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Aranykalászok
Aranykalásszal ékes róna!... 
Vérbeli költő így dalolna 
S lelkét heveny poéta-lázzal 
Ringattatná rengő kalásszal.

Ám én. fanyar és edzett dalnok. 
Csalódván, mint egy hivatalnok 
S gondok miatt mászván a falra: 
Nem buzdulok pacsirta-dalra.

Aranykalász hisz* szép is. jó is. 
Egyeseknek vigasztaló is 
S kinek akadnak szántóföldi. 
Annak zsebét arannyal tölti.

Külömb-külömb kis és nagy gazdák 
Aranykalásznak húzva hasznát. 
Dalijának himnuszt lelkesülten, 
Hizlalva testük’ csirkesülten.

Én csak akkor lelkesülendek. 
Ha majd fizetni látom kendet. 
Jó gazduram. terhét leróva: 
Aranykalászt arany-adóba.

Babér zöldellhet árva főmön:
Aranykalász nem nő mezőmön.
S — Kiss Józsefként, — nékem elég az.
Hogy aratásom egy marék gaz. (jász)

Valorizált közmondás
A fajvédőkről vagy jót, vagy semmit, vagy semmi jót.

--------O--------
Mentő ötlet

— Naccsága, jön az úr! Baj lesz. ha itt találja a fiatal urat.
— Mondja neki, hogy itt a mama. Akkor visszafordul.

Szeptemberben újra megnyílik 
a pécsi orvosegyetemi piiffé
Konyhafőnök: B e s z t e r g a j  S z ő r é n
A rituális kosztért A c h a s  V é r  T i b o r  felel

BUDAPESTI HÍRESSÉGEK
LXIIÍ. SCHOBER BÉLA, 

a Magyar Nemzeti Bank vezérigazgatója

— A bankjegyeink ugyan nincsenek eléggé födözve; de rajta 
leszek, hogy a reményeinknek teljes aranyfödözetük legyen.

Kedves Borsszem Jankó!
Olvasta? A kormánypárt minap a nemzetgyűlésen erélye

sen rendreutasitotta Lendvai-Lehnert. hogy ne üsse úgy a 
padot És igaz is. Hogy lehet valaki ilyen telhetetlen? Hát nem 
elég neki a zsidó? Üdvözlettel egy zsidó, aki nincsen fábói

BORSSZEM JANKÓ TÁRCÁJA 
Szegény pesti e m b e r.. .

Úrnők és urnák. Szegény pesti em
ber te. ha eszedbe iut netán gyalogolni 
az uccán. az uccasarkon megtorpansz, 
mert kövér úrnők furcsa kézigráná
tokkal támadnak rád és kénvszerite- 
nek. hogy leadd utolsó inged is a sze
gény nyomorék tüdőbeteg olvmpiai 
dalosegvlet miniszteriieg engedélyezett 
adminisztrációs költségeinek iótékonv 
céljaira. Szegény pesti ember te. ki 
már a sok iótékonvcélú adak )zás kö
vetkeztében elszegényedvén, tüdőbeteg 
lettél, vagy az úrnők elkerülése köz
ben a vi lamos aiáaknázására készült 
gödrökbe esve. egv kiadós nvomorék- 
ságot szereztél he magadnak, ki már a 
sok gyermekvédő-adakozás következté
ben koldusbotra iutván. csupán gyer
mekeidet ajánlhatod föl a gyermek
védő intézményeknek, szegény pesti 
ember te. mikor ébredsz már öntudatra 
s mikor f^god már tüdőn billenteni a

kövér és miniszteriieg engedélyezett 
úrnőket és Urnákat, akik emberevők 
módiára rontanak rád. miközben sétá
dat folytatod a pesti uccán?

Mi közöd az autóhoz? Szegény pesti 
ember te. aki szívdobogva vágsz át az 
uccán s hálát rebegsz naponta több
ször. hogv nem ütött el a csúnva. bü
dös rohanó masina, mondd, kérlek, mi 
közöd az autóhoz? Mért ke’l reszket
ned folyton, ártatlan adóalanyi lelked 
védned a süvítő, rikácsoló, port. sárt 
és benzint köpködő gyilkos ronda iár- 
mű elől? Tudom, azt mondod, neked 
is lehet még autód, te is ülhetsz még 
benne pöffeszkedőn. vastag szivarral 
az agyarad között. — már spórolsz is 
rá s pár év múlva már neked is lesz 
egy ilyen rikácsoló kis gumilabdád, 
amelyet nyomkodni fogsz, ha átmégv 
a kocsiúton. — tudom, hogy már van 
otthon egv deci benzined fe. meg mu t 
héten kéz alatt szereztél is már egv 
autószemüveget... Tudom, hogy pár 
év alatt tető alá fogod hozni a legfon

tosabbakat: a sárhánvót. a rikácsoló 
dudát, még talán a bűzt is. de hol van 
még onnan az autó? ...

Szegény gazdag pesti ember te,
megtollasodtál. vagyont szereztél, mi1- 
liókat. mert a szerencse fia voltál, ko
rán realizáltál, nem úszott el a vagvo- 
nod. No. nagyon gazdag azért nem 
vagy. pár száz milliód van. de most 
nem tudod, mibe fektesd, mert ha nem 
tart tovább a szerencséd, hát úira egv 
vasad sem lesz. Házat nem vehetsz, 
mert az pár ezer millióba kerül...- De 
gondolsz egv pagvot és egv kéteme
letes házra ráépitsz egv harmadik eme
letet. hogyha már háztulajdonos nem 
lehetsz, légv einelettulaidonos. EmeLett 
nem iut eszedbe, miiven baklövést kö
vettél el. hogy vagvonod emeletbe fek
tetted. Mit fogsz tenni, kérlek, ha a 
háztulajdonos pár év múlva egvet gon- 
do’ és leromboltatjá *a házát? Hogv 
íogod fönntartani a saját emeletedet? 
Nem jobb lett volna, ha egyszerűen lég
várat építettél volna? CARÀMY
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// rtuovo Jambo É r in tk e z é s t  k e r e s ü n k  a M a r s s a l
Szörnyű lázban é& csesz 
Itália. Itália:
Az arditiket mindenki 
Utália. utália.
Nem népszerű már fekete 
/ ehérnemü. fehérnemű.
Sem Mussolini, bármilyen 
Na e y érdem ü. nagyérdemű.

fambó. fambó 
fekete az ing.
Mussolini 
Talapzata ing.
Rossz hir kering
fis reszket mind a link.
Mert kifestett 
Es yéres lett 
A fekete ing.

Módszereket tölünk tarnál.
Oh Benfo. nagy Benito:
Itt nem mer száiat tátani 
Semmi zsidó, rém mi zsidó.
S ha tán akadnak itt s amott 
Bűntettesek. bűntettesek.
Be néma mind az áldozat 
Es nem fecseg, egy sem fee sen.

fambó. fambó 
itt fehér az ing.
Kék Dunának 
Lágy hulláma ring.
Ba'hir kering.
De jobbra tér a link: 
Nemesebb lény.
Mert a keblén
Hófehét az ing. (IÁ S Z )

A végén kisüli,
hogy mégsem Prónay Pál a nagy Pál. 
hanem — Nagy Pál.

