
Ára 2000 korona.
Budapest, március 2

B
— Jugoszláviában 7 dinár. — Amerikában 10 cent.

(9.) 2927. szám Ötvenhetedik évfolyam, 1924

ORSSZEM JANKÓ
SZERKESZTIK l MOLNÁR JENŐ ÉS BÉR DEZSŐ

Előfizetési ár Magyarországon 2 Negyedévre. • 2 2 0 0 0  korona Telefon : Szerkesztőség és kiadó- hivatal 138—05Megjelenik minden vasárnap
K »  •CK)«CK>*CK>I  Szerkesztőség Î  : ésI  k ia d ó h iv a ta l \ Teréz-körút 5 fi

Ródlipályán

K állay T ib o r. — Gyerünk innen. . .  most a nagyok jönnek.



2. oldal BORSSZEM JANKÓ 9. szára

Tonodesek
Seiffensteiner Solomontulá ö  O Chile Frosch tonúlkozia o Palié 

Kropffal és kérdezi tűle, hódi elmedj-e o 
paksi vásárbo. „ Mit keresek én Pakson? — 
kojebü l fül o Kropf. — Eladni való portékám 
nincs, pénzem sincsen, — nü, mit sinüljak 
akkor Pakson?'* — „Te chammer, omi vádi! 
Én pénz nélkül, portéka nélkül voltam o múlt 

héten Szexárdon és gyüttem hozo szép ke
resettel* — „Hódi sináltod?** — Mire felelt 
o Frosch: „Voloki okort ükröt elodni és ed 

másik okort ükröt venni. Nú, én bebeszéltem nekik, hódi nél
külem ez oz özlet nem gyütt volna létre és koptom oz elado
ttá is, o vevűtül is proviziónt* Most ezt mondta o Kropf: „Te  
vadj ed szürüncsés ember! En is voltam Tolnábo vásáron és 
volt voloki, oki okort fejűstehenet elodni és ed másik okort 
fejőstehenet venni. Mikor üsszehoztam ükét, oz edjik odto ed 
pofont balrul, hódi ilejen vévűt ajánlok és o másik adta ed 
pofont iobbrul, hodj ilejen eladóhoz vittem. Idj jártam én!* — Cince-conce o gráf Bethlen meg o Kállay excellenc oresá- 
gok küzt is udjanez o különbség. Oz edjik köp többségi bizo- 
dajlomi szovozatot, o másikot meg kidobják.O  Eccerre két miniszter is lemondott. Eszembe jotja mogát 
o Mojse Nemmer Pereszlénen, oki volt ed dúsgozdog ember és 
o lángyávol, o Szálikával adott százezer florin hozomángyt, 
de ez nodjon válogatott és kikosarozta a kérüket. Oztot mondja 
neki o tatájo: „Hát nem fox már sohase férgyhez menni. Szá
nkóm? Tegnap is két tűt dobtál ki. Válassz hát már azokbul 
edjet, okikét üsmersz és okik már ittend voltak* — Felelt o 
lángy: „Miheliest oztot fogod mondoni, hódi nzok küzül vá
lasszak, okik még nem voltak itt és okik nekem jók, akkor 
riigtön fogok férgyhez menni* — Oszposz mengyivel künnyebb 
lenne, ho azok közül küllene minisztert válosztoni, okik még 
nem voltak miniszterek!O  O háberű foljamán sorozásra került ed lendjel hitsarsas, 
bizemos Dal fi Unrein és mikor o mérték oloit állt, kérdezett 
tűié o dakter: „Mondja, maga nem érzi néha szükségét annak, 
hogy meg kellene fürödnie?* Mire o Dal fi nadj nyűgöd állom
mal felelt: „Néha igenis érzek, kedves dakter úr, de cn ed 
férfi vadjok és todok oralkodni mogamon!* — Bibele-bóbele o 
gráf Hoyos Miksa edségespárti kép vise lú oreság, oki érzi, hodj 
ígérete és elve szerint o numerosz klamosz ellen küllütt volna 
neki szovozni de ű is ed férfi, oki tód mogán oralkodni.O  0  Mócl Pfiffig, ed vidéki hitközségiül o samesz volta 
megbízva o „mikve" (rituális fürdő) kezelésivel. Megtörténted 
pénteken, hodj mikor vártak o fürdőre oz tlűbbkelü küldjék, 
hát gyütt ed rosszhirü nűszemélj, okit o l-üffig o többiek dűlt 
engedett o fürdőbe. Lett erre nadj fulzndulás. O dámák fiil- 
gyelentették o Móclt o hiUüzscg clidg y  árúsúg ónál és o Mócl 
kapott ed idézést oz ölésre, ahol eztet o botrángyt tárgyalták. 
Ittend megmondták neki. hód ha nem igazolni tód ja, omit simili, 
el lesz sapva. Szólt o samesz: „Lassan, óraim, mingy árt meg- 
madjarázok, miért selekeátem idj. Őzért, mert idj gandalkoz

tam: o nadjon tisztelt úri laildjeku otthon suk cdj-edj ember 
várja, de orro o bizemos nüre sokkal többen várják* — Váljon 
mikor okod o nemzetiülésnek is ilejen sámeszc, okorok mondom 
vezetüsége, oki megérteti o hitközséggel, ozoz o parlamenttel, 
hód sokkal tübben és jobba t várnak üdvös tiirvéngyekre, nw t 
oz urak edjéni dalgaitul . falta mos nertrokiáldsro? . . .O  Püntülén o rebbe holtot to, hodj oz fcig Schnuuf eszik 
szalonnát. Előhívatta hát, hodj o lelkire beszéljen: „Udj-e, 
Schnauf úr, mogo oz én hívem, edj othadox, o hit községiül ed 
tog? Hát ho mogo meghal és énnekem kiül ed remek jász
beszédet tortoni mogo fűlött, mit mongyuk, hod ha mogo most 
szalonnát eszik?* — „Rebbelében nyogodtun beszélhet, akkor 
már én o jó útra térek, akkor már én nem fogok szalonnát 
enni.* — Sándere-bándere ezek o mostandi pületikus oreságok 
is addig sinálják sok tréfli dologi, ómig élnek, ómig hotolmon 
vonítok. Miheljest rttegboknak, kezdenek tisztességesen mogit- 
kat viselni. -------- o—------

