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Van már pénz!
Van már pénz, finom font és dollár.
Lira, szokol. holland forint 
S bár nem kis kamatlábakon jár.
Felénk mégis csak jobb kor int.
A pénzmag töve sose vesz ki,
Ha gyérebben is, csak terem:
Aranygyapjat így nyert Teleszky 
Argonautánk, túl tengeren.

Politikában áll a szélcsönd.
De pénzben beállt a dagály.
Hát most csak költsük azt a kölcsönt!
Ez a magyar pénzjogszabály.
Sírásra hadd jöjjön vigasság,
A korhelyeknek elve jó.
Mert ősi és erős igazság:
Pénz és asszony elverve jó.

Bármily siralmasan prófétái 
Smith, a jenki Jeremiás:
Magyar gavallér hetykén sétál,
Mert eljött már a Messiás,
A pénztelenségtől megváltó.
Aranyból telhet dáridó,
S ha elfogy, hát akad még váltó 
S akad még külföldi zsidó.

Ha a jelen vált rózsaszínné,
A jövő mért lenne fakóbb?
Ki bánná azt, ugyan ki hinné.
Hogy ha ma hopp. holnapra kopp!
Okosabbra kárán se válik,
Ma felül és holnap alul.
Ur ö és úr marad halálig:
Kedves, könnyelmű magyar úr. (JÁSZ)

Én és Bernolák
Kedves Borsszem Jankó! mészetűnek bizonyult: min-

Alulírott debreceni lakos, fog- denféle kérdéseket adott föl
lalkozásomra nézve ősjogász, és végül kihirdette a lesújtó
el akarom önnek mondani, Ítéletet:
hogy álltam boszút Bernolák _  JeIök úr< ön 'elbukott! 
Nándoron, a győri kerület ,
nyugalmazott képviselőjelölt- Ezért esküdtem en boszut
jén. Ott kezdődik a dolog, Bernolák ellen. A pótválasz-
hogy én, mint a debreceni fásra Győrbe utaztam és mi
egyetem hallgatója, szigor- kor az elnök kihirdette az
latra imentem Bemolákhoz, eredményt, odaálltam Berno-
mint a debreceni egyetem Iák elé és boldogan kiál-
tanárához. A professzor úr toltam:
azonban nagyon kiváncsi ter- — Jelölt úr, ön elbukott!

BUDAPESTI HÍRESSÉGEK
LXIV. MÁRKUS LÁSZLÓ, az Opera igazgatója

— Ha tenorhangban olyan nagy lenne a választék, mint 
nagybőgőben!... Mert most mindenki nagy bőgő az Opera
tájékán. —*----- o--------

A legújabb műsordarab
Mióta a „Szegény Jonathan4 és a „Szegény gazdagok44 

lekerültek a műsorról, azóta az „Általános elszegényedés44 
van napirenden. *

Kedves Borsszem Jankó!
Sokan dicsérik a londoni Rothschildot, hogy olyan kedve

sen gratulált Korányinak a kölcsönhöz. Szép, szép, de azért 
mégis kedvesebb volt Rothschildtól, hogy azt mondta Telesz- 
kyrek: „.Kölcsönre van szükség? Jó. Fogadja részvétemet44 
Tisztelettel egy szakértő, aki a kényszerkölcsönben vett részt.

Levél Gorkij Maximnak
abból az alkalomból, hogy Schöpflin Aladár az újabbb magyar irodalomról egyenesen az ő számára tanulmányt irt

Kedves Kolléga úr. Maxim!
Mondanom sem kell talán, hogv az 

álkereszténv destruktivok rútul vissza- 
éllnek az ön jóhiszeműségével és tájé
kozat’ anságával. A magvar irodalom 
helvett a iiddisch-ungarisch. röviden: 
judapesti irodalmat adiák be önnek 
mint faimagvart. A legnagyobb irótehet- 
ségeket egyszerűen agyonhallgatta 
Schöpflin úr, aki. ha nem lenne Aladár, 
épp oiv ioggal Írhatna az északnémet 
zsidó firka szók roll, mint Móricz Zsig- 
mondról és a többi Móriczokról.

Engedie meg hogv tárgvfagosan 
mutassam be az igazi magyar irodalom 
előkelőségeit. Hogv mindjárt a legna
gyobbak emlitsem. ott van Kiss Meny

hért. akinek magasan szárnyaló ódái 
lendületével csak Zsirkav János ..tüz“ -es 
fantáziája versenyezhet. Ott van aztán 
Lendvai-Lehner István, az igazságnak 
ez a fáradhatatlan bajnoka. aki minden 
hordóba belenéz, amelyben igazságot 
sejt. Pékár Gvu’áról is hallgat a SchöDf 
lin-féle krónika, noha tudvalevő, hogv 
a Nemzeti Színház műsoráról csak azért 
kellett levenni darabjait, mert falrengető 
sikerük alapiadban renditette volna meg 
a színház konstruktív épületét.

Népköltőink gazdag sorábó1 csupán 
a két legielentősebbet: Patacsi Dénest 
és Sokorónátkai Szabó Istvánt említem 
meg. akik a falu egyszerű népével anv- 
nvira megkedvelhették a költést, hogv

ma már minden módos kisgazda lánya 
selvemruhában iár.

Lehetetlen kihagynom Méhelv Lajost, 
aki ugyan nem irt. hanem irt. A leg
fehérebb zsidó Íróban is meglátja a vö
rös vérsejteket és a rádiumhoz hasonló 
faivédő elemmel, az ú. n. felelődén 
etemmel irtia őket.

Végül szerénytelenség nélkü1 bemu
tatom a legnagyobb magvar irodalom- 
történetirót. kinek neve véletlenül azo
nos avval, aki önnek készséges híve: 

Pintér Jenő

U. i.: Most veszem észre, hogy önt 
Maximnak híviák. Legyen szíves, iga
zolja magát postafordultával.
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Strófák a hétről

Piszokság:
Megszűnik az Árvizsgáló 
Bizottság.
Pékek. Hentesek. Termelők! 
Részvéttel bakom le feiem 
A gyászolók előtt:
Ha az OKÁB-ot el fogiák 
Temetni.
Kénytelenek lesztek magatok 
Emelni.

Orosz mintára
» Oroszországba^ határozatot 

Hozónak,
Mely szerint minden ötödik naD 
Vasárnap.

Köztisztviselőink szerint 
Ná'unk oly törvény kellene. .
Mely szerint minden ötödik nap: 
Elseje.

Ki bukott meg a fölvételin?
Egy szenzációs hírt tudok:
A kormány a fölvételi vizsgával 
Elbukott.

Szanálják a tőzsdét
A kormány újabban 
Kitanálta.
Hogy a tőzsdét is 
Szanálja.

Aki e bírt meghallia.
Rögtön elkezd szaladni:
Sza'ad a papírjait eladni.

--------o-------- (  —ász)
Az Anonymus-szobornál

— Papa. milyen szobor ez itt?
— Ez, fiam. Béla király névtelen 

jegyzője.
— Ne mondd! Hát azelőtt minden 

nevtelen szobrot kapott, ha kölcsönt 
jegyzett?

