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A z elmaradt aranyeső

Sipőcz Zeus — Imádjon engem, nagysád ! . . .  A zsebem ugyan üres, de a szívem tele van. France-Danaé. — Ah, mon ami . . .  Pénz nélkül nálam nincs szerelem.
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Téli örömök2. TáncdélutánjaimNőm őnagysága, aki utóbbi időben gyakrabban szerepel e lap hasábjain, mint Kiss Menyhért, az ismert költő, földult arccal rontott be a szobába.— Vége! — sikoltotta. — Betiltották!Arca olyan rémületet árult el, hogy az első percekben azt hittem, hogy kedvelt lapját, a „Szózat“-ot, tiltották be. Mióta Gömböst lezsidózták Balassagyarmaton s mióta Pékár Gyula lett a külügyi bizottság elnöke, mindenre el vagyok készülve.— Talán lejbzsurnálodat tiltották be? —' kérdeztem.— Ugyan, ne viccelj, kérlek, legjobb kedvemben találsz! Mit bánom én, ha az összes lapokat is betiltják! Sokkal súlyosabb dologról van szó.Nem tudtam kitalálni, mi az a súlyosabb dolog s öt percnyi gondolkodás után mindössze egy negatív fölfedezésre jutottam: annyi bizonyos, hogy nem a Fővárosi Operettszinházat tiltották be, mert azt még meg sem engedték nyitni.— Persze, téged nem érdekel, ha engem valami csapás ér — hangzott az asszony szemrehányó szava.— Hogyne, kérlek, csak közöld már velem azt a csapást. Hátha ketten jobban el tudjuk viselni.— Betiltották . . .— Az öt órai táncot.__  y— Hát táncolj fél hatkor! Na, hallod, ezért kell úgy kétségbeesni. Hisz úgyis táncolsz egész nap. öt órakor majd tartsz egy kis pihenőt. Az nem árt az embernek.Nőm mélységesen föl volt háborodva.— Hát te is így beszélsz? — fuvolázta. — Te is a hatóságok pártjára állsz, akik beleavatkoznak legszentebb magánügyeimbe és erőszakkal megakadályoznak engem abban, hogy a five o’clock-teám mellé ellejtsem a legújabb szalon-shimmyt. Te is a zsarnokok pártjára állsz, ahelyett, hogy fölemelnéd tiltakozó szavad azok ellen, akik a nőket — s köztük a feleségedet is — így inzultálják. Pfuj!Csittitani próbáltam:— Nézd, fiacskám, ne légy mindjárt ilyen indulatos. Gondold meg, hogy ez még nem is borzasztó rendelet. Mit szólnál ahhoz, ha egy szép napon kiadnák rendeletbe, hogy három hónapig nem szabad új kalapot venni, vagy hogy két hétig nem szabad a jó barátnődről rosszat mondani. Látod, a kormánynak még ilyen rendeleteket is jogában állna kiadni, mert a „kedélyek még nem csendesedtek** el, mint azt Bethlen István oly találóan naponként megjegyzi a liberális blokk elleni fohászaiban.— Csak ne keverj nekem ebbe is politikát, — szólt nőm — nem elég. hogy mikor a zsebcénzemet kérem, mindig a politikai viszonyokat fitogtatod. Vedd tudomásul, hogy ez a tilalom nem függ össze a politikával, hanem csupán egy durva inzultus a nők ellen. Úgy kell nekünk, miért küldtük be azt a Kéthiyt a parlamentbe. Egyáltalán semmit se tesz az érdekünkben! Bezzeg a Schlachta alatt nem fordult elő ilyesmi!Na ja. akkor másképp volt a tűzrendészet!— A tűzrendészetnek nincs semmi köze a tánchoz!

— Mi az, hogy nincs köze?! Akkor te nem ismered a legújabb tüzrendészeti szabályokat, amelyek alapján nem szabad megnyitni a Városligeti Jégpályát sem. Föl tudod te fogni, hogy mennyire tűzveszélyes egy étterem, ahol délután öt órakor táncolnak?— Na és aztán?— Mi az, hogy na és aztán? Képzeld el, egy olyan tűzről pattant menyecske, mint te, táncol egy tüzes ifjúval, akit forró lángok hevítenek, egy tüzes shimmyt. Kész a tűzvész.— De azért én mégis táncolni fogok öt órakor. Juszt is-! Még pedig itthon s ha nem lehet másképp, hát veled. Abba aztán nem szólhat bele a rendőrség.— Nem is szól, fiam. A rendőrség is jól tudja, hogy a férjek nem igen jönnek tűzbe, ha a saját feleségükkel táncolnak ...-------- o--------  (Stella)

Reb Menachem Cziczeszbeiszer
válogatott átkozódásai— Ledjél te Ongliábo edi ir, Itáliábo 

ed szociáliszt, Türükarszágbo ed ör
mény, Moszkaországbo ed böcsiiletes 
palgdr, Froncejoarszágbo ed hidegvérő 
ember, Németarszágbo ed „mark"-gráf, 
Bolgáriábo ed nodrágos oreság, Omeri- 
kábo ed alkoholiszt, Bodapesten ed 
hosszista és Athénbe ed volt miniszter!— Ledjen teneked ed gyárad Szlo- 
venszkóba, ed kabaréd Bodapesten, ed 
házad Szmirnábo és ed italmérési enge- 
déljed Newyorkbo!— Athénbe ledjél te ed forradajlomi 
miniszter o forradajlom bokása otán!— Menjél te végig éccoko o József-körúton és másnop sak 

félfüllel hallgass oda, mikor téged sajnálnok!— Ledjél te bojba és saksopán o Sipücz pülgármester ore
ság álljon o tiéd ründülkezésre, mint pénzügyi tonácsadó!

