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A párisi torna vége
A nemzetek nagy versenyén
Kevés siker int, sok kudarc;
Lehervad számos szép remény
S teli szájat vált hosszú arc.
De bár kemény ellenfelet
Két vállra keveset tepertünk.
Nagy nálunk az öntisztelet:
Mindegy, mi szépen szerepeltünk!

Valahol a kréta körül
Bizonnyal hiba van, de hol?
Az atléta küzdést kerül
S az izomember nincs sehol.
Sok hólyag-nagyság pukkadoz.
Kiket bízvást ide cepeltünk,
De bár babérunk tikkadoz:
Mindegy, mi szépen szerepeltünk!

Szegény kis versengő magyar
A nemzetek nagy versenyén!
Elébb hangos szád most fanyar.
De éppoly fanyar az enyém.
Hallván, hogy magadat csalod
S verésért, mit megérdemeltünk.
Magad* balgán vigasztalod:
Mindegy, mi szépen szerepeltünk!

Persze pártos bírák azok,
Kik lepontoztak jogtalan;
Rossz sorsolás, rossz start, az ok,
Ha nem győz a kis oktalan.
Nem sikerült dobás, futás
S otthon bármennyit kerepeltünk.
Itt cserben hagyott a tudás:
De azért szépen szerepeltünk.

Mindig így volt, ha ért kudarc.
Nem bennünk volt hiba, de másban
S mit el nem ért a hosszú harc.
Elsírtuk magnum áldomásban.
A babért marékszám szedi
Maréknyi finn nép, — d j mi leltünk
Vigaszra, mely ős nemzeti:
Hogy legszebben mi szerepeltünk!
(JÁ S Z )

Tűnődések
Seiffensteiner Solomontul
C O Bernât Klotz gazdálkodott o grófi
birtokbo Trebesen és neki o núszo vált o
Feivel Brünner birtokos Vronibo és vált
ed nodj termés Tr ebesen és o Klotz köldte
hosvéti lisztre való nogyszemü kováit bú
zát ojúndékbo Vronóbo. . . Nem todta o
Feivel viszonozni, mert oz üvé buzájo tele
volt dodvávől és kopto rnogát, összeszedte
o pipacst s őzt küldte el a kiivetkező le
vétel: „Kedves Nászom! M ogo nekem
küldte, omi nekem nincs és én is küldök
mogának omi ottand nincs, pipacst, oztot mandják, hódi iá
festem." —
Sándere-bándere mink most nádion iába
vádiunk oz Omerikai Edjesölt Állemokkal s ük köldtek
nekünk ed Smith nevű nodjszemü ( értsél: nodiszerü)
embert, omi itt nincs van, mert nálunk csők gozság termett.
Nú, hát mink nem todiuk eztei viszonozni, de küldjünk mink
is nekik ed fojvédüt oda serébe, hát ho nekik küll festeni. %."
o Pistyánbo o fördőbe nyorolt sak pop s o hitküzség el
határozta. hódi fü lvá lvo minden szomboton másik papi tisz
telnek meg o szúszékvel Hát oz edjik szomboton prédikált
o ságszelicei rebbe oz osszongyok — ellen. Hódi bü cs Sala
mon oztot mondto, hódi ü toláljo oz osszongyt keserűbb, mint
o holál, hódi Éva oz elsü isábitónő vált o b ű n re ... s idj to
vább. Más szomboton o golontai pop beszélte, hódi ü meg
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Töredék m nyaram naplójából
Junius 30
Nem 4.. nem
Piszokfalvára
nem
megyek. Mondiák ugyan róla. hogy a
magyar Ischl, de amint hallom, se
hegye, se vize nincsen és a levegőt
reggelenként hozzák be küblikben a
szomszéd városból. Ellenben igen aján
lották nékem az osztrák Rauberdorfot.
Olcsó, jófekvésű helv. mint mondják.
Még a napokban elutazom, mert már
torkig vagyok a városi levegővel, a
sok házzal, kultúrával, iól fog esni
egv kis pihenés.
Rduberdorf. iul. 3
Tényleg Ráuberdoriba iöttem. Igen
ió lakást kaptam. A szobám egv kissé
tű’ testhezálló de délután, amikor ide
tűz a nap és fölmelegszik, meg is tu

