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Erején túl nagyobbra, többre vágyott: 
Teremteni akart egy új világot.
Előbb kovácsolt szép elméletet.
Aztán megölt sok ifjú életet,
S az új világ, az meg sem született.

Népeknek üdve, dúltak menedéke 
Nem lett, mit ö hozott nekünk, a béke. 
A kontár alkotó most sírba tért.
Nem adhat néki ez a kor babért,
Sem megbocsájtást a fájdalmakért.

Tönödések
Seiffensteiner,  O  Oz újfalusi rebbe sinált ed nad trak- 

tumentot o talmiul kitomdáso alkalmábul és 
mes volt hivő oz esész hitküzsés. Volt tül* 
tütt hol mes pacal. O bócherek koktáskod- 
tuk o kányhábo és onsvit kóstolták o na 
calbul. hódi edszerre sak elfodiott. Fosták 
mosukat és iorsan fiilvasdalták o rebbetül 
o szorvosbúrnadrást és beleo'pritották o pa
calba Mikor vacsora otán o patikários mes 
oz üdivéd ediütt mentek hozo. mondja oz 

-ediik o másiknak: ..Te Feri. oz arthodoxok- 
ndl oz is hozzáio tartozik o rítushoz, hódi o pacalra nodrás- 
sombokat kuli varrni?u — Cince-conce oz ánslius miniszter- 
elnük oztot kérdezhette o Bethlen kollésa oresástul: ..Mondja 
sak. excellenc. tilosuknál o konszolidációm a sumibotot mes 
numerus clausust káli varrni?uO  O Pinchesz Maulwurf ed esész fészeklakó saládot tar
tott. Ed rakáson *voltak o lánsvai mes o menyei. Kérdezte tűié 
o rebbe. mire való ensvi saládtast ediütt tortoni? Mire o Maul- 
wurf felelt: ..Őzért, rebbelében. mert ho volomi iiil von. ho 
volomi rendbe • von. akkor todok oz én lánsvaimat mekdicsérni. 
ho pedis volomit elrontanak o háztortásbo. hát oztot o menyeim 
sinálják!u — Oztot hiszek, hódi o Peidl elvtárs rosszul tette, 
hódi Londonba ment. Mert ho volomi iú lesz. oz o sráf Bethlen 
érdeme, ho pedis volomi rossz lesz. onnok mind o Peidl lesz 
oz oka. —------ o--------

Nagyatádi nyilatkozikA következő apokrif Írást kaptuk:..Ezennel t'ölhatalmazom a Borsszem Jankót anak kijelentésére. hogv nem vagyok azonos Mózes prof étával’, mert Mózes 
csak negyven esztendeig vándoroltatta híveit, amíg földet adott nekik, én pedig egyelőre négy esztendő óta mutogatom híveimnek az ígéret ígért földjét. Továbbá: Mózes zsidó volt s bár sokan azt állítják, hogv mi rosszabbak vagyunk a zsidónál, mégsem vagyunk zsidók. A földigénylőknek ez bizonyára élénk megnyugtatására szolgál. Nagyatádi Szabó István.“-------- o--------

Mikor siketül meg a parlament?Ha maid Nagy Emil. Nagy Ernő és Nagy Vince egy napon beszélnek. Mert akkor mindenki Nagyot fog haLlani.

B U D A PEST I H ÍR E SSÉG EKLVI. SZEGHÖ SÁNDOR, a Budai Dalárda karnagya

— Ha a magyarországi hangadó körök dicsőséget szereztek a hazának, azok bizonyára nem a politikai hangadók voltak, hanem mi. -------
Lenin és Wilson találkoznakOroszország vörös cárja és az Amerikai Egyesült Államok elnök-diktátora a Pokol tornácán találkoznak.— Tudja, mitől félek, kolléga? — mondja Wilson. — Attól, hogy büntetésből a maga szovjetmennyországába küldenek.— Én meg attól félek, — válaszol Lenin — hogy rajtam próbálják ki a maga tizennégy pontját.

önálló töprengés— Vájjon tudja-e Macdonald, mi a véleménye Bogya Jánosnak Peidl Gyuláról?
Az Okáb címéreÉn saksopán aztat kivánok oz oreságoknak. hódi egész életükbe' Okáb-ruhákbo gyárionok!

Reb Menachem Cziczeszbeiszer s. k.

— Vájjon miért nem Héjjas 
Ivánt hivatta magához Macdo
nald, ha mindent tudni akar ?

Debreceni emlékA debreceni választáson a fajvédő-párt egvik kortese így biztatta a cingár cívist: m— Ne féli. komám, ha a mi jelöltünk hainala hasad, feljöna te hasad haina’a is. ----- ---------
Borbélynál

Vendég. — Mondja, borotvált máF maga szamarat? 
Borbély (borotválás közben): Eddig még nem. nagyságos■uram. -------- °'--------

Tőzsdei reformMint bizalmas helyről értesülünk, a tőzsdei zárlatot ezután a budapesti államrendőrség fogja hivatalosan közzétenni. — Vájjon miért nem Héjjas 
Ivánt hivatta magához Macdo
nald, ha mindent tudni akar ?
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Szabó Endre
Boldog, szép Magyarország dalnoka 
öreg hívekhez megnyugodni tért. 
Telik, telik a nagyok csarnoka,
S itt bús Ifjúság tölti be a tért.
KI régi víg napokban énekelt,
Nem bírta már a keserű kehelyt.
Szabó Endrének is, jaj, menni kellett. 
De nyílik még virág fejfája mellett.

