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Előfizetési ár Magyarországon : 
Negyedévre • • 1 6 5 0 0  korona

Telefon : Szerkesztőség és kiadó- • és
hivatal 138—&

Megjelenik minden vasárnap

I  Szerkesztőség

I  kiadóhivatal 
I  Teréz-körút 51

Z o ro  és H u ru

— Te, nézz csak h á tra ... Mit csináljunk, ha lefülelnek bennünket?— No hallod ! . .  Épeszűnek és józannak tettetjük magunkat.
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Mihaszna András
m. kir. röndér szemlélődéseiVan itt ész! Csak bizaJom az össi eréllben! Mer aki szömmeJ kisérti az én szömlélődéseimet. az a föesküvel '«igazolhat engöm. hogv mindönt előre mögiósolfcam. jobban, mint egv Jiba- zsíros médiiom. miszörént: ki iog sülni mindön gpztettvfesség — előbb vágy utóbb. Az első sütet mán tálalva van. Mer idő teüött ám abba. amíg összeböngésztük azt a sok eldugott akasztó- íapalántát mög mákvirágot. Valóságosan dugva vótak a titkos melegágyakba. hogv ne érié ükét a Zigasság napsugára. De azér kipiszkáltuk az öszves gombamerénylövöket mög az aprocitások gaztettvesseit. oszt egy pukétába öszvekötözve adtuk át a Zigasság szógálójának, a Juszticiha tésasszonynak. Mer ammán nem az én lezortom, hogy infer- nájják-e vagy igenyössen a csatáriiomos akasztóíára húzzák föl ükét. Ámbátor ennek is itt vóna az ideje, mer a Báli Miska utóggya unalmába mán maid iőkötötte magát. — hogy ki ne gvüjjön a gyadcoríatbul. Most mán mindönki láthattva. aki nem akar vak maranni. hogv a durrogó gomba nem túrós- gombóc, ahogy a vót főbelügyőr. a Lebenberger Kujon mi- liszter úr ü egzisztenciája kivallotta.így morfondérozok Máié Mátyás kamarádommal a sarki söntésbe. oszt ű röttentő csudáikozik. hogv miilen naccerüeti kinyomoztam a gaztettvességöket. Húztam egyet a hosszú lépésbül és okositó oskolát tartottam a zöregnek Tuggva-e kend, mi az a malterizácijó? Aszongya: „Hát hallani hallottam, hogy a ió malterhoz sok mész kö!l.“ No. mondok, emehhön mög sok ész köll. akit a naccságos tudós urak úgy hínak. hogv: szellem. Hát ebbül a íaitábul mink is idéztünk magunk elé öleget. de mindig kicsúsztak a médiiomok a keztvüs kezünk közű'. Biztossan sok libazsír vót a fülük mögött. De az igazi malterizácijó az. mikor a szellemöt mög is lőhet tettleg íogdosni — iültövön! Hát én mind öszveíogdostam ükét saiát- kezüleg, az öszves tárgyi bizonyítványokkal együtt. No, vót közte egy fene ásvánvkűasztaá. akinek a nehésségitül kivert a veríték, amíg becipeltem. Erre cirkaímazta fö! a vérbiró és vezérkari fölnök: a Márficsúr à haditervezetöt mög a pukka- nós ébredős óra szörkesztyüjit. Most mán együtt a banda, járják a bolondiát, oszt szimuláncsnak titulájják egymást. Hát a farsangba hagyom, hagy tombolázzák ki magukat. De a bűjt- jibe -  lösz még kutyára dér!Most mán néköm a billiárdos sikkaitók — bakatel! Mög az is. hogv a Pázmány küszent kezibül kilopták a rézbül való aranypásztorbotot. így még a nyomát se üthetöm — bot nélkül.Azér hát. öreg vakom, táncoljon kend be a Zrinvi-uçeai grillbe. — avagy kalitkába (a naccságos fölkapitány úr kéván- sága szörént). hogy emelje kend is az idegöníorgalmat a sok bombás hazafi között. M. m. r. m. 1.!

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

Szent Isten,erre nem is gondolt a rendőrség. . .  Márffv Józsefet, a nemzetvédelmi osztály vezetőiét letartóztatta. Micsoda könnyelműség! Ki védi most a nemzetet?

Memoár-áradat

— Most már aztán igazán kezdem nem tudni, kinek köszönhetem. hogv 150 százalékos rokkant lettem.
Ebredö-dalBeszegődtem az ÍMÉ-be vezérnek.Sok a dolgom, ott sohasem henyélnek.Fizetésem: 101 bomba. 7 gránát.Az alföldi brigádosok bevált iák . . .

A koronajavitás körülFölkérettünk a következő két nyilatkozat közlésére:I. Beavatott helyről eredő álhirek szerint a kormány mi- hozzánk akarja adni a rakoncátlan Koronát. Intézetünk presztízse érdekében kijelentjük. hogy ezt a tökéletesen iavithatat- lan fickót nem vagyunk hajlandók befogadni, már csak azért sem. mert kockára tennénk ve’e eddig elért sikereinket. Az 
aszódi iúvitó intézet.II. Budapest és az ország összes cipészmesterei kimondották, hogv cégtáblájukra ezen szók alá: „Itt iavitások elfogadtatnak*’ — oda fogiák írni: „Csak KáUav Tibortól nem." Mert amit eddig Kállav pénzügyminiszter úr meg akart javíttatni. az még mindig szégyent hozott azokra, akik vállalkoztak rá. A magyarországi cipészmesterek.Emigránsok, gyertek haza!

Sürgősen ki akarunk utazni, 
csináljatok helyet nekünk.

A megszorult föébredők

Nyílt kérdés Nagy EmilhezA *rafik árának horribi is emelése, a posta és vasút drágítása nem koronarontás, miniszter úr? Kiket méltóztatik ebből kifolyólag üldözőbe venni?
Móricka logikája— Papa. én tudom, hogv miért bolond az a Márffv?— No miért, fiacskám?— Mert. úgy látszik, kezd kijózanodni.