BUDAPESTI HÍRESSÉGEKLVIII. HELTAI JENŐ

— Nagyon elszaporodtak a kabaré-irók. . .  de úgy veszem észre, több az eszkimó, mint a móka.--------o --------------------  %
Kedves Borsszem Jankó!Valamikor régen ezt kiáltotta a nép : Panem et circenses ! Mostanában csak ezt kiáltja „A Népw : Pónem ! A circenses magától jön utána. -0-------

Régi közmondás — megfejelveMeghalt Kállay — oda az igazság(ügyminiszter).
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M eg szű n t a csoda

— Aztán mondja csak, mester . . . Mért nem láthatók már azok az ikrek?— Tudja, az úgy van, hogy az egyik nagyon sokba került, hát el kellett küldeni . . . erre a másik utána szökött.
BORSSZEM JANKÓ A SZÍNHÁZBAN

Szakszerű elintézésEgy bélyeggyűjtő összeszedte Örökölt javait S e pénzen a Magyarban Megnézte a „A kék Haway“-t.Mikor vége volt, íölkiáltott:Milyen kapóra jön nekem.Hogy bélyegszakértő vagyok, —Legalább megbélyegezhetem.
— o—

A hárem testőrL FÖLVONÁSMolnár Ferenc. — Hiszen ez a Testőr!Vajda Ernő. — Hárem fölvonásban.Molnár. — ht jön a Csortos.Vajda. — Pardon, ez Aknay Vilma, a Burgszínházból. Lsortos egy kicsit gömbölyűbb.Molnár. — És ez itt Varsányi.Vajda. — Pardon, ez Törzs. Nem ismer rá?Molnár. — Én már láttam a Testőrt lefordítva. De így, visszájára fordítva, soha.Törzs (megcsókolja Vajdát): Ezer bocsánat. Azt hittem. Molnár. . .
(Kezdődik a bonyodalom)II. FÖLVONÁSAknay Vilma (lovaglópálcát tör a darab fölött): Nem ismersz?Törzs. — Hogyne. A Vígszínházban láttalak néhányszor. De akkor még Csortos voltál. Vigyázz, kérlek, hátra van me2 egy egész fölvonás. Le ne leplezd magad a világért se. Aknay. — Csak a félvilágért.

III. FÖLVONÁSMolnár Ferenc. — Nos?Vajda Ernő. — Amint látja, Varsányi nem dűlt be. Még az első fölvonásban tudta, hogy Csortos a testőr.Molnár. — így van ez az én darabomban, „A hárem“- ben is?Vajda (ártatlanul): Azt nem tudom. Engem csak a saját darabom érdekel.Klritikusok kara. — Én a Vajdát Tiem bánom.Csak a sikert sajnálom.-----------O-----------
Miért ?A múlt héten a pesti színészek kabarét rendeztek az Angyalföldön. Az előadott tréfákon egyetlen egy bolond sem nevetett. Olyan bolond, aki nevet a kabarétréfákon, csak a pesti publikum közt akad. Mért mentek hát akkor a színészek az Angyalföldre? • ---- o—

Színházi műsorszigorúan valorizált alapon
Operaház: A házi tücsök. Sába királynője. (Goldmark- ciklus.)
Nemzeti Színház: Az aranyember.
Vígszínház: Az arany kakas.
Magyar Színház: A dollárpapa.
Király-Színház: A dollárkirálynő.
Városi Színház: Aranyeső.
Renaissance: Búzakalász.
Royal-Orfeum: Aranymadár.— o----

„A gyilkos*Paulini, „A gyilkos*4 szerzője. — Kérem, direktor úr, aztán most már igazán ne halassza el darabom bemutatóját.Beöthy, a vezér. — Persze maga attól fél. hogy ha nem adjuk elő, akkor étéyiü a b űntett...
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A m i e g y r e  m