Amit meg kell tanulni— Tudod, hogy a zsidóknak is meg kell tanulniok a keresztvetést'?— Mi szükségük van arra?
7-  Hát amikor átadják a pénzüket a bizományosuknak, szükségük lehet rá.

Különös eset. — Hallottad hogy egy bombás üldözési mániában szenved?— Hogy-hogy?— Képzeld csak, attól fél, hogy elfogják. -------- o---------
Állattan, bővített kiadásban— Na és mit adnak a tehenek? Felelj, Móricka!— Tejet, vajat, tejfölt, túrót, húst...— Hát még?—- Mandátumot.

LENIN
Fehér hóhér-cárok után
Volt vörös hóhér-forradalmár.
Rettegett tőle úr, paraszt, kalmár.
Tatár zsarnok, ki ezreket 
Gyilkolt a dogma nevében 
S pokollá züllött a marxi éden.
Temette Cézárként a nép.
De gyászát rabláncok csörögték 
És börtönlakók hörögték.

A  nyugati szé lroham

Wolff Károly. — Ördög vigye ezt a londoni szelet ! . . .  Ha az ember nem húzódik be valahova, még kicsúszik a talaj a lába alól.
K IS  C IR K U S Z

(Krix és Krax. a két bohóc, a porondra lépjKRIX. — Játszunk parlamentet.KRAX. — Jó ’ van. játszunk.KRIX. — Én leszek az egyik tehén.KRAX. — Én pedig a másik.
<Négykézlábra fekszenek.)KRIX. — Agyisteh. Riska.KRAX. — Aggyonisten. testvér. Hol jársz itt. ahol még a fű se nő?KRIX. — Hát idetereltek. Egy pár szóvirág csak akad még errefelé. Most is egv Eckhardt-félét rágok. De nagyon keserű. . .KRAX. — Csitt, hallgass csak. Nem a kondásunk ordit innen iobbfeiöl?KRIX. — Meglehet.KRAX (figyel): Hű. de odamondta! Hallod?KRIX. — Én csak a kolompot hallom.KRAX. — Komám, azt hiszem, ez a bógés itt minket illet.KRIX. — Képzelődök Riska.KRAX. — Mondom, rólunk van szó. A szemünkre hány- iák azt az esetet. Hiszen tudod. . .KRIX (figyel): Csakugyan.KRAX. — Hogy cifrázzák a szót. Pattog, mint az ostornyél a kútágas mellett. Nézz csak körű1, nincs-e itt valahol e«y kis marhasó, hogy jobban emésszek. . .KRIX. — Akad az is. csakhogy ők erre azt mondják, hogy

attikai só. Hallod azt a kacajt ott a vályúk előtt? Csak nem minket röhögnek ki ezek az ökrök?KRAX. — Mit is várunk tő.’ük? . . .KRIX. — Tempóra mutantur. Krisztus ideiében virágokat szórtak a szamár dé. mely egy Megváltót hozott Jeruzsálembe. Most pedig röhei a bér. Hálátlan kor. . .  forr bennem a tej. ha csak rá is gondolok. . .KRAX. — Az vót a bai. komám, hogy nem vótunk szamarak.KRIX (méltósággal): Mi tehenek vótunk és azok is maradunk. De akit behoztunk ide. az csak elég nagy szamár v ó t. . .KRAX. — Idegessé tesz ez az örökös kolompolás. Gyerünk, komám, ez a mező nem nekünk való. Itt csak bojtorián terem. Szamaraknak még csak megfelel.KRIX. — Vári még. Riska. Hadd kérődzzem ki magam . . .  Ez a nyakatekert szóvirág itt megakadt a bárzsingomban. Aztán szeretnék még aludni rá egvet. Hiszen azért gvöttem ide. vagy mi a szösz . . .KRAX. — Akkor ereggy Kunapéhoz. Ott alhatsz regeeig.KRIX. — És ki fog föíébreszteni?KRAX. — Maid fölébreszt Lendyai-Lehner. Bízzad csak rá. ő  itt a csordában a legkorábban ébredő.KRIX (elalszik).KRAX. — Na. csakhogy elaludt már végre ez a tehénügv is.-------- » --------  DYMI
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így jöttek be az ősmagyarok a hazába