A kis valuta-szakértő— Te csirkefogó, hogy merted azt mondani, hogv csupa kettesed van ?. . .  Hiszen a bizonvitvánvod csak úgv hemzseg a négyestől.— Igen ám. papa. de én tudom, mi a rend . .  .En a Devizaközpont kurzusa szerint számítottam. Nem tehetek róla. ha a tanárok a zugforgalomban ‘sptkulá’nak. — Vájjon bajuk lesz-e, vagy 
csak elmebajuk?
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Strófák a hétről SakK torna  L o n d o n b a n
VasárnapVolt egv nap mégis.— KiTönös eset —Hogv nem a koronánk.Csak a hó esett.

Demokrácia?Wolff. Csilléri és Eckhardt,Vagyis a faii hegvpárt Nagyot kiált.Éltetve a demokráciát.Azt hiszem. — pardon, grácia! — ök a 3 demagógrácia.
A vég kezdetePainsav Macdonald úgy talália.Hogy ahogyan van. nem iól van! ügy látszik, a frank-brit szövetség Végül kiszenved angolkórban.

„A  gyilkos"Paulin] Béla ilv című darabiát Legközelebb a Magyar Színházban adják. Márffv József a cellából azt izente. Hogy nem vállalkozik a címszerepre.
Ez is valamiA tőzsde megint egv kis Javulást mutat.Az emberek, ha pénzüket nem is.De visszanyerik — bátorságukat.

A hang jogánMi lesz. ha a sok autó Kiszorítja a konflist? — Nemde.Akkor a kocsisok egy szép napon Bevonulnak a parlamentbe.
------------o ------------

Nyelvtani órán— Mondj egv módhatározót.— Tőzsde nyereség.— Micsoda szamárság ez!— Kérem, tanitó úr. otthon hajlottam, hogy a tőzsdenyereség határozza meg. milyen módban élhet ma az ember. Bethlen. — Ha te kiütöd az én parasztomat, én kiütöm a te parasztodat.
Tönödések

Seiffensteiner SolomontulO  Ezekrül o bombas iotia
eszembe o Simse Krén. okinek mesholto o 
felesése. Már ki is volt tőzve o temetés 
ideie és o faszoló nép kezdett iülekezni. de 
o fér svet nem tondit dk sehol. O Svond rák. 
o Simsetiil ed távoli rokon, vállaikozta rá. 
hódi ütet fülkeresi. Előszűr is o hdzot ko- 
tatta dt. Lement o pincébe, benézett o fé
szerbe. — nem tonálto. Oztdn fülment o 
podldsra. fiát ottand látio o Simsét. omint 
nádi buzgodailommal ölelget-sóholg at ed 

selédldnsyt. Fülhéberedve mondia neki o Svondrdk: ..Te gőz- 
ember, omi vádi! Oz o szerencsétlen asszongy fexik kiterítve, 
minsvár svün o pap meg o kántar és te ittend ileien ialdza- 
tosságt sindlsë. Nem kisül o szemed mogod előtt?" Felelt rá 
o Simse: ..Oz o nádi sapds. omi ensemet érte. ons.vira mes- 
zovorta engem, hódi már oztot se todok o fáidalomtut. hódi 
mit is sinálok.“  — Akaó-kakaó o Márffv meg o tübbi iilkos 
bonditák. 0  nádi fáidalomtul, omi érte őket oz első áldozotaik 
holdlávol oztot se nem tód iák, hódi tolaidonképpen mit is 
sélexenek. És ez o védekezésük éppend olejan őszinte, mint 
volta o Simse Krén tül.

Nem igaz,hogy a Szózat és A Nép szerkesztőin akarja gyakorlatilag kipróbálni a rendőrség a Márfív-Chriasti-iéle ..kakaóbombákatk*: hogy Bethlen István gróf kijelentéseit a fővárosi vá’asztási reform dolgában háromféleképpen lehet magyarázni;hogy Klebelsbers Kunó gróf a saitópörökben való állandó elfogla’tsága miatt lemondott mellékfoglalkozásáról, a kultusz- miniszterségről;hogy Szabó Dezső már odáig haladt a magyar nyelv elfelejtésében, hogy ’egújabb regényét héberül iria meg (viszont igaz. hogy a zsidókról irt és mondott becsmérlő jelzőket már el- f elejtette):hogy Kdllav Tibornak ötlete támadt a magyar középosztály megmentése érdekében;hogy a,z ötkitüntetéses, nyomorék zsidó hősök vitézi telket kapnak a numerus clausus arányában;hogy Héiias Ivánnak hosszú időn beiül kedve volna nyilvánosan szerepelni:hogy a stréber méltóságos urak még most is tömegesen ostromolják az Ébredők Egyesületét fölvételük végett:hogy a pesti nők a dohány árának újabb emelése miatt lemondanak a cigarettázásról: àhogy a képviselők fizetését az aranyvaluta (valódi értekezés) alapján leszállítják.
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A villamos oknyomozó történeteBudapest területe emberemlékezet óta tele volt apró sánca és zöld házikókkal, melyek azonban helyüket sohasem változtatták meg. Ebben a tekintetben tartják a rokonságot a mai villamossal. Nagyon valószínűnek tartjuk, hogy a villamos őse a mai mozgathatatlan házikó volt. Régi történetírók munkáiban azt a különös állítást találjuk, hogy a mai mozgathatatlau villamos a vas-korszakban még néha megváltoztatta helvét Hogy mi bírta rá a nehéztestű házikót arra. hogy helyéből elmozduljon. erre vonatkozólag megoszlanak a tudósok véleményei. Vannak egyesek, akik amellett kardoskodnak, hogy a hajtó erőt az a sok keserű vizet fogyasztó egyén szolgáltatta, aki a házikó állandó vendége volt. Egy másik csoportja a tudósoknak a ..lógási elmé’etet44 vallja. Ez abban áll. hogy a pesti közönség, amely a házikó díjszabását el akarta bliccelni, itt is a lógáshoz folyamodott, ami elől a házikó el akart menekülni s így kénytelen vo’t megindulni. Igen ám. csakhogy a sínpár jelenléte ezt az elméletet megcáfolni látszik. A sínpár keletkezéséről másik hipotézis van. Ez azt állitia. hogy a