Pesti családfő besszben Pesti családfő hosszban
Nősülj meg, kérlek.... . . mert nézd csak, kedves barátom, te, aki rendkívüli embernek. a nyomorult átlagon messze fölötte állónak tartod magadat, normális időben persze hogy ridegen, sőt bizonyos megvetéssel utasítottad el azt a gondo'atot, hogy ugyanazt cselekedjed, amit a szürke tömeg, a szimpla fiatalemberek tömege, vagyis hogy megházasodjál. Születni, tanulni, pályát választani, megházasodni, gyermekeket nevelni, megöregedni, meghalni: micsoda unamas életprogram, milyen utálatos sablon. Valamirevaló férfit nem lelkesíthet. Csupa előremeghatáro- zottság, csupa bizonyosság. Semmi meglepetés, semmi várat* an emóció. Megtetszik a lány, megkapod a hozományt, a kelengyét, a szépen berendezett háromszobás lakást. Minden héten egyszer az anyósodnál ebédelsz s egyszer ők vacsoráznak nálad. Az első év végén megjön a gyerek, már készen várja a babakelengye, a dajka, a boldog nagymama, a büszke nagypapa, a Róza néni meg az a sok-sok deiék falusi tehén, aki a kisdedeknek a tiszta, sűrű tejet adja. Aztán ha nagyobbacska lesz a gyerek, neve'őnőt veszel mellé, aki olyan, mintha a családod tagja lenne, fis így tovább. Nyárspolgároknak való, eseménytelen, tartaímatian élet.. . .  de most, kedves barátom, de most. . .  Ah, mily boldogtalanok azok a szürke, közönséges 'egények, akik úgy képzelték el az életüket, hogy végig síma aszfalt, zsongitóan buta egyhangúság, kényelmes mindennapiságok sorozata. Ezek a tehetségtelenek meg vannak rémülve attól a gondolattól, hogy a házasodás és a házasság körül bonyodalmak, érdekes, izgató, az idegeket a végsőkig feszitő meglepetések fordulnak elő. Ezek nem olyanok, mint te, aki beleveted magad az élet leg- torlaszosabb hullámai közé, akik direkt kiprovokálják a harcot, mert az az elemük, akik nem bírják el a nyugalmat, az egyformaságot. a kérődző ökör-természetet. Képzeld e\ kérlek, micsoda nagyszerű érzés lehet az. mikor régi, elavult fogalmak összeroppanását, be rozsda sód ott hagyományok fölborulását látja az olyan zseniális ember, mint te! Igen! Képzeld csak el, mi yen szenzációs élmény már magában véve az is, amikor a dúsgazdag tőzsdebizományost, akinek leányát tegnap vetted nőül, a rendőrségi cellában kell fölkeresned, hogy az Ígért hozományt kicsikard belő le ... Ugy-e, ez nem x>lyan sablon, ami e’len a magadfajta ember föllázadhat. Békebeli, ostoba fráterek talán fölszisszennének és telekiabálnák a világot, hogy így meg úgy becsapták őket, — de te, de te, a rendkívüli ember, büszke lennél rá, hogy egy nyomorult bűnöző ártatlan leányát s vele az egé^z csa’ádját is megmentheted. Ugy-e, máris bizsereg a véred, hogy ilyen vagy ehhez hasonló erkölcsi hőstettet vigyél véghez.. . . vagy. kérlek alássan, a lakásügy. Tökfilkóknak nem megy a fejébe, hogy a házaséletnek változatosnak kel1 lennie, pedig éppen eleget harsogják a fülükbe a regény- és drámaírók. Nem és nem. Nekik az állandó kell, a változatlan, az örökké ugyanaz, egészen az ájulásig. Tehát: csöndes *akás, ahol a férjnek külön dolgozószobája van, ahol nem zavarja

senki, ahol korlátlanul uraskodjhatik. Tudom, hogy te, a nagyszabású ember, irtózol ettől a filiszteri berendezkedéstől. Neked váratlan helyzetek, izgalmas összecsapások, viharok kellenek, amik folytonos izzásban tartják a vért. Nos, van-e valami tökéletesebb az ilyen ember számára, mint egy olyan 'akás, ahol együtt lakik a felesége családjával? Erre csak nem mondhatod, hogy szürke eset, közönséges emberek ideálja. Ezt, kedves barátom, millió férj közül talán csak egy ambicionálja. És ez az egy te vagy, te, aki, saját bevallásod szerint, messzire elütsz minden átlagtól. Együtt lakni, halani az anyósod sipitozását, mikor az íróasztalnál gondolatok gyötörnek, becsukni az*ablakot, mert a kis sógornőd nyitvahagyta, kinyitni az ablakot, mert a köszvényes apósod becsukta. . és száz meg száz ilyen szines epizód, — mondhatod-e ezek- után, hogy a házasélet nem kinál érdekességeket? Itt nem ta.álod a régi házassági idillek vértelen, bágyadt hangulatát. Lehet-e metóbb célja egy rendkívüli férfinak, mint az utolsó csöppig kiélvezni a rendkívüli gyönyörök kelyhét?. . .  és aztán — jön a gyerek. Micsoda szenzáció! Dajkáról szó sem lehet, mert nem tudod megfizetni. A ronda dajkaszemély • elkényeztetése, dupla maíátasörrel való leitatása, agyontömése, mindez az utálatos prózai dolog elmarad és te boldogan élvezed a magad egyéni életét. Rendes időben éjszaka átvitték a gyermeket a harmadik szobába, ahonnét nem hallatszott át a bőgése, most ott fekszik a drága mel'etted és te egész éjjel hánykolódói az ágyban, legföljebb ha öt percet szundikálsz a gyerek bőgései közt. Vagy gondold el, micsoda kéj, mikor reggel föl akarod húzni a nadrágodat, nem tala od a helyén, a sarokba dobták, mint valami elhasznált ruhát, mert éjszaka a sötétben fehérnek nézte az édes kis baba gondos mamája. . .  Hát nem egyenesen neked találták ki ezt a különleges gyönyört!?. . .  attól sem ke'! félned, hogy a nagymosás és a nagytakarítás az idegeidre megy, ami elől a filiszter-férjek elmenekülnek hazulról. Nincs nagymosás és nincs nagytakarítás. A fehérneműt napról-napra a szalonban mossák, a dolgozó- szobádban teregetik ki és a hálószobádban vasmák. Ilyen lakásban pedig abszolúte lehetetlen nagytakaritani.. . .  nos, mit kívánsz még? Az Isten is úgy akarta, hogy eljöjjön a te időd. Ez a rendkívüli férj-jelöltek szezonja. Kérlek szépen, vedd el az unokahugomat, aki rajong a rendkívüli emberekért. Nyugodt 'ehetsz: az unokahugom méltó hozzád. Rendkívüli. Legalább még senki sem mondta róla, hogy rendes.--------O------ — M OLNÁR JE N Ő

9 BARANGOLÁS A SA JTÓ -D ZSU N G ELB EN 61Házasság — temetkezési alapon
„ Menekült temetkezési vállalkozó keres intelligens háztulajdonosnőt házasság céljából. Temetkezési berendezésem van. Lehet vidéki is.“ (A „Szegedi Friss Újság" február 17-iki számából.)
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Ötlet a földosztáshozTeljesen érthetetlen a földre váró parasztok elégedetlenjébe. Hiszen már annyi port hintettek a szemükbe, hogyha azt kitermelnék, abból mindegyikre annyi hold jutna, hogy kisgazda lehetne. _______ c_______
Egy férj sóhajar~ Vájjon megéri-e nekem az ezer koronát, ha a feleségem telefonon beszéli meg a barátommal a randevúját?

