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De h irn ö k  jő, s pihenve szól...

A hóhérok. — Azt a mindenit ennek a hírnöknek. Hát nem megérkezik az utolsó percben !
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Ki menjen ki?
Mert a Házban már a vihar kitörése rendes.
Eckhardt Tibor szónoklata szintén nem volt csendes.
Mint az explodáló bomba, oly hangos a Tibor:
S mint a Csocsó veres bora. dühtől arca bíbor.
Mint az elreitett baionett. a hangja oly éles.
Érthető, hogy tőle a Ház oly idegessé lesz.
Ha kalapács üt a vasra, az se puffan ióbban. 

r Nem csoda, ha végre Vass — hisz nincs vasból — kirobban. 
S mert Eckhardt nem hag via magát, akár a Schlesinger. 
Hirtelen kitör belőle az elfojtott inger.« — ..Ha folytatják ezt a módszert, ki Izeit innen mennem/‘*— ,£ zt akarjuk, erre várunk/“  — kiált Eckhardt fennen. 
Repükáznak. kiabálnak, nincsen bennük bon-ton:— ..ön megy maid ki. — szól kemény Vass — lesz reá

majd gondom!“
Szegény hazám, de örülne, ha kimenne Eckhárdt.
Hiszen az ő szereplése benne sokszor tett kárt!
Bele abba se pusztulna, ha kimenne a Vass.
Legalább a nép jóié tünk nem lenne ol.v avas.
S ha kimenne, a kölcsönt is az ántánt megadná.
Hisz nem volna eg.v Vássunk se s ez csak tán meghatná. 
Legboldogabb szegény hazánk mégis akkor lenne.
Hogyha Eckhardt és Vass közül — mindkettő kimenne. . .

-------- o --------  FULLÁNK
Tűnődések

Seiffensteiner SolomontulO  0  Móni Eierspeisnek volta ed rossz 
tehene Dümsiidün. otneliik soha nem adta 
neki edietlen pohár tejet sem. Edszer kiötölt 
o morhovész. o környéken és o tehén fogta 
mogát és oz elsü napon megdüglütt. Erre o 
Móni Eierspeis dühösen rázta oz üklit o 
kimúlt tehén felé és mondott: ..Ha tejet 
küllütt volna odni. akkor nem ed tehén vol
tál. honem ed kot y  a. Most and meg. hódi 
o tehenekbe belecsapta o nvavalia. tehén 
vadj? . . . "  4-  Sándere-bándere oz Ólain Fe- 

mrenc oreság. Omikor szerződést küllütt (nú. hát küllütt?) neki 
kütni o bajor horgaskürüszténgvekkel, akkor ü volt ed nádi 
oreság. Madjarország teihotolmii megbízottja, de ozután. omi
kor hclit állni volt rnoszái érte. kiderült, hódi o tisztelt Ólain 
oreság nem is oleian mid férfiú, saksonán edi — armer Reisender. -------- o--------
Ön is lefizette a tandíjat

a Tanitóbankban!

Kedves Borsszem Jankó!Olvasom, hogy Vasek Ernőt azért vádolják izgatással, mert egy népgyü/ésen a kormányt rágalmazta. Ugyan kérem, hát nem elég ita tá s , amit a Tanitóbanknál csinált velünk? Tisztelettel egy izgatott részvényes.

B U D APEST I H ÍR ESSÉG EKLV. CSO R TO S GYULA, a Magyar Színház uralkodó plánétája

— A csillagászoknak igazuk van: a „Holdvilág44 vonzé hatással van az emberekre.----- O------
Kedves Borsszem Jankó!Megírták a lapok, hogy Kecskeméten a rajongók kifogták Ulainék kocsijából a lovakat és maguk húzták be a városba. Ebből is látszik, hogy ezek a tisztelt urak lóvá teszik az embe

reiket. Tisztelettel egy szakértő.

Azért fordítva se lenne jó . . .Furcsa ország is vagyunk mi! A nyílt dolgokat zártan, a numerlts clausust pedig nyíltan tárgyaljuk.-------- o -■ --
Indiszkrét kérdés— Ha van hóterakóhe v. miért nincs bombaierakóhelv?
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Lámpával a temető felé
Én elvesztettem a nyugalmat*
Mint egy aranypénzt a zsebemből. 
De a hitem, az ki nem alhat.

Bús századot kóborló vándor.
Én elvesztettem magamat már.
De a hitem: örökmécs. lángol.

Nincs énnálam itten szegényebb. 
Egy aranyam volt és kilopták.
Oh !a1. e század gyermekének!

Ingyen adom az Hiúságom.
Pacsirta volnék büszke erdőn 
S  veréb vagyok egy havas ágon.

Elveszett kedvem. Rózsám, álmom. 
De hitem ég. lámpám vVágit:
A síromat maid megtalálom.

BR Ó D Y LÁSZLÓ

a p r ó h i r d e t é s e k  a  h é t r ő lCUKROS BABÁT feleségül veszek, ha legalább öt mázsái a van. Ajánlatokat ».Édesem. drágám“ jeligére kérek.KOSZTBA adnám a Máv. deficitjét. A tökét nem kérem vissza, csak a kama- _______ tokra reflektálok.___BENÖSÜLNÉK ióforgalmú libazsír- vagy vattaüzleítbe. mert a mai árak mellett nem bírom az üzemköltségeket. Jelige: „Ma- terializáció materiális alapon'4.-----:— o--------
Közmondás — pesti változattal

Heute Roth-bank, morgen bankrót-------- O--------
A Dob-uccában-j- Tudod. Dolfi. mért hívják a fai- védőket horogkereszteseknek?— Na mért?— Mert /jorpjeszanak a zsidókra.