villamos már embriókorában is gázolt s a sínpár a sok levágott s eltörött emberi lábhoz készített sínpárból alakuh ki. Egyik komoly tudósunk azt vitatja, hogy először volt a vite^díi- föíemelés s ez emelte előre a síneken a viliamost. Vannak, akik fantasztikus szómagyarázatokkal akarják megfejteni a villamos lényegét. Ezek a ..gázol44 szóból indulnak ki. amely már az ősi nyelvben is megvolt s azt állítják, hogy ez a gáz hajtja a villamost. Gépészmérnökök tanulmányai szerint a villamost a hetikártyákon átfúrt lyukak segítségével hajtják. Tudniillik ezeken a lyukakon levegő nyomul át. mely a villamos aljában fölszerelt szellentvűn átömölve nógatja előre a

kerekeket. Mások azt vitatják, hogy az infámis sárga skatulyát hasba rúgásokkal terelik egyik végáromástól a másikig. A villamos mai formájában közlekedésre nem igen alkalmas, bár vezetői magukat röviden ..közlekedési vállalkozóknak1* nevezik. Vállalkozóknak inkább az utasokat lehetne nevezni, akik sokkal merészebb vállalkozásba fognak, ha a Körút és Rákóczi-út sarokig akarnak utazni, mintha az északi sarkig akarnának eljutni. Egy dologra azonban kitünően beválik a villamos. Leány- szüléseknél elsőrendű, pótolhatatlan szerepet játszik. Az apa ilyenkor fogja újszülött kislányát, villamosjegyekbe bugvo-

lálja. fölszál! a sárga skatulyára s kér egy gyermekjegyet: a ka^z a benne levő lyukasztó ösztönnél fogva olcsón fülbevalónak való lyukat fúr a csecsemő mindkét fülébe. CARÁM Y-------- o--------
Borsszem

Miért esik folyton a korona és ha már esik. mért nem esik 
a zsebembe? --------»---------

Talán így csinálnák...
Klebelsbenz Kunó gróf a parlamentben kijelentette, hogy nem helyesli a numerus clausust.
fioyos Miksa gróf Kaposváron azt mondotta, hogy elitéli a numerus clausust.Miután a kultuszminiszter nem helyesli és a kormánypárt egyik tekintélye elitéli: tehát van numerus clausus.Ha he1 veseiné a miniszter és dicsőítené Hoyos. akkor nem 

lenne?Jó lenne megpróbálni!

— Vájjon még meddig járatja Kállav a koronával a 
(0*0) kettőst?

Mindent fordítva— Nem értem, mért emelik folyton a tej árát. Hiszen a közgazdaságtanban úgy tanultuk, hogy ha valamely értéket, árút vagy terméket folyton szaporítanak, annak éppen ellenkezőleg. lemegy az ára.— Ebből még nem derül ki semmi.— Dehogy is nem! A teiie! ugyanazt teszik, amit a részvénytársaságok az. alaptőkéjükkel: állandóan fölvizezik.-------- o --------
Borbélyvicc— Mit vág a borbély, ha egy szép napon IeszáLitanák a borotválkozás árát?— Barátságos arcot. -------- o--------

A gyógyszer— Csak már végre kitalálnák a drágaság gyógyszerét!— Csak azt ne. mert a gyógyszer a legdrágább. — Vájjon még meddig járatja Kállay a koronával a (0*0) kettőst?
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A tenger is Nem is olyan lehetetlen
Tiz napin sima vált a tenger 
S ma izgatottan háborog. 
ö  is csak olvan. mint az ember. 
Megiinegn.vergelik cifra bánatok.

Tiz csöndes napig féken tartott 
Minden szenvedélyt. izga habtarait 
S im. most vadul ölelgeti a partot. 
Robogva rohan rait a raita-rait.

Máig a messzi Asszony volt szemében: 
Álmodva nézte az eget.
S most a partot őst romol i a kévéi ven. 
Mert az eget elérni nem lehet.

Tiz napig álmodott a tenger.
Most csókolja a partot s énekel.
A tenger is olyan csak. mint az ember: 
Arról álmodik, mit nem érhet el.

ANDERSEN G Y Ö R G Y
u -----------

A név kötelez— Róth és Kormos azért bukott 
meg. mert már a nevük is hazárdjátékra csábította őket.— A nevük?— No igen: rouge et noir.

Bál után— Mit csinálsz, édesem?— Felöltözöm és lefekszem. — Tudja, Mari néni, attól félek, maholnap elfogy Budapesten a levegő is. 
—■ Ne mondja mán ! . .
— De bizony mondom, hiszen annyi ember él belőle. .

Reb MenachemCziczeszbeiszer
válogatott átkozódásal— Végső kéccségbeesésedbc o Káüoy 

Tibor oreságtul küUiün neked várni ed 
mentüideát!— 0 vitézi szék bálián nézzenek tége
det zsidónak!— Ebbe o nodi drágoságbo vigosz- 
tolia meg tégedet, hódi von volomi. omi- 
nek folton leiiebb medi oz értéke: tűled 
o drágo feleségnek!— Lediél túl o kenyered iován és omi 
még hátrovon. őzt becsöletes monkávol 
külliün neked megkeresni!— Sózzák o nyokodbo ed valutasiber 
láng.vát és sak késűbb tudd meg. hódi oz

éveit is zug-árfoliamon küll számítom! ____ _
ValorizációGúnyosan mondta Horatius:— Risum teneatis. . .Ma komolyan mondaná a bankároknak:— Visum teneatis. . .  — mert sohasem tudhatják, mikor kellszökniök.