A takorékkorona halálára
Senki sem tudta, minek iöttél.
S hogy elmúlsz, senkisem sirat. 
Mit feifádra yés az utókor:
Nem sirirat lesz. — perirat. Marslakók. — És ezek a Földlakók még csodálkoznak, hogy nem akarunk velük érintkezni !

A Matteotti-iigy dióhéjban
Rómából a következő ösz- 

szofog&aáó telentést kaptuk: 
M ai t eoj ti íh altiestét meg- 

találtáik. Mellén 1823 kés
szúrás. hátán 964 negvven- 
kettes ágyúból származó seb 
van. ami arra mutat, hogy 
minden valószínűség: szerint 
idegességében öngvi kos lett. 
bebei tüzetesebb megszámlá
lására külön ma tematikai bi
zottság fog kiszállni. Egv kis 
meglepetést okozott uevan. 
hogy a holttest becsületsza
vára kijelentette, hogv ő nem 
azonos önmagával, de az 
olasz^ rendőrséget nem lehet 
megtéveszteni, mert már is
meri az ilyet. Mafcteotti kü
lönben. egv kis akut meg
gyilkolástól eltekintve, kitü
nően érzi magát és hír sze
rint legfközdlebb fölszólal a

parlamentben mentelmi jogá
nak súlvos megsértése miatb 
Az olasz kormánv a díszes 
temetésről gondoskodik, ame* 
Íven a közönség soraiban 
állítólag Matteotti is meg fog 
i elemű.

Munkatársunk egyébként 
fölkereste Matteottit. aki ki
jelentette. ibogv most már 
ha'adék tatami! meg fog szü
letni. már eddig is megtette 
volna, de nem akarta zavarba 
hozni a saitót. amelvet na
gyon becsül.

— A politikai nalvára VC 
szülök lépni — úgymond — 
és megszületésem után első 
dolgom lesz. hogv köszönetét 
mondok a sai tónak, amiért 
személyemet i letőleg oly 
pontosan tájékoztatta a kö
zönséget.

Gyilkosaival szemben nem j búcsúzáskor sokafcmondóan 
táplál haragot szívében. | iegvezte meg: 
atnelv két torpedót reiteget.* — MtftteoVti, holnap Musso- 
de azért munkatársunknak ! lini!

Olcsón nyaral, ha két hónapra elküldi a sza- 
kácsnéját és a szobalányát. 
Milliókat fog megtakarítani !

Mi nem bánjuk,
hogy a képviselők a békebeli fizetésük harmincnyolc százalé
kát kapják aranyban, ha viszont ezzel szemben ők maguk a 
békebeli politikusoknak legalább az öt százalékát tennék ki 
Tisza-, Wekerle- vagy Bánffy-paritásban.

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

A Wolff-párt
is fölvette az „egységes" nevet. Ennélfogva két egységes párt 
van: a Bethlen-féle kormánypárt és a Wolff-féle keresztény- 
párt. Most már aztán igazán kétséges, melyik az egységes.
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S z e r k e s z t ő s é g  : 
S O K O R Ó P Á T K A I - K Ö R Ú T

F é lő le s  s z ö r k e s z tó  : 
K I S G A Z  D A N I

Előfizetés: búza, rozs, zabasztag stb., 
de semmiesetre sem papírpénz

PÉTER ÉS PÁL
K A S Z A N Á L Á S I F Ö L D S Z A G L A P

K ia d ó h iv a t a l  : 
N A G Y A T Á D I - K O R Ú T

F e le lő s  k ia d o t t  : 
E S K Ü T T  L A J C S I

Szakkörökből beküldött kéziratok silla 
bizálásával nem bíbelődünk

HIVATALOS JELENTÉS
A búzavetések a gyakori esők kö

vetkeztében megdőltek. A fogyasztók 
a gyakori szanálás következtében ki
dőltek.

Az árpavetések közül a tavasziak 
kalászukat hánviák. Az ígv elhaszná- 
latlanul maradt hánvtatót a falusiak a 
városiaknak fogják beadni.

A burgonya erőteliesen fejlődik. Egv 
kiló már nyolcezer korona.

Tengeriből ió termés ígérkezik. A 
pestiek előreláthatólag tengeri-beteg
séget kapnak az árától.

A széna gvűitése folyamatban van. 
Ez az egyetlen gvűités. amelynél nem 
veszik igénybe a fővárosi közönséget.

A retek — minden ellenkező hírrel 
és szakszerű kijelentéssel szemben — 
még mindig lábon áll.

Kaiszinbarackből gyönge termésre 
van kilátás. Fajszínbarackot előrelát
hatóan nagyobb mértékben osztogatnak 
az orvosegyetemeken (Zsidó-fejek 
előnyben.)

Szőlőből közepes termés várható. 
Kuna P. András és Lehner-Lendvai 
István csüggedten néznek a iövő év elé.

Pesti aratónóták
i.

Lehner-Lendvai:
Vagyok olyan legény, mint te. 
Sértek úgy jogrendet, mint te.

Wolff Károly:
Ha úgy sérted, gyere velem. 
Éljen a sváb faiszerelem!

II.
Két petreuce. három kalangya. 
Drága most az ember kalandia. 
A kicsi nő na meguzs annál:
Egész vág vonod dal úszó! már.

III.
Fajvédő:

Szeretnék szántani.
Zsidót nem bántani.
Ha adósságomból 
Jönne kirántani.

IV.
Gyere babám Budafokra. 
Gyönge vagyok Siófokra.
S ha nem iut pénz Budafokra. 
Nincs más. csak a Liget bokra.

Kedves Borsszem Jankó!
Hát az már igazán sok. hogy ezek a 

destruktív zsidók miket mernek! Olva
som. hogy Weiss Manfréd kivonta a 
legelőiét a kisaiátilás alól. Lám. ked
ves Jankó ha nekem legelőm volna, én 
bizony magam aiámlanám föl a faj
védők használatára. Tisztelettel egy 
nagylelkű adakozó.

-rrr

Időjárás
A Szabadság-tér fölött áldandó de

presszió alakult ki. amely minimum
ban éreztette hatását. Az esés az 
egész voudra kiterjedt.

Prognózis: Továbbra is esős. meleg 
napok várhatók sok vereitékke1 és meg- 
megúiuló elszeleléssel.

Kecskemét gyümölcstermelése,
mint a lapokban olvassuk, tönkrement, 
mert ..a gazdák nem védekeztek a 
pusztító rovarok et en44. Hogyan? Hát 
Kecskeméten nemcsak a politikai tücs- 
kök-bogarak szaporodtak el. hanem a 
mezőgazdaságiak is?

Baron David of Wewrewshegyÿ
gazdasági levele 

Tollyás Dániel kasznárjához

BoeslChateau t i  Été Chaiúth.
le juin 1924

Taiáss!
Az antennáját a vén szőrös finnek! 