Baron David of Wewrewshegyÿ
gazdasági levele 

To Ily áss Dániel kasznárjához
Budapest, Grand Palais Sajáth, le 2. Févr. 1924 

T aláss!A disznóságokbó1 már elég! Ne küldözzön nekem nyak és főre a disznótori hulladékokat. hisz már a személyzet is csömör öl ve van. Csömörből vödörbe! — ahogy maguk dialektizáliák. Magamnak már a saiát terméchö prágai sertvéchc chaudar is gáil! Persze, magának a disznóság egv földi E’vsium. mert a hátvág ne testi gyarapitáchra fordít minden agg ereiét. De mi. magasabb Tízezrek, a szellemi életet is kultiválunk. Ezért citálunk szellemeket magunk e'é és rendezünk spiritiszta séanceokat. amikhez sok libazsír keí. Azt akarok, hogy nálam kövér protoplazmákat szüljön a médium és ne torzborz korcsszülevénveket. Tellát 1. parancsom: azonnal berendez egv libazsírtermelő üzemet a baromfvudvarban és a libát öméchet megkezdeti gőzerővel en gros et en détail (libaapreauléque.) A mostani baromívkiálli- táson láttam libáiömőgépet is. de nálam van elég naplopó napszámos. töltsék azok a libákat, ne csak a drága nagot.Apropos, a baromívkiállitásra fö'küldhetett volna a Márton- libát. amelyt eddig az Udvarhoz liferáltunk. de a maga póri eszébe ily előkelő ötlet nem hat bele. Igv csak Én és Áruv báronfv képviseltük a mintagazdaságot. Tehát mentői több tömött libát liferálni a szellemidézéshez. Mond iák: a séanceok óta borzasztó impulziv és szellemes vagyok. Maid leadok magának is egv pár szellemes aperçuet. perÇe. ha eszembe int. Addig ez is ió magátiak! Értve?A íarchangue-seasonra egv szenzációm tartogatok. Az igazi (izr) e'itebálokat otthon divat tartani. E célból fölavatok az újonnan és íényegechen kibővített saját Télikertet, amit nálunk a Faubourg Leopoldban à la trance hívnak: ..Jardin d’Hiver.'4 (Úgy divergáljon maga a saiát tengelye körül, ahogy maga eztet ért!) E vernissage alkalmából^ nagy Grand Masque Ball lesz arrangirozva. Becses hitvesein, a Bárónő, hétágú ráier- koronával óhait megie’enni a felén. Krenkolia magát, hogy 6 a drága rájert direkt Párisból hozatta, de legalább is a Párisi- uccából: holott Juci szobacic szerint ez. nálunk is megterem, a nemessv birtoqueon. Ez az a bizonyos kócsagtoll. Hogy erre rájöttem! Nőm el akarta kérni díszmagvar kucsmámról a ráiert. de megmagyaráztam a Bárónőnek, hogy amit a feiembe veszek, az: kótvag és nem kócsag! Most maga. mint iavmagvar pór.

döntsön, hogy kótvagos vagvok-e avagy kócsagos? Előre figyelmeztetek magát, hogy dezavuálni nem hagyom magam!Tehát 2. paracsolom: összeszed az összes ezüstkócsagto'la- kat, — ha aranyban akad. annál iobb! Ezen báli szenzácionról akarom, hogy beszéljen tout Budapest. Alvce baronesse capriciroz magát structollcostumehoz. — truccból! Ha netán nem röpösölnek strucok a nemessy birtoqueon. úgy a pulyka- kaka stolakat pöndöritsen. göndörítsen. eventoeH rondolálion és ondolálion garmadába és*küldiön egv pár ládával — express és oquetlen! Nekem elég egv pávától] is! Tehát ne kimélien költséget és fáradságot, főé g az utóbbit! Értve?!A Grand Masque Ball-on meg fog jelenni a pluto-. aristo- és bankokráoia. szóval a 3 krácia. Azért erre a heccre megreszki- rozok — kost was kost! — két tehenet valorizálva, — magát nem is beleszámítva és a községeket. (A parlamenti tárgyalásokból olvasok, hogy máma tehenekben számítják ki még.a mandátumot is. ezért ragaszkodók a tehén-algebrához.) Képzelheti a többit a' maga gyalog fantáziájával! Ennek dacára vagyok magától tovább is a kegyes uraság:
baron David o f Wewrewshegyÿ

U. L: Árvalánvhai nem kell. Sajnálok az árva 'ánvokat lett y íratni, még kopaçeon megfáznának. Nehogy Ágnessel tömes- sen a libákat, mert az kéoesch nagy súlyt kedvezni ráiok és .a z  agvonnvomott libákból tréfli libazsírt présel, pedig a médium kóser. v. Föntebby

Kedves Borsszem Jankó!Olvasom, hogy Rakovszkv belügyminiszter azért tartia még fönn az internáló tábort, hogy esetleges koniuzió esetén legyei, a kormánynak egv megtorló eszköze. Nem értem. Hiszen épp a be’ügvminiszter úr segiti elő az internáló táborral azt a bizonyos kohn-fuziót. ------ —0--------Nem akar hamisan bukni ?
Akkor Írjon színdarabot, azzal
igazi bukást arat

Kedves Borsszem Jankó!Tendvai-Lehner kijelentette, hogy ők — már mint tudniillik a fajvédők — a lelkek békéiét óhaitiák. No végre, most már kezdem érteni ezt a sok bombamerényletet.-------- o--------  „
Nem igaz,hogy Ramsay Macdonald a magyar liberális polgári párt vezére iránt való nagyrabecsülésből Rassay Macdonald-ra változtatta nevét. (Masvar Téyirati Hiroda.)

így jöttek be a fajmagyarok a Házba
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Illtssztr&lt n ép d a l

Elkeseredésében mi telhetett tőle ? 
Nagyot ütött botjával a tehén fejére .

BO RSSZEM  JANKÓ A SZÍNHÁZBAN
A Belvárosi Színház plakátja25-ödször :

„NEM CSALOM MEG AZ URAMAT !“
(Szerény megjegyzés: Inkább azt volna jó tudni, hányadszor csalja meg. Ez esetben csak az igazgatóság járna iól. Mert akkor már régen túl volna a huszonötödiken is.)

