott. Hegedűs György bakternek volt öltözve és be
tanult kis versikéket szavalt, hogy fölébressze az alvókat. Jó

volt Kontra Aladár mint tábori püspök és Tomcsányi Vilmos 
Pál mint igazságügyminiszter. Henzer István Deák Ferenc 
maszkjában, mint a haza bölcse szórta álarca mögül a poli
tika aranyigazságait, nemkülönben Patacsy Dénes (középkori 
vándor igric).

Sokorópátkai Szabó, mint Bacchus, bordallal gyönyörköd
tette a közönséget Eredetileg mint* Nagyatádi akart meg
jelenni a bálban, de a maszkirozás nem sikerült. Hasonlókép
pen rosszul sikerült Kállay Tibor pénzügyminiszter öltözéke, 
aki nagy elődje nyomán zeneszerzőnek maszkírozta magát. 
A nagy álarcos fölvonulásban sok bálfiut nem sikerült föl
ismerni. Ereki Károly hosszú fáíyolt viselt amely teljesen

eltakarta délceg alakját és múltját. Mellette Szilágyi Lajos 
tűnt föl. A két politikus egész este egymással szórakozott. 
Nagyon bájos látvány volt* a kis Szmrecsányi Gyurka mint 
pólyásbaba. Benkő Gábor mint dada végezte a teendőket a 
helyes és csintalan kis csecsemő mellett, aki pajkosan ütö- 
gette a hátát a szemrevaló dadának.

Számos jól sikerült maszkot vettünk még szemügyre a 
bálon. Pont éjfélkor kezdődött a farsangi móka. A bálozó 
közönség között nagy konfetti-,* szerpentin- és szócsata fej
lődött ki, amelyen kitűnően mulattak. Utánna szépségverseny 
következett. Nagy vita volt afölött, hogy a közönség miképpen 
szavazzon. Mindenki titkosan akart szavazni ugyanis, viszont 
a rendező nyilt kártyával akart játszani. Végül is a titkosság 
mellett döntöttek olyképpen, hogy a díjnyertesek nevét titok
ban tartják. Ezt az új módszert legszívesebben már a kecske
méti szavazásnál meghonosították volna.

Az éjféli játékok után került a sor egy új társasjátékra, 
amelynek az volt a címe, hogy „ki az ezerarcú ember44. Az 
elmés rendezőség ugyanis egy politikusra ezer álarcot rakott 
és a közönségnek kellett kitalálni, hogy vájjon ki az ezerarcú 
ember. A megfejtési cédulákat tartalmazó urnákból több száz 
politikus nevét húzták ki és így végeredményben most is 
titok, hogy ki volt az ezerarcú ember. A legtöbb szavazatot 
Nagvatádi Szabó István és Bethlen István gróf kapták.

Általánosan föltűnt kitűnő ötletével Gaál Endre, aki cuk

rásznak markirozva, a legfigyelmesebben szolgálta ki a butfet- 
ben legjobb ismerőseit: Rakovszky Istvánt, Beniczkyt, Sigray 
grófot, akikkel végül cvikipuszit váltott. (st)
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Shim m y és jazz -ban d  a fa lun

A tá
Oh nő, a halhatatlan istenekre:
A perc a fő, hogy öntsön el a fény 
fis megfeszüljön szájad lágy ivén 
Az élet pírban lüktető szerelme.

Ha finom tested karcsú táncba rengve 
Virág-lábszáron hajladoz felém.
Szikrázó lánggal fölkacagva a fény 
Megtört és jéggé dérmedéit szemembe.

Nézzétek: e szinszóró forgatagba 
Bokái s drága csípői felett 
Biborvirágok bomlanak sziromba.

A szalagok s a csokrok lengenek 
S lázas, mohó kézzel a lendület 
Szoknyái csipkerózsáját kibontja.

--------o-------- Garami Árpád

A mestervizsga
Tehát az új ipartörvény behozta a fakultatív mestervizsgát. Ambiciózus 

vendéglős létemre én sem akarok elmaradni a kortól s ezért nyomban jelent- 
Köztem a mesteri vizsga letételére. Az examen ekként folyt le :

Elnök. — A vendéglői etikát illetőleg kit kell követni?.
Én. — Jézus példáját kell követnünk. Borrá kell változ

ód ni a vizet.
Elnök. — A tósztok alatt hogyan kell viselkedniök a pin

céreknek?
Én. — Ez tisztán pártállás dolga. Ha a mi fölfogásunkkal 

egyező politikus beszél, úgy halotti csendben, mozdulatlanul 
Kell állaniok. Ha az ellentétes fölfogás merészkedik szólni, 
jJRV a Rákóczi-harang zúgása méh zümmögése ahhoz a zajhoz 
képest, amit pincéreink csapnak.

Elnök. — És ha a vacsorán olyan történelmi kijelentések 
hangzanak el, mint például: , Ez az a szikla, amelyre építeni 
lehet. . . “

Én. — Akkor ne sajnáljunk egy tányért a földhöz vágni, 
ezzel a hangos megjegyzéssel: Mazeltopf!

Elnök. — És még?
Én (némi gondolkodás után): Nyomban meg kell kezdeni a 

feketekávé fölszolgálását.
Elnök. — Helyes. De miért?
Én. — Csak a szimbólum kedvéért: hátra van még a fekete 

leves!
Elnök. — Melyek a liszt főalkatrészei?
Én. — Keményítő, dextrin, sikér és ... panama. A sikér 

íz- és szagmentes anyag. Ellenben a panama...
Elnök. — Hogyan kell kezelni az új bort?
Én. — Pontosan úgy, mint az egységes párlöt: nem sza

bad az első erjedés után nyomban használni, hanem állatni 
kell. amíg megtisztul.

Elnök. — Miben hasonlít a vendéglői étlap az egységes 
párt programjához?

Én. — Minden jó rajta szerepel, de ha éhesen hozzáülünk, 
akkor a felére azt mondják: sajnálom, már kifogyott. A másik 
felére pedig: kérem, arra sokáig kell várni.

A sikeres vizsga után megkaptam a mesteri oklevelet. 
____________________________________________________ V. .4.

EMBER KÜZDJ
AZ INFLUENZA ELLEN

É S  b íz v a  b íz z á l
A
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B  jó fiú
vagy :

„Te szamár, hát csak ruhában ismered a feleségedet?"
Irfa : Liptai Imre egyfölvonásosa után Liptai Imre

ELSŐ FÖLVONÁS
Postamester. — Nna, mondhatom, jól néznék ki, ha téged 

a Nemzeti nem adott volna kölcsön.
Kiss Irén, a felesége. — Hátha még tudnád, hogy milyen 

szívesen adott! A Nemzetiben most gyászévet ülnek a 
„Mohács 4 óta. Egy évig tilos a nézőtéren a kacagás.