A  tü re lm etlen  c s illa go k

Gömbös. — Ha leáldozik a nap, mégis csak jönnek a csillagok.W olff. — Ha leáldozik?! De ez a nap, mire mi föl ébredünk, már régen fönt van.
Az az átkozott pénz!Hát igen. kérem, mondhatom önnek, megvetem és utálom a beiizt, a gazdagságot. A lelki, a szellemi kincs, az igen. az egé- Sz*n más valami. Milyen fölemelő tudat az. ha az ember lelke művelt, a szeTeme friss és gazdag. Kérdem, mije van meg ezekből az úgynevezett gazdag embernek? Van egyáltalán fogalma arról, mi az a ..fölemelő'4? Legföliebb azt tudja, mi az a tőkefölemelő. Hát nem gyönyörű dolog az kérem, ha az em- |'/er kiszökik egy kicsit ebbő! a ronda világból egy másik világba, ahol nincsenek üzletek meg különbözetek, meg „csöngetés után egy félórával4', meg a többi ocsmányság.Nem mondom, az embernek ugv-e néha motoszkál a leiében. hogy jó lenne venni például olcsón egy vágón duplaerős rágógumit és aztán jó haszonra eladni, dehát aztán. uKV-e. az ember ki van téve annak, hogy hátha maid nem kell az embereknek a rágógumi, ráfizet az üzletre és elrághatja niaga. Hát kérdem, van erre szüksége az embernek? Ugv-e bf-gy nincsen! Pedig, vallja be. úgy-e. hogy magának is járt wár ilyesmi a fejében.Meg aztán ott van kérem a börze. Nahát ez direkt skandalum, ami ott végbemegy. Egyenesen rablás, uram! Venni adni, veszteni, nyerni. Pftvi! Zsebrevágni vadidegen emberek pénzét! Na és ha még biztos lehetne az ember, hogy nyerni fog. hát

nem mondanám. Dehát erről szó sincs! Hisz’ kérem a múltkor nékem is ajánlottak valami papirt. már a nevét sem tudom, annyira nem tartottam érdemesnek ügyet vetni a dologra. Nekem ajánlani papirt! P fu j!. . .  Na és mát gondol, mit tesz Isten? Ma délben megnézem az árfolyamokat, hát kérem, az a papir leesett a pincébe. Hát kérdem, kell ilyesmi az embernek? Most jel néznék ki avval a papírral. Igenis uram, igazuk van a fajvédőknek, hogy szidiák a tőzsdét. Mert ugyebár azt ön is aláírja, hogy nem helyes dolog, sőt disznóság. hogy elnyerik az ember pénzét, zsebrevágiák. mint a rablók. Mert ingyen, vagy félig ingyen részvények még csak hagyján. . .  Én is a sógorom révén hozzájutottam egy kötéshez, a maradékpénzemet meg kosztol. . .  izé . . .  mondom, hozzájutottam egy kötet Kosztolányihoz, a Véres kasszanap. . .  na . . .  ejnye . . .  költő a címe, az Akadémia kitüntette a két forint ötvennyolc kraicáros nagydíjjal, no, mondom, hát biztosan ió lehet.Né, mfyen derék ember ez a pincér, hoz az embernek egv jó estilapot, úgvis nagyon kiváncsi vagy ok a Móricz tárcájára, azt mondják, kitűnő. . .  No. pincér, miért hoz nekem olyan •újságot, amelyikből hiányzik az utolsó la p ? .. .  Nem hoz rögtön egv másikat! Én nem szeretem a hiányos uiságot. nem azért, mintha éppen az utolsó lap érdekelne, de tessék elhinni, szinte bántja az esztétikai érzékemet, ha valami hiányos. . .  hiszen tetszik érten i... HUM ÉROSZ
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Riport a fagyrólJelentettük, hogy a hideg következtében tegnap két csehszlovák illetőségű tótnak lefagyott az orra. Munkatársunk ma fö’kereste a Meteorriógia intézetet és kérdést intézett hozzá a szokat'an fagy irányában. Az Intézet a következő fölvilá- gositást adta: •A pólusok és trópusok irányából ieges ad-íelszél íuidogál. A légáramlat didereg, az Északi-tenger fagyos magatartást tanúsít. Jóslat: ha így tart tovább, az intézetet szén hiányában saját aktáival kell fűteni. A fagy tulaidonképpetii oka az. hogy
a kutya nem ette meg a hideget.E fölvilágositás után fölkerestük a Sinterológia Intézetet, amely a következőket mondta:— Kutyahideg van. Tyenkor a kutyát sem lehet kiengedni. Dehogy engedi ük. Ami azt illeti, hogy a kutya nem ette meg a

hideget, az teljesen igaz. A mi kutyáink finom kutyák, még vacsorára sem esznek hideget. Nem hinném, hogy ez lenne a hideg oka. Inkább az lesz. hogy
a medve még nem jött ki a barlangjából.Ha ki tudná csalni a medvét barlangjából, talán elmúlna a nagy hideg.Munkatársunk egv darabig töprengett, azután hirtelen ötlettel elment a beielentő hivatalba és megtudakolta, hogy van-e Pesten egyáltalán Medve és ha van. hol van annak az oduia. Félóra miilva már úton volt dr. Medve lakása felé. A szobalányt megkéidezte:

— Itthon van nagyságos Medve úr?— Még tegnap elment a klubba.Munkatársunk pár perc múlva már a klubban volt. a kártva- szoba aitaiában. Benézett. Ott könyökölt nagy medvetestével a bakkasztalon a Medve, akit ki kellene csalogatni a kártya- barlangjábó'. hogy vége legyen a hidegnek. Beküldte hozzá a pincért, hogy jöjjön ki azonnal, fontos dolgafvan vele. A Medve nem jött. Beküldte a főpincért avval a hírrel, hogy ég a lakása, azonnal jöjjön. A Medve azt izente:— Várion.Munkatársunk egész éjjel csalogatta a Medvét, de hiába. Máinál fé*é a Medve a bakkasztalon mély álomba merült. Ha valaki megérintette, fölhorkant, nagy száját kinyitotta és rettentően kezdett morogni. A pincérek rémülten menekültek.Hét nap és hét éjiéi várta munkatársunk a Medvét a barlang előtt. A Medve estefelé fölébredt, fogait csattogtatva osztotta a kártyákat, de nem mozdult ki barlangjából. Közben a hideg mindjobban dühöngött. A nyolcadik napon munkatársunk elhagyta a barlang szádiát és Drózdyhoz hajtatott. Föltárta előtte a helyzetet, ostorozta a kegyetlen Medvét, aki miatt nem akar a hideg megszűnni. Rá akarta venni őt. hogv a nemzetgyűlésen interpellációt nyújtson be s vonja kérdőre a bo'ügyminiszteru van-e tudomása róla. hogy a Medvének esze ágában sincs, hogv kicammogion a barlangjából?