— Sak ed reméngyed ledjen még, ho minden kütél szokod: 
o pesti tűzsde.— Oddig ledjél te gozdog ember, ómig o Herr fan Wolff 
Karolj oreság olejan mogos lipicai lúhátrul beszél!— Zsarolásért üljön teérted o jilkosod!

Oz „Edjenlúség"-nek külljön teérted sikro szállni hétrűl-
hétre! -------- o--------Ut a világbékéhez— Európa sorsán is már csak egy konferencia segíthetne.— No hallja, még egy?— Várjon, amíg befejezem. Egy olyan konferencia, amely eltilt minden konferenciát.--------o---------Külpolitika a folyosónA lausannei konferenciának legméltóbb jelvénye az olajág lehetne.— Milyen alapon?— Hát nem olajat öntenek ott a tű z r e ? ...
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P etőfi — e lle n ő rz é s  alatt

^ TUDOMÁNYOS SZÍNHÁZ Egy agy rejtelmei
— Külügyi dráma —

Szin: Egynémely külügyi vezérembernek, különösképpen kül
ügyminiszternek egyik-másik agytekervénye. Történik: Nem 
holnap. Személyek: Vértestecskék, agysejtek és idegszálak.

Egy agysejt (bekopog a szomszédjához): Halló, szomszéd! 
Hallotta már? A gazdánkat kinevezték külügyminiszternek.

Másik agysejt. — Mi a fenép- (A csodálkozástól ránga
tod zik.)

Első. — Nana! Ne ugráljon. Az idegszála egész fölhúzza 
az öreg szemöldökét és az emberek azt hinnék, hogy csodál
kozik. Pedig azt akarja mutatni, hogy egészen természetesnek 
találja a kinevezést.

Második. — Igaza van. H m !... Érdekes életünk lesz most, 
Egy valódi külügyminiszter fejében nem tréfadolog a szolgá
lat. Képzelem, azok az óriási tervek, nagyszerű gondolatok, 
világraszóló ötletek. Alig várom, hogy megismerkedjem 
új munkakörrel. (Hirtelen.) Hopp! Szóljon be csak, szomszéd, 
az idegközpontba, meg a „Gondolkodó sejtek44 tekervénv- 
hogy amint megszületnek az első tervek, telefonálják meg.

Első. — Ez jó eszme. (Minden várakozás és József nélkül 
kapcsolást kap és beszél. Kis szünet.)

Második. — Jaj. Vértestek jönnek. . .  Valami furcsát ér
zek. . .  Úgy látszik, kezdődik.

Első. — Koffeint hoznak. Az öreg feketézik. Készül a 
munkára. ( Á 2 agyban lázas kés töm és)

Második (izgatottan): Még nem jön hír. Pedig valami óriási 
dolog készül, mert izgatnak bennünket. Alig birok már ma
gammal. (Nagy tömeg vértest rohan az agy felé)

Egy vértest. — U ta t!... u tat!...
Egy fehérvértest. — Dolgozni, kutyák!... Rajta! 

(Vértestek nagy adag koffeinnel jönnek és avval hajtják munkára 
az agysejteket)

Első agy sejt (a másikhoz): Rémes dolgok készülnek.
A másik. — Borzasztó! Olyan kiváncsi vagyok. Nincs

még hír?
Első (kissé komoran): Nincs. Nem értem ... P e d ig ... 

(Újabb vérsejtosztagok rohannak az agynak. Borzasztó idegesség) 
Másik agy sejt (remegve az izgatottságtól): Na? Még min

dig semmi?
Első. — Nem. (Izgatottan.) Hopp! M o st... Azt izenik, akar 

valamit... (Lázasan.) Most jönnek a tervek. Oh,mily csodás... 
Mi ez? Ez nekem szól. (Beleszól az idegszálba.) Igen-igen... 
azonnal... Juj, de ideges vagyok... Az öreg beszélni ak ar... 
Ki kell nyitnom a száját. (Rettentő izgalommal vezényel): Négy 
agysejt vigyázz! Kész! Három idegszál előre, kettő hátra! Rajta! 
(A kegyelmes úr kinyitja a száját. Az agyban nagy várakozás.)

Öexciája. — A h ! .. .  A fejem .,. Úgy látszik, vértolulásom 
van. Az új tisztség... A gondok... Pista! Vizesruhát!

(Függöny) U. K.

— Jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok. — morfondált 
magában dr. Hidegvér és nyugodtán letörölte a kalapjára pöty- 
fyentett veréb-névjegyet az Erzsébet-téren.