Postamester. — s hogy csinaijuioK ezt teljes egy évig?
Kiss Irén. — Hát úgy, hogy most sorba előadják a Szín- 

művészeti Tanács tagjainak vígjátékait.
Postamester. — Nagyon jó, nagyon jó, ezt* elmondom a 

Liptainak, hogy irja még bele a darabjába. De miről is beszé
lek! Képzeld, az Irmáról, a mi leányunkról azt mondják, hogy 
meztelenül állt modellt Gál Pálnak.

Kiss Irén. — A Rajnainak? Lehetetlen! De mindjárt meg
tudom. Mondja csak, Gálpál, hol van az Irma lencséje?

Gálpál (bután): Hol? Biztosan a spájzban.
Kiss Irén (a tériéhez): No látod, öregem! ( Gálpálhoz) :  

Most pedig gyorsan kérje meg az Irma kezét, mert lekésik a 
vonatról. Már fütyül az ügyelő!

Gálpál. — Tőlem fütyülhet! Csak a közönség ne fütyüljön!
Postamester. — Hát fütyülhet, mikor mink itt a legjobb 

vicceket mondjuk?

MÁSODIK FÖLVONÁS
Csórvay (illetve Z. Molnár László a saját lakásán, de nem 

a saját színházában): Nusi, ne izéljen. Ne menjen haza. Én úgy 
érzem, itt kell ma történni valaminek. Na, ne izéljen!

Nusi. — De én izélni akarok.
Gálpál (jön részegen): Majd bolond leszek máshova menni, 

ha részeg vagyok! Itt biztosan találok tyúkot és kalácsot. 
(Tyúkot talál, de kalácsot nem.)

Nusi ( félóráig egy függöny mögül előre ugrik és vissza: 
igy tanulta az elemiben tornaórán).

Csórvay ( Gálpálhoz) :  Te marha, most itt maradsz, én pe
dig lemegyek bérkocsiért. Mindjárt jövök. Figyelmeztetlek, 
hogy ez félórát jelent; ha addig nem csinálsz valami bolondot 
a Nusival, akkor büntetésből a Nemzetibe küld vissza a di
rekció.

Gálpál (elalszik, azután husit csókolja, nem sokáig, de 
mindenesetre addig, amíg jön a felesége).

Irma, a ieleség. — Pfúj, hiszen ez a nő meztelen!
Nusi. — De kérem, a legjobb szabócég öltöztetett föl.
Ny any us (illetve Kiss Irma): Na, Gálpál, talán én is öltöz

tessem föl magamat ilyen meztelenre?
Gálpál. — Még pedig azonnal! Hiszen annyit ittam — és 

nem tudok megkönnyebbülni.
Csórvay (beront): Hm, okos fickó vagyok! Ha nem megyek 

el kocsiért, akkor itt kész a kocsi. Majd bolond leszek! Hát 
mit csinálnánk a harmadikban?

HARMADIK FÖLVONÁS
Irma (hóditó dekoltázsban áll Gálpál elé).
Gálpál (á ll): Sóbálvány vagyok. Imádlak!
Irma. — Te piszok, te drága! Hát mért nem néztél meg 

eddig ruha nélkül?
Gálpál. — Egy rajztanárnak az tilos. Egy rajztanár köny- 

nyen fölizgul és akkor lekésik a tanóráról.
Irma. — Te csacsi, hiszen te művész vagy. Most mondta 

nekem a szerző, hogy te egy Lászlófülöp, egy Kissrezső vagy.
Gálpál. — És mit szól ehhez a nyanyus?

Nyanyus. — Mit szóljak? Ha kinyitom a számat, röhög a 
publikum. Röhögjön most máson.

Csórvay (kinyitja a száját, a közönség nevet): Rajtam is 
nevetnek. Ügyelő! Ügyelő!

Ügyelő (kirohan): Mi történt? (A  közönség hahotázik.) 
Függöny (elröhögi magát, a hasát fogja, vigyorogva le).

• Mongodin

Vi53ontlátós
vagy

a Falurossza az északi sarkon
Irta: Szemere de genere Tóth (Ede)

ELSŐ FÖLVONAS
(Történik a temetőben, két sir között. Az egyikben a Voino- 
vich Géza, a másikban Szemere György darabjai porladnak.

Pásztortűz, suba, harangszó, tajtpipa Csatolva.)
Az öreg sírásó (minden öt percben szippant a pipájából, 

tízpercenként húz a kulacsból, esetleg egy-két szót nyomkod 
ki a bögyiből): Hát, no, mömmög, osztég!... (Hosszú szünet.)

A harangozó. — A kiskésit nekije, de hogy ilyet, hej aki 
föláldotta!./. (Leül egy sírra, pökik, pipázik, majd iszik.)

A kicsapott kántor. — Jajjajaj, jajjajaj! Hü, hó, haj, hej, 
istenem, teremtőm, elhagyott a szeretőm. (Negyedóráig diáé- 
reg, a színpadról fagyos hideg árad a nézőtérre.)

A rokkant katona (hozzájuk telepedik, iszik, de nem pipá
zik. Kínos megütközés a parasztok és a publikum között): Hej, 
odaát, a messze Szibériában, a havas jégmezőkön, ott ahol a 
Színművészeti Tanács hever megfagyva a tundrákon... Ott 
vagyok honn, ott az én világom! (Félóráig álmodozik, a pa
rasztok áhitutosan hallgatják, isznak, pipáznak stb )

A sírásó unokája. — Alugy babám, alugyál! Már úgyis 
mindenki elaludt! (Betakarja a subájával Daru Istvánt, aki el
alszik. Viharos horkolás az egész színházban.)

MÁSODIK FÖLVONÁS
(Kisgazda-porta. Jómód az egész vonalon, a falakon kiviteli 

engedélyek. Nagyatádi Szabó arcképe stb.)
A rokkant katona. — Odaát a messze Szibériában, a havas 

jégmezőkön stb.
A hűtlen mátka. — Jajist'enem, jajistenem! Mi lesz velem? 

Itt hagyjam a férjemet s hozzámenjek ehhez a Göndör Sán
dorhoz? Hamlet vagyok én, vagy mi a szösz?

Az ura (pipázik, de nem Ízlik nekije a szűzdohány): Ahogy 
parancsolni méltóztatol, szívem! (Keserűt köp.)