Szobor vagyok, de f á j . . .PÁZMÁNY PÉTER. — Milyen k á r!. .  Éppen most lopták el a kezemből a pásztorbotot. Annyian élnek vissza a kereszténységgel. hogy most lenne igazán szükség pásztorra és botra. o--------
Elkésett háborús adoma

Kedves Borsszem Jankó! Egy oroszlengyel zsidó, aki a Ma- zuri-iavaknái századparancsnok volt. Hindenburg rettentő előnyomulása után ezt a telefonos parancsot kapta:„Ügyünk megbukott. Le kell tenni a iegyvert.“A századparancsnok visszatelefonált:„Mi az. hogy megbuktunk? És ha én a feleségem neve alatt tovább harcolok? . . .“  ________________________________________
G -------------------------------------

Vegyenek:
Építkezési üveganyagot,

TELEFONi 8-88

BOLGÁR PÁL-nál
BUDAPEST,

V., AULICH-UCCA 8. SZ. 

<2________________________________

ablaküveget,
kertészüveget,
Siemens-féle drótüveget,
üvegtéglát,
tetöcserepet,
üvegbetűt
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A  B Á toí^ /VO ZS/\-O So K -
f?l=G-J /V/FJg-

A Borsszem Jankó házi vészbírósága előtt
Vádlott: Márffy JózsefKözel két évi szünet után megkezdődik a vádlott kihallgatása. Vádlott épe’méiűséget szimulál.

Neve? A kurzuslapok szerint: eddig Márffv József, előállításom után Márfii József, az első terhelő adat után Márfi Jó zsef, az itéletkihirdetés előtt Márfi-Morgenstern Jakab József.
Vallása? Antiszemita.
Fala? Rendben.
Éveinek száma? Remélem, csak é’etfogvtiglan. S ebbe is beszámítják a vizsgálati fogságot.
Hol született? Bombav-ban.
Mikor? 1890 január 7-én délelőtt 10 óra 26 perckor. Óraműre beigazitva.
Mi a véleménye a fővárosi választásról? Robbant érdekesnek találom.
Szeret színházba tárni? A Fővárosi Operettszinházban mindig bombásan érzem magam.
Ki a kedvenc művésznőié? Bombaszögi Frida.
Melyik a kedvenc színdarabja? A törpe gránátos.
Mi a kedvenc jelmondata? „Szív küldi szívnek szívesen...“
Mi a kedvenc parfőmje? A bűzbomba.
Mi a kedvenc étele? Bomba tojással.
Mi a kedvenc s.vümölcse? A gránátalma.
Mi a kedvenc itala? A nitro-glicerin.
Mi a kedvenc színe? Vérvörös.
Mi a kedvenc népdala? ..Kitették a holttestet az udvarra...“
Ki a kedvenc szónoka? Héiias Iván. Mert ő olvan bombasztikusán tud beszélni.
Mi a kedvenc köszöntése? Az. ami a bányászoké: „Jó  sze- Iencét!“
Hős y  szeretne meshalni? Agyban, párnák közt. . .
Melyik a kedvenc városa? Chriastiania.
Melyik a kedvenc folyója? A Maros (i).
Melyik a kedvenc ékszere? A gránát.

NACCSAGA!ÉN CSAK

Melyik sportot szereti a les jobban? Súly-, diszkosz- és gránátdobást.
Mit tud a védelmére fölhozni? Tettemet beszámíthatatlan állapotban követtem el. Vallomásomat visszavonom, mert: bolond likból bolond szél fűi.

( A iesyzökönyvet vezette: S TE L L A )-------- o--------
Férjek dicsekszenek— Az én feleségem olyan nagyszerű asszony, hogv ami pénzt a kezébe adok, az megduplázódik nála.— Akkor még sokkal különb az én fe’eségem. Van olyan dolog, amit ha a kezébe vesz, húszszor annyi lesz belőle.— Ugyan! Hogv lehetséges ez?— Hát például tegnap is egy porcellánedénvt vágott hozzám és húsz darab lett belőle.

Kedves Borsszem Jankó!Igaz az a hír, hogv a Schwartzer-szanatórium részvényei azért drágulnak, mert sorban elfogják a bombagvárosokat? Tisztelettel! esy mesiiedt kontreminőr.

— Irigylem a politikusokat. Azok kifordíthatják a  köpönyegüket. Bezzeg a feleségemnek úi köpeny kell tavaszra 
Holzer-t6\.
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A z  önérzetes star

Borzasztó lehet a férjeddel ! Azt hallom, állandóan féltékenykedik rád és minden ok nélkül. Minden' ok nélkül ? Arról nálam szó sem lehet !

p > .
r 1 ~

B O N B O N N I È R EAmsterdamban öt mázsa dinamit fölrobbant. Magyar fai- kakaóvédő körökben azt tartják. hogy ez a híres hollandiai kakaó szimpátiáidnak eklatáns megnyilatkozása a magyar fai kakaó mellett.
Még azt mondják . . .Mo’nár Ferenc is vokol-çévet konstruált, még hozzá vörös alapon és mégis csak Chriastit vonják felelősségre, mert pokolgépet csinált. És még azt merik mondani, hogy Magyarországon dühöng a reakció. -------- ©--------

BorsszemekMint hírlik. Márffy József, a telepatikus fenomén. aki képességeit eddig tőzsdetippek elcsípésére használta, most László Lászlóval közös szeánszra készül. De tekintettel arra. hogy Márffy antiszemita gyomra nem veszi be a libazsíros kóser vattát, diétát fognak tartani és kakaós lőgvapottal termelik ki a fai szellemet.
•Úgy látszik, mégsem olyan veszélytelen az az csiriz, ame'y egyes failapok szerint a bombákban volt. mert a küldök alaposan megragadtak benne.Márffy azelőtt a bombát adta. most meg a bambát adia. Bár az előbbi is olyan rosszul sü t volna el. mint az utóbbi.
*A rendőrségen egereket és patkányokat látott Márffy. Talán csak nem a kurzus agyonekrazitozott halójáról menekülő patkányok voltak azok. amelyek lázas látomásaiban eléie villantak?