E l s z a k a d t  a  f ő v á r o s i  r e f o r m - f i l m
vagy: mikor rossz a nyersanyag

Rassay gépész (a vetitőkamarából kijövet) : Az ördög vigye ezt a mozit ! Épp 
a legérdekesebb filmje szakadt el.

INTERPELLÁCIÓS KÖNYVÜNK
I. Az igazságügyminiszter úrhoz újabb 

büntetöszakasz alkotása tárgyában.
Van-e tudomása a miniszter úrnak 

arról, hogy Budapest uccáin — napról- 
napra más-más címen — gvüitourná- 
val fölfegyverkezett félvad csapatok 
veszélyeztetik a főváros lakosainak 
testi és főleg anyagi épségét? (Ha 
nincs neki tudomása, maid lesz neki 
tudomása, csak egyszer kivételesen 
gyalog menjen végig az uccán.) Haj
landó-e^ a miniszter úr ennek meg
szüntetése céljából az uccai gyűjtést 
bűntetté minősíteni (vesd össze: úton- 
állás) -  és a gyűjtőket a gvűjtőfog- 
házba gyűjteni?

II. A külügyminiszter úrhoz a párisi 
olympiai játékok kibővítése iránti köz

benjárás tárgyában.

Van-e tudomása a miniszter úrnak 
arról, hogy a párisi Olvmpiád rendező
sége a verseny tárgyát képező játékok 
közül kifelejtette az alsós-, kaszinó- 
és bakkarát-játékokat? Holott kétség

telen. hogy eme közkedvelt játékok is 
a sport körébe tartoznak, hiszen úgv 
a lapok leosztása, mint azok átvétele, 
továbbá a lejátszással iáró asztalcsap
kodás. a pénzek be- és kisöprése a kar
izmokat nagy mértékben edzi és erő
siti. Elhiszi-e nekünk a miniszter úr. 
hogy e játékokat csak Magyarország 
elleni rosszindulatból hagyták ki az 
Olvmpiád programjából, mert tudták, 
hogy e sportokban föltétlenül verhetet
lenek vagyunk? Tekintettel bajno
kainkra. akik e sportágban lankadatlan 
buzga’ommal treníroznak, hailandó-e 
a miniszter úr az illetékesekkel érint
kezésbe lépni és a párisi Olvmpiádnak 
az említett sportágakkal való kibőví
tése iránt a szükséges lépéseket meg
tenni?

III. A pénzügyminiszter urakhoz sze- 
• méiyes ügyben.

Megfelel-e a valóságnak, hogy a kö- 
ze’multban úi. egymilliós bankjegyek 
kerültek forgalomba? Van-e tudomása 
a miniszter uraknak arról, hogy e so

rok iróia bírálat céliából tiszteletpél
dányt kap minden könyvből, minden 
újságból és általában minden nyomdai 
termékbő!? Van-e tudomása a minisz
ter uraknak arról, hogy e sorok iróia 
az úi egymilliósokból bírálati tisztelet- 
példányát mindeddig nem kapta meg? 
Hajlandók-e a miniszter urak e sérel
mes mulasztást orvosolni? (Hogy be
hatóbb bírálatot mondhassak: lehető
leg több példányt küldjenek. Az úi ót- 
százkoronásokból nem kérek.)

IV. A népjóléti és bélügyminiszter 
urakhoz a nagy meleg ellen teendő 

intézkedések tárgyában.
Van-e tudomása a miniszter urak

nak arról, hogy a nagy hőségtől a nép 
rosszul van és maid kilóg a be’e? (Ez
ért szól interpellációm a népjóléti és 
bélügyminiszter urakhoz.) Hailandók-e 
a meleg ellen megfele’ő intézkedéseket 
tenni? Ha pedig a kormány a hőséggel 
szemben tanácstalanul áll. hailandók-e 
intézkedni megfelelő számú korma nv- 
hötanácsos kinevezése iránt?

Bejegyezte: ALIÁSZ



4. oldal BORSSZEM JANKÓ 28. szám

Az MLSz., a MASz., a 
MUSz. és az OTT meg 
bízásából szerkesztik* 
Salem és Ali Riad.

SPORTSMAN JANKÓ
M e g je le n ik : O ly m p iá s z k o r

A hazai sport minden 
ágát, gályát, zsidóját 
és olympikohnját fel

ölelő szaklap.

Nagymosás az
— Jelentés az M L S z . ju n iu s  2 7 -ik i üléséről —

400 lázas várakozás előzte meg az 
MLSz. országos tanácsülését, mely ki
tűnő alkalomnak Ígérkezett arra, hogy 
a vezetők a párisi vereség szennyesét, 
valamint önmagukat hófehérre mos
sák. Minden sportembert feszült izga
tottságban tartott a kérdés: megússza-e 
az ügyet simán az MLSz., nem-e lesz 
valami nagy vihar az ülésen? Hát vihar 
az volt ugyan, a nagymosás viszont 
nem nagyon sikerült.

A vezetőség jelentését dr. Valaky Mi
hály társelnök terjesztette elő. Meg
állapította, hogy a vereségért senkit 
nem terhel felelősség. Legkevésbbé a 
vezetőséget. A vezetőség a legmesz- 
szebbmenő figyelemmel vette körül a 
csapatot. Még arra is volt gondja, hogy 
a játékosok az utolsó napokon, sőt éj
szakákon is trénirozhassanak. Éppen 
ezért — költséget és fáradságot nem 
kiméivé — olyan szállást szerzett ne
kik, ahol a patkányok miatt nem tudtak 
aludni, egész éjszaka álmatlanul hány
kolódtak és rugdalóztak, ami tréning- 
szempontból a legnagyobb mértékben 
előnyös. Hogy a vezetőség körültekintő

gondossága ellenére is vereséget szen
vedtünk, annak oka egyszerűen az, 
hogy a csapat rosszul játszott, a csa
pat beteg volt: egy kiss gyuláéisa volt 
a csapatnak. Ezért vesztettük el a 
mérkőzést. Mindamellett ő nem harag
szik Kiss Gyulára, minek jeléül haj
landó vele elszívni a béke FIFÁt.

Kiss Gyula szövetségi kapitány — 
akit a párisi út óta sportkörökben elő
szeretettel neveznek Francia-Kiss Gyu
lának — nyilatkozott ezután a nagy 

sport fölvert vereségről, ő  nem ugrik 
meg a felelősségrevonás elől, de nem 
hajlandó eltűrni, hogy Magyarország 
összes futballistái rajta végezzenek 
tréninget: őt rugdalják, mint egy hal
dokló oroszlánt. Holott a vereségnek 
nem is ő az oka, hanem malaki más.

Az elnökség ezután — meglepetés
szerűen — bejelentette lemondását. A 
jelenlevők kitörő örömmel fogadták a 
nem várt eseményt és egy szívvel- 
lélekke! kiáltották a távozó dr. Valaky 
felé:

— Isten vele, Mihály!