— o-----

Fehér és feketeA Belvárosi Színház és a Terézkörúti Színpad nagy ellenlábasok lehetnek. A Belvárosiban ugyanis egy Bús Feketedarabot. a Terézkörútiban pedig egv víg fehér kabarét adnak.
A színházi irodában— Kérem, a ma bemutatott darabot úgy hirdesse, hogy holnap lesz a repríze.— De hiszen ez képtelenség!— Ne beszéljen! Ha ma egy újdonság másodszor is megy, azt bátran lehet repríznek nevezni.

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

Jajjj!— Mi annak a repríznek a neve. amely nem üt be?
— ?
—  Entreprit. — ö—

Aki maga is elhiszi
Titkár. — Direktor úr, szóval ezt az újdonságot a jövő héten is műsorra tűzzük.
Igazgató. — Szerencsétlen, hát már a maga fejét is megzavarták a kommünikéink?. . .

Szenzációs színházi hirek 
A drámai színházakban legközelebb olyan magyar darabokat adnak elő, amelyeknek nagy sikerük lesz és mégis többször kerülnek színre.
A kabarék igazgatói elhatározták, hogy a jövőben a legszigorúbb esztétikusokkal Íratják meg kommünikéiket.
Az operettszinházak ezentúl szintén foglalkoztatni óhajtják az öltöztetőnőket
A jónevíí szerzők, mint értesülünk, a közelmúlt tapasztalatai alapiám bebiztosították magukat baleset ellen.

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

Bukások évadjánA pesti színházak most már cseh szerzőkre szorulnak. Mi az? Hát már olyan — magyarul állnak?
-----------o ------------0-02 #— Hogy értik azt. hogy a korona kettőn áll?— Persze hogy kettőn áll: az arbitrazsőrökön és a faivédőkön. -------- o--------

Tehén-valutaMaximálták árát a képviselőnek.Enélkül az árak itt is égig nőnek.És mivel koronánk csak lefelé halad.Tehén-valutában szabták az árakat.Mennyit ér egy követ. ígv már megértem én. Eőri-Szabó olcsó. — ára csak két tehén.Egy tehén — Kunapé, mert olyan ösztövér,Sokoró — az három, mi ve! ő ió kövér.A pártnak elnöke lehet vagy egy tucat.A pártnak vezére megér tán vagv húszat.S így egy egész pártnak mi lehet az ára?Becsülöm lega’ább — egv tehéncsordára.
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Mese két kis angyalkáról,
akik nem tudtak megszületniKét kis pufók angyalka guggol fönt a magas Égben egy fehér felhőn. Az egyik öt év körülinek látszik: annyi idős is valóban, mert már öt évvel ezelőtt kellett volna megszületnie. De. sajnos, súlyos anyagi gondok miatt a szülők — az apa köztisztviselő volt — iobb időkre halasztották a gvermek világra jövését. A másik angyalka a nővérkéié, aki még csak pár hónapos s máris halvány reménye sincs, hogy valaha meglássa a napfényt. A két angyalka szomorúan beszélget egymással. A fiatalabbik azt 'mondia:— Nézz csak le. nővérkém, a Földre (neked már kinyílt a szemed), figve’d csak meg. mit csinál a mi szegény robotoló apánk?Az idősebbik angyalka hosszan, elmélyedve néz le a Földre, aztán csöndesen megszólal:

— A papa most veszi föl a fizetését az állami bélyegben válazó hivatalban. Elseje van. Szomorúan mered maga elé. Most' lecsüggedt fővel elindul. Első útia a puceráioshoz vezet, ahol hét hónapja fekszik már két galléria. mert eddig még nem tudta kiváltani. Most odaadja egész havi fizetését a két gal ér tisztításáért. Marad még egy kevés pénze, ezen a fűszeresné" negyedkiló sót vesz s útközben azt nvalogatia.Szünet. Sokáig hallgatva, mélv fájdalommal néznek egymásra a kis angyalkák. *Maid megszólal úira a fiatalabbik:— Nézz csak le. nővérkém, figve’d meg. varria-e már a babaruhát a mi áldott ió anyánk?Az öregebbik angyaüka újból lenéz és a szája körül szenvedő ránc vonaglik.— A mama a tíz év előtti kötényét alakitia át tavaszi kosztümmé. A papa mellette ül s a cipőiét tafpalja.Hónapok múlnak el s lenéz úiból az angyalka:—» Hallga csak. . .  A mama a papához bújik és pirulva valamit súg a fülébe. A papa arca hirtelen megnyúlik. Hova gondolsz? — kiált föl ijedten — mit csinálunk ebben a szűk lakásban avval a poronttyal? Hagyjuk jobb időkre.Az idősebbik angyalka most a nővérkéiéhez fordul s azt mondja:» — Azt hiszem, most rólad van szó.Az angyalka durcásan elbiggyesztett aikakka" vág vissza:
MINDENKI TUDJA

mi a világhírű

a legelterjedtebb, legjobb fertőtlenítőszer, baktériumölő 
hatását Európa legelső bakteriológusai elismerték. 