Én rádiózgatok fő és nvakra a nemessv 
birtoquera és még a fiileparupliiát se 
nvitogat. Talán még nincs bevezetve a 
leadó bródkasztni? Mért nem szól!? — 
maga vén konzervativorgneás. Pedig

bródkasztni nélkül a kutyaugatás sem 
hallik ezután a meniországba. Apropo: 
ugatás! Még most is rezonnál a fül- 
kagvlóm a sok csaholástól. amiket a 
pünkösdi kutvavásáron összerendez
tünk. Az à sok mükotorék. amit — ma
gának legyen mondva — összekotor- 
ía k !... De bogy örömet is kegyesen 
nyújtsak magának, tudomására adok, 
hogy díszkomondorok vagyunk. A pá- 
rozott példányokkal megnyertem az 
aranyérmet. Azért ne tolakodjon a gra- 
tUatiónnal. mert séante pedigre elad
tam. Jlben gubát cseréltem44, ahogy 
maguk felé tájszóliák. Fő a guba! 
Ámde faiagarunk kimaradt, mint a 
kutvastart a hűhóból. Ugv látom, maga 
csak póri pulikat tud nemessvteni. ellen
ben az a risztok rát-agárofkat elfaitala- 
nit. Maga vén destrukteur! De azért 
vigaszul kegyesen engedélyezek, hogy 
a makói tenvész- és szarvasmarha- 
kiá’litáson személyesen képviselhet. 
Értve!?

Az autótúra concoursba nem nevez
tem bele. Nem akarok sem más-, sem 
harmadik helyezett maradni. Au con
traire! Pour ce daffque fogok letúrázni 
magam a nemessv alföldéiül re és siegrc. 
Az én amerikai PrOtz-autóm 50 HP 
(dollárban k. p.) hors concours áll. — 
akarom mondani száguld. (100 ár- 
huilámhausse pr. Km.) Azért, amikor

magának letelerádáózok. ne ténferegjen 
az országutaimon se nemben se állat, 
mert nem állok meg és jót értük. A 
kártéritéche pedig fiatal. Ezt nem be
vezetek. Nehogy merjen a közkasz- 
szából kifizetni egvetsmást. mert én 
magát nem íödözök.

Gazdasági problémaképp rátérek b. 
hvtvesemre. a Bárónőre, aki Alvce ba- 
ronesszel engros hozat a prima se- 
lvemharisnvákat ab Páris. Hazafvság- 
ból elhatározok, hogy selvemharisnva- 
őstermelő leszek. Ecélból beszerez va
lódi francia selvemhergneaukat a ro
vartani állomásra1. — kost was kost! 
— és nemessvteni fogunk a chaiát gou- 
beauinkkal. A hergneaukat fölültet a 
szederindára és őszre direkt à la francé 
selyemharisnvákat fogunk szüretelni 
róluk. Ez egy idée! PerÇe magától ej. 
nem kitelik, azért adtam bogarakat a 
feiibe. hogy legyen, ami motoroszká’ a 
kongeau kopogneáia üregében. Értve?!

Addig is. míg személyesen láthat, 
maradok magátul a kegyes uraság: 
baron David of Wewrewshegyÿ

U. i.: Ágnes tovább is maga kezelje 
a hüvelyes vetemégneket amihez ő 
praxisból ért és ezen manipulációiával 
rég megelégedve vagyok.

Baron v. Föntebb \
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Mezőgazdasági ismeretek

Tanító. — Mondd meg, Feri. milyen 
idd legalkalmasabb a gyümölcs szedé
sére?

Feri. — Mikor a csősz nincs a kert
ben. -777-

HIREK MINDENFELŐL
Az óbudai Péter-Pál-búcsún a Wolft- 

párt búcsúbeszámolót tart. Utána búcsú

vacsora következik. Legvégül búcsúzás 
a mandátumoktól.

A Dob-uccában Weitzenkopf Mórnak 
árpa nőtt a balszemén. Az Országos 
Földbirtokrendező Bíróság megindította 
a kisaiátitási eliárást.

Nagy razzia indul meg a Földes 
nevű destruktív elemek között, annak 
mega lapitása végett, mikor és müy 
körülmények között szerezték agrár 
nevüket. Ha kiderül, hogy úiabb szer
zemény. elkobozzák a földmunkások 
javára, akik nemesi név gvanánt hasz
nálhatják.

Féld Mátyást a feldmívelésügyi mi
nisztérium fölszólít^ ta. mutassa ki. 
hogy .Pesten nincs már zsidó44. Ha 
nem tudia bebizonyítani, elveszik a 
Mátyás Feld-iét.

Talajcsuszamlás. A sűrű esőzések 
megmozdították a talait a Szabadság
téren. Egvesek alól o’v mél ven kicsú
szott a talaj, hogv a Szabadság-tér he
lvett a Markó-uccában találták magu
kat. ahol nincs se szabadság, se tér.

Az aratás Budapesten is megkezdő
dött. Az adóhivatali aratók panaszkod
nak'. hogv gvér a termés, mert az idén 
már negvedszer kasszáliák íe a Réti
ket, a Mezeieket és a Szántókat.

Kuna P. András nyilvános pályáza
tot hirdet annak megalapítása végett, 
hogy mit jelent nevében a P. betű. A 
nyertes pályamű iutalfna egv akó bor. 
A jutalom kivívása és kiivása közt 
Lehner-Lendvai hivatalból jelentkezik.

APRÓHIRDETÉSEK A HÉTRŐL
SZALONTISZTA kisgazda benősül ‘húsz 
vágón műtrágyába. Jelige: ..01et-só!et>4.
VEZÉRIGAZGATÓ ió falusi családból 
származó mindenesnek mindenét oda
adná. Ajánlatok .Amit a tőzsde meg- 
__ hagyott44 jeligére kéretnek.______

BÉKEBELI szegény kisgazda leánvát 
keresem hadigazdag fiamnak feeségül.
FÉLIG LÉRÁGOTT cseresnvemagot 
nagy tételben veszek. Jelige: ..A fele

ségem estélvt ad.44

Tönödésck
Seiffensteiner S o lom on tu l

0 Pinchesz Schrank ediütí ment snor- 
rolni 0  Zische Plützerrel Nitrábul Po- 
zsombn. Utküzbe gyüttek Nodjczinkre, 
okol koptok 0  gozdog Feiwel Hóekéméi üt- 
üt pen güt és ed kis friss cipót. Oztot 
mondjo 0  Pinchesz o Zischenek: „Bóra
tóm, ez o kis cipó ed embernek való, hát 
kettünk küzül kié led jen?" Mire rá feleli 0  

Zische: „Olodjunk rá ed jet és oz, oki o 
szebb álmot Idtjo, őzé led jen o kis cipó.“ 
— „Júl van!" És lefeküdtek és o Zische 

csők várto, hodj 0  Pinchesz olodjon el, — rügtün megette o 
kis cipót. . .  Mikor fülébredt o Pinchesz, mondjo neki o 
Zische: „Nü, testvér, mit áimodtá.?" — „É/i oztot o szép álmot 
álmodtam., hodj 0  Mózes omint fülment o hedjre oz Istenhez, 
hát engem is elvitte mogávol oz andjalok küzé, ohol hollot- 
tom edj égi koncert isteni kongókkal és o lélekjünjürüség ole- 
jan nad volt, hodj 0  Cherubim és Szerafín csapatjávol szervu- 
szóltam"  — „Háló Istennek! — mondjo 0  rovosz Zische — 
mert én még őzt is hozzájo álmodtam, hod mint vendéget 
ottand júl tortották téged, mannávol és júUaktál oz égbe, — 
hát én mindjárt megettem 0  kis cipót." — Chap-rap: éppend 
He jen szép álma volt 0  Wolff oreságnok. sakhodi 0  liberálok 
hozzáálmodták, hodj á'.mába már júl is lakott és ezért ük szé
pen megették 0  küzségi cipót.