K e d v e s G e rö  F e r e n c !
Olvasom, hogy ön is megy a párisi 

Olympiászra és 100 és 200 méteres 
futásban a legszebb reményekkel veszi 
fel a küzdelmet. Mivel azonban én már 
láttam olyat hogy a legszebb remé
nyek is füstbe mennek, — 3:0 — a 
biztonság kedvéért egy nagyszerű öt
letet adok önnek, melynek fölhaszná
lásával játszva verheti minden ellen
felét-M ikor javában futnak, egyszerre 
csak álljon meg, fórduljon hátra, mu
tasson az ujjával a levegőbe, vagy a

tribünre, vagy akármerre és kiáltsa el 
magát jó hangosan:

— Jé! No de ilyet! Jaj, de érdekes!
Erre az ellenfelei önkéntelenül is 

mind hátrafordulnak, hogy megnézzék: 
mi is az az érdekes dolog? ön persze 
folyatja a futást és mire a többiek 
magukhoz térnek, ön már régen a cél
nál van.

Tanácsomat okvetlen fogadja meg, 
Ne felejtse el a közmondást hogy 
„többet ésszel, mint Gerővel44.

Győzelméhez előre is gratulálva, üd
vözli Aliász.

•Jaj)!
Kiss Gyula beszámolójából kiderül, 

hogy futballista-olympikonjaink közül 
egynéhányan nem éppen a legsport
szerűbb életmódot folytatták ott künn. 
Egy este például öt játékos távo
zott el a magyar szállásról. Közülök 
ketten már 12-kor hazatértek, három 
azonban még ott maradt egy kis utó
lagos piálásra. Talán nem tévedek, ha 
megállapítom, hogy cgy-két ilyen utó
pia miatt maradt utópia az olympiai 
győzelmünk.

K e d v es S p o r tsm a n  J a n k ó !
Van egy zseniális eszmém, melyet 

ezúton bocsátók a magyar futballsport 
rendelkezésére. Eszmémnek célja az, 
hogy a gyakori és a támadó akciókat 
sokszor akadályozó „hands“-et a fut- 
ballból kiküszöbölje. Ha például egy 
magyar csapat külföldre megy, igen 
gyakran megtörténik, hogy az ellenfél 
kapuja előtt egy játékosunk „hands“ -et 
csinál, a bíró tizenegyest ítél, az ellenfél 
gólt rúg és a magyar csapat így veszti 
el a mérkőzést. Na már most tessék el
képzelni: micsoda előnyt jelent az ne
künk, ha lehetetlenné tesszük, hogy a 
játékosaink „hands“ -et csináljanak. Ez 
pedig a következőképpen érhető el. 
Egyesületeink kutassák föl azokat a 
szerencsétleneket, akik mindkét karju
kat elvesztették. (Fájdalom, ilyet éppen 
eleget találhatnak.) Ha már most a 

csapatot ilyen játékosokból állítják 
össze, ezáltal teljesen kiküszöbölték a 
„hands44 lehetőségét. Azit pedig ne 
mondja senki, hogy ez az ötlet kegye
letsértő. Elvégre ezeknek a szegény 
embereknek is kell élni. Már pedig ha 
amo/or-futballisták lesznek, ezáltal fé
nyes keresethez jutnak. Tisztelettel: 
Foot-bali Mihály.

T Á R C A

Bodri és
i.

Bodri futballista. Eredetileg Bodornak 
hívják, de klubtársai és barátai Bodri 
néven becézik. — Fodri egy másik fut
ballista. Eredetileg Fodornak hívják, 
de klubtársai és barátai Fodri néven 
becézik. Bodri és Fodri jó barátok. 
Bodri a BIFC tagja, Fodri a BAFC-é.

A BIFC legutóbb a PIFC-cel mérkő
zött. Ezen a mérkőzésen Bodrit egy 
kissé lerúgták, úgy hogy lesántult. Mi
kor aztán a következő héten a BIFC-nek 
i? PAFC-cal kellett játszania. Bodri 
nem állhatott ki a piacra, mert lábsérü
lése harcképtelenné tette. Nagyon szo
morú volt ezért Bodri, Fodri kevésbbé.

Sőt ravaszul mosolygott magában: úgy 
látta, itt az idő, mikor Bodrit egy kicsit 
megtréfálhatja.

11 .

Bement Fodri egy hentesüzletbe cs 
vásárolt egy hatalmas marhalábat. Be
pakolta és postára adta a következő 
levél kíséretében:

Kedves Bodrikám!
Hallom, hogy fáj a lábad és emiatt 

nem tudnál játszani. Itt küldök hát ne
ked egy lábat, mely remélhetőleg tel
jesen pótolni fogja a tiéd és így a mér
kőzést mégis lejátszhatod.

Ölel barátod Fodor
III.

Bodri kibontotta a csomagot, csodál
kozva bámult a marhalábra, uiajd mi
kor elolvasta a levelet bosszúsan neve
tett. föl. Aztán — némi gondolkodás

után — nekiült és megírta a következő 
levelet:

Kedves Fodrikám!
Mély meghatottsággal vettem kedves 

küldeményedet. Nagyon jól esett a 
figyelem, annál is inkább, mert egy el
terjedt és úton-útfélen hangoztatott 
kellemetlen sportfrázis cáfolatát látom 
benne. Azt mondják ugyanis, hogy Ma
gyarországon a futballsport újabban 
erősen lehanyatlott és ez a hanyatlás 
még egyre fokozódik. Nos: a te külde
ményed megcáfolja ezt a híresztelést. 
Mert amíg a futballnak olyan lelkes 
barátai vannak, akik e sport érdekében 
még saját lábukat is képesek föláldozni, 
addig én nem féltem a magyar futball- 
sportot

Ölel barátod Bodor
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G öm bös és az oúszó- 
ve rse n y

Mint értesülünk. Gömbös Gyula me
morandummal fordul a párisi Olympiász 
vezetőségéhez, melyben a zsidóvallású 
úszók megrendszabályozását követeli. 
Memorandumát azzal kezdi Gömbös, 
hogy ő egyáltalán nem ellensége a 
zsidó sportnak és a sportoló zsidóknak, 
amit az is bizonyít, hogy a kardvívó 
dr. Fuchs kiküldetése érdekében kar
doskodott és vívott erős küzdelmeket 
a magyar parlamentben. Mindamellett 
kívánatosnak tartja, hogy az olympiai 
úszóversenyen a zsidó úszókkal szem
ben bizonyos speciális rendszabályokat 
alkalmazzanak. A zsidó úszók ugyanis 
a keresztényekkel szemben igen nagy 
előnyt élveznek azáltal, hogy ők csak 
beugranak a vízbe, elkezdenek be

szélni és beszélnek, beszélnek; a be
szédet természetesen — tipikus zsidó 
módra — gesztusokkal kisérik és ezen 
kézmozdulatok által egy-kettőre a cél
nál vannak. Ez előnyös helyzet meg
szüntetése céljából fölszólítja Gömbös 
az Olympiász rendezőségét: mondja ki, 
hogy a zsidó úszóknak verseny közben 
beszélni nem szabad, vagy — ami még 
jobb lesz — a versenyt megkötött kéz
zel kell lebonyolitaniok.