Minden ember rászorul egyszer a részvétre. Aki megnősül, előbb, aki meghal, utóbb.A rossz asszonytól a férfinak van oka félni. A veszedelmes asszonytól — a nőnek. mitesser, tág pórus ellen leg
biztosabb szer az epegyógy- 
szappan és Comedo-arcvíz.C v A M i Á  májfolt és b ő relszin  eződés ellen 

egyetlen szer a Pigment-kenőcs.a ráncos arcot frissé, üdévé, ham- v í b C  11  V I  vassá teszi.
Beszerezhető :

Schadek Antal
kozm etikai m űterm ében, 
IV , Váci ucca 12, félem elet

Mindennemű szépséghibák 
szakszerű kezelése



8. oldal BORSSZEM JANKÓ 7. szám

— Mi az? Hát már itt is sort kell állni?
Ibsen, a HenrikPolgár Henrik szépen összehajtogatta a nadrágját a vasalás szerint, fölhúzta az óráját, ejnye, einye. már ennyi 'enne. na gyorsan az ágyba, mert holnap korán reggel ki kell menni a telepre. Szokása szerint még olvasni akar. elő is veszi a Magyar Színpadot, amelyet este a színházban vett. de meggondolja magát. nem. nem lehet, korán kel fölkelnie, hát eldobja a Magyar Színpadot, hogy az olvasásra szánt 10 percet is lespórolja az alvás javára, na oltsuk csak szépen el a lámpát. Fázósan a nyakáig húzza a dunyhát és előkészületeket tesz az ela vásra. Utoliára még megigazítja a vánkost a feje alatt és iehúnyja a szemét. Minden a legjobb úton van. még átvikan az agyán pár kép a John Gabriel Borkman utolsó jeleneteiből, amelyet este látott, az e alvás küszöbén még egy ébrenlevő agyrekeszében elgondolja, hogy milyen nagy művész is az az Ib sen ... és itt megtörtént a baiMert Polgár Henrik, mint rendszerető és tisztességtudó polgár. nem tartotta illőnek, még fé álomban sem. csak úgy ko- mázni a nagy Ibsennel, hanem, ha már kimondta a vezetéknevet. a keresztnévvel sem akart adósa maradni a nagy embernek. Ibsen . . .  Ibsen . . .  Ibsen . . .  Ibsenibsenibsen - . .  na. hogv is hívják? . . .  Érzi. hogv most vagy soha- Most kell szinte ön- tudatlanul ráhibáznia a keresztnévre, amikor még nem gondolkozott rajta, most kell mintegy .ösztön szerűen a vezetékneve me'lé helyezni a keresztnevet, mint ahogy az ember a lakáscímét szokta gépiesen dhadarni. hogv Kisstáció-ucca 145. IV. emelet 22. Még egy próba. Ib se n ... Ib sen ... Ibsenibsenibsen... Ibsen.-, jaj. vége! Most már érzi. hogy így nem megy. Pedig egy negyedórával előbb még olyan biztosan kivágta volna, mint a saját nevét.Ekkor eszébe jut. hogy mit is bánia ő. hogv mi a keresztneve annak az Ibsennek, az sem törődik az övével, tőle hívhatják Salamonnak is. Ibsen Salamon, nem rossz, de most már el ke ! aludnia, tőle Ibsen akár föl is fordulhat, ia igaz. már meg is halt. úgy kell neki. nahát aludiunk. Megint lecsukja a szemét és iparkodik belesvindlizni magát az alvásba. Azért az utolsó percig reménykedik, hogv mégis csak eszébe jut, mert azért mégis csak dühítő: maid hirtelen az a meggyőződése támad, mintha most a legnagyobb könnyedséggé' eszébe iutna. ha gondolkozna. erre megijed, hogv közben elalszik és elszalasztja a kedvező alkalmat: tényleg a nyelve hegyén van a név. szinte csodálkozik raita. hogy még nem mondta ki. az az érzése van. mint amikor az embert a tüsszentés kerülgeti és már tátott száiiai’ és szemmel nekimered az ember, mire a tüsszentés visszabújLk az orr felső részébe és nagyot csavarint a nedves börtönön. Minthogy Polgár már úgyis visszapotvogott az ébrenlétbe. most már dühösen tömi kezdi a fejét. Különböző keresztneveket kezd Ibsenre próbálni. Ibsen János. Ibsen Emil. Ibsen V ilm o s... elmond vagy harminc férfi kérész tnevet, előszedi összes rokonait és ismerőseit Athanáztói — Zuárdig. Hiába.

I MlNDENKI TUDmi a világhírű IJA I

[l y s o f o r m
9 a legelterjedtebb, legjobb fertőtlenítőszer, baktériumölő 1 1 hatását Európa legelső bakteriológusai elismerték. 1 1 Szagtalanít. Nem mérgező. H 
1 — NŐKNEK NÉLKÜLÖZHETETLEN ! ------  |