O Apostagon vásár volt és 0  Sime Rétech Várgedéríil 0  

kolopáccsol 0  sátort építette, mikor ed riadj kotya- vonitvo 
gyütt és megtámodto ütet. Kopto mogát o Rétech és 0  kolo
páccsol fejbe vágto 0  kotyát, hodj oz rügtün fülfordult. De o 
kotya 0  grófé volt és 0  Simít vitték o céduloházbo. Mondja 
neki o gróf: „Hogy merte az én kutyámat agyonütni?" — „Mert 
meg okort horopni!" — felelt 0  Sime. — „Hát ütötte volna a 
nyéllel!" — „Méltúságos oram, sakhodj o kotya se okort en
gem 0  torkával tmghoropni!" — Girem-górem o fojvédük elé
gedetlenek, mert 0 Bethlen excellenc hozzájuk olejan kedjet- 
len. Hát ük talán nem horopnak?...

. . . . . . . .B .—  »  —

a nem akarja, j
hogy a dollárjai essenek, akkor fújja fel őket ■

■

fzUntAAons/it

Spóroljon a panaszkodással!
Miből él meg akkor a jövő télen?
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SzerzőK tanácsadója
Hogy csináljuk meg

Ebben a rovatban szívesen állunk 
rendelkezésére azoknak a színműírók
nak. akik eég elszántak ahhoz, hogv 
darabjaik témáiát ne csak kigondolják, 
hanem meg is iriák. Mert. kérem szé
pen. a szerzőknek két faitáiát szoktuk 
megkülönböztetni. Az egvik. akinek 
mindig van ötlete, de darabot sohasem 
ir. A másik, aki mindig darabot ir. de 
soha sincs ötlete. Különösen azzal a 
bizonyos harmadik fölvonással van a 
legtöbb bai. És ez könnyért érthető is. 
mert a szerzők csak a második fölvo
nás végén kezdenek gondo’kozni azon. 
hogy hát tulajdonképpen mi is az. ami
ről a darabban szó van? Szerencsé
seknek csak azokat a szerzőket ne
vezhetjük. akiknek még a harmadik 
íölvonás végén sem iut eszükbe a téma. 
Ezeknek aztán sikerük is van. És a 
századik előadás után ki is sütnek 
valamit.

A múlt héten a következő levelet 
kaptuk:

Kedves Borsszem Jankó!
Én már résen fors atom a tollat, 

de mindezideis csak címeket írtam. 
Darabcimeket. Ugyanis sohasem ju
tottam tovább a darabok címénél. Ez 
már valóságos cimkórsás volt. Most 
aztán történt valami. Eszembe ötlött 
egy zseniális téma. A cím rögtön 
kész volt:

FÉRFI. AKI Nö

És hozzákezdtcm az első fölvonás- 
hoz. Ment. mint a karikacsapás. 
Belefogtam a második fölvonásba is.

harsogják útón-útfélen szegény szín
házi lapok fülébe. Pedig nincs igazuk. 
A színházi íapok túlzott lelkiismere
tességgel számolnak be a nagy ese  ̂
ménvekről éppúgy, mint arról, hol szer
zik be a színésznők a fehérneműiket.

E sorok iróia. hogy a kritikusoka 
ellenőrizze, elment egv mostanában 
szinrekerült dráma előadására, mely
ről azt Írták, hogy megrázó hatást tett 
a közönségre, őszintén sajnálom, hogy 
tapasztalataimról csak hézagos ismer
tetést közölhetek, tudniillik az első föl
vonás közepén e nebezültek a szem
pilláim és ne tessék haragudni, de én 
bizony. . . .  igen. Egyszer csak valaki 
megráz. A jegyszedő volt. ..Vége. ké
rem. az előadásnak *.

Nem tudom, mások hogv voltak vele. 
de én még most is érzem ezt a meg
rázó hatást.

a harmadik föivonást?
Sikerült. De a harmadik fölvonásnál 
kifogyott belőlem a szusz. A cselek
mény szálai szinte már kötelekké 
izmosodtak és megfojtották bennem 
a képzelőerőt. Lehetetlen volt meg
oldást Utálnom. Törtem a fejemet. 
Dire ki darabokra. mondhatnám: 
szinmüdarabokra mtörtem. És most. 
megtörve bdr. de fogyva nem. ked
ves Borsszem Jankóhoz fordulok ta
nácsért. hogyan csináljam én meg 
azt a harmadik fölvonást?

Válaszukat lehetőleg még a dara
bom bukása előtt kérem.

Bukovics Titusz
U. i.: fgazis. Majdnem - elfelejtet

tem megírni a témát, hát arról van 
szó. hogy Giza megirigyli a férfiak 
sorsát és fölcsap férfinak. Gizából 
Géza lesz. de a harmadik fölvonás 
végén anyának kezdi érezni magát, 
hát most kérem Szeretettel. mii 
csináljak én ezzel a Gizából lett 
Gézával a harmadik fölvonásban? 
Egv férfi, aki gvereket szül? Ez egv 
kicsit szokatlan. Kérem, mit csinál
jak? Fönti
Válaszunk a következő:
Kedves Bukovics úr. tépje le hom

lokáról a babért és Giza sorsát adja 
át kevésbbé tehetséges darabirónak. 
aki bizonyára el fogia kerülni azt. 
hogy hősnőiét már a második fölvonás 
végén anyává tegve. De ha már min
denáron meg akarja irni azt a harma
dik fölvonást, azt aiáliuk. ne hozzánk 
forduljon, hanem a bábához. Az még 
segíthetne raita Í)Y M I

Riasztó hírek,
amelyeket — hála Isten — módunkban 

van megcáfolni
Az a hír, mintha Bakó László hosz- 

szabb amerikai turnéra menne, nem 
felel meg a valóságnak. Tovább is a 
Nemzeti Színházban fog föllépni.

Biller Irén elutasította az egyesitett 
Morgan-Rockefeller- és Ford-csoport 
szerződtetési ajánlatát. Minden este a 
Fővárosi Operettszinházban fog ját
szani.

Nem igaz, hogy az Operaház magán
énekesei az állam szanálása érdekében 
lényegesen redukálják külön föllépd 
díjaikat.

Bárdos Artúr minden rábeszélésnek, 
hogy olyan darabokat adjon elő. ame
lyeket tízszer egymásután néz meg a 
közönség — elveire való hivatkozás
sal — eddig sikeresen állt ellent.

Szeszélyes a színházi időjárás
— A Borsszem Jankó színházi tudó-

sitóiától —-
A felhőszakadás és jégeső óriási ká

rokat okozott a színházi vetésekben is. 
Dacára Szent Péter esernyőié-nek, a 
fiatal szerzők bőrig ázva- menekültek 
el a Magyar Színház tájékáról. Leg
több kárt okozott a zivatar a Városi 
Színházban, amely majdnem elmerült 
a fenyegető deficit hömpölygő ára
datában.

Az Operaház a Carment tűzte ki 
előadásra, hogv kármentesítse a kö
zönséget a dobhártyákon szenvedett 
sérülésekért.

Az Andrássv-úti színházat az eső 
teljesen elmosta.

Mint értesülünk, az árvízveszede
lem hallatjára a szerzők mentőcsóna
kokon siettek megmenteni darabjai
kat. Közülük csupán hajó érezte ma
gát biztonságban.

Féld Matyi azonban teljesen elmerült
— új revüjének előkészítő munkájába.