P a risb a n  szeren ádot k a p ta k  
.v ív ó in k

Parisból jelenti tudósítónk: Tőrcsa
patunk 9: 7-rc megverte a spanyolokat. 
A magyarok közül nagyszerű volt 
Schenker Zoltán, míg Berti ezredes igen 
gyengén szerepelt. A győzelmes ver

seny estéjén a párisi magyarok éjjeli 
zenével ünnepelték vívóinkat. Schenker 
ablaka alatt, aki minden űsszóját meg
nyerte, kakt/sszóig szólt a muzsikasszó. 
Berti ezredes ablaka alatt azonban 
csak egyetlen nótát játszottak állan
dóan. Azt, hogy: „Nem vagy legény, 
Bcrti.“ (Azóta megmutatta, hogy mégis 
az.)

APRÓHIRDETÉS
A PÁRISI OLYMPIÁSZON marathóni fu
tásban indulni óhajtok. Mivel azonban fé
lek, hogy gyenge kis tüdőmet már 
negyedúton kiadom, ezúton keresek
i éhány lelkes sportbarátot, akik haj
landók volnának tüdejüket a verseny 
tartamára kölcsönajnk Ajánlatot 
.MARHA TÖNT* jeligére kérek a 

(tüdő)kiadóba.

Tönödések
Seiffensteiner Solomontul

* Eszembe jót ja nekem, amikor cccer 
o bald a suit W a hr tnann Móric túl megkér
dezett o p őrlőm ént tül o fölösön ed gráf: 
, Ugyan, kérlek, mondd meg nekem, kedves 
barátom, mit jelent ez a szó: baldóver?” 
— Mire o Wahrmann felelt: „Baldóver... 
baldóver. . .  hm. ezt nádion nehéz meg- 
madjarázni. Várjál sak, kérlek alássan. Hát, 
kérlek, oz ongyit gyelent. . .  Ejnye, no, 
hodjan is mondjam!... Megvan! Baldóver, 
oz ongyit tesz. . .  Nem. nem ... Ide fidielj. 

kérlek... Tudod mit? — például: te nem vádi ed baldóver!” 
— Akkurát ho o Wolff Káról oreság megkérdezné o Vázson- 
gye Vilmos excellenctiil, hód tolajdonképpen mit gyelent ez o 
szó: baldóver. — oztot mondhatná neki: „Tódja mit. tisztelt 
Wolff oreság, például ün nem ed baldóver.”

O Zalme Strümp Bér énbe volt ed kocsmáros és vasár
napokon mindég nad verekedések voltak nála. O vendégek 
edjik o másiknak szakították be o fejit. Mondja ed napon 
tille o feleség: „Oz o két betyár, o Sánta Pál meg o Makk 
Gyuri it tend agyba-fűbe verték edmást. és másnop küzüsen 
vádolták o parókia k a s z á ló já t— „Hiszen ezek sak őzért 
verexenek ittend, — felelt o Zalme — mert edjik se okor 
fűzetni. Miheljest kimennek innen, o legjobb borátok.” — 
Oszposz o porlomenti szünet. Ómig edjött voltak, veszeked
tek, mert edjik se nem okorta teljesíteni o kütelességt. Most. 
hódi kint vonnok, o legjobb barátok.

Kedves Borsszem Jankó!
Olvasom, hogy mindenhol túljegyezték a kölcsönt. Ezúton 

tudatom az illető túljegyzőkkel, hogy ne búsuljanak, én szí
vesen átveszem a kölcsönfölösleget. Tisztelettel dr. Lateiner.

Amire őnagysága gondol

/U>vO^

— Ha rövid a férjed, toldd meg egy ballépéssel.

Kérdések a Borsszem Jankó fölvételi vizsgáján
A Borsszem Jankó multheti fölvételi 

vizsgáján megjelent tanulók részére a 
következő egészen egyszerű kérdése
ket adtuk föl:

Wolff Károlynak: Ha a főváros tu
lajdonát képező autó óránként 60 kilo
méter sebességgel megv Párádra. 
mennyibe keni* 1 ez a parádé a buda
pesti adófizetőknek?

Gömbös Gyulának: Ha Napoleon ve
zette volna az egvségesoárti választá
sokat, hány zsidó mozis lenne ma a 
wagrami síkon?

Eckhardt Tibornak: Ha a zsidókra 
külön kénvszerkölcsönt vetnének ki. 
hogy csak a Szózat-ot és A Nén-et iá-

raissák. mennyivel emelkedne a liberá- 
’is lapok példánvszáma?

Csillén Andrásnak: Mennyivel keve
sebbet érne az aranykorona a hivatalos 
17,600- papirkoronánál, ha azt Csilléri 
csinálta volna?

Lendvai-Lehner Istvánnak: Ha egv 
képviselő 36 éves. 182 centi magas és 
70 kilót nyom, hány kortyra iszik ki 
egy tízliteres hordót?

Kuna Pé Andrásnak: Hol fekszik Lon
don? Hol fekszik Páris? Hol fekszik a 
magyar parlament? Hol fekszik a ma
gyar parlamentben a jelölt úr?

Méhely Latosnak: Ha az egyetemi

magántanár — tojás, lehetne-e ennek 
dacára egv orvosnő, tyúk létére, egve- 

. térni magánrántotta?
Pékár Gyulának: Számítsa ki !oga- 

ritmus útián. hányszor fordult meg 
Danton a síriában a róla irt dráma 
előadása óta és mekkora volt a forgási 
sebessége?

Eskütt Latosnak: Mondjon egy mon
datot. amelyben Nagyatádi-Szabó a<z 
alany és egv vágón ló a szállítmány.

A jelöltek minden kérdésre kitünően 
megfeleltek. A választók mégis el fog
ják buktatni őket.
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Feldrengés a Városligetben

— A Borsszem Jankó színházi geológusától —
Múlt hét szerdáién Dont nvolc óra

kor kezdődött az a nagyarányú féld- 
rengés. amelv majdnem éiíélig tartott. 
Szerencsére a feldrengés csak' az 
Aréna-út és István-út sarkán vöt ész- 
fieühető. Ha a feldréte gél tolódás a Lioót- 
körúton történt volna, a legnagyobb 
katasztrófát idézte volna elő. tekintet
tel a Lipótváros rendezetlen talaiviszo
nyaira. Ebben az esetben igazán el
mondhattuk volna: nincs már zsidó 
Pesten.