éppend aderabe oz osszongyt mogosztolta fül oz egekig. Hódi
Dávid kirá j oz osszongyt hosonlitotta ed viruló szölőtükéhez.
hodj oz izroeliták türténete tele is von hűsnűkvel: Deborah,
Jodith. . . Másnap o Chájem Glock tonálkozik o sur ángy i
rebbevel: „No hát eztet oztot o lehetetlenségt, omit rnoguk
popok ferdítenek o bibliákul, már nem lehet elemészteni. A
ságszelicei pop oz osszongynépt korholjo, o golontai pop {meg
dicséri és eztet mind ugyanabbul o bibliábul! — Herr von
Glock, — feleli o sor ángy i rebbe — o dalag egész ediszerű.
O ságszelicei pop oz üvé tiszteletes osszongyát otthon
hogyio, — o golontai popnok o* felesége pedig oz ott volt o
templambo!" — Cinesz-cunesz, hódi mink ógy mogosztoltuk
oz omerikajiakat o W ashingt on-szublimál s elűbb o szobodkűművesek vogyonát elkoboztuk, pedig oz omerikai küztársoság elnükének muszáj lenni ed szobodkűmüv esnek. —
Sakhogy! Most o miénk tempiombo ott áll — o Smith.

Kínos kérdés
— Mi különbség van Kuna P. András és Kurunczy közt?

— ?
•

— Kuna az ülést alussza át, Kurunczy pedig a futást.

--------O-------

•

Kedves Borsszem Jankó!
Folyton azt olvasom a lapokban, hogy a kormány középiskolákat szüntet meg. Nem tudom, miért nem szünteti meg
inkább a felelőtlen elemit. Tisztelettel egy destruktív.

dok benne fordulni, mert a falak job
ban tágulnak ki a melegben, mint az
emberi test. Legalább tanultam egv kis
fizikát. A szobám egv hegy aJiában
fekszik, bár én a hegvet egv kissé ki
csinek találom, de a házigazdám biz
tatott. hogy még fiatal, maid meg fog
nőni. Ténv eg. itt sok eső van. remé
lem. az maid használ neki.
Rduberdorf. iul. 5
Tegnap körülnéztem a faluban: igen
kedves kis fészek. Müven más nép
ez az osztrák. Szíves, iókedélvű. Ha
az ember köszön a parasztoknak, igazi
osztrák gemütlichkeittel
sercintenek
egyet és látszik, hogy szívből teszik. Az
egyik paraszt kutyája meg is harapott és
széttépte a nadrágomat. Én kissé meg
feledkeztem magamró1 és durván ki
fakadtam: ..Ei-ej. Hund. gehen Sie
weg!“ Mire az osztrák honos érthetően
fölháborodott és kilátásba
helyezte,
bogv följelent az osztrák állat meg

becsülése ellen elkövetett vétség miatt.
Százezer korona lelépési díi és húsz
ezer' korona illeték fejében hajlandó
volt erről lemondani és úgv látszik,
ráadásképpen díjtalanul iólelkűen meg
jegyezte. hogy máskor ne igen próbál
jak a háza e'őtt elmenni, mert ő akkor
kénytelen lesz drága ideiét derekam
letörésére vesztegetni és a munkaidő
veszteségét nekem kell megtérítenem.
Ugy-e. milyen kedves, hogy figyelmez
tet és nem akar nekem költséget
okozni. Magvar paraszt már ezt nem
tenné.
Rduberdorf. iul. 7
A hegy tényleg nőtt azóta, hogy ide
jöttem és esténként Hatot hoz felőle a
szellő. Mennyivel praktikusabbak ezek
az osztrákok! Itt nem küblikben, ha
nem hordókban hozzák a levegőt! Köb
métere 50.000 K: kissé sok. de nem is
fogok annyit szívni, mint eddig, mert
a múltkor is elcsaptam vele a tüdőmet
és egy kis tüdőmenésem volt. A por
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Az ikrek, a két apa és
— a Kurzus-mama