A rokkant katona. — Hejnye, azt a kisüstön fütyülő réz
angyalát! Mit is csinált az a Tóth Ede?

A sírásó unokája. — Ihun vagyok, szerelmes Pistikém. Sze
retlek mindhalálig, a premiéren is túl. Majd boldogok leszünk 
— főleg, ha a darabnak is vége lesz.

A kántor (beugrik a pihés ágyba és hangosan imádkozik): 
Mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik. . .

A kritikusok kara. — Lelkünk úgy óhajtja Szemere Györ
gyöt és hozzá fohászkodik! ( Jégcsapok, sarki szelek, temetői 
csönd és ami fő, — függöny.) Premier

O d a  m e n j e n
■ O  j  j l  tánclemezeket venni,

■  u d l l U c f l  ahová mindenki megy

W ÁG  N E R
hangszerárúházába, Budapest I C  Kérjen lemez* 
VIII. kér., J ó z s e f - k ö r ú f  mtt6 0 r t !
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A z  á lla tv ilá g b ó l

A csiga (helixpomatio). — Mi az? Hát te is cipelsz va'amit a hátadon?
Az orrszarvú bogá' (melolontha erekiensis fúró). — Tudod, nekem sok dolgom van azokkal a büdös zsidó bankákkal, s 

mert elvből nem ülök le velük egy asztalhoz, magammal hordom az asztalt.

Most farsang idején bizonyosodik be az én régi, kissé hihe
tetlennek látszó tételem: hogy a lábak, bár látszólag az em
beri testtel összefüggnek, mégis tőle teljesen különálló életet 
folytatnak. Az ember feje tele van gonddal, nyomorúsággal, 
de a lábai ilyenkor egy furcsa zenére megindulnak és pajkos 
ugrabugrálást visznek véghez. A lábak nem hallgatnak az em
beri fejre, saját láb-fejük után indulnak, miközben kancsal 
(tyúk) szemeik mutatják az utat, hogy meg ne botoljanak. A 
lábak a cipővel együtt sajátságos élőlényt mutatnak be ne
künk. Az orr, nyelv, bőr a cipőn van. Köztisztviselőknél nagy 
nyílás jelzi a cipőn a szájat, amely éhes. Gazdagabb lábaknál 
a betét szintén a cipőn jelenik meg. Öregebb lábak gyakran 
kapnak cúgot, ami csúnya betegség, rossz nézni is rá.

Hogy valami rendet csináljunk a lábak között, kénytele
nek vagyunk nemileg osztályozni őket. A női láb néha csak 
térdig terjed, de van úgy, hogy térden fölül kezdődik 
s elég gyakori a nyakigláb is. A női lábnak formája 
is van, de van olyan is, amelynek megvan a formája. 
Ezeknek többnyire lelki karakterük is van: némelyik 
tudományhoz ért, ilyenek például a matematikus lábak, ame

lyek az egy ismeretlen úrral bíró egyenleteket X-re vagy 
O-ra tudják redukálni. Mások zenéhez értenek, ezek a zon
goralábak. Vannak köztük dohányzók is, ezeket pipaszár- 
lábaknak hívják. Ezekután az a kérdés merül föl, a női lábat 
az állatvilág melyik fajához sorozzuk. Darwin szerint a női 
láb a halak csoportjához tartozik, mert, ellentétben a nővel, 
néma mint a hal és épp úgy ikrákkal és vádlikkal szaporodik, 
(kopol)-tyúkkal lélegzik s bár nincsenek uszonyai, de sok 
férfinak vannak a cipőszámláktól iszonyai.

Említést kell még tennünk a női láb egy betegségéről, egy 
amerikai mocsár-lázról, mely elhajlitja, kigörbiti s örökké 
használhatatlanná teszi a lábat: ez a shimmy-láz. Ezt a be
tegséget a férfi is legtöbbször elkapja a nőtől.

Hogy végezeiïil a férfi-lábról is megemlékezzünk, érdekes, 
hogy mindaz, ami a női lábon csúnya, a férfi-lábon bájos és 
elragadó. O-lábú futballistákra a nők elragadtatva mondják: 
Ó mily szépek a lábai! S egy pár csinos medve-, kályhacső-

és oszlop-láb ellenállhatatlanná teszi a férfit. Egyik faja a 
férfi-lábaknak az úgynevezett „sántika-dobálni“ -láb, mely 
a többi közt a legelegánsabb. Ennek a lábnak az a sajátsága, 
hogy tánc közben egyet előre sántít, aztán rádobja magát a 
másik lábra és vissza. Előnye az, hogy a tulajdonosa a saját 
tyúkszemét tapossa le, nem a másét

Megírtam az igazságot, bár tudom, hogy a nők azt fogják 
rám mondani: kibújik belőle a lóláb.
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A3 új A rgon au ták
Jenkik országába ment rasekól Székely,
Jenkik országába ment el páter Bangha.
Kell a péterfillér, elkel most a sékel,
Mert mindakét egyház pénzügyileg panga 
S bár a hit közébük válaszfalat ékel,
Vetették magukat közös Sturm und Drang-ba. 
Mister Hazánkfia, aszondom én kendnek:
Nincs felekezete dollárnak és centnek.

Közös vájtbordájú gálya vitte őket.
Bár e tényt egyikük sem ütötte dobra,
Ez futó felhőket, az iramló nőket 
Mustrálgatott balra, mustrálgatott jobbra 
S végül a végtelen vizen evezőket 
Fogadta világlón a Szabadság szobra.
Székely az utolsó ultimót bemondta.
Breviáriumot Bangha is bevonta.

Az ilyen utazás mindig némi port ver,
Most is, alig értek az Ellis Island-re,
Álla kint a parton sok fene riporter,
Ceruzáját rájuk fenve ugyan rendre:

Interviewt, uraim, mert that is the order, 
így dekretálta ezt már második Endre.
Ez konditja meg majd a reklám harangját. 
Halljuk mister Székelyt! Halljuk páter Banghát!

fis szóla az egyik: — Tisztelt sajtónyűvek! 
Segítségért jöttünk Magyarhonból, ez tény. 
Híveink mind, akik hazájukhoz hűvek,
Egybefog e téren zsidó és keresztény.
Csak a visszavonást tekintjük mi bűnnek 
S nem a magunk baján, sírunk hazánk vesztén. 
Eriink és erszényünk egyképp megapadott: 
Adjatok, adjatok, amit Isten adott.