4. oldal BORSSZEM  JANKÓ 50. szám

A BORSSZEM JANKÓ PETÖFI-ALBUMAA Borsszem Jankó karácsonyra a legnagyobb magyar költő, „ .
P E TŐ FI SÁNDORhalhatatlan emlékének hódol. Legkiválóbb íróink, művészeink és a közélet jelességei méltatják markáns sorokban a nemzeti géniusznak ezt a páratlanul álló, tüneményes jelenségét.

A B O R S S ZE M  JANKÓművészi kivitelű, gyönyörű papiroson két színben nyomott
PETÖ FI-SZÁ M Aa költő legérdekesebb, ma már történelmi értékű karikatúráit is bemutatja, ezenkívül más vidám rajzokat is, amelyek Petőfi személyével közeli vonatkozásban vannak.A Petőfi-AIbum kiadása nagy áldozatkészséget követel a Borsszem Jankótól, de lehetővé akarjuk tenni, hogy a kevésbbé tehetősek is hozzájussanak ehhez

a ritka szép karácsonyi meglepetéshezElőfizetőink ingyen, illetve ráfizetés nélkül kapják a Petőfi- számot, amelynek bolti ára
100 korona lesz.A Borsszem Jankó kiadóhivatalában (telefon: 138—05) külön is megrendelhető a Petőfi-AIbum.

Minden művelt magyarnak el kell olvasni a 
Borsszem Jankó karácsonyi Petőfi-számát.-------- O--------

Hócipő-mánia— Nem tudná megmondani, miért kapott lábra most mindenütt a női hócipő?— Németországból jött a divat. A nagylábon élő germán nők pukkasztani akarják kislábú idegen konkurrenseiket.
-------•-------

A Borsszem Jankó megoldta 
a francia kölcsön kérdésétSose törje a fejét a főváros! Nagyon egyszerűen megoldható az a fránya francia kölcsön. Csak ötlet kell hozzá. Mi pedig szolgálunk vele. íme:L Woíff Károlyt átengedjük Párisnak. Ez nekünk megér 25 milliárdot Ahhoz semmi közünk, hogy a hitelező a nyugateurópai kurzus szerint mennyire értékeli.2. Átengedjük a Máv. egy évi deficitjét. Ez is legalább 25 milliárd.3. Kölcsönadjuk a kurzus-közgazdaságot. Testvérek között ez is benne van nekünk úgy 25 milliárdba.És ezzel kvittek vagyunk. Ami esetleg még járna nekünk, azt nagylelkűen átengedjük.

Hézagpótló világtörténelemI. ÓKORNem az Úristen, hanem Hatvány Lajos báró teremtette a Világot, melynek eleintén fölöttébb rosszul ment vala.A földi élet kezdetén szólt vala az Ur: Legyen egocentrikus, fagocita fajvédelem és lön — sötétség. A világegyetem Éden- fakultására Dr. Ádám és Ádámné, szül. Oldalborday Éva, mint héberfajúak jártak, de Haller Lucifer a numerus clausus alapján kiatrocibálta őket. (A tudás alma materjéből többet nem ehettek!) Fölcsaptak kisgazdának és rakták a búzát mógen- dóvidokba (nem is ám keresztekbe!) és mert már akkor is jól ment az őstermelőknek (Kr. e. és ante földadó!), igen megsokasodtak vala. +A Berlitz-Bábel-pyelviskolában a zs-ido és pajesz-peranto nyelveken kívül magor-parlamenti nyelveket is tanítottak.Nemsokára, vagy előtte? (nem lehetett kipuhatolni) szabaddá tették a tejforgalmat, miáltal a milimárik elárasztották a földet rengeteg tejjel. Ez volt az özönvíz. mA rómaiak Mussolini Romulus vezérlete alatt bevették Rómát, a fekete ingatlanokat és mindent bevettek, amit a történetírók beadtak — nekünk.II. KÖZÉPKORA találmányok nagyszerű kora. Felelőt Lenke föltalálja a lőpomélküli füstöt, különös tekintettel a destr. népgyülések megzavarására. Pekárusz megkonstruálja a drámasajtoló apparátust. Az optika nagymaesztrója fölfedezi a wolfenaugenglast, melyen keresztül minden baj oka zsidónak látszik. Soerházi Keppler a csillagászattanban fölfedezi az istennyilátIII. Ú JKORA fejbekólintológia tudománya gumibotrányos módon él- harapózik. Ekkor mondta Patacsilléry, a legmagasabb magyar, hogy antizsidóizmus nem volt, hanem lesz. A márkát beoltották Steinach-hal, mire az egyre fiatalabb lett Zürichben. A vezetők kijelentik a drágaságban lubickoló népnek, hogy a tarifák nem nőnek az égig. IV. LEG ESLEG Ú JAB B  KÓRÚjabb bessz. Égi és í$di szerelem. Olcsósági hullám — 200 percentes tarifadrágitásJfc. Bajadér. Hosszú szoknya, rövid láb. Dsömper. Fejtörő zsidóknak. Közüzemi pótlék. Fönn a hivatal, nincsen lakás. Vizűm. Bessz. Nimmer besser? c. n,-------- o--------
A felelősség ;— Hiába ugatnak, Bánfíy vállalja a felelősséget azért, amit a külügyminisztérium csinál.— Azt elhiszem. De vállalja azért, amit nem csinál!