N in c s segítség

Weisz és Grün hosszú ideig közösen
udvaroltak a szép Jozefinnek. Egvszer
csak megesett a baj: őnagvsága ki
jelentette. hog'r legfőbb ideie gvermekkelengvéről és egyéb megfele’ő dolgok
ról gondoskodni.
Mikor elérkezett a — nem is olvan
nagyon várva-várt — nap. Weisznek
üzleti ügyben sürgősen Bécsbe kellett
utaznia. Közben Jozefin két gyermek
nek adott é'etet. de másnap az egyik
ikertestvérke meghalt.
Pár nap múlva WeisZ" megérkezett
és találkozott Grünnel. aki talpig feke
tébe volt öltözve.
— Te gyászolsz? — kérdezte Weisz.
— Mi történt?
— Képzeld. — felelte Grün elérzékenyülten — ikrek születtek és az én
fiam másnap meghalt.
•

Kurzus-mamának kettőnél ióval töb
ben csapták a szelet hevesen. Kurzus
mama ikreket szült: Terrorkát és Panamácskát. Most. hogy Panamácska
— meglehetősen hosszú és sötét élet
után — ha’álos rángások közt kínlódik,
bizonyosan sok kurzus-férfiú öltözik
gyászba, hogy megszabaduljon az élet
ben maradt gyerek borsos tartásdíjától.

Budavári tiltakozik
Kedves Borsszem Jankó! Olvasom,
hogy Bénárd Ágost fai védő-elv társ azt
a gyűrűt. amellveS a trianoni békeszer
ződésre pecsétet ütött, nagy pénzen el
adásra kínálta, mint történelmi erek
lyét. Ezzel szemben meg kel állapíta
nom. hogy én egv sokkal nevezetesebb
ereklyét nem bocsátottam árúba: azt a
tollat, amellyel a zsidók elleni tizenkét
pontot Írtam. Ebből is kiderü1. hogy
i ómadarat gyűrűiéről, igazi faivédőt
tolláról. Tisztelettel Budavári László.

igen kitűnő, de itt nem spórolnak vele.
mint nálunk, aho1 gyalázatos kis ada
gokat adnak csak. hanem bőkezűen
merik. Ma különben megkaptam a be
jelentési ívet. Kissé kiváncsi nép ez.
de roppant kedélyes. Például iíven
kérdések vannak rajta: ..Mennyi pénzt
szokott magával hordani?u ..Merre szo
kott este hazajárni?44 Hehehe. hát nem
vicces? Meg aztán: „Mennyire hallat
szik el a hangja körülbe'ül. ha például
segítségért kiabál?“ Másik: ..Mennyit
tudna végső esetben fizetni, ha egv
fenyegető levelet kapna, hogy fölielentik. mert^ a fürdőhelyet becsmérelte?44
Nagyon érdekes nép. mmdenre kiter
jed a figyelme, rendszerető és pontos,
nemde? Ez nálunk nem létezik. E'báioló. elbájoló!
Rduberdorf. iul. 9
Iegnap egv kis incidensem volt a
fajúban. Egy sváb gyermek, a nép egy
szerű szülötte, feibedobott egv kővel.
En pofont helyeztem kilátásba, mire a

Miután Dúca román külügyész kijelentette, hogy Besszarábia neki dúcát, a
szerb külügyminiszter azt válaszolta, hegy öt kihúzni onnan esze-ágába N incsis. . .