Lapzártakor jelentik, hogy Zerko-
vitz hanghullámai már a Budai Szín
kört veszélyeztetik.Az Opera tájékáról 

L
Ki dirigálja harmadszor „Parsifal-t“ ?

Először Kerner István vezénvolte 
..Parsifa(lu-t. másodszor Tittel Bernât. 
A két e’őadás közt a kitűnő Kerner 
megkapta a konnánvfőtanácsosi címet.

— És ki fogia maid a harmadik elő
adást dirigálni? — kérdezte egy tréfás 
énekes.

— Vagv Tittel vagv Kerner. — ta
lálgatták.

— Dehogy! Ketten együtt. Kerner 
mit dem neuen Titel.

II.
A Dunába esett volna ? . . .

— Mit gondoltok. — kérdezte valaki
— miért Rékai dirigálta a v,Thais“ -t 
és miért nem Tittel?

— Na. miért?
— Mert ha Tittel dirigálta vo'na. a 

Dunába esett volna ...
— Már hogv mondhatsz ilvent?
— Hát nem tudjátok?... Die Thais 

(The iss =  Tisza) fliesst bei Titel in 
die Donau.Szinházbessz idején

— Mondia. direktor úr. tulajdon
képpen mennvi az ön színházának a 
bevételi képessége?

— Sajnos, sokkal kisebb, mint a ki
adási képtelensége.

az elismerten egyedül tökéletes fertőtlenítő szer
M indenütt ka ph ató ! &  M indenütt k a p h a tó !

Objektív kritikát! —
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Szénpor
(Apró versek)

Repülés
Nemcsak a szárny teszi a madarat.— 
A liba szárnnyal is liba marad.

Szempontok
A pók hálóvá1 fosria a legvet —
S mondják: minő ravasz rabló kegyed! 
Kabók hálóval fogja a halat —
S mondják: hasznos sport, mellve]

ön mulat!
Tömjénfüst

Nem mind ördög, aki tüszköl 
A szent tömjénfüsttől.

Fűzfa
Azért, hogy fűzfán csalogány szó1. 
Csak fűzfasíp lesz a fű zárból.

Érdem
Mi ez öregnek érdeme.
Hogv olv tekintélyt ért vele 
S megtiszteli olv sok főve g ?
— öreg.

Ormok
Két fényes orom 
Világit a föld szürkeségén:
A templomtorony 
Meg a gyári kémény.

Muzsikák
Gyermek szavaiban angyal zeng a hárfán. 
Költő szavában szép tündéri síp cseng. 
A nő szavában hegedül a sátán.
A bölcs szavában halljuk szólni Istent.

Patakok
A szerelem — sziklás patak.
Maid csöndes érv maid zuhatag. 
Ring álmodon, rombolva száll. 
Habián hol gaz. hol rózsaszál. 
Vagy elapad, vagy vize nagy. 
Végül — befagy.

Élet halál
Születni édes.

Az Élet fái csak. a küzdő, a véges.
S meghalni fái csak.

Örök nvugáVna édes a Halálnak.
SZAMOLÁNYI GYULA

M e g z a v a r t  lé g y o t t

— Papa, papa, nézz ide, milyen nagy,fiú lettem!
— Ördög vigye a vásott kölykét ! Éppen most csimpaszkodik belém, amikor 

randevúm van azzal a francia Mademoiselle-lel.

Vacsoráztam
(így  lesz ez maholnap)

— Pincér, fizetek.
— Parancsol?
— Volt kérem egy papirosszalvé

tám.
— Ezerkétszáz.
— Tegnap még nyolcszáz volt.
— Azóta fölment.
— Ez az egyetlen papiros, aminek 

a bessz nem árt. Volt kérem azon
kívül két fogpiszkálóm.

— Kétezer.
— Egy sótartó, üresen, minden 

nélkül.
— ötezer.
— Azután volt még egy levesem.
— Húszezer.

— A levesben volt három répa
szelet.

— Huszonötezer.
— A répával vizavi egy légy.
— Harmincezer.
— Összesen?
— Igen.
— De hiszen ezért akár egy hús

levest is ehettem volna.
— Kérem, azért tettük bele a 

iegyet. Ilyen forróságban ez már 
ritkaság. Direkt Kőbányáról hozattuk. 
Drága a villamos.

— Egy légy átszállhat Kőbányáró: 
Pestre jegy nélkül is. Ahogy én a 
legyet ismerem.

—- Más nem volt, kérem?
— De igen. A levesben volt egy 

csont.
— Harmincötezer.

— A csontban egy luk.
— Negyvenezer.
— Olyan drága lett a luk?
— Igen. És külön hozzá a luk-szus- 

adó. ötvenezer. Egyéb nem volt?
— Úgy emlékszem, két bors fs úsz

kált a levesben.
— Hatvanötezer.

Kissé borsos ár.
— Hja, kicsi a bors, de erős.
— És igaz, hogy el ne felejtsem, 

egy női hajszál is volt a levesben.
— Szőke, barna?
— Vörös.
— Hetvenezer.
— Tessék. Itt van egy százezres. 

A többit tartsa meg borravalónak.
— Smucig fráter.

(Úgy teszek. mintha nem hallanám)
^ —ÁLY
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r

TC/SÓSTÓT /I -?
Idill a pádon

(ANYA ül hároméves GYEREKKEL 
egy városligeti pádon. A pad másik 
végén UR ül és újságot olvas. GYEREK 
éktelenül visit és szaharai számum-por- 
fellegeket indít útnak UR felé.)

Ur (fölpülant, agglegényt flegmával): 
Szépen visit.

Anya. — Nem. (Gyöngéden.) Nagyon 
rossz kölyök.

Ur (m. f.): Minden gyerek rossz. Az
ért rossz, mert gyerek és azért gyerek, 
hogy rossz legyen. Ez például nagyon 
kedvesen visit. Ez valahogyan moh
ban visit1. Más gyerek durban tenné.

Anya. — Nem. (Szeretettel): Ocs- 
mány kölyök ez.

Ur. — ön elfogult, mint minden anya. 
Ez a gyerek nagyon kedves.

Anya (ellenimondást nem türö han
gon): Nem. ( Gyönyörködve).) Nagy 
gazember ez.

Gyerek (föltérdel a padra és UR h & t  
túszát kezdi cibalm): Mamma, mamma, 
báci!

Anya (miiharaggal): Nem hagyod 
békén a bácsit, ve csirkefogó! Nem sza
bad, Pistike, hányszor mondjam! (Vég
telen melegséggel): Milyen gazember!

Ur (fogcsikorgató szelídséggel) :  Csak 
tessék hagyni, miért ne tegye, ha jól 
esik neki. (Műmosollyal): Édes kis 
lurkó.

Anya. — Nem. (Boldogan.) Gazember, 
betörő.

Ur. — A. csak kissé élénk, de azért 
jó gyerek.

Anya. — Nem. (Átszellemültem) 
Akasztani való.

Gyerek (gyors mozdulattal. mely ha
tározott jellemet árul el. széttépi az 
ujságoi): Mamma, ujszád!

Anya. — Jaj, te kis gonosz, hát sza
bad ilyet tenni, na megállj! (Boldogan 
nézi.) Gazember.

Ur (rettenetes energiával úgy ren
dezi az arcizmait, hogy mosolyhoz ha
sonló képlet keletkezik): No nem bai, 
nem baj, majd vesz a bácsi másik új
ságot. Milyen hercig gyerek.