Hunyadi János
k e s e r ü v í z
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Amiből egy sincsen

V ID É K I TR O M B ITA
fa r sa n g  (DucsdnVárosunk idei nagy álarcos hálja a fényes külsőségek és egyéb nevezetes események folytán országos jelentőségűvé vált. Az első ’épés a bál sikere érdekében az a preventív intézkedés volt, hogy a két Pipa-fiút, mint az Alföldi Brigád mucsai különítményének szakasz- és őrvezetőit — úgyis mint felelőtlen elemeket — a bál tartamára paprikás borral lefegyverezték, tekintettel arra, hogy az anyagi siker érdekében nem lehetett eltekinteni a helyi destruktív elemek meghívásától. Az internálást Daru Illés mint karhatalom olyképpen hajtotta végre, hogy a Pipa-fiúkat összekötözve a padlásra rakatta.A nagyvendéglő tánctermét pazarul föl éke si tették. Nyomban vacsora után vonulta* föl a meghívottak ötletes és fantasztikus jelmezeikben. Az álarcosok kilétét Lnhoghy Lehel felelősünk indiszkrét báli riportja nyomán közöljük. Elsőnek 

Koplalaghy Jaroszláv coeurgróf lépett be a coeurkirály maszkjában és trikóban, úgyis mint tornatanár és főrendező, Eisa von Kuhschnappel k. a. hétszűkesztendőnek öltözött, lapos kürtőkalap à la poche. Vlk Podjebrád politikai baromnak maszkírozta ki magát, Nagyfenekeő Sára Zeppelinléghajónak, Kanapé András bá’ követünk borvirágos álorcával; 
Csontos bá’ Lloyd Zsorzs nagyképében jelent meg. Sájiék két ikerlánya közül az idősebbik Bob hercegnek, az ifjabbik hallét- patkánynak öltözött.

Daru li és a tűzoltóparancsnoktól kölcsönkért sisakban mint Lohengrin vezette be karján özv. Kuczoráné bálanyát, aki anyai örömökkel biccentett pikkdámás álarca a'ól az üdvözlők seregére. A bevonuláskor Tüdőék kocabandája a nászindulót húzta zerkovicces variációkkal. A bálanya jelmeze a nők részérő' irigy csodálkozást, a férfiak részéről kaján vigyorgásokat keltett. Mint bakkánsnő jelent meg, à la Lábass Juci. Dús

keble halmait csak a petróieumlámpás halavány fénye takarta. Karjai szabadon és csupaszon, míg háta mély dekoltázsát kacér anyajegy ellensú'yozta. Chitonját görögös hasítékok szelték kétoldalt s e klasszikus redőket rengő csípején hullá- moztatta.A bált a „Szalmaszál a vizbe“  kezdetű íajcsárdással nyitották meg, amelyre Daru özvegyünkkel fox-bluest lejtett. Fesztelen jókedv áradt el a termen s a mulatságot semmisem zavarta, eltekintve azon kis incidenstől, hogy két csongrádi ifjú pecsétőrgrófunk fizimiskáját zsidónak fajjelezte és horogütésekkel kiboxoita. Ámde midőn boxbőrgrófunk tulajdon nemes orravérével a falra rajzolta családfáját, lovagias elégtétel gyanánt visszaboxoíták a táncterembe.Éjfél után újabb incidens történt. A mennyezet megrepedt és az így támadt résen egy sarkantyús csizma pottyant be. Utána egy vigyorgó pofa jelent meg, akiben Pipa Gyurkára ismertek. Fajvédőnk duhajon parancsolt a cigányra: „Csak azért is: Hej, huj, dáridó! huncut a zsidó!“ Daru Illés csendőrkáplár rögtön meglelte a helyzet és a padlás kulcsát s fölrohant konszolidálni. Ezalatt* egy-két éber ifjú leráncigálta a tökrészeg Pipákat és az udvarra taszigálták őket, ahol másnapra kijózanodtak.A hölgyek és notabilitások névsorát helyszűke miatt nem közölhetjük. A meghívottak közül lemondtak: Kállay Tibi pénzügyőr. Nagy Emil igazságőr és még többen.-------- o------ —

— Vajkon a sok bomba- merénylet miatt kellene megbüntetni ezt a bűnös pesti Babylont ?

Isten vele ! . . .Ki mit m ondana legszívesebben ?
A kereskedő. — Isten vele, Lajos ! 
A Máv-utas. — Isten vele, Dénes! 
A pesti ember. — Isten vele, Károly ! 
Wolff Károly. — Isten vele, Vilmos ! 
AndrássyGy. — Isten vele, István ! 
Fedők Sári. — Isten vele, Irén ! 
Bárdos Artúr.— Isten vele, László ! 
Szabó Dezső. — Isten vele, Gyula ! 
Vázsonyi Vilmos. — Isten vele, G . Gusztáv.
Szilágyi Lajos. — Isten vele, G. Gyula.
Rakovszky István. — Isten vele, Iván !
PiklérEmil. — Isten vele, Győrffy !