Szagtalanít. Nem mérgező.
- ^ =  NŐKNEK NÉLKÜLÖZHETETLEN ! 55S5-

— Miért éppen rólam? Talán éppen rólad?— Rólam? — feleli az. — Én már rég belenyugodtam, hogy itten öregszek meg.E pillanatban két gólya kelepe’ése hallszik a felük fölött. Epedve néznek föl. Ok értik, ki is hallgatják a gólyák beszélgetését.A gólyamama a gólya papához simul s ezt kelepeli:— Papa, én mamának érzem magamat.A gólya, a gverek-ügvnök. keserűen kérdezi:— Hová gondolsz? Éppen most, mikor olyan rosszul megy az üzlet? Tudod, hogy hónapok óta nem kapok megbízást gverek- vitelre. te’jes üzlettelenség van az egész vonalon. Az egyke- rendszer után a sem mi ke-rend szer kerekedett fölül. Hol vannak azok a boldog idők. mikor egvre kettőt adtam s mégsem
f i  A KA'S M 1 V AT A U]

7/ 1L
i u W —IL Ldobtak ki érte? Aztán mit csinálsz a fiákkal abban a szűk fészekben? Tudod, hogy milyen nehéz a lakáshdvatalná!’ kivárni egy úi fészket: öt éven át is állhatok a fél lábamon, amíg elintézik az aktámat.Most az idősebbik angyalka odafordul a nővérkéiéhez:— Halottad most már a saját füleiddel, hogy nem lehet semmi reményünk. Ha már a gólya, aki szállítja a gyereket, maga sem spekulál gyerekben, akkor bizonyos, hogy minket sem fog soha elvinni.A csöpp nővérke most dühösen fakad ki:És te még mindig hiszel abban a buta mesében, hogy a gólya hozza a gyereket? Mondd inkább azt. hogy a mi papánknak még bábaasszonyra sem .telik. CARÁM Y

Nem tudom, mit csináljak a lányommal. Rá se néznek a fiatalemberek, pedig már nagyon szeretném férjhez adni.— Tudja mit? Holzer-tői vegyen neki ruhákat és akkor mindenki rá fog nézni.



Magas iskola
Kedves Borsszem Jankó! Azt hiszem, a hatóság ismét bakot lőtt, mikor a koronát megkontremináló bankárok ellen eljárást inditott. Mert mit is csináltak ezek az emberek? Koronákat szállítottak ki a külföldre. Igen ám, de közben megakadályozták őket abban, hogy egészen befejezzék működésüket, fiiért ha mind kiszállíthatták volna a koronát akkor a külföld először csak vette volna, de aztán így szólt volna: „Minket ugyan nem lehet ugratni, vegye a frász azt a sok koronát!“

Azután meg: ha minden korona kint lett* volna, nekünk kellett volna visszavenni hogy legyen egy pár koronánk. No és az elképzelhető, hogyha mi a külföldre lennénk utalva és ott kellene koronát vásárolnunk, csak* jó pénzért adnák nekünk és alaposan fölvernék az árfolyamát.így megérhetném, hogy az ezerkoronásomért, ami összes vagyonom, százezer koronát is kaphatnék. Hogy ez a mi ügyetlen rendőrségünk milyen alaposan befuccsolt ennek a magas pénzügyi politikának! Tisztelettel egy ravasz finánc
szakértő.
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Apróságok a hétről
1. Nem azonosA lapokban gyakran olvassuk, hogy Olvashatatlan Aláirás közli, hogy nem azonos azzal az Olvashatatlan Aláírással, aki másfélmii iárd korona passzíva hátrahagyásával megszökött. Ugyancsak gyakori, hogy Arbitrázs M. Manó közli, hogy nem azonos azzal az Arbitrázs Manóval, aki tavaly Karlsbadban sikkasztás miatt főbelőtte magát és meghalt. Ilyen „Nem azo* nos“ című nyilatkozatok gyakran érkeznek a Borsszem Jankóhoz is. Most csokorba kötve, átadiuk azokat a nvi vánosságnak.Friedrich István közli, hogy nem azonos azzal a Friedrich Istvánnal, aki 1918-ban megvívta a Lánchidat.Nagyatádi Szabó István közli, hogy nem azonos azzal a Nagyatádi Szabó Istvánnal, aki a Károlvi-kormánvban miniszter volt.Zsirkav János közli, hogy nem azonos a „Tűz" című lap hasonnevű szerkesztőiével.Lehner István közli, hogy nem azonos Leiiner Istvánnal. „A Nap“ égvkori munkatársával.Eckhardt Tibor közli, hogy nem azonos Bethlen volt sajtófőnökével.Bethlen István közli, hogy nem azonos Eckhardt Tibor volt gazdájával.Rakovszkv Iván közli, hogy nem azonos azzal a Nádosv Imrévé1, aki országos főkapitány 1924-ben.