8 BARANGOLÁS A SA JT Ó -D ZSU N G ELB EN 9Jókép — szöveggel„Eladó Rákos Lajos barattyosi halomnál lévő tanyáján egy 
jóképű fekete szamár." (A hódmezővá'sárhelyi „ Friss Hírek"• november 24-iki számának apróhirdetéseiből.)
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Abból az alkalomból, hogy az olasz vendégekkel a Szinyei Merse-kiállitást elkerültették és Klebelsberg kultuszminiszter olyan gyönyörű elégtételt adott a művészeknek, hozzuk Petrovich Eleknek, a Szépművészeti Múzeum főigazgatójának arcképét _______ (________Athéni távirat
(Címzés nélkül)

Toemegszenvedeely gyors kielee- 
giteese ees tovaabbi riasztoo ha- 
laalos iteeletek elkerueleese vee- 
gett suergoesen kueldjenek egy 
szaallitmaany zsidoot. Kiproo- 
baalt, edzett, toebbszoer igazolt 
aarut keeruenk.

GOEROEG FORRADALMAAROK

B O R S S ZE M  JANKÓ A SZ ÍN H Á ZB A N
„Aki a pofonokat kapja"— Egy hibája Van a Renaissance új darabjának.— Mi?— Az ember előre tudja, hogy mi lesz a csattanója.— o—

Színházat akarok alapítani
Kedves Borsszem Jankó! Sikerült egy hatalmas pénzcsoportot összehoznom, amely klasszikus és modern színmüvek számára Budapesten nagyszabású új Múzsa-hajlékot akar emelni. Minthogy épp most készítem a költségvetést, kérem, szíveskedjék velem tudatni, hány millió koronát állítsak be 

froclik címén? Ismerem nagyjában az üzleti ügyek titkait, de — évtizedeken keresztül a Nyugaton tartózkodván — nem vagyok tisztában a frocli pénzügyi következményeivel. Szíves fölvilágositásért esd Blumenthal II.
(Válasz: Öngyilkos-jelölteknek nem adunk tanácsot)

Az „Áldozat" áldozatai— Fogadok, hogy az „Áldozat" előadásán mulató gimná- zisták előbb kapnak elégtételt, mint a színészek.— Hogy-hogy?— Az érettségin elég lesz nekik a tétel

A keleti méregLenin, mikor az athéni kivégzésekről értesült, saját szikra- igazságnélküli táviratunk szerint így kiáltott föl:— És még azt mondják, hogy nem terjed az eszme!
Modern népdal

Végigmentem az ormódi temetőn,
Elvesztettem piros bársony keszkenőm.
Hej, a régi szeretőmet nem bánom,
De a bársony keszkenőmet (oly drága volt) sajnálom!A kritikus meg a színész

— Látja, ezt már szeretem. A Hamlet nagy monológját nagyon szépen szavalta és egyszer sem fordított hátat a közönségnek.— No igen. mert kirepedt a nadrágom.
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I n f l u e n z a  é v a d j á n
vagy: egy tüsszentés következményei

Az ál-szerkesztőPesten emberemlékezet óta minden ember szerkesztő akar lenni. Volt idő, mikor járvánnyá fajult a lapalapitás s a szerkesztői betegségnek a lakosság nyolcvan százaléka esett áldozatul. Ma ez a százalékszám jóval csökkent, de még mindig abnormisan nagy, úgy hogy átlag minden második embert támad meg ez a nyavalya.Az ilyen nyavalyás szerkesztő aztán roppant különösen viselkedik. Éveken át uzsonnapénzéból megtakarított tőkécskéjét egy lapra teszi föl: jobban mondva egy lap-számra, melyen vastag betűkkel áll a neve e varázsos szó mellett, hogy „főszerkesztő44. A hónaposszobájának ajtajára cédulát nyomat: „Lapkiadó Részvénytársaság" vagy „Ujságtröszt" fölirattal, a mellékhelyiségre azt írja: „Főszerkesztő fogad 2—3-ig*\ A kis- öccsét vezérigazgatóvá nevezi ki, a vicinét titkárnővé s a mosónőt primadonnává, ha netán színházi lapról lenne szó.Hogy a lapnak némi komolyságot kölcsönözzön, nyilvánvaló. hogy a három kis másodelemista öccse mellett a munkatársak között legalább egy nagy nevet kell a lapban hozni. Ecéi- ból a főszerkesztő úr személyesen fárad el Nagynevűhöz és térdreborulva kéziratot kér tőle. Nagynevű először gyanakszik, nem hajlandó ót szerkesztőnek nézni, de mikor „főszerkesztő úr*4 leteszi előre a garast, mely a részvénytársaság alaptőkéjének 90%-át emészti föl. Nagynevű barátságosan kezet fog vele s megígéri, hogy ha ideje lesz, majd firkant valamit a lapjának. Főszerkesztő el van bájolva, megnő a maga szemében, kihúzza magát s már csak félvállról köszön Nagynevűnek is. Másnap már odalép Nagynevűhöz a kávéházban, vállára teszi a kezét s fölényesen kérdi:— öregem, mikor hozza föl azt a kéziratot a szerkesztőségbe?Nagynevű bocsánatot kér, hogy eddig nem Írhatott, mert a „Times“ -nak meg a „Matin“ -nek kellett egy kis vacakot írnia. Főszerkesztő fölényesen megjegyzi, hogy olyanfélét neki ne Írjon, mert ezek a lapok közismerten destruktivok.Nagynevű másnap tényleg fölviszi főszerkesztőnek a kéziratot. Főszerkesztő ekkor már nem udvarias hozzá, az ablakon kikiált, hogy micsoda dolog az. ó nincs hozzászokva, hogy hivatalos óra után öt perccel zavarják. Végre Nagynevűt beengedi, de félóráig várakoztatja, amíg a vezérigazgatóval fontos ügyekről tárgyal. Nagynevű már bánja az egész dolgot, de főszerkesztő elemében van és vastag szivarral a szájában hangosan parancsolja a kisöccsnek:— Jean, bocsásd be azt a vén trotlit!Nagynevű végre ott ül remegve a főszerkesztő előtt.— No lássuk csak. miféle rongyot hozott megint!Nagynevű bocsánatért dadogva nyújtja át szerzeményét.Főszerkesztő belenéz, eltorzul az arca. aztán toporzékolva fakad ki:— Megint valami lelki téma! Hát mit gondol maga. hogy mindig róla firkál?Nagynevű elpirul, nem tudja mit feleljen. Tényleg már rég