És szóla a másik: — Oh, sajtókukacok!
Erőnk és erszényünk egyképp megapadott: 
Közibétek békét hirdetve utazok.
Zsidó és keresztény mért legyen ellenség?
Akik szívek közé éket vernek, gazok:
Nincsen más ellenség, csak a hitetlenség. 
Küzdelemben testünk immár kifáradott:
Adjatok, adjatok, amit Isten adott.

Nyüzsg a sok riporter, mint a búbos banka:
— Melyik volt a Székely? Melyik volt a Bangha?

Bankárhoz, munkáshoz ment rasekól Székely 
fis ment páter Bangha munkáshoz, bankárhoz:
— Hitfeleink sorsán ne csak jajveszékelj,
Mert ki nem cselekszik, az bizony elkárhoz. 
Wertheim s ládafia most a menedékhely,
Szívben és erszényben tőlem el ne zárkózz.
S bankár is, munkás is beadott a bankba:
De melyik a Székely? De melyik a Bangha?

Jártak palotában és szükséglakásban,
Mindenütt* hazáról és hitről beszélve:
Láttak árva centet és dollárt rakásban,
Ami előbújt, mert a haza veszélybe’. 
Csodálatosképp kárt nem tettek egymásban, 
összefértek szépen magasba’ és mélybe’.
S ma se tudja senki, jenki ma is bamba:
Melyik volt a Székely? Melyik volt a Bangha?

Ám hogy hazatértek, vették tüstént észre,
Hogy került személyük itthon gyanúperbe:
Egyik a sajtóját adta zsidókézre,
Másik Cion ügyét hagyta vala cserbe.
Hogy melyik a másik, kiviláglott végre,
Lépvén mindakettő cseberből vederbe:
Ez Székely, — mert szidják cioni legények;
Ez Bangha, — mert szidják mustra-keresztények.
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Friedrich István mint apa és mint jogforrás úgy 
a maga, mint a gyászoló család nevében fájdalomtól 
megtört szívvel jelenti, hogy saját választójogából sar- 
jadzott gyermeke, a

NEMZETGYŰLÉS
dicstelen életének harmadik évében végelgyengülésben 
elhunyt. Temetése e hó 16-án történik a képviselöház 
ülésterméből.

Csendes részv t és közbeszólások mellőzése kéretik !

Rendelet
A vízpocsékolás meggátlására a kővetkezőket rendeljük el: 

Minden lakásban fölszerelendő a vízóra. Három óratípus jön 
forgalomba, ú. ni.: 1. álló óra (ezeknél a víz is áll, azaz nem 
folyik); 2. zsebóra (a szolgáltatott vízmennyiséggel együtt 
mellényzsebben hordozható és másra át nem ruházható; végül 
3. a napóra, melyeknél a víz a napsugarak hatása alatt elpáro
log. Tervbe vettük egy Vízhivatal fölállítását. Ha ez sem segit, 
kénytelenek leszünk vizet szolgáltatni. Vízmüvek s. k.

Megkonditjuk a vészharangot!
Minden pénzét adja a nemzeti sajtóvállalatnak. 
Föharangozó : Budavári László, felelős harangozó : 
Hegedűs György. — Pénze biztosítva van. Amint 
megkonditjuk a nagyharangot, az vissza fogja 

önnek fizetni.

Spekuláció
— Tudod, miből gazdagodott meg az a kövér ember?
— Nem én!
— Szanatóriumot nyitott a ródlipálya mellett.

B e r ’s o r b
GUMMI^AROK

rugan yo s,  
tartós,

iiiiimiiniimiimui
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A kölcsönkért frakk
Mint farsangkor ez már szokás, elmentem egy frakk-köl

csönzőhöz s egy elegáns frakkot kértem deli termetemre.
— Kérek egy pár számmal nagyobbat — mondtam a köl

csönző úrnak — mert én a hátamon kissé molett vagyok. Az 
egyik válla alacsonyabb legyen, mert a másik vállam maga
sabb. Az egyensúly miatt, kérem.

Hazavittem a frakkot Kicsit zöldes volt, de az most diva
tos szín. Előttem valami előkelő úrnál lehetett, mert a családi 
pecsétnek még nyoma volt rajta több zsíros példányban. Ki
kutattam a zsebeit, hát a legnagyobb meglepetésemre egész 
csomó cédulát találtam bennök. Az egyik gépírásos, cégjelzctt 
papiroson ez állt:

„Ha férjet óhajt vagy tejcsarnokát jó áron el akarja adni, 
hirdessen a Frakkzsebhirdető vállalatnál, mely minden hirdetőt 
zsebében tart, minden családnál be van vezetve. Mellényzseb
ből fizeti ki ön a hirdetési díjat, olyan csekély az.44

Elolvastam az apró kis cédulákat s az érdekesebbeket itt 
közlöm:

Molettnek mondott többszörös családanya 
120 mellbőségü frakkhoz álló férfit keres, 
aki őt shimmyzni megtanítaná. Leveleket 
„Angyal** jeligére a szivarzsebbe kérek.
Fizessen elő a „Kispiszkos44 című időszaki 
újságra. Revolverzsebbe nélkülözhetetlen!

Hátsó zseb.________________

Kéri e frakkhoz tartozó úriembert víg öz
vegy, jöjjön el csütörtökön a „Ripityom4* bál
terembe. Jelige: „Fogsz, trottli44. Elülső zseb.
Ha megshimmytja önt a guta tánc közben, 
kérjen prospektust a „Koporsókölcsönző Vál
lalatitól, nem fogja megbánni. Utolsó zseb.

Benosülnék jól menő tánciskolába. Jelige: 
„lánc az aranytehén körül". Mellényzseb.

Melyik miilábbal biró fiatalember táncolna 
hasonló lábú nővel shimmyt? Jelige: „Mű

vésznő44.
500 éves csinosnak mondott mozitéma be
házasodna ezeréves operett-témába. Jelige: 

_________ „Szkeccsegtető ajánlat44.
Középkori intelligens urinő bebalzsamozott 
csontjait mely fiatalember ropogtatná meg 

shimmy közben? Jelige: „Középkori44.

Korcsolya-pártnert keres önálló üzlettel 
biró huri-nő, aki őt a jégre nem vinné. Jel

ige: „A hátán is megél**. Hátsó zseb.

Ki mulattatná kölcsönző úriember unatkozó 
feleségét, akit néha kölcsönökkel kisegítene? 
Jelige: „A kölcsön visszajár44. Nadrágzseb.

Dadát keres kétségbeesett csecse nő. Aki tud 
egyet, az címét alsó mellényzsebbe adja le 

__  „Dada V a  költőnő4* jeligére.
Ügyes táncosnő félrelépésre kerestetik.

Lelépéseket közvetít tánc közben Általános 
Tyúkszemvédő és Kiirtó Intézet.