Anya. — Nem. (Büszkén.) Gazember.
Gyerek (minden átmenet nélkül po

fozni és boxolni kezdi az Urat): Mamma. 
Pittike veiekszik.

Anya. — Pistike, nem szabad. Pistike 
rossz. Nem szeretem Pistikét. (Olva- 
dozva néz rá.)

Ur (csikorogva): Csak fessék hagyni. 
Nagyon kedves.

Anya. — Nem. ( Túláradó gyönyörű
séggel.) Gazember.

Gyerek (hasbűvágja az Urat. föltépi 
a mellényét és a nyakkendőjét rángatja).

Anya. — Pistike kikap.
Ur (a meghúzott nyakkendőtől és a 

dühtől fuldokolva): Hehe... Milyen 
aranyos.

Anya (szigorúan): Nem! (Ujjongva.) 
Rossz csirkefogó.

Gyerek (a főidről összegyűjtött szi
var-. cigarettavégeket és egyéb mocs
kot iparkodik jobb ügyhöz méltó igye
kezettel elhelyezni az UR gallérjában, 
orrában, fülében és szájában).

Anya. — Ejnye, Pistike, a bácsi meg
ver, ha rossz leszel.

Ur (akinek viszketni kezd a bot a 
karján): Á, dehogy verem, hogy ver
ném! (Sziszegve.) Ennivaló. (A  fogait 
vicsorítja az „ennivaló!" érzékitéséhez.) 
Ham, ham!

Anya (idegesen): Nem. (Mosolygó 
boldogsággal.) Zsivánv.

Gyerek (kiveszi az UR óráját, szá
jába veszi, majd gyorsan teleszórja 
homokkal).

Anya. Nahát, Pistike!
Ur (öldöklő mosolyt bombáz a GYE

REK-re. kirántja kezéből az órát. Olyan 
kínnal, amelyet csak egy bedugaszolt 
forrongó vulkán érezhet): Á, nem baj. 
(Hörögve.) Kis angyal.

Anya (hidegen): Nem. (Mélán.) Gaz
ember.

Gyerek (hangosan bőgni kezd, mert 
elvették tőle az órát).

Anya (ijedten): Nono. Pistike, nem 
kell azért sírni, hiszen azért nem ha
ragszik a bácsi.

Ur (tekintet-tőröket vet a GYEREK* 
re ): Á. dehogy. (Fújva.) Hát lehet erre 
a gyémántosra?!

Anya (fagyosan): Nem. Már mond
tam, hogy gazember.

Ur (minden meggyőződés nélkül): Oh 
kérem, dehogy. Olyan gyerek, mint a 
többi.

Anya (sértődötten): Olyan, mint a 
többi?! Gyere, kis szívem, ez az úr, 
úgy látszik, nem szeret téged. Gyere 
életkém! (Félig sírva.) Hogy az én 
gyerekem olyan, mint a többi! (Sírva.) 
Hogy az én gyerekem ...

Ur (ha csak az kell és különben sincs 
a szive köböl): Bocsánat! ( Elrántja a 
gyereket.) Gyere kis bitangom. ( Belé- 
csip, a GYEREK bőgni kezd.) No ne 
sírj. Pistike! (Pofozni kezdi jobbról.) 
Hiszen nem haragszik a.bácsi! (Ugyan
az balr(L) Ne sírj, kis zsebmetszőm, 
hát haragudhat a bácsi ilyen kis dögre? 
Kis útonállcm, kis sikkasztom, kuc-kuc, 
nevetni szépen ( fojtogatja), nevess, kis 
varangyom (csiklandozza) és titokban 
nagyokat csíp belé), heliec kîs Sobn 
Jóskám, kis Francia Mihály, kis Kopi- 
nits, kis Róth Ármin (rugdalja), oppá 
baba, oppá, ne sírj, Pistike mert úgy vág 
pofon a bácsi, hogy leröpül a fejecskéd, 
te kis varangyom (rémeseket csip belé). 
kis koronarontó Rózsa Sándorkám! 
(Még egy utolsó csípés és elfáradva le
teszi.)

Anya. — Bocsánat, félreismertem 
önt. (Háláiéit arccal.) Köszönöm, szív
ből köszönöm.

Ur. — Füh! De megizzadtam. Oh, 
kérem, csak azt tettem, ami a köteles
ségem volt.

Anya. — Még egyszer köszönöm. 
Isten önnel. (A  kékre-zöldre dédelge
tett gyerekkel boldogan el.)

Ur (magára maradva, kiköpi a szá
jába gyömöszölt szivarvégeket, lepo
rolja magát, fölszedi a földről újságja 
romjait és az olyan émber megelége
dettségével, aíd nagyot könnyített4 a 
lelkén, iparkodik összeállítani az ujság 
mozaikjait). HU M ÍR O SZ

Dr. Müller kír. tan. szanatóriuma Tátraháza
nrl 7n íjn ilQnlflÍPálí Külön gyermekpenzió, teljesen egészséges gyermekeknek, szülői felügyelet nélkül. 
uU/UuU íldpnUrdn. Napi penzió, lakással, ötszöri étkezéssel 50, gyermekeknek 30 cs. ko ro n a .

Föivilágositást nyújt, vízumot szerez a budapesti igazg., dr. Kozma, Arany János-ucca 33, julius 1-től Andrássy-út 27. Telefon 21-84.
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T u d ja ,  mi illik.

— Margit! Hogy engedhetted, hopy az a f rtalcmhcr mepcsókcljon ? Ismered Lián?
— Hogyne ! Hiszen a csók után azonnal bemutatkozót; !

A csodaszarvas iinője
1924 jun. 1-én. Én nem tudom, mi 

loíiet az. de a homCokomon valami na
ivon viszket. mintha egv úiabb 
szarvacska akarna kinőni. Csak nem 
vagyok én is fôlszanvazya? Mes: fogom 
fis:vélni a feleségemet. Önökét.

1924 jun. 8-án. Nem értem a nőket, 
az üllőket. Nagvon titokzatosak. 

Ma megkérdeztem a feleségemet. mi 
a véleménye a viszketés felől. És áltá
lban mit tart az emberek álláspontjá
ra. amely a szarvakat a feleség hűt- 
lenségi bizonyítékának tartja? Ünőke 
zavartan mosolygott, ami nagvon gya
nús nekem.

1924 jun. 10-én. Észrevettem, hogy 
kollégám, dr. Aggancsv. nagvon sok- 

fix irozza Ónokét és többször raita 
telei ti a szemét. Nőm avval védi őt. 
hogy feledékeny ember. De azt a meg
figyelést is tettem, hogy kartársaim 
mosolyognak raitam. azt hiszem dr. 
Aggancsy miatt. Sőt valaki ma az erdő
ben célzást is tett rám — igen, egy va
dasz voit, de szerencsére nem talált el.