Drózd.v ekkor munkatársunkhoz haioit és fülébe súgta:—• Szerkesztő úr. ön téved. A Medve ártatlan ebben a dologban. A rémes hidegnek egész máshol kell keresnünk az okait.Aztán hozzátette:— Itt vannak már az akták. Holnap a nemzetgyűlésen bizo- t;\ itékokkal fogok szolgálni, hogy a hidegnek az Alföldi Brigád az oka. amely annyi ártatlan polgárt tett már a hidegre.o CARÁM Y

Sokorópátkai Szabó István levele 
Patacsi Déneshez

A politikában — te tudod azt. Dénes —Az. ki kegye’mes úr. szava iogérvénves.Mivel ez borostyánt én már rég letépém.Vásárt kapott Pút ka. protekcióm révén.Január derekán tartottuk az elsőt.
(Az Marci szógáinnak ott vettem a felsőt). Szépséges fölhaitást élveztem ott végig.Persze az árakat strófolttik az égig.Csak egy számot mondtunk s.mán nv lt a bőrtálca, A zsidó kupec az árat guberálta.Tuggya az. hogy nem ió az ócsóbbra várni. Bennünket nem lehet megkontreminválni.Hidd el. nem oly átkos a iordányok hadia. Megveszi az árat. de jól meg is adia.Tisztelek plébánost, esperest, apátot.De üzletet mán csak zsidóval csinálok.A sikeres vásárt bankét koronázta.Nékem hódolt újbul imneoileg Pátka Az dús lakomával végezvén a dogunk.Társas össziátékhoz oriientálódtunk.Mivé1 az kultúra nagyot lendült Pátkán.Nem az durák iárta. hanem ferbli-iátcmánv.S mert a szerentse is bötsüli az rangot.Mindenki letette előttem az lantot.Ki egy süldőt, ki pár mázsa búzát vesztett. (Gavallér kisgazda u> se veszi eztet.)A szép eredménnyel, kit hozott az iaték.A követő napon Győrbe kotsikázék.Gondoltam, a pénzből csinos könyvtárt vészek. Mert tudománvszomias nálam az Népiélek.De üdvös tervemnek úgy fordult a sorja.Máshova botlottam, nem a könyvesboltba.Integetett felém egy gyönyörű oszlás.Pipa va’a benne, kecses-becses jószág.Fáiin úri taiték. tengernád a szára.Egy tigricsfei is vót kifaragva ráia. —Mondtam: könyv dógába ráérek még várni. Megveszem az. pipát, légyen ára bármi, így is tettem, komám, azt meg sem is bántam.Hisz csak tsalfaság van minden tudományban.Úri komám. ím csak magunkra tekintsél:Tudomány nélkül is meggyűli az tekinteti.Bötsiilést és rangot növel egy szép taiték.Ha telik füstiével az egységes hajlék.Cibar. cigaretta: úri bagózás csak.Nem dohány az. komám, kit finváncok láttak.De végzem 'evetem, mert leszáll az est rám. Tisztel az úi Pipám és Én. Szabó Esvdnv.

Telefonelőfizetők figyelmébe!
Versenyszabóság
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G y e rty a szen te lő k o r

Rassay. — Nem mentek vissza avval a medvével ? Látjátok, hogy ő maga sem tartja még elérkezettnek az időt.
Uj tőzsdét állítanak föl Budapesten

(Történik a Markó-u ce áh arí)KORONA-RONTÓ PÂL. — Mélyen tisztelt uraim! Engedjék meg. hogy az értekezletet megnyissam. A mai értekezlet zárt jellegű, miért is kérem a porkolábot, hogy hagyja el a helyiséget, illetve kívülről zária ránk az aitót. (Megtörténik.) Most pedig térjünk át a napirendre. Azért iöttünk ide. hogy a Markó- uccai értéktőzsdét megalapítsuk. (Helyeslés.) Eddig csak magán- iurgaílom útián bonyoitottuk le itt a forgalmat.. ami nagyon akadályozta az üzletmenetet. Itt az idő. hogy fölállítsuk a tőzsdét. Elég volt a magánból. . .KIJÁRÓ LA JO S. — És a magánzárkából...KORONA-RONTÓ PÁL. — A tegnapi statisztikai adatok alapján e ház falain be» öl sokkal több tőzsdetag tartózkodik, mint kívül. Kérdem tehát, miért van a tőzsde még mindig a Szabadság-téren és miért nincs itt? Hisz maholnap üres lesz a Szabadság-téri palota!BOMBÁS JÁNOS. — Átalakítják fogháznak!KORONA-RONTÓ. Éppen azért kérem az értekezletet, mondja ki az alábbi határozati javaslatot: (Halljuk!)A tőzsdések Markó-uccai csoportja zárt ü’ést tartott, amelyen egyhangúlag kimondták, hogy kívánatosnak tart-' iák a Markó-uccai állami palotában az értéktőzsde fölállítását. Követelik Kállay pénzügyminisztertől, hogy ezt a javaslatot azonnal vigye keresztül. Reméli ük. hogy Nagy Emil is támogatja a javaslatot. Az igazságszolgáltatás szempontjából nagy előny, hegy a tőzsde és a fogház egy épületben van. mert a letartóztatott foglyok átszállítása nem okoz az ügyészségnek nehézségeket. Az úi tőzsde saiát hatáskörében választ tőzsdetanácsot. 
(Helyeslés.)