unja ő is a saját lelkét. De mit csináljon, valamiből csak kell élni. Főszerkesztő észreveszi Nagynevű megriadását. Jó- akaróan mondja:— Hát, kérem, én nem bánom, az én részemről pártolom az ön ügyét, bár, mint a részletekből kiveszem, megint valami nagy bárgyúságot irt meg. Mondja, öregem, miért nem szól nekem, ha nincs egy rendes témája? Miért kell nekem itt szégyenszemre egy ilyen hülyeséget leadnom?Nagynevű zavartan tiltakozik:— De bocsánat, nem is tetszett még olvasni. . .Főszerkesztő dühösen közbevág:— Hát azt hiszi maga, hogy én ilyen bődülményt végigolvasok? Különben is a segédszerkesztőm szokta a kéziratokat elolvasni s aztán előterjesztést tesz nekem róla. . .Főszerkesztő csenget, megjelenik Jean.— Jean, söpörje ki ezt a kéziratot a segédszerkesztőnek, ha nincs ő itt már, olvassa el maga!Nemsokára Jean visszahozza a kéziratot, amelynek hátulján kék ceruzával nagy négyes díszlik.— Elolvastam, kérem. — mondja Jean — nagyon rossz. . .Főszerkesztő szánakozóan mondja Nagynevűnek:— No látja, kérem, most már megengedi, ugyebár, hogy ne közöljem azt, amire a salát szolgám azt mondja, hogy rossz. . .  Ez kérem a publikum, ez nem kritikus. . .Nagynevű megsemmisülten teszi zsebre a kéziratot.— Alászolgája, főszerkesztő úr, — búcsúzik — majd az előleget visszaadom, ha jövő héten Parisból a darabomért tan- tiéme-t kapok . . .Mikor Nagynevű eltávozik, főszerkesztő behivatja Jeant s azt mondja neki:— Te, Jani, most már nincs egy vasam se nyomdára, ennek a vén gazembernek mindent kifizettem. De legalább megmondtam a szemébe, hogy egy tehetségtelen marha . . .  Cardmy



50. szám BO RSSZEM  JANKÓ 7. oldal

Ez is tatarozás — Igaz, hogy az anyósa férjhez megy?— Igen, már befejezett tény.— Pedig egy kicsit — hogy is mondjam — rozoga állapotban van már.— Éppen azért akar jó karban lenni.
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Zúg a szél
(Tót népdal nyomán)

Zúz a szél az erdőn. 
Hideg őszi éllel.
Oda ifjúságom.
Elröpült a széllel.
A széllel

Fiatal sok évem 
Fölöttem úgy szállt át: 
Nem éreztem fényét. 
Nem téptem az ágát. 
Az ágát.

Vége tavaszomnak. 
Vége van valóba* — 
Mintha dobtam volna 
Egy követ a tóba.
A tóba.
Azt a követ is még. 
Lehet, újra látom.
De a fiatalság.
Eltűnt, mint az álom 
Az álom.-------- c--------- S zamolányi Gyula

Az igazi bölcs
Kedves Borsszem Jankó! Vájjon bölcs Salamon a szóban forgó csecsemőnek nemcsak az anyját, hanem az apját is meg tudta volna állapítani?