Falusi ember Pesten— Aztán mondja csak, kérem, mért járnak olyan üresen a villamosok. Mert megdrágult az utazás?— Dehogy is azért ! Hanem tudja, amióta ilyen kevesen utaznak, nem mer fölszállni az a sok ember, aki jegy nélkül S20kott utazni. --------ó --------
Meggondolandó !Mondja, kedves Borsszem Jankó, ha megszűnik a zugligeti magánforgalom, érdemes lesz-e az amúgy is megdrágított villamost a Zugligetbe járatni?_______

r NDENKI TUDmi a világhírű I7Â1
Ily so form

1 a legelterjedtebb, legjobb fertőtlenítőszer, baktériumölő 1 1 hatását Európa legelső bakteriológusai elismerték. 1 B Szagtalanít. Nem mérgező. 1 
| ■ N Ő KN EK N ÉLKÜ LÖ ZH ETETLEN  ! -------  |
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Strófák a hétről V á lá s után
KényszerA kényszerkö’csön olyan kérdés, Amihez senki sem konyit.Attól félek: nem hosszú az út A kényszerkölcsöntől a kényszer- zubbonyig.
HardingJön Amerikából controller Harding. Nyilván hasznunk lesz oeiőle.Most van csak igazán szükség Főbiztosra s fökép — biztos tőre.

KikapcsolásHogy a fajvédők kikapcsolják A zsidókérdést, én nem hiszem, Mert enekül nem marad A programjukból semmisem.
Egy Kissre két NagyA Kossuth-párttól valóban elmés Ez a stilszeríí gondolat:Egy (Hegymegi) Kiss-re Két Nagy-ot*ad.* Ernőt és Vincét.

A vasút hajdan és most— Mi a különbség a régi magyar vasúti rendszer és a mostani között?— Na. mondja meg!— A régi nyugati rendszer volt. a mostani — Kelet v -rendszer.
Az ötszázezreshezOh mért oly későn, korona romlása, Tibor távozása idején,Mért nem találkoztunk jóval előbb,máskor.Békeparitáskor, te meg én?

(Kiss József után Sanyaró Vendel) Pesthy Pál és Zsitvay Tibor. — Hopp! Itt a kedvező alkalom . . .
Bár tíz ilyen v o ln a !...A munkácsi rabbi megállította egyszer az uccán egyik hívét.— De rég láttam! — mondta neki. — Hogy van, kedves Ourkensaft? Hányszor gondolok én magára! Hányszor mondogatom magamban: bár tíz ilyen tagja volna az én hitközségemnek!Gurkensaít csudálkozva felelt:— Ezt igazán nem értem, rebbe’ében! Hiszen én sohase *,snóderoztam“ (ajándékoztam) semmit a hitközségnek, soha nem küldtem semmit a rabbinak . . .  Mért mondja hát, hogy bár tíz ilyen lenne? . . .
METAL CIPŐ VEZETÓCIPŐ

1IMÉT ÉRKEZETT
METAL JÁNOS, !.. Mészáros-ucca 2

_____________ (Krisztina-tér aarok)^ :: Telefon^ József 78 — 28

— Azért, — mondta a rabbi — mert az én hitközségemben 
nem tiz, hanem százötven olyan van, mint maga.

Dr. Győrffy László őrnagy-hadbíró azt mondta: bár száz szál olyan derék legény volna, mint amilyen Francia Kiss Mihály, ö  is arra gondolt ta’án, hogy nem száz, hanem — fájdalom! — sokkal több ilyen Framcia Kiss Mihály van az Alföldön? . . .  -------- o--------
„Isten vele, Mihály!"

Kedves Borsszem Jankó! A destruktivok már megint ugatnak, mert egy hadbíró azzal búcsúzott a „derék szál tanútól", hogy „Isten vele, Mihály !" Mért, ők talán nem mondanák ezt szívesen a hírhedt Francia Kiss Mihálynak — a határon ? Tisztelettel egy falusi.
---------o-

Most már tudom. . .
Kedves Borsszem Jankó ! Kállay Tibor expénzügyminiszter egy hírlapi hattyú-nyilatkozatában azt hangoztatta, hogy nem volt értékpapírja, tehát nem érdekelte a tőzsde. Ahá, most már tudom, mért lehetett bessz ! Részvény-részvéttel egy nyakig elmerült.
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Si duo faciunt idem ...

-------- o--------
Öninterjű

A humorista, miután már mindent megpróbált, egyet gon
dolt és kettő lett belőle. A tükörhöz állt és meginterjúvolta 
önmagát.Ö. — Hogy van?Képmása. — Mihelyt magát látom, rosszul.Ö. — Mért van úgy elkámficsorodva?Képmása. — Csak elfoncsorodva, kérem . . .Ő. — Mondja, nem sül le a pofájáról a bőr, ilyen rossz szójátékot mondani? Én nem vagyok olvasó, engem kíméljen, legyen szíves. . .Képmása. — Mit henceg? Hiszen ami ötlete van, azt mind tőlem kapja. Nem is kapja. Hanem lopja. Direkt erőszakkal veszi ki be'őlem. Harapófogóval húzza ki.Ö. — Kikérem magamnak a gyanúsítást.Képmása. — Ugrik a tojás.ő. — Micsoda?Képmása. — Azt mondtam, ugrik a tojás.Ö. — Megbolondult?Képmása. — Ugrik.Ő. — A tojás?Képmása. — Igen, a tojás. Nem értem, mit tud ezen csodálkozni? A tojás ugrik. Miért ne ugrana? Ha szökik a tyúk, csak természetes, hogy a tojás is utána ugrik.ö . — Szökik a tyúk?Képmása. — Szökik. De nem is csoda. Szökőév van. Minden szökik. A vaj is szökik. Csak az a vaj nem szökik, ami a fején van.ö. — Maga, úgy látom, jutalomban akar részesülni.Képmása. — Miért?Ö. — Nem olvasta? A kormány rendeletet adott ki, mely szerint mindenki, aki az árdrágítást földeríti, jutalmat kap. Maga valóban földerít.Képmása (hízik): No lássa. Most üljön az Íróasztalához és Írjon egy krokit. A címet már megadtam. Ugrik a tojás.Ö. — Azért sem. Le fogom szoktatni magát arról, hogy ami más embernek bosszúság, kétségbeesés és könny, abból maga krokitémát gyártson. Mi van azon röhögni való, hogy a