BOMBAS JÁN OS. — Bejelentem a robbanó-értékekkel üzérkedők csatlakozását és kérem, hogy részünkre a tanácsban helyet biztosítsanak. Ha ez nem történik meg. mi bombásak nem támogatjuk az alakulatot.BANKÁR ERNŐ. — Ne tessék itt ilyen kardcsörtető hangot használni. . .  3BOMBÁS JÁN OS. — Én meg kikérem magamnak az ilyen tanító hangot. Nem vagyunk a Tani tóbankban! Kü önben is én nem a kardot csörtetem, hanem a láncot. Meg vagyok vasalva. Vasek vannak raitam.BANKÁR ERNŐ. — Nem bai: a költő is azt mondia: fényesebb a kardnál a lánckereskedelem. De azért mégis azt mondom. hogy a bombások nem vehetnek részt a vezetésben.BOMBÁS JÁN OS. — Miért?BANKÁR ERNŐ. — Mert kevesen vannak. Egyre csökken a számuk. Folyton kieresztik magukat. . .BOMBÁS JÁN OS. -  No és maguk?BANKÁR ERNŐ.' — Hazafias fölbuzdulás!BOMBÁS JÁNOS. — Kaució!KORONA-RONTÓ PÁL. — Csendet kérek! Tartsunk össze! Kérem önöket, fogadják el a határozati javaslatot. (ElfogadtukJ Egyben javasolom, hogy Kopinits Jenőt táviratilag üdvözöljük, addig is, míg közénk érkezik, hogy méltó helyét elfoglalja. 
(Na*y helyeslés.) STELLAMINDEN KURZUSBANK ILYEN V A S E K ?

Kedves Borsszem Jankó!Én tudom, hogy mit kellene sürgősen kölcsön kérnünk az angoloktól a kölcsönhöz? A hidegvért. Tisztelettel egy türel
metlen elem.
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S a n y a r ó V e n d e l
mint materíalizóciós médium

— Nézze, Sanyaró úri én segíteni akarok magán. Médiumnak- szerződtetem. — Mint látják, hölgyeim és uraim, a médiumban a szellem materializálódik és a szájából ideoplazma alakjában tör elő.

— Legelőször is bemegyünk ide libazsírt v e n n i...
— Maga csirkefogó, hova tette a libazsíros vattát?— Éhes voltam, olyan jó íze volt, hát lenyeltem, tanár úr.

Hajdan. . .
Hajdan — oh mennyi édes emlék!
A dalban könny és vér ragyog . . .  
Csodák, szerelmek, vágyak —  nemrég! 
Az álmaim is mily nagyok!
A Búza-uccán Anna várt rám,
A szivem: ifjú s mámoros. . .
Oh. ennyi édes emlék láttán 
A kínzó vágy úgy ostoroz.

Oh Nyír szivében, drága város. - 
Oh kiskocsmák, hús éjjelek,
Oh Sóstó-erdő. nap sugár os.
Oh dalok, könnyek, énekek . . .
Száz éjszakán hajszolt keresztül 
A vágy. a harc és a panasz. . .
(Jaj, ez az élet nem a régi);
A dal sem az. a dal sem az.

IFJ. RADVÁNYI SÁNDOR

Ezópusi mese
Reaumur. — Nyomorult, olyan mélyre sohasem sülyedhetek;, mint i'e.
Celsius. — Ez igaz, de te viszont, bárhogy stréberkedsz is, még sem tudsz olyan magasra emelkedni, mint én.

Az uccasarkonRendőr (észreveszi, hogy egy kol
dus dühösen összetépi azt a koronát, 
amit egy úrtól kapott): N a ezt' bekísérem, mert a többi koronarontó már kiszabadult!

Ju c i s 3 o b o lá n y’szuskám! Hogy micsoda csodákat ér meg manapság egv magamfajta pesti szobacica. az mán sreklik! 11 vet még álmodni se mertem vóna pesz- tonka koromba. Hisz igaz. az vót az ambitusom mindig, hogv kiművelőggvek idefönn. de mán nemsokára olvan lafinérozott leszek, akár a síberné naccsá- gák. A naccságám el is szólta magát, hogv háború előtt még peceráiosok vótak. De ma mán bankvezér az ura. aki a koronákat igazgattva. Azért is ment egv kis szabadságra a Szabadság-tér rü" Bécsbe. mert a nagv strapátul már alig áll a szabad lábán.A naccsága ki is használta ezt a szabadságot, oszt ifijurak helyett síbemé naccságák iár- nak hozzánk minden de irtán zsúrolni meg fáivoklopfolni. A trampli földimnek. aki most gvött a tanvárul föl a harmadik emeletre mindeneslánvnak. magyarázom a gangon, hogv a fáivoklopfolás az, amikor teházás után elkezdenek zsugázni három pakli cigánvkártvával. Leteritem a kihúzott ebédő- asztalt zöldposztó-abroccal. ráteszik a kis koporsót, aztán hajrá! vagy a bakot ütik. vagy smendettereznek. A ..koporsó14 hallattára a málészáiú Teca iiedtibe leejtette a mosogatós- tálat. oszt az egész léíottv lélottvant az udvarra a vicine nyakába. No. káronkodott is vagv három fölvonásra valót.Ha betoppanok a naccságáékhoz a zsugaszobába. hát elkezdenek halandzsázni, hogv ne értsem a süket dumát. Közbe meg úgy slukko'iák meti re a staubot, meg a bűrcibart is. hogv a füstiöllegekbe majd fölbukdácsolok. De a csattanója az. hogv a zsuga végin egv ezüstpikszisbe — akinek az a tisztösséges