Maid az a határozott meggyőződése támad, hogy ..A’’ betűvel kezdődik a név. Ibsen Albert. Ibsen Aladár. Ibsen Alfonz. •. hopp, persze, hogy Alfonz, nahát, hogv ez nem jutott előbb az eszébe. Na, csakíiogy megvan. És most elalszunk.Félá’ómban azután az jut eszébe, hogy Daudetnek Alfonz a keresztneve, ijedten riad föl. az ..Alfonz44 inogni kezd. maid eszébe jut ugyan, hogy attól még hívhatják Ibsent is ígv. de a félperces kéte kedés határozottan megtépázta az ..Alfonz44 nimbuszát és két perc múlva kétségbeesetten iön rá. hogy az ..Alfonz44 is csak olyan Salamon, mint a többi rosszul szabott név. Hát akkor mi a fene! Most már fuccs az alvásnak és érzi, hogyha nem jön rá. akkor mehet másna/p a Lipóttelepre. Eszébe iut. hogy megnézheti a Lexikonban. Mié őtt rászánná magát, hogy fölkeljen a jól átmelegedett ágyból, még egyszer rettenetesen megerőlteti az agyát, hátha m égis... Ibsen.*. Ibsen... Ibsen. Mo . . .  Bé . . .  Ká . .  • R i . . .  végül is belátia. hogy minden erőlködés hasztalan és elkeseredetten mászik ki az ágyból. Elbotorkál a könyvszekrényig, ahol ráiön. hogv épp az a kötet van kölcsön a sógoránál, amelyik „Ibrik—Iszalag*4 című. hát káromkodva vándorol vissza a kínfészekbe.A feie már kóvályog a sok névtő’. lassú őriöngés kezdi ki. félpercig az a meggyőződés makacskodik benne, hogy Ibsent Mariidnak hívják, kétségbeesetten forgolódik egyik oldaláról a másikra, izzad, szívdobogása van. epebántalmakat kap. már kezdi nem tudni, hogy min is töri a fejét, őt híviák-e John Gábrielnek, vagy Borkmant Ibsennek, öngvilkostervek villannak föl eiőtte, úira végigéJi az életét, eszében az az évszám. amelyik miatt az érettségin megbukott történelemből, eszébe jut annak a vidéki hotelportásnak a neve. aki őt következetesen méltóságos urazta és akinek ezért dupla borravalót adott, eszébe jut gyermekkori imádsága, eszébe iut az a görög szó. hogy ,.e porén onto4*, amelyről 15 éve azt sem tudta, hogv a világon van. csak éppen a saiát keresztneve nem ötlik az eszébe, amely pedig rögtön rendbehozná a dolgot és nem gondol a szegény Magyar Színpadra, amelyet 10 perc alvástöbb- letért félredobott és amelyben ott gunnvaszt szépen kiszedve, hogy .........színmű, irta: Ibsen Henrik.**Hajnali ötkor már teljesen apathikus. rettenetesen álmos, már el is felejtkezett arró1. hogy tulajdonképpen miért is van fönn. nem gondol már semmire. A szemei leragadnak. — milyen nagy művész is az az Ibsen Henrik — mormogja a világ legtermészetesebb hangián és fél perc múlva úgy alszik, hogy ködös norvég sírjában is megirigyelné tőle nagy druszája, 
îhsen a H e n r ik . H U M É R O S Z
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Igaz, elestem...
Igaz. elestem az életuton 
Es soha én már nem iutok tovább. 
Hiába hív csal felhőrongy mögül 
Égő szemeá egy lépéssel oáább:
Többé nem tuáok előre menni.
Sebzett lábamra föl nem állhatok. 
Elterültem a földnek porában.
Erdő lombjain túl nem láthatok.
Csak sejtem messzi, távolban a célt.
De a kovához nem lelek acélt.
Szikra nem pattan többé a számra. 
Pillantásomban nincs ott a lélek 
S az éjszakától remegve félek

Pedig jön. érzem, már a sötétség. 
Gyászos fátvola lebeg feketén.
Vihar nem izzik kihűlt méhében. 
Szürkén gomolyog a felleg föléin.
A semmiségbe halkan betakar,
Ahol nincs álom. szerelem tavasz. 
Hideg némaság ölébe ragad 
S rám a december bús tele havaz, 
fgy kell elvesznem csöndben, szótlanul 
Lassan a fejem le a földre hull. 
Szeretném hinni: van föltámadás.
I)e hogy nincs, régen. iái. régen tudom... . .  .Igaz. elestem az életuton!

K ESZTYŰ SBE BA LO G M ARGIT

Szegény emberek bankja

— Erre van az út, ni ! . . .  Aztán mit visz abban a zsákban ?— Tanitóbank-részvényt viszek, túl akarunk adni rajta.— No, ezért minálunk se kap egy Vaseket se.
BO RSSZEM  JANKÓ A SZÍNHÁZBAN

Ha így megy tovább. . .
(Egy színházi kommünikéből)A Modern Színház legközelebbi újdonsága „A sárga cipő- füző“ című fantasztikus dráma lesz. A darabot Bukovszky Kázmér irta és egy ismert bukméker rendezi. A cselekmény Bukovinában játszódik. — o—

Színházi visszhangÉn. — Mit csinál Bus-Fekete, akinek darabjáról azt írták a lapok, hogy nem sikeres? *A visszhang. — . . .  keres.

Kézzel és lábbalVan a Blaha-szinházban egv fiatal, előnyös megjelenésű színésznő, akinek nagyon tehetséges lábai vannak. Egyéb művészet hijián ezekke’ a csinos végtagokkal igyekszik meghódítani a közönséget. Epésen jegyezte meg róla Vaály Ilona 
Szirmai Imre előtt:— Direktorkám, ez a nő mégis csak szakácsnénak való. nem pedig szinésznőnek.__Szirmai derűsen dörmögve válaszolt:— Drágám, a szőnyegen forgó hölgy nem való szakácsnénak. Nem pedig azért, mert a szakácsnék a kezükkel főznek . . . _______

SS D óri P á v a tin tá i L e g jo b b a k ! K
Szintén z e n é s z ...Németországban az új stabil valutának Goldmark a neve. Kiváncsiak vagyunk, hogyan fogiák nálunk elkeresztelni az airanykorohát. Csak nem Zerkoiv/íz-nak?

Jól akar lakni? Olvassa végig a közélelmezési miniszter külföldi utazásairól szóló híreket
Oh jaj!Meghalt Mátyás király, — Zürichben jegyzik a koronát.