tojás ára emelkedik? Az, amit maga csinál, egyszerűen undorító. Emelik a trafikot. Maga röhög. Emelik a villamost. Maga röhög. Emelik a főzelékföltéttelt. Maga röhög. Emelik a gyufát. Maga röhög. Emelik a sajtot. Maga röhög. Emelik a tejet. Maga röhög. Emelik a vizel Maga röhög. Emelik a Pázmán-szobrot...Képmása. — Azt régen emelték. A pásztorbottal együtt emelték. A pásztorbotot aztán elemelték . . .ö. — Ezen is röhög?Képmása. — No hallja? Csak azt csodálom, hogy a Kristóf- szoborról ipég nem emelték el a ruhát.Ö. — Hiszen azon nem is voU ruha.Képmása. — Akkor nem is csodálom.ö. — Vegye tudomásul, hogy ezentúl csakis olyan témát fogadok el magától, amely kivül áll minden emelésen. Röhögjön egyszer olyanon is, amit nem emelnek.Képmása. — Ha megígéri, hogy maga is röhögni fog, mondok olyat, amit nem emelnek.Ö. — Kiváncsi vagyok.Képmása. — De aztán röhögjön.Ö. — Röhögök.Képmása. — Egyetlen dolog van a világon, amit nem emelnek: a honorárium. Az, amit a kéziratokért kap. Röhögjön, ha kedve tartja. Röhögjön h á t . . .  • E. Af.-------- o--------
Nem igaz,hogy egy párisi őrnagy-hadbiró „bűnös Babylona-nak neveztePárist ;hogy száz szál derék Francia Kiss Mihály eljegyzi a zsidók elől a kényszerkölcsönt ;hogy Nagy Emil van kiszemelve Harding főbiztos mellé pénzügyi éceszgébernek ;hogy a magyar pénzügyminiszterek maguk intézik a saját pénzügyeiket ;hogy azért van nálunk Bécsnél is nagyobb drágaság, mert tejjel-mézzel folyó agrárország vagyunk;hogy ha a kabarékat, bárokat és kocsmákat bezárnák Budapesten, olyan szívesen jönnének ide azok a bizonyos száz szál alföldi legények;hogy Orgoványban és Izsákon is a kabarék rontották meg az erkölcsöket ;hogy Budapest népe azért távgyalogol, mert szüksége van étvágyra ;hogy a villamosra azért nem telik a pestieknek, mert minden pénzüket színházra költik.-----------o -------- —

— Vájjon a sok bomba- merénylet miatt kellene megbüntetni ezt a bűnös pesti Babylont ?

Strófák a hétről
PánikBudapesten a hangulat Rendszerint páni.A megyékben viszont Főispáni.

ValorizációA jókedv ebben a hazában Igazán csak akkor hódit,Ha a pénzügyminiszter tudása Szintén valorizálódik.-------- o--------
BorsszemMinden csók megtalálja a maga száját.

^ ^ d ja ^ ^ m á r T p e s ^ Ím d is ta ^ ^ T ^ ^ ^ J^ I^ ^ Illl
A Lipótmezőnsuzgón olvassák a bentlakók a valorizációról és a takarék- koronáról szóló rendeleteket és nyilatkozatokat. Az egyik, a leg- ravarosabb eszű, boldogan kiált: , , „— Hogy milyen egyszerű ez a dolog ! Csak józanul kell gondolkodni és az ember rögtön megérti az egészet.
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A négy istenhez
Oh Egészség, te erőskarú testvér,
Acélos testnek gőgös büszkesége,
Elet kútja és sápadtak reménye,
Oh, rám piros csókzáporodat hintsed!

Oh Szerencse, te tékozló királyfi,
Te húnytszemü bolond, aranyhajú

kalandor,
Amerre életszomjas életem barangol, 
Oh, csörgesd rá a tapsot és a kincset!

Te Szépség! mámoros, csodás elbüvölés, 
Kelyhek titka, Vénusz hulló palástja, 
ölelésed a legszebb szentelés.

Oh Boldogság! te mindig elcikázó,
Te sírokon nyitó öröktavaszt-remélés, 
Te vagy a legszebb vágy: a soha-el 

nem-érés.
SIRATÓ  K ÁRO LY-------- o--------

Borbolya Bálint dalaiból
Nem vágyom én ülni lóra. 
Eöltelepszek a hordóra:
Tüzesvérü boroscsikón lovagolok:
Ez oszt' a katonadolog.
Nem kell gránát, kézibomba. 
Boroskancsót a markomba!
T eletöltöm. meg ka Hit om.
Mi benne van. — behaiitom.

M ég HaszonTis van  m ellette  . . .