Az obszervatóriumokban tett meg
figyelések szerint a feldrengés* a gyön
gén alátámasztott feldvizek (helyeseb
ben feldviccek) okozták, amelvek a 
gyakori rész vén vesőzésck folvtán túl
áradtak és megingatták az egész fém
darabot. Nem kevésbbé segítette elő a 
ieldrengést a nézőtér hirtelen beom- 
iása. amelv könnyen végzetessé vál
hatott volna. Egyébként a feldrengés 
nem okozott jelentősebb károkat, csu-

Hát bizony, kérem szépen, ez egy 
olvan kérdés, amelyre, ha destruktivok 
volnánk, az ébredők adnák meg a leg
egyszerűbb választ. A fejtörésben 
ugyanis ők már bizonyos gyakorlatra 
tettek szert, azonban mi még sem hoz
zájuk fordulunk tanácsért. A fölvetett 
kérdésben ugyanis nem annyira a fai- 
védelem. mint inkább a védelem egy 
íaia nyilvánul meg. Hogyan védekez
zünk a szerzői agyvelő terméketlen
sége ellen? Miféle módszert kövessünk, 
hogy megírandó darabunkhoz meg
találjuk a témát? A legkényesebb pro
bléma ez.

Forgatván az irodalomtörténet lap
jait. a fejtörésnek k'asszikus példái 
sorakoznak szemünk előtt. Schiller-nek, 
mint az köztudomású, csak úgv jutott 
az eszébe valami, ha rothadt almát 
szagolt. Balzac feketekávét ivott és 
azonnal svungba jött. Gárdonyi pipára 
(gyújtott és rögtön termelőképes lett. 
«Foív tathatnám még tovább, de hát 
ezekkel a módszerekkel a mai kor köl
tőié úgysem bo’dogulna. Az alma. a 
feketekávé és a dohánv beszerzése 
csak úiabb fejtörést okozna a költő
nek. mert akkor előbb azon kellene 
törnie a feiét. hogvan jusson például 
egv rothadt almához avagy, mikép
pen bHccelie el azt a feketét, amit fej
törés céljából hozatott? A dohánvró' 
pedig jobb nem is beszélni. Ismertünk 
ugyan egy költőt, aki Schillert utánozta, 
de ő nem rothadt almát, hanem ben
zint szagolt. Ilyenkor mindig azt hitte, 
hogy autója van. Ez az úgynevezett 
auíó-szuggesztió. Ugyanezzel a fárad
sággal beült a vendéglőbe és rende't 
egv fogpiszkálót. Piszkálta a fogát és

pán a cselekmény szálait tépázta meg 
és néhány felderítő szójátékot tiport 
össze, ame'vről másnap a színházi kri
tikusok is megemlékeztek.

Meg kell még említenünk, hogy a 
földrengést állandó vihar (úgynevezett 
tapsvihar) kisérte és az egész nézőtér 
maidnem feldüh a kacagástól. Egyesek 
nevetőgörcsöt is kaptak, ami a katasz
trófád borzalmak alkalmával igen 
gyakori eset. A félelemnek egv saját
ságos megnvilatkozása ez. amelv azon
ban már a patológia körébe tartozik.

A feldrengés előreláthatólag minden 
este megismétlődik. Az obszervatórium, 
a beérkező jelentésekből következtetve, 
egyelőre teljesen reménytelennek ta- 
dália a helyzetet. A gyakori feldrázkód- 
tatások előbb-utóbb alá fogiák sül vesz
teni a színházi talaj nivóiát és a f e l 
indulás oda fog vezetni, hogy rövide
sen magát SekszDirt is egyenlővé teszi 
a Beiddel DYMI

azt hitte, hogv már megebédelt. De ez 
,is drága fejtörésnek bizonyult, mert. 
tekintettel arra, hogy a költő fo
gában luk volt, a vendéglős lukszus- 
adót fizettetett vele az elhasznált fog
piszkáló után.

Miután a problémát, ha már föl
vetettük, megoldatlanul nem lehetett 
hagyni, kérdéssel fordultunk egv titkos 
drámaíróhoz, közölje velünk, hogyan 
szokta törni a fejét, mielőtt darabját 
megírja. Postafordultával megkaptuk 
a vá*riszt:

Kedves Borsszem Jankó!
Én a leiemet először is Pékár mü

veivel érzéktelenitem. Azután masam
hoz kéretek egy bősz kritikust, aki 
a feiemet azonnal levágja. A levágott 
felet Féld Matyi humorával kiszárí
tom. de a benne levő dramaturgiai 
elveket, melyek megcsontosodtak, 
meghagyom, hogy igy a törésre (ü- 
kal masabbá tegyem. Aztán előveszem 
a kritikák hasábjait, amelyekkel 
végre törni kezdem a feiemet. Ezzel 
az egyszerű eljárással addig töröm 
a feiemet. amíg minden vorcikáia 
darabokra hull szét. E nem is annyira 
iró-kézi. mint inkább irokézi művelet 
után a széthullt darabokat össze
szedem és benyújtom a pesti szín
házakhoz.

Maradtam kiváló tisztelettel 
Trükkv Jeromos. 

v. b. t. drámairó és főtanácsos

igaza van. Aki ígv töri a feiét. az 
megérdemli, hogv darabjait százszor 
egymásután végignézzék. ALY

Programot adok a színházaknak
A színházak horribilis pénzekkel dol

goztak a múlt évadban, csakhogy valami 
úiat nyújthassanak a közönségnek, 
légi ió darabokból kosztümös farsangi 
fölvonulást csináltak, ami fából volt. 
márványba faragták, ami papírból volt. 
üvegbe csiszolták, minden talpalatnyi 
helyre brokátselvmet tettek, az Antó- 
niá-ban óraszámra ettek. Ámde mindez 
nem nagyon sokat használt. Pompás 
.kiállítású rossz darabot már mindenki 
látott, ez nem újság, nem is ez kell a 
közönségnek, hanem olyan valami, amit 
még nem látott.

A megoldás nagyon egyszerű és min
den nagyobb pénzbefektetés nélkül ke
resztülvihető, — még új díszletek sem 
kellenek hozzá. Sőt. ami talán még 
fontosabb, még új darabok sem. Sze
replőváltozás kell. Ennyi az egész.

Az. hogv egv színésznő vagv színész 
hova szerződik, mindegy. Ha egv szí
nész hefivett a másik hasonló szerep
kört játszó színész veszi át a szerepet, 
az sem lényeges. Azonban azt a pesti 
embert szeretném látni, aki a mai szo
morú világban meg nem nézné a Nem
zeti Színházban Hamlet-et, ha például 
Hamlet szerepét a kis Rótt iátszaná a 
Kis Komédiábó1. Sokért nem adnám 
magam is. ha Hamlet nagv monológját 
a kis Rőttől hallhatnám

A Fővárosi Ooerettszinház föleleve- 
nithetné a Három gráciát, a címszerep
ben Jászai Marival. Rákosi Szidivel és 
Kmochnéval. A hintaielenet Jászaival 
o’van sláger volna, amilven még nem 
volt. Száz táblás ház biztos.