Lúci dolgokA túlerőMeghalt Perjés Mihály uram. pedig nagy marha ember volt s hozzá még fiatalon. Volt is olyan temetése, hogy no. Egész Lúc kikisérte; még a macska se maradt otthon.Temetés után találkozik Perjésné a fölvégi komaasszonyával, Kocoginéval. Miről beszélnének másról, mint a halottról -meg a temetésről.— Hát osztán mongya mán. komámasszony, — kérdi közben Kocoginé — hogy is esett voltaképpen, hótta az én kedves komámuramnak? Eddig még nem is tuttam megkérdeni.— Hát tudja, komámasszony, eleinte soká gengélkedett, de nem hittünk hozzá doktort, hát azér csak megvót. Azután mán akkor lejjebb ment, hogy elhíttuk hozzá a 1 , . , - i  orvost, mikor oszt a s z . . . - i  doktort is kihozattuk, mán szegény jó emberem nem birta tovább. . . A kripták korulLúcon most kriptadivat van. Minden valamirevaló gazda kriptát csináltat magának Répási urammal, ö  a mestere. „A szegény főd népit‘k bizony nem is tehetik be csak úgy a fődbe holta után, mint a papot, rektort, vagy szolgabirót. Kripta dukál annak. Ha pedig az dukál, akkor Kajfétás Mari néni se maradhat el a íöbbitül. neki is kijár a kripta.Készített is neki Répási mester egy szép testhezállót.— No, Mari néni, jó lesz? — kérdi a mester.Megnézi Mari néni a művet töviről-hegyire.— Hát tuggya, Répási úr, most jónak lémitálom: csak azt nem tudom, hogy majd hóttomban mit szólok hozzá? Pedig hát ez akkorra szól. Mint fentEz is kriptasor. Kucori Andrásnét se a gólya költötte. Hát neki is kripta kell. De ő még csak az alkunál tart.— Ej-ej, Répási uram, sok lesz azér a kis békalyukér előre 150,000 forint. Oszt még azt se lehet tudni, beválik-e?— Egész biztos, hogy jó lesz, eddig még egy halott se panaszkodott — biztatja a mester.— Tudja mit, Répási úr, — kap most észbe Kucoriné —csinájjuk úgy az alkut, hogy ha megcsinálj, elébb kitróbálom azt a siribótot vagy mi a motrokot, oszt ha jónak tanálom, csak azután fizetek. N. A.

LAKÁST TAKARÍT, FEST, 
POLOSKÁT IRT 
PAX-VÁLLALAT

E z ü s t e v ő k é s z le te k
ezü s t é rté k b e nr kazettában, 12 sze- n v í í c i  p n f p l r h p n  n a 9V *á -  

melyes, k o m p le t t ,  t r i C K U e n  lasztekban

ARANY EZÜST-, BRILLIÁNSBEVÁLTÁS

s:Buc
SZIG ETI NÁNDOR ÉS FIAB u d ap esty  IV .y M ú z e u m -k ö ru t 17. — Alapittatott 1867
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Majd elhegedülik...Egy ismeretlen Gyuri,Kinek szelleme nem nagyúri, Megtámadta az orvosi kart S a t. Házban idézett vihart. Szerencse még, hogy őkegyelme Nem beszélt egyenest az elmeorvosok ellen,4 mert így talán Reménye van, hogy szükség esetén Segítenek majd a baján.
A pártkörben— Hallottad, hogy a kormány erdé

szeti javaslatokkal jön?— Mi ez?! Hát erdőben vagyunk?
Hiábavaló töprengés— Ludas volt Gunarisz?

Modern népdal
Az Alföldet befásít iák, 
Heretyutyutyu,
Egész arcát megmásítják,
Heretyutyutyu.
így, ha elönt majd a bánat,
Heretyu,
Sirhatunk majd fűnek, fának, 
Heretyutyutyu.
Hah! Nem bűntény?

(Egy Szövetség-uccai ház" kapujáról)EGY SZÉP KISGYERMEK A G Y SÜRGŐSEN ELADÓ. FÖLVILÁGOSÍT A H Á ZFE LÜ G Y ELŐ

Tilos a táncA rendelet, amely áthatott A tánctól ittas étheren,Eltiltotta a táncolást S most tánctalan az étterem. Helyes ez óvintézkedés,Hisz a porció oly kevés,Hogy tánc nélkül, pár perc alatt Megemészthető a falat.

A  Kisgazda meg a sarka

— Na, lelkem, mi a baja a képviselő úrnak ?— Egyre azt hajtogatja, doktor úr, hogy nem tud a sarkára állni.— Az nem újság: Azt már olvastam a lapokban.
Athénben— Siess esküt tenni, miniszter lettél!— Várjunk egy kicsit, öregem! Előbb elbúcsúzom a családomtól. ---------«--------

Törvényszéki töprengés,— Vájjon mennyit ér ma egy koronatanú?ÍÉRFI INGEK
frakk , piké és szegélyes

Lukács és Pásztor
■  B u d a p e s t ,  E g y e t e m  u. ti , g r ó f  
M  K á r o l y i * p a l o t á v a l  t s e m b e n

Sanyaró Vendel nyögései— Ágyra járnék kosztért.— Az olcsósági és drágasági hullám mindig úgy tülekszik, hogy a szegény ember issza meg a levét.— Ékszer után szeretnék akármilyen kevés luxusadót fizetni.— Ha az egymást-fölfalást tovább fokozzák, majd csak jut valakiből rám is egy falat.
és s á r c íp ő  legjobb j o i / j f h a t n
minőségben kapható és J « * i u i a w

N e u m a n n  G é z á n á l ,
VI., Nagymezö-u. 44. Telefon 138-77.
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Külpolitika a Dob-uccában— Görögországban minisztereket és tábornokokat atroci- tálnak. Mi az? Hát ott nincsen z s id ó ? ..,-----------o------- —
Önálló töprengés— Vájjon igy szokták-e Görögországban a miniszteri nyugdíjat megtakarítani? -------- o-----------

Betű szerint
Kedves Borsszem Jankó! Nem csoda, hogy Athénben ilyen szörnyűségek történnek. A görög a felfordulás után is csak 

görög marad. Tisztelettel egy szóforditó.