A
MMDCNNAPf 

tl£T  IZGALMÁBAN 

KJMCDÜU.fÁDAOTSZSVCZn C D Ó S IT Ó JC

Az „egyiptomi" panaszaMegdöbbenéssel olvastam a lapokban, hogy Szabó Dezső. ..Az elsodort faiu“ szerzője, akinek büntetését pedig leszállí
tották. kijelentette, hogyha nem mentik föl. eltagadja, hogy valaha is magyar volt és leteszi a tollat. Hát akkor mit szóljak én, akit folyton fölemelnek! Ha ez így tart továbbra is. akkor én meg eltagadom, hogy valaha is egyiptomi voltam, aminthogy nem is voltam és elmegyek hulló falevélnek. Egy 
elsodort ..egyiptomi dritte Sorteu.
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® ®  SZER K ESZT Ő I Ü ZEN ET EK

Kéziratokat és rajzokat nem küld vissza a szerkesztőséi;.
A Borsszem Jankó felen számút kedden, február 12-én zár

tuk le. — —cén. Az egyik ötlet nagyon találó. — P—s. Az egyik rébusz más formában jönni fog. — Cs. J. Nem alkalmasok. — Egérke. Ejnye, ejnye, hát a hires fő-ébredő már magától is megijed? FurcsaV mikor a patkány az egértől fél. — 
—tője. Többet kérünk, hogy válogathassunk. Egyből nem lehet, pláne ha egészen személyes jellegű a tréfa. Azt az ú. n. irót nem ismerjük, egyetlen sorát sem olvastuk, tehát ki sem szerkeszthetjük. — Nyírség. Van benne valami. Ez a mi szerencsétlen pénzügyi politikánk már hónapok óta úgy fest, mintha nem is Budapesten, hanem a kállai megyeházán csinálnák. — Márffy. Már fiatal! — Fribor. A „Szernek44 című erő-

PÁLMA
K A U C S U K  - T A L P v é D <5 
és K A U C S U K  -SA R O K #

TESSÉK ÁRJEGYZÉKETkérmi

teljes, ha nem is művészien kidolgozott, azonban témájánál fogva nem nekünk való. A szatíra terén való kiruccanása reménységgel biztat. — F—k. Szatírának elég kemény, de savát-borsát elfelejtette megadni. Hadd jöjjön a csattanósabb folytatás! — Dr. G. B. 1. Az egyik élcbe földrajzi hiba csúszott. Trianon nem szakította el tőlünk azt a vidéket. 2. Némelyik mandátum megszerzéséhez még két tehén sem elegendő. ha nincs hozzá a jelöltnek elég „nagy disznaja44. — 
R. E. (Baja.) Egyik változatában már megjelent s így könnyű lenne kitalálni. — Gyanakodó. Ha Márffy Józsefet Marmor- stein Izidornak hívnák? Ujjé, de sokat kellene fizetnie, hogy némely fajvédő lapok olyan keveset Írjanak róla. mint Márffyról. — Duma. Automobil-cégeket elvből nem ajánlunk, új automobil-tulajdonosok nevét undorból nem közöljük. —- 
Tözsdés. Az a mondás, hogy „kétszer ad, aki gyorsan ad4 , tőzsdei ügyletekre nem vonatkozik. — Szóviccelő. Sose féljen! A legrosszabb esetben — amnesztiát kap. — K—ffy L. Kettőt fölhasználunk. — 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_______________________

■ «  a i  fköhögés
ellen

$
zent István 

gyógymaláta 
cukorkát,mert e tiszta malátakivonatból készült kiváló nyálkaoldószer lehetetlenné teszi a gégehurutot és köhögést. ^

Kapható minden johb üzletben.

iganyt, hamis fogat, 
aranyat, platinát

legdrágábban veszek

GROSS ANTAL
JOZSEF-KÖRUT 23, félemelet

Dr. FAITH ALFRÉDautomobil-betegszállitó vállalata
BUDAPEST, TERÉZ-KORUT 44. TEL. 173-16

hírlap- és könyvterjesztő vállalat

Subolicán (Szabadkán)elvállal a világ összes lapjaira 
előfizetéseket és hirdetéseket
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Azok az előfizetőink, akik a rejtvényt helyesen fejtik meg, a következő ajándékokban részesülnek:1. négy darab „Mátra"-szinszappan,

akinek egy Sphinx-„BI-OZONE“-kész etet: 7. Vágó Edith (Bu
dapest. IV.. Koronaherceg-u. 2). akinek egy nagy doboz „V.irág“-féle dessertet: 8. Fein Jenőné (Budapest. VII.. VYess, - lényi-u. 62). akinek egv üveg ..Lysoform“-ot; 9. Papp Jenő 
(Miskolc), akinek egy üveg ,.EGM A“ likőrt: 10. Szabó Szidi 
(Budapest. VI.. Király-u. 82). akinek egy darab P. Márku Emilia-szappant: 11. Ivánvi Mária (Budapest. V.. Szeméi y nők- ucca 16). akinek egy nagy üveg ZoZó kölni vizet: 12. G.vurko- 
vits Imre (Rákoscsaba. Kossuth Laios-u. 16). akinek két pár Berson-gumisarkat: 13. Léva y  Aladárné (Budapest. IX.. Gróf Haller-u. 28). akinek egy nagy pa ack ..RAPIDÜL** fo vékony íémtisztitó szert: 14. Hildebranth Ama né (Budapest. VII.. De* hány-u. 72). akinek a Borsszem Jankó egy évfolyamát küldi a kiadóhivatal.

2. egy nagy tábla 
Szerencsi csokoládé,.

3- 10 üveg Szent István duplamalátasör. 
a Polgári Serfőzde gyártmánya (házhoz szállítva),

4. egy nagy doboz „Óceán" 
cukrozott gyümölcs.