— Hajlod-e pajtás ? . . .  Nem is olyan nagy baj, hogy bevisznek. Most a leg- raffináltabb tőzsdések ülnek odabent. Legalább jó tippeket kápunk.
Mit ér a pénzem?Ismerősöm megá'lit az uccán és ezt hadarja:— Takarékkorona . . .  valorizáció . . .  devizaföiszabaditás... belföldi korona . . .  külföldi korona . . .  paritás Bécsen át hátulról mellbe . . .  paritás Zürichen át elülrő1 hátba . . .  Nem tudok eligazodni, nem tudom, mit ér a pénzem. Egész nap egyebet se teszek, csak tanulmányozom az idevonatkozó tanulmányokat. Ma például elolvastam a hivatalos lapot, Krausz Simi beszédét, a Pester Lloyd-ot, a Pesti Tőzsdét, százegy bank- igazgató nyilatkozatát a napi- és heti- és havi lapokban, el- tnentem a bankomba és végigkérdeztem az összes fő-, al- és baligazgatókat, fölkerestem a tőzsdéseimet és kikapartam belőlük a véleményüket, elmentem a klubomba és végigkibicel- tem minden közgazdasági dumát, valamennyi kereskedőisme

rősömet kivailattam s mert azt mondják, hogy a nép egyszerű gyermekei mindent tisztábban látnak és Ítélnek meg, megállítottam egy uccaseprőt, két szenesembert és kivallattam a viceházmesteremet, szóval mint gondos és lelkiismeretes családapa, nem mulasztottam el a legalaposabb tájékozódást és tessék, nem értem az egészet. Az istenért, mondja meg ön, kedves szerkesztő úr, mit ér a pénzem.És a szerkesztő felelt:— Mondja csak, a felesége vagy a szakácsnéja szokott bevásárolni a csarnokban?— A feleségem.— Akkor mit futkos maga össze-vissza. mit tömi a fejét mindenféle szamársággal! Menjen haza és- kérdezze meg a feleségétől. Az majd egészen pontosan megmondja, mit ér a pénze.
K Dóri Pávatintái Legjobbak! K

BorsszemekA nő az első csókkal fizet. Az utolsóval őt fizetik ki.
*Minden csók megtalálja a maga száját. (E—ne) A

teli hidegben
igyunk

MEINL-teát !
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Parlamenti szólásmódokhajdan. .  . tévedni méltóztatik igen tisztelt képviselőtársam, bár tölteszem, hogy jóhiszeműen és nemes szándéktól vezetve . . .. . .  mindig tisztelettel hajoltam meg az ellenvélemény előtt, melynek jogosultságát ' elismerem . . .. . .  hajlandó vagyok elfogadni a túlsó oldalról jövő indítványt, melytől üdvös hatást várok a gyakorlatban. . .. . .  Halljuk, halljuk ! Ne zavarják a szónokot I Majd felelünk rá !

és most (valorizálva). . .  hazudik, maga piszkos csirkefogó, panamista, részvénytolvaj, destruktiv hazaáruló, fogja be a száját ! . . .. . .  azért ugat itt ilyen szemtelenül, mert biztosan lepénzelték a zsidók. . .  nem hallgatjuk. . .  ki vele ! . .  el kell hallgattatni ! . .. . .  nem engedem magamra oktrojálni az ilyen gyanús, sötét célokat szolgáló álláspontot, amely a haza ellenségeit csak még jobban fölbátoritaná . . .. . .  Kuss ! kuss ! Be van rúgva ! Részeg disznó ! Majd megkapja a magáét ! . ._o--------
Kedves Borsszem Jankó!Én tudom, hogy miért szaporodnak mostanában a villamos- elgázolások. Azért, mert mióta úgy fölemelték a jegy árát. mindenki gyalog jár. Jó lesz nem bántani annyit a szegény, ártatlan villamos-társaságot! Tisztelettel egy szabadi es y es 

aki megkapta a magáét.
o

SZERKESZTŐI ÜZENETEKKéziratokat és rajzokat nem küld vissza a szerkesztőséi:.
A Borsszem Jankó jelen számát kedden, február 26-án zár

tuk le. — G. Erzsébet. Ezek nem eléggé raffináltak. — H. M. ön doktor, tehát valószínűleg alapos diagnózist csinált, mikor megállapította, hogy Eskütt Lajos sdp-kôrban szenved. — Politikus. Hogy a parlamenti életben is végrehajtsák a valorizációt, nagyon kívánatos volna Ugyanis tekintettel arra, hogy mindenki az aranyparitásra törekszik, a legtöbb képviselő bizonyára elnémulna. Mert hallgatni arany. — Etienne. Egyrésze közkeletű elmésségek variációja, másika nem olyan csattanós, mint maga a téma. Kettőt besoroztunk. — Fajvédő. Ne nyugtalankodjék. A kényszerkölcsönnél nincs numerus clausus. — Magda. Levendulalevelek, zsályák, menták illat!? árad ki a Csák Rezső most megjelent „Karolina naplója“ című verseskötetéből. Ezek a ritmusok nem modernek, régimódiak. De kedves, lélek pihentető olvasmányai lehetnek mindazoknak, akik talán éppen a mesterkélt költészet túlzásai és kinövései elől óhajtanak menekülni. — Több levélről a jövő számban.Szerkesztik: Molnár Jenő és Bér Dezső A szerkesztésért felelős: Molnár Jenő Kiadótulajdonos: Borsszem Jankó lapkiadó r.-L Igazgató: Szekeres Rudolf
Aranyköpések

A betegek és a nők este mindig rosszabbul viselik magukat. 
Azok a legokosabb nők, akiknek a ruhájuk beszél. .
Az ördög csuk azt a nőt keresi föl, akiben még kárt tehet.

KÖZGAZDASÁGA Magyar Cukoripar Részvény- 
társaság rendkivüli közgyűlése elhatározta, hogy az alaptőkét 30,000 darab, egyenként 20,000 korona n. é., az 1923—24. üzletévtől kezdve osztalékra jogosult új részvény kibocsátása 
és régi részvényeknek egyenként 20,000 korona n. é.-re való fölbélyegzése által 3600 millió koronára emeli föl. A régi részvényeseknek 5 régi részvényre

200,000 korona lefizetése ellenében egy új részvényt adnak ki. Az elővételi iog gyakorlása március 6-ig bezárólag Budapes en, a Magyar Általános Hitelbank értékpapirosztályánál délután 4—6-ig, szombat kivételével, Wienben : S. M. v. Rothschild-bankháznál történhetik. Töredékrészvényeket nem adnak ki.
Az olvasástól több ember vakult már meg, mint ahány 

okosabb lett.