ió magyar neve, hogy: pinka — bankókat raknak nékem — borravalónak és legkiváltképp. hogv el ne járjon a pampulám. Ezér is vótam a naccságámmal jóba vagv két hétig: ami ritkaság a mai hiszterkás világba. De mikor látta, hogv dagad a mel ékesem. — alig tett ki egv-két miilliiót — aszonta. hogv: felezzünk! ..Frászkarikát!44 mondtam neki franciássan. Erre másnap erőszakkal belenyúlt a pinkámba. Most az eccer én se vótam rest, és én meg belenyúltam a flizurájába és megtépáztam a hamis lokniiait. Még meg is fenyegettem, hogy leszaladok András bácsihoz a sarki posztra és följelentöm titkos kártyabarlangér.Ügy, ahogy vót. utánam szaladt, a cselédlépcsőn rimán- kodott. hogy ne blombirozzam. majd ad nékem toialettokat péz he’yett. hiszen mit csinálok én a sok pézzel? Mondtam: kosztoltatom vele a tűzojtómat. Külön természetbeni ellátásomban részesítem, mert az az egv-két libacubák. amit elvonok a naccságáék száiátul. kevés egv ilven nagvstr.apás legénynek. Hisz olyan girhes a szívemcsücske, hogy alig áll a lábán a sok éjjeli insprekciiótul. Veszek is neki egv-két öltözet ciMl- ruhát, hogyha moziba megyünk, beleülhessünk az elite páholba. Valamive! csak illik viszonvozni a hűséges lovag lobogását. mert hijjába. hamissak mind az férfiiak!
Aranyköpések

A nő mindent észrevesz, még azt is. ha titokban nem figyeled.

A mellőzés a húsunkba vág. A sértés csak vért kíván.

Ha a nő igazat mond. a kétségbeesés beszél belőle.

A hazugság az élet összekötő hidla. Sokan a házassággal 
lépnek e hidra.

A legcsúnyább nő is szép. ha tükörbe néz. Csak ha vissza
fordul. csiinyul meg hirtelen. K. E.
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A fényes szögek
A bölcsőt ]á égi dámák 
Fényes szöggel kicifrázzák,
A gazdagnak ezüstszínből,
A szegénynek rézből, cinnből.
Életére kegyajándék,
Ahol csillog, megy az árnyék, 
Mindegyikben varázserő.
Megsegít, hol baj áll elő. 
fia favágó, vagy ha császár:
Mint a rejtett kincsre, rájár,
Szedegeti sorra szépen —S ami kedves volna éppen.
Ami vágya lesz őneki:
Szép szögével leszögezi.

Drága fénylő, szép reményszeg!
Nála nélkül nem is élsz meg, 
Megerősitsz véle mindent.
Boldoggá tesz téged itt lent, 
Ragyogóbbá válik vágyad 
S oly sötét sem lesz a bánat!

Elet út ián igy az ember 
Unta an egy új szöget ver.
Fölhasználja Jóba, rosszba.
Törik is, meg rontja rozsda, 
Eassan-lassan fogy a készlet. '
S mire végül odanézert:
Fifogyott már mind, a legszebb —
Nem maradt több, mint csak egy szeg. 
S az a végső, az utolsó 
Leszögezi a koporsót.

SZAMOLÁNY1 GYULA-------- o--------
Apák és fiúkA vízóravizsgáló fia tej nagykereskedő. A libazsírárús fia médium.A nőorvos fia házasságközvetitő.Az alkoholista fia spiritiszta.A kakaógváros fia bombavető.A zsidó fia kormányfőtanácsos.

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

Bojkott— Hallottad, hogy az Ébredők boj- kottálják valamennyi olimpikont?— Miért?— Mert zsidó végzésű a nevük.

Ú j re n d  az ántánt-H áztartásban

Ramsay Macdonald. — Ezeket a bestiákat kitesszük a lakásból, Madame. Amíg én vagyok az úr a háznál, nem tűröm ezt a menazsériát.
Ónálló töprengés— Vájjon miért drágult volna minden, ha a korona nem esett volna? -------- o------

Sanyaró Vendel nyögéseiLeghőbb vágyam, hogy Nagydisznódon legyek kisgazda. *A hüvelyesek közül legiobban a hurkát szeretném.Milyen szép* mondás ez: ..Szív kiHdi szívnek szívesen.44 De mennyivel szebb volna így: ..Mái küldi máinak máiasan.44kW A régi rómaiak azt mondták: „Kenyeret és cirkuszt!44 És most milyen cirkuszt csinálnak egy •aíat kenyérért. #A szemeimmel látok, a füleimmel halok, de hogy a fogaimmal mit csinálok?. .  Legiobb szeretném kosztba adni őket.

Jancsi tudja— Papa. én tudom, hogy miért húzzák odaát olyan sokáig a külföldi kölcsönt.— No miért, fiacskám?— Mert a fizetési napig biztosan kosztolt at iák̂ _______________
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Csak balra, kérem!Annak már körülbelül tíí éve. hogy Pesten egy Diakát jelent meg, amely az uccán iáró közönséget arra figyelmeztette, hogy világvárosi mintára egymásnak mindenkor balra tériének ki a járdán és ha történetesen útjuk az ucca másik oldalára vezet, akkor ezt az utat pontos derékszögben tegyék meg, mert csak így érhető e’ a forgalom nyugodt, szabályszerű lebonyolítása. A plakát megjelent, de természetesen a kutya sem hederitett rá. A pesti embert még háború előtt sem lehetett rendre szoktatni. Annál kevésbbé lehet most. háború után. A forgalom szabályozására kirendelt közlekedési rendőrök minden igyekezete kudarcot vall. V öt alkalmam megfigyelni néhány esetet.Iönagysága siet a körúton. Ideges. Nyugtalan. Nem csod i. Valakinek randevút igért. Még azon a ponton van. hegy habozik. Elmenjen? Ne menjen? A tériére gondol. Megcsalja? Az udvar- lójára gondol. Az övé legyen? Ilyenkor mindig valami kü ső beavatkozás dönti el a dolgot. Például jön vele szembe egy pap. Azonnal visszafordul. Siet haza. És még aznap este az ura fejéhez vágja a sótartót. Ha vé ettenül nem találkozik pappal az uccán. akkor a szeretője csókiától még mámórosan tért volna haza és a térié száját forró csókkal zárta volna le. (Férjek, csak addig örüljetek, amíg a sótartó a fejetekhez röpül.)Önagysága tehát még nem határozta el magát. Bizonytalanul aprózza lépteit. A járda iobb o daláról a bal oldalára szökik és viszont. A két véglet csatázik benne, fiát tessék ilyenkor egy pesti asszonyt meggyőzni arról, hogy kulturember a járdának mindig csak a baloldalán halad. Odalép hozzá a rendőr.