Régi tekintélyünk. . .Sokat olvasok és hallok mostanában a tekintélyek tiszteletéről. Hogy is mondta Kálmán király? De strigis quae non sunt. . .  Tisztelettel egy vén fiú.
®© SZERKESZTŐI ÜZENETEKKéziratokat és rajzokat nem küld vissza a szerkesztőség.

A Borsszem Jankó jelen számút kedden, december 5-én
zártuk le. — Külső munkatársainkat kérjük, hogy a Borsszem

f l a t v  & K € i ù a c l  Jjc

c? & > * ? * /  m ^ r  r t i c t

j f b  h e í t í v i  V e i ' e t n e d .

Jankó karácsonyi Petőfi-számának szánt Írásaikat legkésőbb december 12-ig küldjék be. — Sz. Zs. Az új forma alkalmas, de kivárjuk, amíg vidámabb tartalommal tölti meg. Üdv! — Lire. Olyan rossz a kézírása, hogy képtelenek voltunk elolvasni, illetve megfejteni. — R. Gy. Sajnos, csupa reminiszcencia. Egy friss akadt csak közte. Karcolatokkal bőven el vagyunk látva. — Csipkerózsa. Sem honoráriummal, sem anélkül. A mindennapi élet nagy és apró bajainak fölsorolása sohasem volt és nem is lesz humor. Próbálja meg a dolgokat a fonák, tréfás oldalukról nézni. Aki igy nem látja, az sohasem lesz humorista, még csak élcfaragó sem. — K. Gy. Error in persona. A két M. J. nem azonos. De annyi baj legyen! A kedves móka magvát megmentjük -és földolgozzuk. Köszönet!— Knr. S. I. alakját, ha már föleleveniti, csak gyúrja is ura- ságod keményen! A mai nemzedék már alig ismeri. Ami a kérdezett címet illeti, csak sejtjük, hogy régi dunántúli pátriájában található. Nagyon elhallgatott az öreg. — hesz. Most sem az, amit vártunk. De hát annyi más téma van még a világon!— 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
P A L A

Á S V Á N Y
SZT.

MARGIT
SZIG ET

T I N U S
V I Z  &

ÜDÍT,
JÁRVÁNYOK
TÓL MEGÓV

CASINO
HABZÓBOR

T e le fo n
18- 08.

KÖZGAZDASÁGA K ő b án jai P olgári Serfőző és Szent István Tápszerm övek r .-t .rendkivüli közgyűlése a társaság alaptőkéjének 33.000,000 K-ról 82.500,000 K-ra való föle nelését határozta el. E célból 27,500 drb úi részvény kerül kibocsátásra és a részvények névértéke egyidejűleg 1000 K-ra fölemelteik. Az ösz- szes 5d,000 darab részvényt megillető elővételi jog 2:1 arányban a már forgalomban lévő új cégszövegű részvények alapján décerrber 7-étől bezárólag 14-éig darabonként nettó .15,000 K lefizetése ellenében a Magyar A talános Hitelbanknál és a társaság-pénztáránál gyakorolható.

Hazai Bank r .-t. rendkívüli közgyűlése elhatározta, hogy minden öt darab -00 K n é. részvény egy darab 1000 K n. é. részvényre cserélhető át Az elővételi jog az összes kibocsátásra kerülő új részvényekre akként gyakor- landó, hegy minden két darab immár összevont 1000 K n. é. részvény alapján egy darab új, 1923. január 1-től osztalékjogosult részvény vehető át 4250 koronás árfolyamon.A Phöbus ' itlam os Vállalatok r .-t új részvényeire az elővételi jog 1500 koronás árfolyamon 2: 1 arányban december 4—11-ike között a Belvárosi Takarékpénztárnál gyakorolható.
yirany- és ezüstbeváítás, Vármegye-utca hét. hivatalos órák

í í  9 -5 -tg . í :
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A megfejtők között tíz jutalmat sorsolunk ki. Jutalmat csak 
lapunk előfizetői nyerhetnek. Egy rejtvény megfejtése is elég a sorsolásban való részvételhez. Jutalmaink a következők:

1. 10 üveg sör. a Polgári 
gyártmánya (házhoz2. Egy nagy doboz 

• „Virágú-féle dessert,3. egy Sphinx-,,BI-OZONE“ -készlet (egy üveg szájvíz, egy doboz kettős francia fogpor, egy tégely fogpaszta).4. egy üveg „Óceán" jam, befőtt vagy egy doboz cuk
rozott gyümölcs,

TELEFONI 18-0».