Az ember tragédiáiá-b&n Ádámot 
Steinhardt játszhatna, viszont Stein- 
hardt szerepeit Lukács Pál. Radó-wal. 
a kabarészinésszel eliátszatnám a 
C.vranó-1, Rátkai-val elénekeltetném a 
Lohengrin-t. Haselbeck Olga játszhatna 
az Apukám-ban Biller Irén szerepét. Az 
Antónia angoÖ kapitányának szerepét 
Kertész Endrének adnám, az Ivanov 
címszerepét Halmai Tibornak osztanám 
ki. A Bánk bán címszerepét Sarkadi 
Aladár kreálná. Köm vei Béla a Sas- 
fiók-ot. Rómeó-1 kizárólag Salamon 
Béla. Júliá-t Kökény Ilona iátszaná. 
Végre Leár király-t egvesegvedü! 
Szőke Szakáll.

Ha a direkciók nem akarnak holt 
szezont, holtbiztos módszeremet tegvék 
megfontolás tárgyává. Táblás házak 
garantá'va. Hadd nevessünk végre 
egv kicsit. T. E.

A Fészekben
— Mért ragaszkodik a ravasz Opera 

mindenáron a/hhoz. hogv egves ióhangú 
énekesek, akik ritka hollók a dalszín
házban. minél többet énekeljenek?

— Talán azért, hogv kiejtsék szájuk
ból a ió sajtót.

Szerzők tanácsadója
Hogyan törjük a fe jün ket?

1
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Hazai porfiirdöhelyen Vigyázó Laci — Klebelsberg Kunóhoz
Vendég. — Mondja, kéhem, itt lesz holnap a tulajdonos, Excellenciász Újam!

ha most sürgősen kéretem?
Pincér. — Kérem, akár egy perc múlva...
Vendég. — Nem is tudtam, hogy Vácról ilyenkor érke- humanizmu'sz?

Ha humanisztitusz dimnáziumnat nevezit a modejn tözép- 
isztolát, attoj mit atajnat a fejvételi vizdával? Hol itt a

zik a vonat. Tezeit cótolja Vigyázó Laci
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Patacsi Dénes levele 
Sokorópátka Sizabó Istvánhoz

Már a Sárhányóban céloztam tenéked,
Hogy békörutazom a* tisztelt vidéket 
Jó ha főbb személjünk többször hallják  ̂s látják. 
(Tudjuk mi ezt, kérlek, hív egységes bástyákJ 
Vasárnap szálltam ki Czinderibogádon.
Ki voltam csípve, mint eladók a bálon,
Bokrétás szép nap volt, ándungos is voltam,
Makk Denyáltnál — bizony — szebben szolnokoltam; 
Amit mondtam, abban szakértelem rejlett, 
Kiglancoltam újból az egységes elvet, 
Közgazdaságilag csak szórtam az érvet.
Mert ezen a téren otthon vagyok, kérlek,
Hiszen működtem a helyi Hangya-boltban,
A szakértelemnek így tövibe voltam.
Kmia Pé is szólt pár józan bölcsességet 
S így az Üsszbizalom szépen tsemegézett. 
Kimondtuk à Népnek, mit jelent szanyálni,
S hogy Smith Jerémiás nem olyan akárki.

Halld, mi jön most, komám, — megkértek a népek. 
Hogy a főángliust hoznám le közéjek.
Lcgyiin Jerémiás, — vágtam éh ki rája —
Mert ő is sokat ad egy álomtitkárra.
Most már oszt a csaklit, komám, te találd ki: 
Valakit ángolnak kéne deklarálni,
Mert biz a renumém szétszakad, mint cérna.
Ha egységes bajtárs nem akad e célra.
A Kállay Tamás, ő 'sokat tsatangolt,
Lehozzuk hát őtet, mint szanyáló angolt.
Le fog rándulni még Csontos Imre bátya.
Néki úgyis vagyon ánglus rokonysága,
Bogya meg beválik előkelő skótnak,
Kuna is lejön mint szanyálási póttag, 
ötét is ángolnak kifizimiskázzuk 
S valódi londonyi drecbe pongyolázzuk.
Van itt Baranyában minden, ami szép s jó 
S lészen általános kerületi cécó.
Az fotográfost is kiröndelem Pétsriil.
Hogy a főánglussal láttatnék egy képrül.
Biztasd hát, hogy gyüjjön, várja szív meg asztal, 
S meg fogjuk tisztőnyi egy szép díszkulacscsal. 
írja meg Londonyban most aztán a Times: 
Kisgazda részrül a hajlandóság szíves.
Vacak hazugság az, mit összedumáltak 
Az izráelita vörös emigráltak.
Mert hát a zsidó már izraelita nállam,
Amióta lettünk konszolidált állam,
Hogy mit érzek belül, más kérdés az oztán...  
De fejezzük bé, mert elkések a postán.
Irta e levelet a szép Baranyában:
Patacsi Dienes úri méltóságban.

Ravasz esetek
Rossz tanuló a fölvételi vizsgán
Fölvételi vizsgára került a rossz ta

nuló. aki még az egyszeregyet sem 
tudta. De magával hozta egv papirosra 
Írva s a pad alatt rejtegette. Mikor föl
hívták s az egyszeregyet kérdezték, 
minden alkalommal lopva a pad alá 
kukkantott, aztán egv pár másodpercet 
várt. gondolkodva a plafonra nézett 
majd mintha eszébe jui'ott volna, hirte
len kibökte a helyes feleletet. De a 
tanár mégis észrevette.

— Hozd ki csak. fiacskám, azt a pa
pirost — mondta. — Hát erről olvasod 
le az egyszeregyet?

— Nem. tanár úr kérem. — vágta ki 
magát a rossz tanuló ravaszul — én 
csak azért néztem bele. hogv ellenőriz
hessem magam, iól mondtam-e?

Strandidill olimpiai versenyfutással
Az újpesti szabad Duna-sitrandon 

íürdőzött a szerencsés fiatalember, 
állandóan szemmel tartva a parton lévő 
ruháiát. hogy valami tolvai el ne lopia 
De szemmel tartotta azt egv elegáns 
csíkos úszó-trikóban feszitő fiatalember 
is hogv egv őrizeten pillanatban — 
amikor a tiÆaidonos a víz alá bukott — 
ruháját hirtelen átkutassa s óráiát s

pénztárcáját magához vegye. Pehhe 
volt. Az úr meglátta és kiugrott a víz
ből. A tolvai erre futni kezdett. Az úr 
ut- ~ Gv"-'vörű versenyfutás kezdő
dött Uipest uccáin át. Az embereknek 
fogalmuk sem volt arról, högv itt tolvai 
és meglopott között fo'vik a verseny
futás. Nem is törekedtek a tolvajt el
fogni. ügy u xakereszteződésnél azon
ban a tolvai pehhére rendőr állt. aki 
fö’ akarta tartóztatni. Mikor a tolvai 
ezt észrevette, a rendőr elé ugrott, a 
lopott órát orra elé tartotta s lihegve 
mondta:

— Biztos úr. ön a tanúm, hogv a 
staféta-futás első állomására 6 óra 5 
perckor érkeztem be.