M int é r t e s ü lü n k , az ezüst- és aranybeváltáson kivül brilliánsékszerbeváltás is eszközölhető, IV., Vármegye-utca 7. Brilliánsbeváltás 1 0 -12-ig. Pénztári órák aranyra és ezüstre 9—5-ig _____ __________
Egy okkal mindig több okunk legyen becsületesnek maradni. 

Egyet rendszerint a nő vesz el, e ,

•  M E D  M A  V E C Y E N  
HÚG Y HOL NAP BETEG NE LEGYEN
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Képrejtvény

Azok az előfizetőink, akik a rejtvényt helyesen fejtik meg, a következő ajándékokban részesülnek:!• négy darab „Mátra"-szinszappan,

2. egy nagy tábla 
Szerencsi csokoládé,

3- 10 üveg Szent István duplamalátasör. 
a Polgári Serfőzde gyártmánya (házhoz szállítva),
egy nagy doboz „Ó ceán1 
cukrozott gyümölcs,

5.
6. egy Sphinx-.,BI-OZONEu-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 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 fémtisztitó szer,13. a Borsszem Jankó egy évfolyama (1917—1922. évekből).A Borsszem Jankó 2926. (8.) számában közölt képrejtvény h^lyes megfejtése:

Minden kiskapuban kettő, háromElőfizetőink, akik a Borsszem Jankó multheti rejtvényét helyesen fejtették meg, a következő ajándékot kapják: 1- Mandel Sarolta (Budapest, VI., Király-u. 10), akinek négy darab „Mátra" színszappant: 2. Hajdin Kálmán (OrosházaK akinek egy nagy tábla Szerencsi csokoládét: 3. dr. Destek ^enà (Budapest, I., Mészáros-u. 38), akinek tíz üveg Polgári ^erfőzdei Szem' István duplamalátasört: 4. Varga Károly 
Szentendre), akinek egy nagy doboz „Óceán" cukrozott gyümölcsöt; 5. Gynrkovits István (Rákoscsaba, Kossuth Lajos-u. Jő), akinek egy doboz „Ovomaltine" tápszert; 6. Knapp Teréz 
Budapest, VI., Király-u. 82), akinek egy Sphinx-„BI-OZONE"- Keszletet; 7. Bányai Ernőné (Budapest, VII., Nefelejts-u. 15), akinek egy nagy doboz „Virág"-féle dessertet; 8. Bródy Leó f Budapest, III.. Lajos-u. 154), akinek egy üveg „Lysoform"-ot,

9. Kálmán Ignác (Kisvárda), akinek egy darab P. Márkus Einilia-szappant; 10. Federer Gyula (Báttaszék), akinek egy nagy üveg ZoZó kölni vizet; 11. Kohn Pál (Budapest, IV. Deák Ferenc-u. 21), akinek két pár Berson-gumisarkot: 12. Pataki Gy. (Miskolc), akinek egy nagy palack „RAPIDOL" folyékony fémtisztitó szert; 13. Központi Olvasó-Egylet 
(Mezőtúr), amelynek a Borsszem Jankó egy évfojyamát küldi a kiadóhivatal.
Pompadour, 
Három Grácia,
Jáva , B lu e s , B ananés egyéb tánclemezujdonságok gramofon hanglemezen l e g n a g y o b b  választékban

HANGSZER-OTTHON
FEK ETE M IHÁLY

Budapest, József-körút 9. sz.

KAUCSUK-TALPváDd  
ás KAUCSUK-SAROK#
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lűvészies képkeretek IKézimunkák szakszerű keretezése
Váradi Bélánál, Budapest, Andrassy-út 43. jM■■■■■•■■■■■■■■■■■Maaaaa i t N u n a i a i B i a a n i a m a ■
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K ü lte lk i érte lm ezés

— Ugyan mit van olyan nagyra a kormány avval a kényszerkölcsönnel ! . . .  Nem új dolog ez. Én minden [éjszaka ki- kényszeritek egy kis kölcsönt a pasasokból.
NACGSÁGá !

ÉN CSAK

„PNEP W1MPASSING“
Egyesült ruggyantaárúgyár r.-t.,

ezelőtt Meunier J. N. Reithoffer.
Budapest, VI., A ndrássy-út 8.
Telefon : 99-47. : : Sürgönyeim : Asbestos, Budapest.

O V O M A U IN ECV»_.
A •

MNOCNNACH

ÉJjrr IZGALMÁBAN 
KIMCDÜU. fÁRAOTSZBMZCT 

CDÓSITÓJCHOCIPOZ Z  s A r c i p  ö  k a p h a t ó  
J A V Í T H A T Ó

NEUMANN 6ÉZA, Nagymezö-u. 44

LŐFIZETEK ÖNNEK 
a BORSSZEM JANKÓ*ranegyedévre 169,000 korona névértékű elhasznált magyar bélyeg beküldése ellenében. JÁSZAI BO RISKA  b é ly e g k e re sk e d é s  

B u d a p e st, IV ., K o ssu th  La jo s-u cca  6 .

E
L e g o lc só b b  szó ra k o zá s !

hires régi évfolyamai megrendelhetők a 
kiadóhivatalban és a KULTÚRA könyv- 
ke.eskedésében, VI., Teréz-kőrút 5. sz.Az 1917. é v f .... 25000 kor. * 1918. „ ... 25000 „„ 1919. „ ... 25000 „

Az 1920. év f.. 
. 1921. * .
* 1922. jf .

25000 kor. 
25000 ,  
25000 „

A Pesti Líoyd-társu.at nyomdája, Budapest, V., Mária Valéria-ucca 12. (Nyomdaigazgató MÁRKUS PÁL.)