2. Debrecenbe kéne menni. . .
(Saiút politikai információnk.) Debrecenben a kormánynak 

rnasoss ki atásai vannak. Most is csak azért bukott meg a kormány által támogatott jelölt, mert még két ellenzéki időit is föllépett. De nem erről van szó. Másról van szó — es haendelt sich von was anders —. ahogy a sváb fajvédő választók mondják. Rossz a választójogi törvény! Megsértik a titkosságot. A

választási biztosok felbontották a lezárt borítékokat és e’olvas- ták a titkos szavazatokat. Csak a titkosság ilyen eklatáns megsértésével állapították meg. hogy Nagy Vincére majdnem kétszer annyian szavaztak, mint a két másik ielöltre.
9

3. Egy szakértői nyilatkozatEőri-Szabó Dezső tehénügvéve ka pascalban alkalmunk voh beszélni egy valódi szarvasmarhával, aki tejtermeléssel foglalkozik és mint i’yen őstermelő, maga is tagja az egységes pártnak. Mikor meglátogattuk, még iavában kérődzőit. Azt mondta, hogy az Eskütt-ügv még a gyomrában van.— Mit szól sváicerséged a parlamenti incidenshez? — kérdezte saját tudósítónk.— Egy marhaság az egész— felelte megfontoltan. — Egyszer a. nemzetgyűlés is eltaálta a szarva között a tögyit és most olyan nagy dolgot csinálnak az egészből. Mert miről van szó. kérem? Hogy végre ilyen marha-üggyel is fogla kozik a nemzetgyűlés! Nos hát ezt eddig is elvártuk volna attól a társaságtól, amelynek nagy része — most már köztudomású — nekünk, teheneknek köszönheti a mandátumát.— Örömmel látom. — folytatta — hogy az állatvilág sokat fog alkoztatia a nemzetgyűlést. Tavaly egy lovon vi atkoztak hosszú ideig, hogy vájjon kinek a portájára tért vissza, azután a ló- és sertéskivitel foglalkoztatta őket. nem is szóvá arról, hogy ma is sokszor előfordul a nemzetgyűlési naplóban ez a bájos kifejezés, hogy ..disznó'1. Annyit mondhatok, hogy a pesti lakosság kiuzsoráz bennünket, hiába várjuk a parlamenttől védőmet. Kétezer koronáért már egy liter tejet követelnek tőlünk. Drágábban nem szabad adni. kénytelenek vagyunk tehát töívizezni. . .— ön is?— Igen. én is fölvizezem. Egy liter régire egy újat adok. Nem vagyok kérem én olyan hatökör. mint azt az eilenzék gondolja, ha támogattam is a kormány jelöltjét. STELLA

k  D óri P á v a tin ta i L e g jo b b a k i SS
G----------------------------------

Vegyenek:
Építkezési üveganyagot,

ablaküveget,
kertészüveget,
Siemens-féle drótüveget,
üvegtéglát,
tetöcserepet,
üvegbetűt

TELEFON : 8 88

BOLGÁR PÁL nál
BUDAPEST,

V., AULICH - UCCA 8. SZ. 

<2__________________

A jelen zenéje— Mit szólsz hozzá, legújabban egy zeneszerzőből átved- lett pénzszerző bukott meg.-— Na. elég nagy szamár volt! Mert ha zeneszerző maradt volna és úgy szerezte volna a zenéiét, ahogy a pénzét, nem bukott volna meg. hanem bizonyára ünnepett operettkomponista lenne. _______  ___________
T A U R U S
PLAYER'S FAVORITE
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Strófák a hétről
A pénz nemeHogy a pénz milyen nemű,Nem tudtuk se mi, sem a hottentották. Most végre kiderült?, hogy n ő . . .  Hiszen — megrontották.

Zord időkRossz időket élünk,
0 alatt fagyunk.Pénzünkkel egy kicsit 
0 fölött vagyunk.

Ahogy a fajvédő szeretnéA villamos elütött valakit.A neve: Kohn Lipót.A fajvédő így szól: Jól van,Csak üsd a zsidót!
A tehénHogy inért nincs Budapesten tej. Most már tisztán látom,Mert ami a tehénből jön:Víz vagy — mandátum.

Pista az ágy alatt
Kedves Borsszem Jankó! A gyerekszobából nagy lármát hallottam az egyik délután. Bementem, hogv rendet csinaiak.~  Miért kiabáltok úgy? — kérdeztem energikusan.Játszunk, papa. — mondta a legidősebb fiam. aki tíz éves.— És mit játszotok?Világrészeket játszunk.— Hát ez meg mi? •Én vagvok Európa, a Magdus Ázsia, a Bandi Afrika, az Évi Ausztrália.— Na és a Pista? Miért gubbaszt ott az ágv alatt?Fiam komolyan felelt:— Pista Amerikát iátsza. de mén 

nincsen fölfedezve.

A  p á ly au d v a ro n

Peidl Gyula. — Melyik vonat indul most, kérem?— Hova akar utazni?— Én? Bethlenre.
Meggondolandó!Ha így megy tovább, nem enne-e praktikusabb a rendőrség fogházát a tágas tőzsdeterembe, a tőzsdét pedig a rendőrség fogházába áttelepiteni.
A

téli hidegben
igyunk

MEINL-teát !

BorsszemekA női erényt úgy szeretjük, ha mezítláb jár. Ha cipő van rajta, már gyanús. Valaki vehette . . .Csak dédelgesd a nőt. ne melengesd. Kimászik a kígyó belőle. Az sem ió. ha a nő túlokos. Az a legjobb, ha okosnak látszik. Némely nőtől nem lehet kérni. Mindenét odaadja.Azt fájlaljuk jobban, amit más talál s nem azt. amit e’- veszitünk. KARÁDI EMIL„PMEP W IM PASSING“
Egyesült ruggyantaárúgyár r.-t„

ezelőtt Meunier J .  N. Reithoffer. 
Budapest, VI., A n d rá ssy-ú t 8.
Telefon: 99-47. :: Sürgönyeim: Asbestos, Budapest
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Hát így is lehet

— Hiszen a vezércikket o'vasom.— Éppen azért. -------- «---------
Önálló töprengés— Vájjon hány tehén kellene ahhoz, hogy Eőri-Szabó Dezsőt újra megválasszák?