— Kérem, csak balra . . .Az asszony iiedten á l meg.— Tessék?— Balra — ismétli a rendőr.Az asszony arca földerül.— Köszönöm — mondia és siet tovább. Az elhatározás most már véglegesen megérlelődött benne.
0 — A rendőrnek igaza van. Balra fogok lép n i...És miután rendnek muszáj lenni, még abban a félórában el is követi az első ballépést ILA fiakkeres viszi a pasast a Sörház-ucca felé. Következetesen az ucca jobb oldalán halad. Rákiált a rendőr:— Balra!A kocsis a szemébe röhög.— Hogyisne, hogy beverjék a t'eiem. Hát nem látja, hogy kit viszek?A rendőr a pasasra néz. Szautál.— Pardon, méltóságos uram . . .A pasas a szélső iobb oldal vezéralakja volt. Hát csak természetes. hogy nem térhetett balra.III.Megy a zsidó a Dob-uccában. Rászól a rendőr:— Kitérni. . .Azt mondia a zsidó:— No és ha kitérek? Használ az valamit? Úgyis csak zsidónak néznek. DYMI

K  Pdtti PÁtfATiNTfti Legjobbak! K
NACCSÁGA!Találós kérdésMire gondol a becsukott tőzsdebizományos a zárkában?

('jjjai-zpspnqnzs n watt pimu ’pim^)

Macskák— Hallottad? A barátom már szabadlábon van.— Irigyellek, drágám. Az enyémet még be se csukták. . . ÉN CSAK
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A márkaBerlinben történt. Egy nyuífaímázott tábornok betért egy üzletbe vásárolni. A pénztáros-kisasszony udvairias akart lenni ? visszaadásnál s a sok piszkos, szakadozott milliárdos bank- le*V közű szorgalmasan a gvüretlen. ió bankjegyeket válo- satta ki. A tábornok egy ideig csak nézi. nézi az igyekezetei. 
\ e g r e  js elúnia a dolgot és rezignálván szól a buzgólkodó •tölgyhöz:. — Hagyja csak. kedves kisasszony... A rossz is ió. hiszen a jó is rossz . . .

Bankok omlása- Bankok recsegnek. Bankok ropognak. Fülek szétállnak. Szemek kopognak Vészit mindenki Egv éjszakán át: Egyik a pénzét. Más a szabadlábát.

t e s s é k  ARJEGYZEKETkérhi

Kip-kop
Kip-kop kicsikém, a mesék ma de búsak 
S a vágy is az én halovány szeretőm —
Bús gyertyavilág, keserű koszorú csak. 
Virágtemetőben az őszi mezőn.
Ma hull a szivemre a könny meg az emlék. 
Zenélnek a szél ütemével a szók.
S a csönd szive iát szik az őszi mesékkel 
S a gyöngy-gyönyörű csuda-csönd csupa csők.
Ma lásd. az enyém ez a vágy. ez az álom. 
Bánat tora. csók bora. őszi remény. . .
S szók bíbora, bánata, bú bora csillog.
Mint csillag az ég csudakék üvegén.
És jól tudom én, hogy a láng —  lobogás 
S az ostoba testben a szív se csodás.
Csak kis kopogó, tipegő, pici 0  . . .
Kip-kop . . .  Keseríti az őszi idő.

Kip-kop. aki sir. aki vár a szivemben 
A vágyra felelni se kell, Aranyom,
Oh. jól tudom én. hogy a csók csudaszép.
Színes szerenád. Buborék. Fuvalom.
Buborék. . .  B AB IL Z KV BÉLA

NyelvismeretTizenöt éves fiúk beszé’getnek:— Te. Jani, tudsz-e tatárul valamit?— Azt nem, de mamárul sok diszkrét dolgot tudnék csevegni.
G ---------------------------------------

Vegyenek:
Építkezési iiveganyagot.
ablaküveget,
kertészüveget,
Siemens-féle drótüveget,
üvegtéglát,
tetöcserepet,
üvegbetűt

TELEFON : 8-88

BOLGÁR PÁL nál
BUDAPEST,

V., AULICH - UCCA 8. SZ. 

<2____________________________________
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Adóügyi töprengés— Vaiion a bankcsalásoknál elvesztett imlUárdok irtán fizetnek-e valorizált jövedelmi adót?
® ®  SZER K ESZT Ő I Ü ZEN ET EK  ® ®

Kéziratokat és rajzokat nem küld vissza a szerkesztőség.
A borsszem Jankó ielen szamát kedden, ianuár 29-én zár

tuk le. — tője. Nagyon elmés, de érthető okból nem közölhetjük. — L. J. és J. Az apró ötletek közül néhányat kiemeltünk. A B. J. alakjainak nyelvén nem tudnak beszélni. A túlhabzó fiatalság önmagában még nem érdem, legfölebb Ígéret. Egy kis önmérséklet mindenesetre helyénvaló lenne. — 
Szirmin. Hiszen igazságnak igazság, amit mond. De hiányzik belőle a szellemnek az a kedves, csillogó játéka, amely a humor vagy a szatíra magasába röpítené. Várjuk az újabb próbálkozást. — K. B. Töprengését büntetésül itt közöljük: Vájjon megtanitják-e a Tanító Bankot? — U—n F—c. Igaza van. Mi sem értjük, hogy miért csukták be, mikor nem kért 
zárt üést. — Jubiláns. Éppen ezrediknek küldte be azt a debreceni kortesnótát hogy: Jaj de Magoss jaj de Magoss ez a vendégfogadó... Gratulálunk. — Több levélről a lövő 
számban. Szerkesztik: Molnár Jenő és Bér Dezső A szerkesztésért felelős: Molnár Jenő Kiadótulajdonos: Borsszem Jankó lapkiadó r.-t. ______________Igazgató: Szekeres Rudolf_____________

KÖZGAZDASÁG
A Concordia g ó r n á l m r .-t. 