Melyik szimpatikus hím Szarvas, kit vadász 
sérte nyíllal, kölcsönözné szarvait hiúságá
ban sértett asszonykának, hogy azokat férje 
homlokára illessze? Ajánlatokat szivarzsebbe 
kérek. Azelőtt Sauersteinek kíméljenek.

o

— Fagy szerű ez a shimmy-prémier !
— Te csacsi, new látod. hogy ez a legjobb shimmy- 

cipőkrémier ?
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«RŐífIKA A 
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— Egy báli riporter naplójából —

A főszerkesztő úr kijelentette, hogy ezután politika helyett 
a táncestélyekröl Írjunk vezércikket és a parlamenti tudósítás 
helyébe báli beszámoló kerüljön. A lap átalakul táncujsággá, 
mert most csak ez a fontos, a többi esemény neim Elhatároz
tam, hogy a bálokról ezzel kapcsolatban szakszerű tudósítást 
fogok leadni. Tegnap összesen 1246 bál volt  ̂ a fővárosban, 
amelyen egy millió kétszázezer ember vett részt. Miután ez 
a szám jóval fölülmúlja a főváros lakosságának számát, az a 
gyanú merült föl, hogy olyanok is vannak, akik egy este két 
vagy több bálban is résztvesznek. Néhány nagyobbszabású 
bálról nyomban szaktudósitást készítettem és azokat az aláb
biakban jegyzem föl magamnak:

A képviselők bálján
Már a kora esti órákban sokan jelentek meg a Vigadó 

nagytermében. Gaal Gaszton bálelnök este 10 órakor akarta 
a táncot megnyitni, de Rassay Károly kérte a táncképesség 
megállapítását. Miután szemmelláthatóan ötven párnál keve
sebb tartózkodott a teremben, a bálelnök a táncot fölfüggeszti. 
Szünóra után egyhangúlag elfogadták a következő napirendet:

TOJÁSTÁNC AZ INDEMN1TÁS KÖRÜL 
SHIMMY
KÖZBESZÓLÓK MEGTÁNCOLTATÁSA 
CSÁRDÁS REGGELIG DUHAJKODÁSSAL

Pont Vf 11 órakor az elnöki csengőre a banda rákezdte a 
parlamenti férfiak hivatalos csárdását:

Kis kutya, nagy kutya nem ugat hiába. . .
Az egész társaság táncra perdült, csupán Budavári zavarta 

állandóan közbeugrásokkal a táncot, mire a bál elnöké rendre- 
utasitotta. A bálon megjelent notabilitások között ott láttuk 
Csilléry Andrást is mint Láthatatlan Vendéget.

A bankárok estélyén
— Bankárgyerek vagyok, szeretőt tarthatok — zúgott föl 

a nóta és az előkelő bankfiuk vígan ropták a csárdást. A han
gulat a nyitásnál kissé lanyha volt, de a shimmynél már több

Ponttal emelkedett. A kínálat nagy volt petrezselyemben, 
viszont igen keresték a jó táncosokat, akikben éjfél felé 
Yiharos hossz keletkezett. Zárlat felé a jókedv emelkedett és 
élénk magánforgalom alakult ki. A társaság egészen a zürichi 
nyitásig maradt együtt.

A futballisták mulatságán
A biró füttyére mintegy hatvan pár állott föl. Jól sikerült 

kezdőrugás után heves tánc fejlődött ki, amelynek folyamán 
számos sebesülés történt. A férfiak csapata több helyen hendzet

vétett, mire a biró lefújta a mérkőzést. Félidő után erősebb 
iramot diktáltak a csatárok, amit az öregebb hátvédek nem 
bírtak átvenni. Reggeli hat órakor fújta le a biró sípja a táncot. 
Eredmény 3000 korona vigalmi adó a Sipőcz-akció javára.

A filmesek estje
Gyönyörűen pergett le a filmesek mulatsága hat folyta

tásban. À mindvégig érdekfeszitő keretek között mozgó bál 
színes és mozgalmas képet nyújtott. A mulatság filmje már 
a hajnali órákban megszakadt, mert a rendőrség a csak tizen
hat éven felüliek részére engedélyezett mulatság rendezőit 
magához hívta. A bonyodalmak a bál legközelebbi folytatá
sában láthatók.

A fakereskedök bálja
„Elvégre az ember nincsen fából44 — mondták a fakeres

kedők és táncra kerekedtek a cigány első csárdására, amely 
úgy szól, hogy:

„Erdő mellett nem jó lakni.
Mert sok fát kell hasogatni."

Csárdás után következett a hollandi tánc, amit vala
mennyien facipőben lejtettek. Hajnal felé a tánc mulatásba 
csapott át A víg fakereskedők a „Lehullott a rezgő nyárfa 
levele44 és a „Fölmásztam az eperfára44 kezdetű szaknóták mel
lett duhajkodtak és az is előfordult, hogy egymás fűzfánfütyü- 
lőjét, sőt kutyafáját emlegették.

* Az utcaseprők murija
Vasárnap este, mikor szünetel a munka, összegyűltek az 

utcaseprők, hogy vigadjanak, ősi hagyományukhoz híven a 
bált a „Söprik a pápai utcát44 — kezdetű csárdással nyitották 
meg. A bál nivós közönsége (a söpredéket nem engedték be) 
táncra kerekedett. Különösen a fiatalok járták nagy buzga
lommal, mire az öregek legyintettek:

— Üj seprű jól seper — mondták rezignáltan s maguk 
elé rendelték a cigányt, hadd húzza el, hogy „Söpörtem ele
get, söpörjön már más is44. Éjfélkor seprőpálinkát szolgáltak 
föl a vendégek között, aminek végül is az lett a következ
ménye, hogy néhány renitenskedőt kiseprüztek. Erről az ügy
ről meginterjúvoltuk a bál elnökét, aki a báli tudósítók báljá
nak incidensére célozva, csupán ennyit mondott:

— Kiki a maga bálja előtt söpörjön. ( Stella)
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Re3tyűs hé33el

— Kétezer korona egy pár keztyű ? Mit szól a férjem, ha megtudja, hogy ilyen kis keztyűért ennyi pénzt adok !
— Nagyságos asszonyom, ne tessék félni, ilyen kis kezekkel meg lehet tanítani a férjeket keztyűbe dudálni.

Az Operából
Tudod, ki a legvallásosabb ember Magyarországon? 
Kicsoda?
Környei Béla.
Ugyani
Az ő élete tele van — lemondással.