5 egy kis üveg Sic  )

6. egy nagy 
üveg ZoZó 
kölni viz,7. két darab P. Márkus Emilia-szappan,8. egy kiló Szent István-malátakávé,9. két pár Berson-gumisarok (férfiaknak és nőknek), 10. egy nagy palack „R A P ID O L" folyékony fémtisztitó
szer.A Borsszem Jankó 2862. (49.) számában közölt képrejtvények helyes megfejtése:

I. Kutyafuttában II. Hangadó körökA multheti számunkban megjelent talányok helyes megfejtését 34-en küldték be. Nyertesek: 1. Szabó Lajos (Buda
pest. VI.. Király-ucca 82. II. 3), akinek tíz üveg Polgári Serfőzdéi sört; 2. Tencer János (Budapest, II., Retek-ucca 46), akinek egy nagy doboz „Virág“-féle dessertet; 3. Königstein Adrién (Budapest, IV., Gerlóczy-ucca 7), akinek egy Sphinx- „BI-OZ()NE“ -készletet ; 4. Kiss Béla (Budapest, VI., Gróf Zichy Jenő-ucca 40), akinek egy üveg „Óceán44 jam, befőtt vagy egy doboz cukrozott gyümölcsöt; 5. Klein Emilné (Buda
pest, VII. Kazinczy-ucca 43), akinek egy kis üveg Hungária Casino habzóbort; 6. Grünbaum Erzsébet (Nagyatád), akinek egy nagy üveg ZoZó kölni vizet; 7. Molnár Irma (Budapest, M II., Baross-ucca 118), akinek két darab Márkus Emilia-szap- pant; 8. Herzog Vilma (Kaposvár), akinek egy kiló Szent István-malátakávét; 9. Iparoskor (Erdöcsokonva), amelynek két pár Berson-gumisarkot; 10. Adorján Ernő (Makó), akinek n^gy palack „RAPIDOL*4 folyékony fémtisztitó szert küld a kiadóhivatal._____________________
f \ Í l « A f l i f t A l  a ,e 9 *ökéletesebb
U i g e s t o l  emésztőpor

3 K irályi 
udvari

Rákóczi-út 60, saját palotáJánao.
1 Az összes hangszerek legfinomabb minőség* 
ben. Mesterhegedük legnagyobb választékban. 

Hangszerek javítását szakszerűen végezzük. V id é k re  
s zá llítá s o k a t a l e g p o n t o s a b b a n  eszkö zlü n k .

François
Crêmant Rosé 

pezsgő

ELETI J. Budapest. IV., Koronaherceg-utca 17. Gyárt legtökéletesebb kivitelben : mű lábakat, mű- kezeket, sérvkötöket.haskötöket, gummigörcser- harisnyákat stb. Dds választék az összes betegápolási gummiárukban és műszerekben.

i

hangszer 
gyár Zongora-, cimbalom- 
és harmonium-terem, 
Etofon-szalon. S S ttfiS
hanglemez-repertoárja. Az összes létező 
Mondain-táncok gramofonlemezen. Sértsi.
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G y o rs  e lhatározás

— Azt hittem, a csinos Bertát fogod elvenni feleségül.— Úgy volt, de megtudtam, hogy a vagyona háromnegyed részét a szabónőjénél hagyta.— No és?—* Mit és ? . . .  Egyszerűen a szabónőjét veszem el.
Családi,
iskolai,
szinházi mozit akar?

fo rd u ljo n

Hatschek és Farkashoz
IV ., Budapest, Károly-körut 26. számVER bőr- és nemi betegségek teljes gyógyítására

Dr MITZGER1iirae"'ajánlható • m l  l L U  L l l  intézett 
BUDAPEST. Vili., JáZSEF.KO RÚT S. SZ A B

Művészies képkeretek 1Kézimunkák szakszerű keretezése
Váradi Bélánál, Budapest, Andrássy-út 43.■••■■■■■■■■VB ■■SSNSSSII ■■■•■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■

Szőnyegeket
^  TUDUK TIVADAR «xónyegJavHó és tisztítótelepe. WL,Q-Am # •oiek-tere % t  m l  Tiftfoe 46-6S. KsgíitvMr* I * *TUDUIK TIVADAR. Flékftztot: R .t fiY Dr. Lendl Adolfutóda : F á b a  R e z s ő  =  preparatoriuma =  

BUDAPEST, l l . f D onáli-u tca  7.

S z a k s z e r »  ja v ít á s o k  é s  tö m é s e k  e lfo g a d ta tn a k .

Ratio
(ICAREÏÏAPAPIR

legolcsóbb szórakozás l
I
híres régi évfolyamai 
megrendelhetők a kiadó- 
hivatalban és a Kultúra 
könyvkereskedesében, 
Budapest, VI., Teréz- 

körut 5. szám.
M  1916. évf. 1000 kor..  1917. .  100 0  .
,  1918. .  1000  .
.  1919. .  1000  ,„ 1920. .  1000 .„ 1921. .  100 0  .

Br illik a s o k a t, B 2 r K f,Z .tïr ',ÏÇ  
Székel, Emil ékszerüzlete, JK ítS S W lS ^ S M
C i n  p a  tmmmék f l f y t i a L  T t le fo o  i J ó z s e f  1 0 5 4 1 .

KABATA CSOKOLÁDÉ
VALÓDIFINOM

I f
f f  v é r - é s  n em i bet#»

fzosTTaiíarson-e'liás IR end elés e g é sz  nap.
R é k ó c z i-ú t  3 2, I. e m . I, a  R ó k u s -k ó r h á z z a l s z e m b e n .A Pesti Lloyd-társulat nyomdája, Budapest, V., Mária Valéria-utca 12. (Nyomdaigazgató MÁRKUS PÁL.)