Azzal a tolvai tovább rohanta

Kaland az Erzsébet-hídon
Barátom beszélte el:
— Harminc év óta keresem társaság

ban. uccákon. tereken, mindenütt az 
ideálomat akibe be’eszeressek s fele
ségül vegyem. Elhatároztam, hogv Öt. 
akit eddig még nem találtam meg. ha 
megpillantom, azonnal megszólítom s 
két hét múlva megtartjuk a lakodalmat. 
Pehhemre én egvszer az Erzsébet-híd 
iobb o’dalán mentem s őt a híd bal ol
dalán pillantottam meg. Át akartam 
szabadni, de a rendőr utamat állta s

utasított, hogv memiek végig a iobb ol
dalon. aztán jöjjek vissza. Futotta.ni. 
De imádotitain azalatt elvegyült a par
ton lévő tömegben. Másnap ugyan
abban az időpontban megindultam a 
budai oldaliról s lasfan menve próbál
tam bevárni őt. hogyha iön. vele egv- 
iránvban haladhassak. Egv pillanatban 
megdermedt agyamban a velő: imádot- 
tam a iobb oldalon iött át a hídon. 
Végig* kellett futnom a bal oldalon s 
újra le a jobb oldalon. Mire utolértem 
volna, a bájos tünemény eltűnt. Két 
hétig tartott ez az őrült üldözés. Kezd
tem nem érteni a dolgot. Mikor én a 
híd iobb oldalán megyek ő a bal olda
lán jön, mikor én az egyik felén, ö a 
másikon... Frocfiizni akar ő vagv talán 
a sors? Soha nem találkozhatok vele? 
Mit szólsz ehhez a pehhez? Agyrém ez 
vagv őrület? . . .

— Semmi. — feleltem egyszerűen — 
a dolog nyitja az. hogv imádottad reg
gelenként a budai forrásnál savanyú- 
vizet iszik éhgyomorra s pehihed lévén, 
ő néha félórával! előbb, néha később 
kel s ígv mikor te jössz, ő már megy. 
mikor te mégy. ő már iön..

— Adi tanácsot, öregem. Mit tegyek?
— Ugorj kérlek a Dunába a hídról, 

bizonyosan ő is oda fog csődülni s ígv 
végre találkozni fogtok. CARÁMY

Luxus női cipőkben 
▲ Metal vezet! ▲

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

Kérdés,
amely fölvételi vizsgára különösen alkalmas

Ha egy kétgyermekes házaspár négyheti nyaralásához 
húsz millió kell és közbeesik az augusztusi házbér meg a 
Laura néni temetése. akkor miből vesz magának revolvert a 
családapa? ------

önálló töprengés
— Vájjon följelentsem-e uzsoráért a fogorvosomat, aki 

a feleségemnek egy aranykoronát csinált és ezért nem 17,600 
papirkoronát, hanem tízszer annyit követel?
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Parlamenti zár-dalok
Dunaparti fényes csárda 

Bezárult,
Lehner-Gacsaj Pisták szája 

Lezárult.
Végetvetnek a zenének.

Fenének:
Hazamennek a fajmentö 

Legények.
*

Nagyatádink hű bársonyszéke 
Urától végre megpihen:
Nem zendül Dózsagyörgyi hangja 
A parlament nagytermiben.
De néha. rémes éji órán 
A szék megborzong, megremeg: 
Az Eskütt-ügy kisért a Házban 
És az ablakon kinevet.

Takarodó
Haza, haza, egységes baka,
Megjött már a szünidő szaka.
Átkozod a vitát, a meddőt.
Mely sok diszkrét rügyet kibontott: 
Tehenet, tehenet, kettőt, kettőt; 
Koncot, koncot. Stead-es fontot!

(JAZIG )
A tőzsdés nyaral

Földszinti zárkába akarják csukni a 
sikkasztó tőzsdést.

■“ Falán inkább a negyedik eme
letre — kérte a fogházgondnokot.

— Miért?
- Az orvosom magaslati üdülő

ből vet a ián1 ott.
------- o ------ —

Felelet: Kohn Árpád
. mért buktál meg a fölvét

vizsgán. Hát egv kérdésre sem tud 
telelni?
.._7~ ^ e Csakhogy min
össze egy kérdést tett föl a tanár i 

ns mi volt az a kérdés?
Hogy hogy hívnak.

S z a b a d s á g o n

Az inas (lelkendezve szalad a gazdája után): Kegyelmes úr, kegyelmes úr! Kint 
tetszett felejteni a sajtójavaslatot. Megeszik a molyok !

Bethlen. — Hagyd csak, hadd egyék. Más úgy sem veszi b e ...

IYSOFORM
a biztos ha t á s ú  f e r t ő t l e n í t ő .  
Nőknek nélkülözhetetlen!

Reitzer és Bernolák
— A győri választás epilógusa —

Gál Jenő. — Mostan dühös arcot vágok: 
Mért pártolta Bernolákot,
A numerus clausus hívét. 
Mely sérti a zsidók szívét?

Reitzer Emil. — Tegnap volt a dáridó. — 
Voltra, nem ad a zsidó.
A rossz emlék elavult, 
Bernolák már megjavult

Bernolák Nándor. — A tegnap, az nem dátum, 
Fődolog a mandátum.
Ha megválaszt engem Győr. 
Engedek a numerus-ból. 
Engedek az anti-szuszból 
És az Erger-Bergerből.

Reitzer Emil. — Látja, kérem. Gál Jenő,
Nincs itt semmi bökkenő.
Fő, hogy Bernolák tanár 
Nem antiszemita már*.

Gál Jenő. — Jobb énnékem száz polák.
Mint egyetlen Bernolák. 

Bernolák. —  Nem segit itt fura rím.
Hagyják abba. uraim. 
Szabadelvem névleges.
De bukásom végleges.
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Egy multimilliárdos ajtajáról

Kérő-jelöltek ne fáradjanak ! 
Lányom túljegyezve

Aranyköpések
Sok nő nem meri próbára tenni az erényét. Attól fél, hogy 

esetleg kiúilja a próbát.

Valahányszor adósságot törlesztőnk. a becsületünket pro
longáljuk.

A kényszerkölcsönök és egyebek után 
Pesti polgár. — Az angyalát ennek a hőhullámnak! 

Hát nem eleget izzadtunk már ki magunkból?

Jó tanács
A pesti világfi így oktatja ki vidéki barátját:
— Ha a pesti jobb társaságokban érvényesülni akarsz, 

minden héten lásd el magad egy disznóviccel.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK

A gazembereknek van a legrégibb családfájuk. Már ős
idők óta élnek gazemberek. (KARÁDI EM IL)

Meinl-kávé

Kéziratokat és rajzokat nem küld vissza a szerkesztőség.