A legújabb jazz-band
Kedves Borsszem Jankó! A feleségem, aki nagyon ötletes 

asszony, egészen új jazz-bandet talált ki. Ez a jazz-band 
abban áll, hogy a kedves asszony mindkét kezével konyha
edényeket dobál a fejemre, melyek az orromon hangos csörre- 
néssel találkoznak. Barátai és barátnői s ő maga is közben 
shimmyt táncolnak. Sajnos, ezt a mulatságot csak hetenként 
egy napon lehet űzni, mert a többi napokon mint zenei alany 
nem vagyok formában, tudniillik a fejem a nagy strapa követ
keztében kijön a formájából s egész héten borogatni kell. Tisz
teletűéi Papucs Ubul passzív zenész.

L E L T Á R  E L Ő T T !
Elsőrendű flanell ing ..................................  600.—
Csodaszép  horgolt nyakkendő . . . . . . .  180.—

Frakk-ingek, nyakkendők, 
színes ingek, hálóingek a

NYAKKENDŐHÁZBAN
IV., Kigyó-utca 5, (K lotild-palota).
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Lateiner Lacika rongyot szed
Tegnap délben hangos örömrivalgások közepette érkezett 

meg Lacika az iskolából. Könyveit erélyes mozdulattal az ágy 
alá tüntette és egyenesen Lateiner papához fordult:

—  Papa, kérlek, mi újság a politikában?
Lateiner papát meglepte a kérdés gyermekes naivsága. 

Ebből a fiúból még képviselő lesz, gondolta. És atyai szíve el
szorult a gondolatra.

— Semmi, felelte és rágyújtott heti szivarja utolsó részle
tére, lévén éppen szombat.

Lacika végignézte papáját. Majd olyan pózzal, mint a falu
belieknek beszámoló kisgazda honatya, beszélni kezdett:

— Vedd tudomásul, hogy elmaradtál a világtól. A közokta
tásügyi kormány elkövette a középiskolák reformját, melynek 
értelmében 1. Zilahi Kiss Jenő megkapja a közoktalanságügyi 
miniszteri címet nehéz lovassági kardokkal, végkimerülésig: 
2. a numerus clausus vendégszereplését prolongálja igen bi
zonytalan időre, mert a külföldiek nem hajlandók e nagy mű
vészt szin- és iskolapadjaikon fölléptetni; 3. a rongyszedést 
mint kötelező tárgyat az összes középiskolákba behozza. Min
den hazafias magyar diáknak kötelessége rongyot szedni.

Lacika nem sokat tétovázott. Két óra alatt az egész házi- 
ruhatár együtt volt. Névleg: egy rossz katonasapka, két darab 
keztyü, mindkettő balkézre, a kilencujjú ember számára, egy 
lukas hálókabát (fürdésre igen alkalmas), végül harisnyapótió 
(valódi lenvászonból), kellemetlen emlékektől kisérve.

Lacika osztályozni kezdte a ruhákat. Egyenkint fölemelte 
a szánalmas ruhafoszlányokat, elfintorította arcát és így szólt:

— Ez rongy!... Ez is rongy... Ez is . . .
Lateiner tata fölhorkant, mint a sebzett vad:
— Elég legyen! Semmit sem fogsz elvinni. Egy törvény

széki bíró nem engedheti, hogy családi ruhatárunkra követ
keztessenek ebből a vacakból.

Lacika nem jött zavarba.
m — Ugyan, papa, — szólt — ne rázd a rongyot! Bármennyire 

következtetnek, a gróf Teleki-téren elszakad a következtetés 
fonala.

Másnap Lateiner papa levelet talált asztalán.
„Kedves Papa! — irta Lacika. — Hazafias lelkesedéstől át

hatva ellenszegültem parancsodnak. A cél szentesíti az eszközt.
U. i. A kabátodat is elvittem. Legyen legalább egy vala

mirevaló rongy is a gyűjteményben."
Lateiner tata menten elájult. Mikor délfelé föleszmélt, Laci

kát látta maga mellett csöndesen sirdogálni.
Lateiner tata meghatódottan csókolta meg fiát.
— Vétkeztél fiam, de megbocsátok.
Lacika tovább sírt!.
— Brühühü, a rongyot is visszahoztam...
Az atyai szem könnybe lábbadt.
— Ugy-e, fiam, magad is beláttad förtelmes tettedet Meg

tértél . . .
— Brühühü, — bőgött a tékozló fiú. — A tanár úr azt 

üzente, hogy brühühü, ilyen rongyot még ő sem használhat.. .
, 0 (Karnevál)

Tanulság
— Ön megcsókolta a lányomat a tegnapi álarcosbálon. Re

mélem, tudja, mit kell tennie ezután?
— Tudom. Ezután előbb mindig le fogom venni az álarcot.

ZSUFFA ISTVÁN ésTÁ R S  Al
cég üzletét áthelyezi IV.

=  január hóban ■■ - t ■ ■ -
, Váci-utca 25. ez. alá I

Jelenleg Dunakorzó, Hungária szállóval szemben és ezért raktáron levő 
eisörendú minőségű angol, irlandl és skót férfi és női

kési*etéive(3 már keztudatban levő rendkívül le szá llíto tt  árban
árusítja. Különleges frakk-, smoking- és zsakketkelmék. Fárisban előnyösen 
vásárolt és most beérkezett több  eze r méter tiszta gyapjú gabardien  
és egy eb női divatkelmék 130—150 cm szélességben 350 — 750 

koronáig kerülnek eladásra, míg a készlet tart.

jtöeg vagyok lőve,
^  ha  n e m ta n u lo m  m e g  a

S l i i m m y t
az idei tánc-szezón slágerét.

JVíeg van oldva a kérdés!
Gramofonhoz kapható :

H A N G S Z E R -O T T H O N

fe k e te  jtfih á ly
gramofon- és lemezosztályában,

Budapest, JózseJ-körút 9 ,
ahol Ingyen lemezujdonságok műsora kapható

Művészies képkeretek
Kézimunkák szakszerű keretezése j

Váradi Bélánál, Budapest, Andrássy-út 43.

"  vér- é s  nemi Bete
gek ré szé re .