5. egy doboz
TÓOVVIOVl ' • * i

íVOMALTOiE
A I f C J O » »  T A  V  S J

6. egy Sphinx-,.BB O Z 0 hiEu-készlet (egy üveg szájvíz, egy doboz kettős francia fogpor. egy tégely fogpaszta).7. egy nagy doboz 
„Virág"-féle dessert,

8. egy üveg „Lysoform",

10. egy darab P. Márkus Emilia arcápoló szappan.
11. egy nagy n f C J l

üveg ZoZó
kölni víz, t G i & S x f

12. két pár Berson-gumisarok (férfiaknak és nőknek),13. egy nagy palack RAPID O L folyékony fémtisztitó szer.14. a Borsszem Jankó egy évfolyama (1917—1922. évekből).A Borsszem Jankó 2924. (6.) számában közölt képrejtvénv helyes meefejtése: p a p i t a , á rElőfizetőink, akik a Borsszem Jankó multheti rejtvényét helyesen fejtették meg, a következő ajándékokat kapják: 
1. Brener Ödön (Budapest. VII., Akácfa-u. 54), akinek négy darab ,Mátra“ színszappant; 2. Törzs Lajos (Budapest. VI., Podmaniczky-u. 17), akinek egy nagy tábla Szerencsi csokoládét; 3. Sárközy Vilmos (Budapest. V.. Korall-u. 9). akinek 
úz üveg Polgári Serfőzdéi Szent István duplamalátasört: 4. Kemény Lajos (Budapest. V.. Visegrádi-u. 18). akinek egy nagy doboz ..Oceáir cukrozott gyümölcsöt: 5. Tencer János 
(Budapest. II.. Retek-u. 46). akinek egy doboz ..0 \omaltine“ tápszert: 6. Schmidt Ferenc (Budapest. V.. Aükotmány-u. 20),

KÖZGAZDASÁG
G y ő ri b ő r ip a r i r.-t. részvényeit 

a Magyar Általános Takarék vezeti be 
a tőzsde hivatalos forgalmába. Ezzel 
a papirossal az első bőripari részvény 
vonul be az értékpiacra. Már most 
megállapítható, hogy hosszú idő óta, 
annyi nonvalőr után, a Bőripari r.-t. 
bevezetését nagy érdeklődés fogadja.

M a g y a r  Ő s te r m e lő  r .- t  közgyű
lése az előterjesztett, 1923. december 
31-ével lezárt mérleget és a nyereség- 
veszteségszámlát egyhangúan elfogadta 
és hozzájárult az igazgatóságnak azon 
indítványához, hogy a kimutatott 
1,144.224,930.30 K tiszta nyereségből a Ő. 
számú szelvény 1924. évi febr. hó 11-től 
kezdődően 35Ö0 K-val (350°o)váltassék 
be. A szelvények beváltási helye : 
Budapesten az Őstermelő r.-t. (V.,

Szécheryi-utca 1) és az Általános Ta
karék (V., József-tér 14), Wienben az 
Allgemeine Verkehrsbank (Wipplinger- 
strasse 28) és Lombard- u. Escompte- 
Bank (I., Schottengasse 10), Triesztben 
a Banca Commerciale Triestina. Dr. 
Horváth Lipót kormányfőtanácsost, a 
Magyar Általános alelnök-vezérigazga- 
tóját az intézet elnökévé, Elek Gyula 
főtanácsost az intézet ügyvezető alelnö- 
kévé választották.

Á lta lá n o s  F a ip a r i é s F a k e r e s 
k ed elm i r -t . közgyűlése elhatározta 
az alaptőkének 300 millióra emelését. 
Minden régi részény után egy új vehető 
át 5000 korona lefizetése ellenében 
e hó 13-ig 4 Mercur Váltóüzlet r.-t.- 
nál és az Általános Forgalmi Bank 
r -t.-nál Debrecenben.

Mint értesülünk, az ezüst- és aranybeváltáson 
kívül brilliánsékszerbeváltás is eszközölhető, IV.. Vár
megye-utca 7. Brilliánsbeváltás 1 0 -12-ig. Pénztári órák 

i aranyra és ezüstre 9—5-ig

P o m p a d o u r ,
H á ro m  G rác ia ,
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.

' „PNEP W1MPASS1N0"
Egyesült ruggyantaárúgyár r.-t.,

ezelőtt Meunier J. N. Reithoffer.
Budapest, VI., A n drá ssy-ű t 8.Telefon: 99-47. ::  Sürgönyeim: Asbestos, Budapest.

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 BORISKA bélyegkereskedés 
Budapest, IV., Kossuth Lajos-ucca 6.* a e a « a a a s a a s ■■■■■■■■■■■■■■••■■••asas

M űvészies képkeretekKézimunkák szakszerű keretezése
Váradi Bélánál, Budapest, Andrássy-ót 43.■■■■■■■•••■a l a i i i M B B H i  raa



12. oldal B O R S S Z E M  JA N K Ó 7. s m m
--

Marci bácsinak is igaza van

— Na hallja, Márton, ez már mégis sok! Húsz éve vagyok ezen a parókián és maga adja nekem a legtöbb dolgot.— Hát tehetek én arról, fötisztelendö 6r, hogy még mindig nem lett esperes?! . .
H ó -  és
ïïe ïô SSpo rt-é . Gummiárúházban 
Szakszerű VII., Király-ucca 39
javítások József 128—21

Kapható 
mlndan jobb

cukorka>

•• csamaga- 
karaskadés-

ban.

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

BUDAPEST, VII., N EFELEJTS  -U C C A  12. —

HÓCIPŐ
s A r c i p o  k a p h a t ó

J A V Í T H A T Ó
NEUMANN 6É2A, Nagymeztf-u. 44

ff, H U N G A R I A N
• . ^ A Í W H I S K Y > S l g i

% IVERMOUTH

i il ca
G I N

» < ?

EGMA
LIKŐR-KÜLÖNLEGESSÉGEK GYÁRA

KÓRIS'UCCA 1 8 -2 0 . SZ.

VÁROSI LERAKAT

EISNER* DROGÉRIA
JÓZSEF FŐHERCEG KAMARAI SZALUTÓJA. 

ANDRASSY-UT 37. TELEFOH : 8 5 -2 4 .

A Peatj Lloyd-tárenlat nycadi|a, Budapest V ,  Mária Valtria-vcca 12. (Nyomdaigazgató MARKUS PAl .)