Ig a?gátósága a rendkívüli közgyűlés
től kapott fölhatalmazása alapján el
határozta, hogy az alaptőke föl melését 
326,000 darab 2000 korona névértékű 
új részvér y kibocsátása ált*l most 
végrehajtja. Minden darab régi rész
vény egy darab új részvény átvételére 
jogosít 15y500 korona lefizetése ellené
ben ; az új részvények 1924. évtől kez
dődő szelvényekkel vannak ellátva.Az 
elővételi jog gyakorolható a Hazai Bank 
Részvénytársaságnál, Budapesten, V., 
Harmincad-utca 6, délutánonként fél öt 
és hat óra között, vagy Deutsch Ignác 
és fia cégnél, Budapesten, V., Nádor- 
utca 3, délelőttönként 9 és 12 óra közt. 
Az elővételi jog gyakorlásánál be- 
mutatandók a régi részvények, amelye
ket a fenti két helyen 2000 korona név
értékre fognak fölülbélyegezni.

A M agyar Cseh iparbank r.-t. 
közli, hogy folyó évi január hó 30-án 
rendkívüli közgyűlést hivott egybe, 
melyen határozatba ment alaptőkéjé
nek 700.000,000 koronáról egy milliárdra 
leendő fölemelése. Az igazgatósági 
javaslat szerint minden 7 régi rész

vény után 2 új réS7vényre lesz az elő
vételi íog gyakorolható 11,000 koronás 
árfolyamon A fönnmaradó részvény- 
mennyiség egyidejű elhelyezése egy 
külföldi csopor nál magasabb ár
folyamon biztosíttatott Ezen tranz
akció végrehajtása után az intézet ki
mutatott sajar tökei kdvütbetof 35 núl- 
Iiardot fognak kitenni.

A Krausz-M  skovits Egyesü lt 
Ipartelepek r .-t értesíti a társaság 
részvényeseit, hogy az 1923 november 
30-án tartott közgyűlésen elhatározott 
tőkeemelésből kifolyólag az elővételi 
jogokat a Magyar Országos Központi 
Takarékpénztafak értékpapirosztályá- 
nál (Deák Ferenc-utca 5) gyakoio’hat- 
ják, még pedig 2:1 arányban darabon
ként 10,1)00 korona lefizetése mellett.

A Kőr^sbányal Erdőipar r.-t. 
közgyűlésén gyarmatai Dani Balázst 
és domonyi Domony Móric dr.-t az 
igazgatóság tagjaivá megválasztották. 
Az alaptökefölemelé3 folytán az elő
vételi jog 1 :1 arányban darabonként 
2500 korona lefizetése ellenében feb
ruár 2-ig a társaság pénztáránál (Buda
pest, Váci-utca 36) naponként 4—7-ig.

Mint értesülünk, az ezüst- és aranybeváltáson 
kivül brilliánsékszerbeváltás is eszközölhető, IV., Vár
megye-utca 7. Brilliánsbeváltás 10—12-ig. Pénztári órák 
aranyra és ezüstre 9—5-ig

M einl
\ T n e g g y é s r ifà t à e ix  !

b iú riJU S itá & cL
r e ü t ú m ű p o n

elővigyázatos, tiszta ember tudja, hogy a fertőtlenítés milyen életbevágó fontosságú, miután ezáltal megakadályozza a járványok és betegségek terjedését. Szükséges tehát, hogy a gondos
EMBERháztartásában állandóan kéznél legyen egy teljesen megbízható desinficiens. A ma forgalomban levő szerek közül kétségtelenül a

LYSOFORMOTtekinthetjük a legtökéletesebbnek, mert erős, biztos bactericid hatású, tisztitó, kellemes illatú, teljesen veszélytelen, nem mérgező anyag. Minden jól ápolt nő teste gondozása érdekében állandóan lysoform öblítést
HASZNÁLés megóvja családját is az influenza és más ragályos betegségek fertőző veszélyétől.„PMEP W IM PASSING*

Egyesült ruggyantaárúgyár r.-t.,
ezelőtt Meunier J. N. Relthoffer. 

Budapest, VI., A n d rá ssy-ú t 8.
Telefon : 99-47. : : Sürgönyeim : Asbestos, Budapest.
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Képrejtvény

A megiejtök között tizenhárom jutalmat sorsolunk ki. Sorsolásunkban csak lapunk előfizetői vehetnek részt. Jutalmaink következők:1. négy darab „Mátra"-szinszappan,2. io üveg Szent István duplám alát a sör. 
a Polgári Serfőzde gyártmánya (házhoz szállítva), •

3. egy nagy áoboz „Óceán" 
cukrozott gyümölcs,

5. egy Sphinx-..Bl-OZONEu-készlet (egy üveg szájvíz, egy doboz kettős francia fogpor, egy tégely fogpaszta).
6. egy nagy áoboz 