Iziisl Salianan-sltás
RrnJelés egész nap. Rákóczi-út 32. szám , I. em elet I.

fiatalos, 
ü d e  a rcb ő rt

varázsol elő 10 nap alatt és eltá
volít minden teinthibát, ú. m. : 
mitesszer, pattanás, sárgafolt, ránc, 
orrvörösség, likacsos, hervadt, 
petyhüdt bőrt, a dr. Kayserling- 
féle „HYVARJON- szépitó-szer. 
A kúra egyszerű, otthon végezhető, 
minden feltűnés nélkül. Befejezése 
után az arcbőr ragyogó szépség
ben, gyermeki üdeségben és tiszta
ságban pompázik. — Egy adag 
95.— K. Vi Jékre postaköltséggel és 
adóval 115.— K. Csak Hy var jón 
Liliom -tejszappant használjon. 
Ara 50. K. — Postai rendelé
sek Hyvarj on-gyár főraktárá
hoz : G r o s s  Antal, Budapest, 
Vili., József-körut 23 intézendök.

'ássy-u
artschmaroff-drogéria, Rákóczi-út 

50 és Erzsébet-körüt 1 ; Róna-dro
géria, VÉL, József-körút 50.

leoolcsólih «U r a lm i  I
n
híres régi évfolyamai 
megrendelhetők akiadó
hivatalban és a Kultúra 
könyvkereskedesében, 
Budapest, VI., Teréz- 

körut 5. szám.
Az 1916. évf. 120 korona
. 1917. . 120 .
. 1918. . 120 .
. I919. . 120 .
. 1920. .  120 .

Brilliá n s o k a t, 4k
Székely Emil ékszerüzlete, ,

ve»» 
. 51.

Cím re ts io ék  figyelni. Telefoni József 105*35.

ELETI J. Budapest. IV , Korona
herceg-utca 17. Gyárt 

legtökéletesebb kivitelben : mütábakat, mü- 
kezeket, sérvkötöket.haskötöket gummigörcsér- 
harisnyákat stb. Dús választék az összes 
betegápolási gummiárukban és műszerekében.
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m egn y itó  csdröósoh

&  5 Ü T O K B A U A  ,

K E R E K  E-Z A ZSEMLYE 
3> ' 'NEM FÉR ,4 ZS£ 3 £M 0E.

u d v a r i b a l
% LASSÚ.

------Vé k o n y  d e s z k á k é -
' • ’ n  < "  R i r é s . . .

KALAPOS* 8AL
LASSÚ CSÁRDÁS

^ C S Á R D Á S  KI S KA LA- 
PÓ T V E S Z E K - —

M É R N Ö K
F R iS íF N  CSÁr d Ás

E Z T  A K E R E K  ERDŐT  

TAROM ÉN.......

FESTCKébfWOLÓK 0,4LJA
Fr isse n .

/jj 2oLüre- v a n  a  z ö l d r e
T| VAN A  RÁCSOS  KAPU

FESTVE.-..

PÉNZÍNTEZFTEK BÁLJA
Lassú .

N ÍN C S E N  pe’n z e m  
^  VAN E R S Z É N Y E M  —

A  Hét  s l é g e r f i l m j e  :

A  rendőri cella titka
N a g y  b ű n ü g y i  f i l m d r á m a !

C s a k  ÍO é v e n  f e l ü l i e k  r é s z é r e  !

Kérdések a t. Szerkesztő úrhoz
— Sejti-e már von Wolff úr, hogy a szerencse is „mozgó"?
— Igazság az, hogy a képviselőházi belépőjegyek után nem

szednek vigalmi adót? *
— Igazság az, hogy a szerelem szabad ipar maradt?

e dobja ki
e l k o p o t t  r e a k c i ó s  e l v e i t  
a nemzetgyűlés feloszlatása után ! 
Ú g y  sem  vá la sz tják  m eg !

' ~-v

Olvasóinkhoz !
1 kilogramm

10 üveg

^ O Æ M ià ik d i

A X X Á t J í c

J x jtX & T iJ k z o ru t

<JL

y < t o if£ ^
Í* - ■ > n - ~ tmI -

e & y fo o z ité i fa r tir tp  

j ^ S L -dicL 

(X ftC L n tiA jL bk ót

> C k  ^

( ^ t y t & f á e r n

H H H H
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Kisgazdáén, a V ere s -m ű te rem ben

— Azért gytittünk ide a fotográfus úrhoz, mert hallottuk a Sokorópálkai komátul, hogy ide a legfinomabb népek járnak.

K arn ev á l b evo n u lá sa  B udapestre
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' d estis ellen
nem  vo lna  a ján la to s  a közé leti t isz ta ság  ?

■ ■

Kedves Borsszem Jankó!
A nemzetgyűlés egyik legutóbbi ülésén Tomcsányi egy he

ves ellenzéki kifakadásra kijelentette, hogy a miniszterelnök 
azért nem lehet jelen az üléseken, mert nem hagyhatja ott 
hivatalát és egy percre se szakíthatja meg a kormányzás ne
héz munkáját, különben minden összeroppanna. Erről a ki
jelentésről eszembe jut az egyszeri karmester, akinek diri
gálás közben viszketni kezdett az orra és nem mert vakarózni. 
Nem mert szegény jó karmester, mert attól félt hogy azalatt, 
míg ő vakarózik, a banda — nyugodtan tovább játszik. Tiszte
lettel egy zenész.

© ® S Z E R K E S Z T Ő I  Ü Z E N E T E K

Kéziratokat és rajzokat nem küld vissza a szerkesztősét.
A Borsszem Jankó jelen számúi kedden, február 14-én zár

tuk le. — Kp. Sohase vesződjön vele! A társaságban hallott 
viccek forrása rendszerint a Borsszem Jankó valamelyik régi 
évfolyamából bugyog. — Vidéki. Jazig == Jászay-Horváth 
Elemér, k. j. =  Kálmán Jenő, Carámy =  Garami Árpád, Stella 
(s t ) =  Stella Adorján. Br. =  Barna Gábor, Premier =  Weigl 
Géza. Mongodin =  Molnár Jenő. Március. Valamennyi be
vált a választójogi pikantéria — pardon, disznóság — kivéte
lével. De még ez is elmés. Magánhasználatra kiválóan alkal
mas. — Boréi. Az egyiket átgyúrjuk. — B. G. Ezekből az 
apróságokból a legízesebb fűszer hiányzik: a humor. — Á. J. 
Ebben az összetételben erőltetett a vicc. Neveket ily módon a 
végletekig lehetne variálni és permutálni. — Farsangban. Ne 
méltóztassék a lantot! pöngetni. Van elég hivatottja. — P. K. 
Egy kis gyakorlat után bizonyára hasznavehetö ötletekkel 
fogja gazdagítani rébusz-rovatunkat. Több levélről a jövő  
számban.