A Borsszem Jankó jelen számát julius 8-án. kedden zár
tuk le. — T. F. Mind a három bevált. Szívesen látjuk más
kor is. — Gy. I. (Szombathely.) Nagyon kevesen értenék 
csak meg s így fájdalommal mellőznünk kellett. — Siófok. 
Akárhogy figurázza ki. meglátja mégis, hogy Siófok az idén 
is csattanós választ fog adni arra a vádra, mintha a drága 
pénzzel szemben nem nyújtana többet a vendégeknek, mint 
a külföldi fürdőhelyek. — Elszánt. Rosszul teszi, hogy a 
rablógyilkosi pályára készül. A Balaton partján sokkal fino
mabb és veszélytelenebb eszközökkel érheti el célját — 
L—t. Aktuális verséből ezt a két sort adjuk: „Ez a sok pesti 
izr. adó-alany mindig ily izzadó?" — Cs. Alkalomadtán láto
gasson meg bennünket. A háromfölvonásos drámát  ̂ otthon 
hagyhatja, elég, ha a vicceket írja ki belőle. — Páris. Ha 
odakint feleakkora lenne a drágaság, mint nálunk, a francia 
napilapok bizonyára még tíz-húsz sort sem szánnának az 
Olympiásznak. Ezek után elképzelheti, milyen olcsóság van 
nálunk, amikor oldalakon számolnak be az Olympiász „ese- 
ményeiről.“ Ez kell a B-listásoknak. — Lírikus. Határozot
tan pehhe van. Épp most ment le a zöldség ára. — 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 Dr. Lipták és társa r.-t. köz

gyűlése az 1923. évi osztalékot 250 K- 
ban állapította meg. A szelvényeket 
az Angol-Magyar Bank váltja be.

Az Általános Faipari  és Fa
kereskedelmi r.-t. 5-én megtartott 
rendes közgyűlése elfogadta az igaz

gatóság által előterjesztett 1923. évi 
mérleget, mely 195.542,434 korona tiszta 
nyereséggel zárul és elhatározta, hogy 
részvényenként 200 korona (100°'o) 
osztalék fizettessék a Mercur Váltó- 
uzleti részvénytársaság pénztárainál 
Budapesten.

M in t é r te s ü lü n k , az ezüst- és aranvbeváltáson 
kivül brilliánsékszerbeváltás is eszközölhető, IV., Vár- 
megye-ucca 7. Brilliánsbeváltás 1 0 -12-ig. Pénztári órák 
aranyra és ezüstre 9—5-ig.

A L A N
az elismerten egyedül tökéletes fertőtlenítő szer
M in d e n ü tt k a p h a tó i M indenütt kapható  ?
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Azok az előfizetőink, akik a rejtvényt helyesen fejtik meg, 
a következő ajándékokban részesülnek:

1- négy darab „Mátra"-szinszappan,

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

3 egy nagy tábla 
Szerencsi csokoládé,

4. egy nagy doboz
,.Virágu-féle dessert.

5. egy nagy üveg 
„Óceán" lames,

6. egy doboz

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 Berson-gumisarok (férfiaknak és nőknek),
}]■ egy nagy palack RAPIDOL folyékony fémtisztitó szer. 
1-. a Borsszem Jankó egy évfolyama (1917— 1922. évekből), 
13. Seiffeasterner Salamon adomái.

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

A Borsszem Jankó 2945. (27.) számában közölt képrejtvény
helyes meK,e'tése; KaraIáb

Előfizetőink, akik a Borsszem Jankó multheti rejtvényét 
helyesen fejtették meg, a következő ajándékot kapják:
1. Weisz Nándor (Balassagyarmat), akinek négy darab „Mátra" 
színszappant; 2. dr. Révész Aladár (Budapest, Vili., Nagy- 
fuvaros-u. 23), akinek tíz üveg Polgári Serfőzdéi Szent István 
duplamalátasört; 3. Magyar Ferenc (Szeged), akinek egy nagy 
tábla Szerencsi csokoládét; 4. Balcza Vilma (Budapest, 
Kádár-u. 4), akinek egy nagy doboz „Virág“ -féle dessertet; ! 
5. Fuchs Imre (Győr), akinek egy nagy doboz ,,Oceán“ cukro
zott gyümölcsöt; 6. Fleischmann Béla (Budapest, VII., Zugló- 
ucca 71), akinek egy doboz „Ovomaltine“ tápszert;
7. Gráf Miklós (Budapest, II., Szalag-ucca 6), akinek egy 
Sphinx-„BI-OZONE“-készletet; 8. Klug Dezső (Baja), akinek 
egy üveg „Lysoform“-ot; 9. Reich Gizella ( Balatonfüred), í

akinek egy darab P. Márkus Emilia-szappant; 10. Rónai M. 
(Budapest, Belvárosi Kávéház), akinek két pár Berson- 
gumisarkot; 11. Scheiner Sándor (Budapest, VI., Andrássy-út 
72), akinek egy palack „RAPIDOL“ folyékony fémtisztitó 
szert; 12. Lipótvárosi Demokratakor (Budapest. V., Koháry- 
ucca 24), amelynek a Borsszem Jankó egy évfolyamát; 
13. Hartmann Regina (Budapest. V., Hold-u. 23), akinek a 
„Seiffensteiner Salamon adomái“ -t küldi meg a kiadóhivatal.

A rabbinál
— Tanácsért jöttem a rabbihoz. Sajtot vásároltam a Rom- 

bach-uccában és csak otthon vettem észre, hogy Cinner- 
szalámi-részvénybe csomagolták. Vájjon kóser maradt-e 
a sajt?

— Nem, mert jegyezd meg, fiam, hogy most egyetlen 
részvény sem kóser. -— o---------

„Ganiméd“
Európa pincérei közt mozgalom indult meg, hogy ezentúl 

nem engedik magukat így szólítani: Pincér, Kellner, Garçon, 
Waiter, hanem a görög mitológiából kölcsönkérik a kedves 
Ganiméd nevét.

Ezek után holtbiztos, hogy Pesten két úgynevezett vicc 
fog megszületni. A főpincér neve ez lesz: Ganefméd, a kenye- 
r£sleányé pedig ez: Ganimédi.



A  L i g e t b e n

— Lányok, szánjatok föl a hintára.
— Jaj, nem lehet.. .  Kevés a pénzünk hozzá.
— Akkor keressetek egy pénzes palit,mert most már itt is aranypalitás van.

A
HNOCNNAPI 

ÈLTT IZG A LM Á B A N  

KJMCDÛU. rÁPADTSZBNCZET 

CDÓSITÓJC

VIRÁG OSZKÁR
C U K O R K A -  É S  C S O K O L A D É - A R Ú G Y A R  R.-T.

— _ -  B U D A P E S T ,  VII., N E F E L E J T S  - U C C A  12. -

Elő fiz e t e k  ö n n e ka BORSSZEM JANKÓ-ra
negyedévre 500,00U korona névértékű elhasznált magyar bélyeg 
beküldése elleneben. JÁSZAI BORISKA b é ly e g k e re sk e d é s  

B u d a p e st, IV-, K ossuth Lajos-ucca 6.

A Pesti LJoyd-társulal nycwdáta, Budapest, V., Mária Va’éría-ucca 12. (Nyomdaigazgató MÁRKUS PÁL.)