1924 jun. 11-én. Ma reggel, mikor 
fölkeltem, azt a meglepő fölfedezést 
tettem, hogy az egyik szarvamon egy 
egész kis dtidorodás nőtt Megint kezd
tem figyelni b. iinőmet. Nem állhattam 
meg mégsem, hogy ne híviam föl figyel

mét a dudorra, mire ő kijelentette, 
hogy aliasság tőlem a folytonos gya
núsítás s hogy ő nem csal meg engem, 
mert ő úriinö. Mit volt mit tennem, el
mentem barátomhoz, dr. Aggancsy- 
hoz; aki szarv-speciáHsita és igen ki
váló a mesterségében. Teljesen meg
nyugtatott a következő szavakkal:

— Bolond beszéd és nem más. mint 
egvügvü mese. mely csak az emberek 
buta koponyájában teremhetett meg. 
Hogyan magyarázza meg például azt. 
hogy nekem, bár agg(ancs)legénv va
gyok. már hárem szarvam nőtt? Tud
tommal nincsen nőm. aki azokat a hom
lokomra rakhatta volna. Egyébként is 
az a férfi legszebb dísze, ha föl van 
v— vtzva. Maid irok magának valami 
zsírtartalmú kenőcsöt, hogy könnyeb
ben csússzon ölő a szarva. S ha nagyon 
szégyenli — bár büszke lehetne rá — 
esetleg le is operálhatjuk.

Egészen megnyugodva jöttem el tőle. 
Igaza lehet neki:- az egész képtelen 
mese. amit az ostoba emberek talál- * 
lak ki.

1924 jun. 15-én. Ma reggel teljesen 
ki búit az úi szarvacska. Nem tudom, 
dísznek vagy szégyennek tekintsem-e? 
Először gondoltam, hogy ango1 fiastro
mot rakok rá. de aztán meggondoltam 
à dolgot s elhatároztam, hogy cikket

fogok irni a ..Déli Szarv4* című iro
dalmi lapba, amelyben kifejtem, hogy 
müven káros befolyást gyakorolt az 
emberek bamba gondolkodásmódja a 
szarvasok szűzi gondolatvilágára és 
mennyire beszennyezte a családi élet 
szentségét a gyanú árnyékával. Le fo
gok számolni ezzel az esztelen előíté
lettel s egy úi. tisztultabb világfölfogás 
felé vezetem a •szarvasok becsű e tes 
csordáját.

1924 jun. 20-án. Mégsem fogok irni 
cikket a ..Déli Szarvába. Ui elhatáro
zásom oka az. hogy ma névte’en leve
let kaptam, melyben ez állt:

..Kedves Döfködv úr!
Fölhívom becses figyelmét arra. hogy 

dr. Aggancsv naivon csaoia a szelet 
b. ünőjének. Ha kiváncsi arra, hogy 
szarvai egyre-másra mért búinak ki 
olyan szaporasággal, akkor jelenjen 
meg holnap tizenegykor a .Kiserdc- 
ucca 12. ióbbra a második különbe- 
járatú hónapos bokorban, melvet dr. 
Aggancsv béreit a szarvaspásztorórák 
lebonyolítása céliából.“

1924 jun. 21-én. Megjelentem a jel
zett helyen. Egészen letettem a cikk 
megírásáról. Még ma le fogom operál
tatni a 'szarvaimat. Rájöttem, hogy b. 
írnom nem egv szeHd szarvas, hanem 
egy gaz bestia! C—V
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Borsszem
Ha egy nö azt moiuliu. nem tud szeretni, az annyit ie'.cut. 

hogy mestert keres, uki megtunitsa rá.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK

Kéziratokat és rajzokat nem küld vissza a szerkesztőség.
Szerkesztőségi és kiadóhivatali helyiségünk mától fogva 

V., Mária Valéria-ucca 12. szám alatt. a Pester Lloyd épüle
tében van.

A Borsszem Jankó jelen számút kedden, június 24-én zár
tuk le. — Tm. A Háztűznéző-Kárlátó-ügyben megindított diplo
máciai tárgyalás teljes sikerre vezetett. Az idegen szók mai 
zuhatagában a mi derék szedőink valami olaszos zamatót* sej- 
ditett'ek a tősgyökeresen magyar Kárlátó-ban és elékteleni- 
tették. Az önnek szóló üzenetből viszont egy teljes sor kima
radt. A kéziratban ez volt: „A helyes megfejtés (..Kárlátó" )  
magyar lakodalmas népszokás, nem pedig egy régi tánc neve/4 
A szedésből egy sor kimaradt és azért lett értelmetlen az 
egész mondat. — Rajongó. Téved. Erika (ilássner nevében az 
Erika nem a hisztérika rövidítése. — Szentes. Minden álszen- 
tcskedőnek mandátum felé hajlik a keze. Egyébként: aki mé
lyen néz bele a hordóba, az nem sokáig ágálhat a tetején.

Rosszmájú. Ön.szerint nagyon helyes, hogy Budapesten 
is lesz olyan színház, ahol vacsora után kezdődik az előadás. 
Mert — mondja ön — a legtöbb színházi előadást nem lehet 
vacsora előtt bevenni. Nana, azért van itt-ott kivétel. És ott, 
ahol kivétel van, bevétel is van. — K. E. Az utóbbi küldemé-

Luxus női cipőkben 
▲ Metal vezet! ▲

Metal János cipöáruháza ^
!.. Mészáros-ucca 2. szám (Krisztina-tér sarok)

nyékben nem találtunk. — Mussolini. Vegye tudomásul excel- 
lenciád. hogy a magyar fascisták a magasabb jogrend nevé
ben kiátkozták önt. Micsoda tempó az. hogy a bűnösöket ko
molyan összefogdossák, sőt meg is büntetik! Szr. Sose 
ütközzék meg a nők lenge nyári ruháján. A mai gazdasági 
viszonyok közt tudvalevőleg semmit sem lehet eltitkolni. Min
denki átlátszó lett. — Leszalámitoló. Hogyan? Ön nem ismeri 
a sült szalámit? Pedig Budapesten az utóbbi hetekben sok férj 
mondta konyhapénzt kérő feleségének: „Itt vau egy kötés 
Szalámi, süsd meg!“ Ny. F. (Pápa.) Egyet fölhasználunk. 
A , Kínrím“ elmés, de brutálisan sérti a vallásos érzést. — 
G. Gy. (Kecskemét.) A hosszú és zavarosan fogalmazott föl
hívásnak legfölebb ez az egyetlen passzusa megy csodabogár
számba: „Kétségtelen, hogy fenti állításom sokkal nagyobb 
tárgy, semhogy e sorok keretében megfelelő szemléletbe és 
viszonylatba volna hozható, hiszen a fejlődés árja úszik az 
idők árjával.4* A többi csak arra vall, hogy Írója sokkal köny- 
n.vebben forgatja a vasrudat, mint a tollat. — 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

KÖZGAZDASÁG
A Nem zeti H itclin  ézetr.-t. közli, 

hogy rendkivü i közgyűlése az alap
tőkének 3 milliárdról 6 milliardra eme
lését határozta el. Az úi részvények 
20:1 arányban 0000 K kibocsátási ár
ban vehetők át. Igazgatóságba újonnan 
megválasztanak : Howard Back (Lon?

don), Ivan Leschinszky gróf (London), 
Nagy Dezső, Kossalká János és Láng
József.

Az Első Budapesti gőzm alom  
r.-t. közgyűlésén az 1923. évi osztalékot 
C000 K-ban állapítja meg, a szelvények 
a Kereskedelmi Bankban válthatók be.

Mint értesü lünk , az ezüst- és arany beválté son 
kívül brilliánsékszerbevoliás is eszközölhető, IV., Vár- 
megve-ucca 7. BrilliánsbeWltás 10- 12-ig. Pénztári órák 
aranyra és ezüstre 9—5-ig.

mitesser, tág pórus ellen leg
biztosabb szer az epegyógy- 
szappan és Comedo-arcvíz.

i l f  O A l A  májfolt és bőrelszín eződés ellen 
egyetlen szer a Pigment-kenőc*.