„Virág"-féle dessert,

7. egy üveg „ Lysoform",

8. egy üveg

9. egy darab P. Márkus Emilia arcápoló szappan.
10. egy nagy 

üveg ZoZó 
kölni viz,11. két-pár Ber son-gumisarok (férfiaknak és nőknek),12. egy nagy palack RAPID O L folyékony fémtisztltó szer,13. a Borsszem Jankó egy évfolyama (1917—1922. évekből)., E óvárosi nyerteseinket fölkérjük, hogy a nyeremény utal

ványért. illetve a jutalomért kiadóhivatalunkban jelentkezzenek. 
Vidéki nyerteseink posta útján kapják meg a nyereménytárgyat.A Borsszem Jankó 2922. (4.) számában közölt képreitvény helyes megfeitese: ^  ja fconheure, A multheti számunkban megjelent talány helyes megfejtését 134-en küldték be. Nyertesek: 1. Frühwirth Jenő (János
halma), akinek négy darab .,Mátra“ -színszappant; 2. dr. Ré
vész Aladár (Budapest, VIII., Nagyfuvaros-u. 23), akinek tíz üveg Polgári Serfőzdéi Szent István duplamalátasört; 3. Flüsz Un  (Budapest, VIII.. Rákcczi-út 17), akinek egy nagy doboz •»Oceán“ cukrozott gyümölcsöt; 4. Breuer Vilmosné (Buda- 
Pest, VIII., Visy Imre-u. 7), akinek egy doboz „Ovomaltine" tápszert; 5. Téglás Sándor (Budapest. I., Villányi-út 4), aki- nek egy Sphinx-.,BI-OZONE“-készletet; 6. Török Jenő (Buda- 
Pest, v ili., Rökk Szilárd-u. 18), akinek egy nagy doboz irág“ -féle dessertet: 7. Nagy káliéi Kaszinó (Nagykálló).

amelynek egy üveg , Lysoform“-ot; 8. Vértes Dezső (Eszter
gom), akinek egy üveg „Egma44-likört; 9. Fischer Jenőné 
(Baja), akinek egy darab P. Márkus Emilia-szappant; 10. Kiss Béla (Székesfehérvár), akinek egy nagy üveg ZoZó kölni vizet; 11. Schiller Arnoldné (Budapest, VII.. Rottenbiller-u. 4/b), akinek két pár Berson-gumisarkot; 12. Fröhlich Mariska 
(Újpest, IsiVán-út 13), akinek egy nagy palack „RAPID O L44 folyékony fémtisztitó szert; 13. Sápy Dezső (Berettyóújfalu), akinek a Borsszem Jankó egy évfolyamát küldi a kiadóhivatal.
P om padou r,

Jáva, Blues, Bananés egyéb tánclemezujdonságok gramofon hanglemezen le g n a g y o b b  választékban
HANGSZER-OTTHON
FEKETE MIHÁLY

Budapest, József-körút 9. sz.

Kapható 
minden jobb 

cukorká

ét csemege
kereskedés

ben.

V I R Á G  O S Z K Á R
CUKORKA- ÉS CSOKOLADÉ-ARÚOYAR Rt-T. 

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

lesi a -hash
L e g o lc só b b  szó rakozás  !

híres régi évfolyam ai m egrendelhetők a 
kiadóhivatalban és a K U LT Ú R A  könyv
kereskedésében, VI., T eréz-körú t 5. sz.

Az 1917. é v f.... 25000 kor. 
.  1918- .  -  25000 „
• 1919. .  ... 25000 ,

Az 1920. évf. 
.  1921. .
.  1922. „

25000 kor. 
25000 „ 
25000 „

HÓCIPŐ
s A r c i p ő  K A P H A T Ó

j a v í t h a t ó
NEUMANN GÉZA, Nagymező-u. 44

\é m \ re n d i» vér- és nemi bete
gek részére.

Eziil M m -  oltás!
Rendelés egész nap. 

Rákóczi-út 32, I. em. I, a Rókus-kórházzal szemben.

Elő fiz e t e k  ö n n e k
a BORSSZEM JANKÓ-ranegyedévre 120,000 korona névértékű elhasznált magyar bélyeg beküldése ellenében. JÁSZAI BORISRA bélyegkereskedés 
Budapest, IV., Kossuth Lajos-ucca 6.



12. oldal BORSSZEM JANKÓ 5. szánt

M órick a  v igaszta lód ik

Tanító. -  Még ezt az összeadást sem tudod megcsinálni? Elmehetsz, meg fogsz bukni. 
Móricka. — Annyi baj legyen ! A tanítók is megbuktak a bankjukkal.

H ó -  és sár-.ipí.
™  g^ffîSport-é. Gummiárúházban

VII.,Király-ucca39Szakszerű
javítások József 128—21

N
Saját gyártmányú nyakkendő- 
újdonságok, férfi fehérneműnk, 
ka lap o k  stb. Url d iva tá ru k

YáKKENDÓHÁZ
IV.. Kígyó-ucca 5 (Klotild-palota) 

Nyakkendők viszontelárusitóknak is

B
r il lia n s o k a t , tiÜ T 'X Z
Székely Emil ékszerüzlete, (Terez-templommal Xemben ) 

Címre tessék ügyelni. Telefon: József 106-35.

M
■ ■ ■ ■ ■ « ■ Mi aaaai

űvészies képkeretek
Kézimunkák szakszerű keretezése

Váradi Bélánál, Budapest Andrassy-út 43.

>b  HUNGARIAN
■*'9 è®w H isK ryv G I n

% I VERMOUTH ;  o

EGMA
LIKÖR-KÜLÖNLEGESSEGEK GYÁRA

KÖRIS-UCCA 18—20. SZ.

VÁROSI LERAKAT

EISNER-DROGERIA
JÓZSEF FŐHERCEG KAMARAI SZÁLLÍTÓJA. 

ANDRASSY-ÚT 37. TELEFON : 8S-24.

A Pesti Lloyd-tírsdat nyomdája, Budapest, V ,  Mária Valtria-ncca \2. (Nyomdaigaigaló MARKUS PÁL.)