SZER K ESZT Ő I Ü ZEN ET EK

Kéziratokat és rajzokat nem küld vissza a szerkesztőség.
A Borsszem Jankó jelen szúrnát kedden, február 5-én zártuk 

le. — Tenyésztő. Utánanéztünk a politikai számtanban és ott azt találtuk, hogy ha 2 tehén =  egy kormánypárti mandátum, akkor 100 liba =  egy demokrata mandátum, 1 szarvas- marha ~  egy antiszemita mandátum. — Nimród. Van benne valami. Némelyik politikai bűnügy nyomozása azt a vadászkompániát juttatja eszünkbe, amelyik egy kis területen három nyulat tartott s a nyulakra csak vadászni volt szabad, de lelőni őket nem. Mikor aztán az egyik ügyetlen Nimród véletlenül lelőtt egy nyulat, büntetésből kizárták a társaságból. 
— Színlap. A tördelés lázas munkájában sűrűn megesik az ilyesmi. A beküldött színlap még a címben is hibás, mert az az előadás nem annyira a ..Csalódások44, mint inkább a . Tévedések vígjátéka44 lehetett. — H. Gy. Egyelőre nem biztathatjuk semmi jóval. Amit leirt mértföldes távolságban van poézistől, művészettől és közölhetőségtől. — Pesti bárd.

köhögés
ellen

$
zent István 

gyógymaláta 
cukorkátmert e tiszta malátakivonatból készült kiváló nyálkaoldószer lehetetlenné teszi a gégehurutot és köhögést.

Kapható minden jobb üzletben

Igazán kár volt a fáradságért, amellyel az utolsó esztendőkben elsütögetett szóvicceket enciklopédikus rendbe sorakoztatta. Az ilyen sommás reprízek még ebben az ötletszegény világban sem hatnak. Eredetit, csattanósat várunk öntől, aki hivatottságának már némi jelét adta. — --tője. Ebben a szellemidéző karcolatban csak az idézetek vannak meg, de a szellem hiányzik. Ne kövesse a korona példáját, — emelkedő irányzatot kérünk. — Habitué, ön Szerint nem is annyira az új színdarabok buknak, mint inkább a közönség nem bukik az új színdarabokra. — Pasas. Igaza van. A legnagyobb sikerű színház mégis csak a parlament, ott ugyanazok a vicces jelenetek százszor ismétlődnek és mindig viharos hatással járnak. Több levélről a jövő számban._______________________Szerkesztik: Molnár Jenő és Bér Dezső 
A szerkesztésért felelős: Molnár Jenő Kiadótulajdonos: Borsszem Jankó lapkiadó r.-t.Igazgató: Szekeres Rudolf______________________

k ö z g a z d a s á g
A M aevar-A m erikai Bank igaz

gatósága február 1-én a Földhitelbank 
székházában ülést tartott, melyen meg
állapította az 1923 évi üzleti év ered
ményét. Az elért tiszta nyereség 
661.269,986 koronát tesz ki. Az igaz
gatóság indítványt tett a közgyűlésnek, 
hogy az 1923. évi szelvényeket a Ma
gyar-Amerikai Bank és a Földhitelbank 
pénztáránál 500 koronával váltsák be.

A M agyar-Cseh  Iparbank r .-t. 
közli, hogv rendkívüli közgyűlése a 
legnagyobb kegyelettel és hálával em
lékezett meg elhúnvt alelnökéröl, Konn 
Albert Bódogról és annak az intézet 
fejlesztése körül szerzett rendkívüli 
érdemeit jegyzőkönyvileg megöröki- 
tettr. Ezután az alaptőke fölemelését 
700000,000 koronáról egvmilliárdra el
határozta. Minden 7 régi részvényre 2 
új részvény vehető át az intézet V ., 
isádor-ucca 6. sz. alatti pénztáránál 
részvényenként 11,000 korona egyidejű 
lefizetése ellenében.

Az elővételi jog ideiglenes rés?- 
vényelismervények után nem gyakorol

ható és ezért a legutolsó kibocsátás
ból még forgalomban levő ideiglenes 
elismervények a rendes pénztári órák 
alatt beváltandók. A részvényesek ál
tal át nem veendő, valamint azoknak 
föl sem ajánlott részvények egy ma
gasabb árfolyamon előnyösen nyertek 
elhelyezést. Ezen február 9-én befeje
zendő alaptőkeföiemelési művelet ered
ményeké^ az intézet kimutatott saját 
tőkéi majdnem 35 milliárdot fognak 
kitenni.

A „Flóra* Első  M agyar Stearin- 
gyertya és Szappan gyár r.-t. közli, 
hogy az 1923 decemb 31-én met tartott 
rendes közgyűlés határozata értelmé
ben alaptőkéjét 33.000,000 K-ra emeli 
föl olyképpen, hogy a részvényeseknek 
2:1 arányban elővételi jogot biztosit 
14,000 K lefizetése ellenében. Az e l 
vétel a Magyar Általános Hitelbank 
pénztáránál gyakorlandó. Az új rész
vények 1923—24. évre osztalékjogosul
tak. Töredékdarabokat nem bocsáta
nak ki.