C  Á  IgM ^  1  a ráncos arcot frissé, üdévé, ham- 
v A d l W l  vassá teszi.

Beszerezhelő :

Schadek Antal
kozmetikai műtermében, 
IV., Váci ucca 12, félemelet

Speciális hajfestés 
eredeti Hennával.

Családok találkozó helye!

Kitűnő éíefek. italok!
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Képrejtvény

Azok az előfizetőink, akik a rejtvényt helyesen fejtik meg, 
a következő ajándékokban részesülnek:

1- négy darab „Mátra"-szinszappan,

2 10 üveg Szent István duplamalátasör. 
a Polgári Serfőzde gyártmánya (házhoz 
szállítva),

3 egy nagy tábla 
Szerencsi csokoládé,

4- egy nagy doboz
,.Virág“ -féle dessert.

5. egy nagy üveg 
„Óceán" fames,

6. egy doboz

Toevvtnvi

iVOMALTWEA ItGJOOt /

7. egy Sphinx-,.BI-OZONE“ -készlet (egy üveg szájvíz, egy 
doboz kettős francia fogpor. egy tégely fogpaszta).

8. egy üveg „Lysoform",

9- egy darab P. Márkus Emilia arcápoló szappan.
10. két pár Ber son-gumisarok (férfiaknak és nőknek),
11 . egy nagy palack RAPIDOL folyékony fémtisztitó szer,
12. a Borsszem Jankó egy évfolyama (1917— 1922. évekből).
13. Seiffensteiner Salamon adomái.

Helybeli előfizetőink az ajándékokat, i.letve az utalványo- 
kat kiadóhivatalunkban vehetik át d. e. 9—2-ig, vidéki előfize
tőink külön értesítés nélkül kapják meg.

A Borsszem Jankó 2943. (25.) számában közölt képrejtvény 
meefeitése: S z e r e „ á d

Előfizetőink, akik a Borsszem Jankó multheti rejtvényét 
nelyesen fejtették meg, a következő ajándékot kapják: 
1. Denes Sándor (Kispest), akinek négy darab „Mái!ra“ szín
szappant; 2. Sommer József ( Budapest, VI., Laudon-u. 1 ), aki- 
nek tíz üveg Polgári Serfőzdéi Szent István duplamalátasört;
3. Füstig Emil (Keszthely), akinek egy nagy -tábla Szerencsi 
csokoládét; 4. Váró Antal (Budapest, VI., Vörösmarty-u. 48), 
akinek egy nagy doboz „Virág“ -féle dessertet; 5. Fényes 
uizella (Győr), akinek egy nagy doboz .,Oceán“ cukrozott 
gyümölcsöt; 6. Bányay Ernő (Budapest, VII., Nefelejts-u. 15), 
akinek egy doboz „Ovomaltine*4 tápszert: 7. Rónai Sándor 
(Budapest, VIII., Illés-u. 34), akinek egy Sphinx-,.BI-OZONE4*- 
keszlei'et; 8. Roth Emil (Budapest. VI., Lehel-u. 18), akinek 
egy üveg „Lysoform“ -ot; 9. Kende Sarolta (Nagymaros), aki
nek egy darab P. Márkus Emilia-szappant; 10. Reiner Géza 
(Budapest, VII.. Dohány-u. 34), akinek két pár Berson gumi
sarkot; 11. Klauber József (Budapest, VI., Teréz-körút 52),

akinek egy palack .,RAPIDOL“ folyékony fémtisztitó szert'; 
12. Nagy káli ói Kaszinó ( Nagy kalló), amelynek a Borsszem 
Jankó egy évfolyamát; 13. Sápy Dezső (Berettyóújfalu), aki
nek a „Seiffensteiner Salamon adomái“ -t küldi meg a kiadó
hivatal.

Pom padour, 
H árom  Grácia,
Jáva, Blues, Banan
és egyéb tánclemezujdonságok gramofon 
hanglemezen l egnagyobb választékban

HANGSZER.OTTHON
FEKETE MIHÁLY

Budapest, József-körút 9. sz.
Miért van annyi zivatar?

Meteorológusok és vén
asszonyok mostanság azon 
törik a fejüket, miért van az 
a sok zivatar. Munkatársunk 
átböngészte az idevonatkozó 
szakmunkákat és a követkt 
zőket állapította meg:

1. A szanált állampolgárok 
sóhajai a levegőbe szállva, 
annyira megsürüsitik a víz
párákat. hogy azok épp úgy 
nem tudiák magukat fent- 
tartani. mint a középosztály 
tagjai.

2. Woüff túlságosan sokat 
beszél, a beszéde vizenyős s 
így érthető, ha állandóan sok 
a csapadék.

3. Egyre több a szegény

ember és mind vízzel főz. Az 
így fölszálló pára növeli az 
eső-tendenciát.

4. Fa i védők szerint Európa 
zsidósága rejtélyes úi gépek
kel minden égtájról idehaitia 
a felhőket, hogy az anti
szemitizmus termését elverjék.

5. Szociálisták szerint az
ért olyan felhős az ég. mert 
a fajvédőknek beborult

6. A kültelek véleménye 
szerint azért ad az Isten 
annyi esőt. hogy ebben a 
piszkos világban a pince
lakóknak is meglegyen a 
maguk mindennapi ingyen 
fürdőjük.

ni
Az 191 
, 191 
.  191

L e g o l c s ó b b  s z ó r a k o z á s  !

mim
17. é v f . ... 1
18. , ... 1 
19. „ ... 1

UUKlI K3MIhlllU keresk

r5000 kor. 
'5000 „ 
'5000 „

égi évfolyamai megrendelhetők a 
Ivatalban es a KULTÚRA kőnyv- 
edesében, VI., Teréz-kőrút 5. sz.

Az 1920. é v f.... 75000 kor. w 1921. „ ... 75000 „
» 1922. „ ... 75000 „
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N é p s z e r ű  m e t e o r o ló g i a
— Azt még megértem, hogy a dollár esik, mert a 

korona emelkedik. De mi emelkedik attól, hogy annyit 
esik az eső?

— Te szamár! . . .  Hát a pincében a víz.

N A C C S A G A !

ÉN CSAK

A
MNDCNNAPI 

ÉLCT IZGALMÁBAN 

KJMCRÛU. rÁDADJSBMZCt 

CDÓ SITÓ JC

V I R Á G  O S Z K Á R
C U K O R K A - ÉS C S O K O LÁ D É -Á R Ú G Y Á R  R.-T.

-----■— — — B U D A PE S T , VII., N E FE LE JTS  -U C C A  12.

LŐFIZETEK ÖNNEK 
a BORSSZEM JANKÓ-ra

negyedévre 500>000 korona névértékű elhasznált magyar bélyeg 
beküldése ellenében. JÁSZAI BORISRA bé lyegke resk edés  

Budapest, IV ., Kossuth Lajos-ucca 6.

űvészies képkeretek
Kézimunkák szakszerű keretezése

Váradi Bélánál, Budapest, Andrássy-út 43. ;

A Pesti L'oyd-táisulat ny isdájé , Budapest, Vn Mária Valéna-ucca 12. (Nyomdaigazgató MÁRKUS PÁL.)