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

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

A Schiele és Bruchsaler lp%ri Konszern Értékes tő R.-'". Budapesten 
a hasonló cégű baden-badeni konszern képviseletére megalakul4 3 millió K 
alaptőkével Az igazgatóság : Eugen Bruchsaler alelnök (Ba en-Baden), barabas- 
szegi Bihar i lemér alelnök, Bardócz Elemér, Diesel Hermann, Ravoth lfréd 
(Btden-Baden), Schulz Ernst dr. (Baden-Baden). A tel ügyelő bizottság : Schiele 
Ferenc (Baden-Baden), Káldor Gyula nr. ügyvéd, Göhel i'ániel (Baden-Baden). 
A részvénytársaság ügyvezető igazgatója: Bardócz Elemér, igazgat ja : Diesel 
Hermann.

Ingyen küld bárkinek Kosárv, Király, Steinhardt, Szőke Szakáll stb művé
szek eredeti tény képeivel ellátott legújabb gyönyörű hanglemezjegyzéket 
Wágner Hangszerárúhaza, Budapest, József-körút 15.

/ U fQ J O B B  KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ AB

PZE* KÍsiLii Hi:wmín 
_ . W UH

« lEGKOTEUBBI
4ZDMM1 KClDMtTÍlKK AUTQTAUI 

UIBBI áUOMÁWJNKtút

Brilliánst aranyai, ezüstöt, ékszert leg
magasabb napi árban veszeV 
Sch iller, Kecskéméti-n. 11.

CSAK

C I P Ö S A R K O T  
VEGYEN!

EGYESÜLT RUGGTYANTAÁRUGYÁR
BUDAPEST, VI. KÉR., ANORASSY-UT 8. SZÁM.

f a *' e* ol,* Í £  *<»

Családi,
iskolai,
szinházi mozit akar?

fo rd u ljo n

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

Souterrain-gyárhelyiség
kel ti pályaudvar közelében, 200 négyszög m*ter, 
minden ipari célra alkalmas, nagy világos abla
kokkal, 2 utcai bejárattal, á t adó .  Bővebbet a 

kiadóhivatalban.

EST ELY EK , H Á Z IBÁ LO K  
CLOU JA

A h e l y s z ín e n  k é s z ít e t t

V E R E S - f é ^  művész, FÉNYKÉP
V. KÉR., HARMINCAD UTCA 3. SZÁM (ERZSÉBET-TERNÉL)

áradon 
r é I

Ejfla.
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Képrejtvén) ek

á r

££Ígctt /.Á/^yaJCyjygKtlC*

*V*/^........
.....  *****

* -  «~y  *
t A  ’

A inegiejtök között /tyo/c jutalmat sorsolunk ki. Egy rejtvény 
megfejtése is elég a sorsolásban való részvételhez. Jutalmaink 
a következők:

1. egy doboz Floris-csokoládébonbon.

2. íü üveg sör. a Polgári Serfőzde 
gyártmánya (házhoz szállítva), *

E két jutalom kisorsolásában csakis azok vehetnek részt, 
akik a Borsszem Jankóra egész évre fizettek elő.

HABZÓBOR

es

3. egy kis üveg

4 egy nagy üveg ZoZó kölni víz,
5. két darab P. Márkus Emilia-szappan,
6 . egy üveg „Óceán" jam, befőtt vagy egy doboz cuk

rozott gyümölcs,
7. egy kiló Szent István-malátakávé,
8 . két pár Berson-gumisarok (férfiaknak és nőknek).

A .5—8. jutalom kisorsolásában a „Borsszem Jankó" félévi 
negyedévi előfizetői vesznek részt.

A Borsszem Jankó 2820. (7.) számában közölt képrejtvé- 

nyék megfejtése: L  lntegritás

II. Szentpétervár
A megfejtők számát és a nyertesek nevét a jövő számban 

közöljük. A február 5-iki számban megjelent talány helyes 
megfejtését („ Kisgazdapárt" )  95-en küldték be. Nyertesek: 1. 
Hamar Lajos ( Ozora), akinek egy doboz Floris-csokoládébon- 
bont; 2. Szirmai Ödönné <Budapest, V., Ügynök-utca 26), aki
nek 10 üveg Polgári Serfőzdéi sort: 3. Vajda József cégvezető 
(Barcs), akinek egy üveg „Óceán" jamet, befőttet vagy egy 
doboz cukrozott gyümölcsöt; 4. Pető Ilona (Újpest, Lőrincz- 
utca 58), akinek egy kilo Szent IstVán-malátakávét; 5. özy. 
Horváth Béláné (Gyula, Megyeház-utca 10), akinek két pár 

. Berson-gumisarkot; 6. Törökszentmiklósi Kereskedelmi Kör 
(Törökszentmiklósi, amelynek egy kis üveg Hungária Casino 
habzóbort; 7. Endrey Béla városi tanácsnok (Hódmezövásár 
hely), akinek egy nagy üveg ZoZó kölni vizet; 8. Hóós László 
<Szombathely, Máv. műhely), akinek két darab P. Márkus 
Lmilia-szappant küld a kiadóhivatal.

KirályT  
udvari

Rákóczi-út 60,
' Az összes hangszerek legfinomabb minőség
ben. Mesterhegedük legnagyobb választékban. 

Hangszerek javítását szakszerűen végezzük. Vidékre 
szállításokat a le g p o n to sa b b a n  eszközlünk.

IV. VÁ C I-U T C A  ÍO
A7 UDVARBAN

Szakorvosi vérgyogyitó orvos* 
rendelő intézet 

Budapest. VII.. Oohány-u. 39. Rend. d. e. 11*1., d. u. 4-7-ig

B Á L I N T
órás és ékszerész

Budapest, IV., 
K o ssu th -La jo s-u tca  13.

Prima órák, ékszerek csakis elsőrangú kivitelben. 
Eladás nagyban és kicsinyben. Telefon : 24—50.

D Á N
Beváltunk legmagasabb 
napi áron brilliáns- és 
más ékkövü ékszereket, 
arany-, ezüstrégiségeket 
Legmagasabb napi árat 
fizetünk arany-, ezüst- és 

pl ati natörmelékért. 
Saját műhely.

VER bőr- és nemi betegségek teljes gyógyítására

ajánlható Dr. M I T Z G E R  intézete
BUDAPEST, Vili.. JdZSEF.KÖRÚT 3. SZÁM.

gy"?Iier Zongora-, cimbalom- 
és harm onium -terem . 

Etofon-szalon. S írf,"es
hanglemez repertoárja. Az összes létező 
Mondain-táncok gramofonlemezen. Kirítt.
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1
Budoárban

— Kérlek, öregem, definiáld nekem a szép lábat. ^ 8
— Kant szerint szép láb az, ami térdek nélkül is tetszik.

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