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

Azok az előfizetőink, akik a rejtvényt helyésen fejtik meg, a következő ajándékokban részesülnek:1. négy darab „Mátra"-szinszappan,

2. egy nagy tábla 
Szerencsi csokoládé. f Í H k O l4 D E

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

4 egy nagy doboz „Óceán" 
cukrozott gyümölcs,

5.
6.

egy doboz

egy Sphinx-,,Bl-OZONE“ -készlet (egy üveg szájvíz, egy doboz kettős francia fogpor. egy tégely fogpaszta).7. egy nagy doboz 
„Virág"-féle dessert,

8. egy üveg „ Lysoform",

9. egy üveg

10. egy darab P. Márkus Emilia arcápoló szappan,

11. egy nagy 
üveg ZoZó 
kölni viz,

12. két pár Ber son-gumisarok (férfiaknak és nőknek),13. egy nagy palack RAPIDÜ L folyékony fémtisztitó szer,14. a Borsszem Jankó egy évfolyama (1917—1922. évekből).A Borsszem Jankó 2923. (5.) számában közölt képreitvénv helyes megfejtése: Fölhívás keriilgőreElőfizetőink, akik a Borsszem Jankó multheti rejtvényét helyesen fejtették meg, a következő ajándékokat kapták: 1. fiausner Lajos (Szeged), akinek négy darab „Mátra44-szín- szappant; 2. Fenyő Jenő (Esztergom), akinek egy nagy tábla Szerencsi csokoládét; 3. Volk Ede (Budapest, VI., Mozsár-u. 7), akinek tíz üveg Polgári Serfőzdéi Szent István dupla- malátasört; 4. özv. Wirth Edéné (Bafa), akinek egy nagy doboz „Óceán4* cukrozott gyümölcsöt; 5. Rózsa Imre (Nagy
tétény, Ó-ucca 28), akinek egy doboz „Ovomaltíne44 tápszert; 
6. Bauer Géza (Budapest, VII., Ilka-u. 38). akinek egy Sphinx- .,BI-OZONE“ -készletet; 7. Kalmár Endre (Budapest, V., Katona József-u. 28), akinek egy nagy doboz _Virág“ -féle

dessertet; 8. dr. Fehér Mihály, ügyvéd (Szolnok), akinek egy üveg „Lysoform“-ot; 9. Gerenday Béla (Budapest, VIII., Ullői-út), akinek egy üveg „Egma“ -likőrt; 10. Radó Bella 
(Budapest, IV.. Régi posta-u. 3), akinek egy darab P. Márkus Einilia-szappant: 11. Stein Sarolta (Budapest. VIII.. Orczv-ut 13), akinek egy nagy üveg ZoZó kölni vizet: 12. Ifjúsági Egy
let (Szerep), amelynek két pár Berson-gumisarkot; 13. Iparos
kor (Erdöcsokonya), amelynek egy nagy palack „RAPIDÜL44 folyékony fémtisztitó szert; 14. Központi Olvasóegylet (Mező
túr), amelynek a Borsszem Jankó egy évfolyamát küldi a kiadóhivatal._______________________________________.
P om padou r,
H á ro m  G rácia ,
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 
mlndan jobb 

cukorka-

•s csomega- 
karaskadés- 

ban.

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

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

Leoiobb csokoládé a Darmol-hashajtó
L e g o lc só b b  szó rakozás  !

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

25000 kor. II Az 1920. é v f .... 25000 kor. 
25000 „ „ 1921. „ . . .  25000 ,
25000 „ „ 1922. „ . . .  25000 „Az 1917. évf. a 1918. .  a 1919. „

HÓCIPŐ
S Á R C I P Ó  K A P H A T Ó

J A V Í T H A T Ó
NEUMANN GÉZA, Nagymező-u. 44 

n  vér- és nemi bete
gek részére .

b i l i  iiln n n -o lta s !
Rendelés egész nap. 

Rákóczi-út 32, I. em . I, a Rókus-kórházza l szem ben.

LÖFIZETEK ÖNNEK 
a BORSSZEM JANKÓ-ranegyedévre 120,000 korona névértékű elhasznált magyar bélyeg beküldése ellenében. JÁSZAI BORISRA bélyegkereskedés 
Budapest, IV., Kossuth Lajos-ucca 6.

E
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K itűnő  társaság

— No, Csuka bácsi, hogy mulattak a Szabóék estélyén?
— Köszönöm, nagyszerűen. Mesés ezüstevőeszközök voltak. . .  Ha még annyi lett volna, az is elfogyott volna. . .

H ó -  és s ar-cipő.
ïtgnSbbaeÏSport-é8 Gummiárúházban 
Szakszerű VII.,Király*ucca 39
javítások József 128—21

O V O M A U IN Ê A
MNDCNNAPI 

ClfT IZGALMÁBAN 

K1MCPÜU. lÁPAOTSZBVCZrr C D Ó S IT Ó JC
Br il lia n s o k a t , S & W .X T 'r

Székely Emil ékszerüzlete. (Terét-templommal szemben.) 
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