kisded édesatyja meggyőződéssel ki
jelentette. hogy nincs értelme. Nem ér
tettem. hogy hová céloz, mit ő észrevehetett. mert egv vastag kézzelfog
ható bizonyítékot, illetve husángot kez
dett lóbálni. mire rögtön észrevettem,
hogy a fejemre céloz. Tényleg nincs
értelme.
Rduberdorf. iul. 10
Tegnap este egv sötét úton valaki
tévedésből elvitte a pénztárcámat. Mint
említettem. sötét volt s az illető, úgv
látszik, elvétette a kabátzsebét. Én
figve’ meztettem a tévedésre, de anvnvira szórakozott lehetett, hogy nem
vette észre a dolgot, csak annvit mon
dott hogy: Halt’ dein Maul, du Hund“ ,
ami. úgv látszik, kedvenc szavaiárása
ennek a vidéknek, mert már többször
mondták nekem, ha kérdeztem vala
mit. Másnap bejelentettem a dolgot a
községházán, ahol iót nevettek a szó
rakozott emberen. Miiven kedéüves.
kedves nép ez! A m ienk?!...

Rduberdorf. iul. 11
Ma regge're eltűnt a hegy a szobám
elől. Megérdeklődtem a dolgot a házi
gazdámnál. aki fölvilágosított hogy a
földnek igen jót tesz a trágva, mert
növeli a termékenységét. Azt hiszem,
még nem bírom tökéletesen a német
nyelvet és rosszid érthettem a dolgot,
mert nem értem, hogy mi összefüggés
ben van a föld termékenysége az én
hegyemmel. Ma egv kis kellemetlen
ség is ért. mert valaki tévedésből el
vitte minden holmimat. Mikor bejelen
tettem a do'got a községházán, az urak
a hasukat fogták. Én is velük nevet
tem. mert tényleg, hi-hi-hi. komikus,
hogv mennyi szórakozott ember van
erre. hi-hi-hi. . .
*
A napló itt véget ért. mert iróiát a
magvar állam
közköltségen
haza
hozatta. Jelenleg börtönbüntetését tölti
ki. amelyet azért róttak rá. mert foly
ton az osztrákokat dicsérte és becs
mérelte a magyar népet. HUMEROSZ
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Lapunk külön kiadása most
éli politikai nyomás alatt.

r

Ébredjenek
végre tudatára az illetékesek, hogv ez
így nem mehet tovább. Itt cselekedni
kell. Véget kell vetni annak a lehetet
len állapotnak, hogy a nyaraló közön
ség tódul a külfőkü fürdőhelyekre, míg
a Balaton mel’éke kong az ürességtől.
Annyira kong. hogv az idén a tihanvi
visszhang háromszor olyan erősen veri
vissza a hangokat, mint máskor. Ille
tékesek! Amint azt már bátrak voltunk
mondani: itt cselekedni kell. Álljon a
sarkára a kormány és léüien fö1 eré
lyesen e lehetetlen állapot előidézőivel
szemben. Hogv kik ezek. azt nem ne
héz kitalálni. A zsidók. Mert kik tódul
nak a külföldi fürdőhelyekre? A zsi
dók. És miért? Azért, mert ott rongyos
40— 50 %-kal o’ csóbban élnek. Micsoda
tipikus zsidó ideológia! Hitvány anyagi
érdekből képesek cserbenhagyni ősi
fészküket: Siófokot és vidékét, dmenni
a Tátrába, a Lidóra és egyéb Piti he
lyekre. ahelyett, hogy Balatonbüdösd
kies és poétikus fekvésű levegőiét él
veznék. Illetékesek! Azt hisszük, már
egyszer mondtuk, hogv itt cselekedni
kell. Hozzon törvényt a kormány,
mellyel — a kényszerkölesön mintái ára
— elrendeli a kénvszernvaralást. Ter
mészetesen a Balaton mellett. Minden
zsidó azonnal zsuppokassék haza a
külföldi fürdőhelyekről és köteleztessék arra. hogv a Balaton mellé men
jen nyaralni. Ha pedig a szép szó nem
használ, a kormány a nvár tartamára
egyszerűen internáljon minden zsidót
a Balaton mellé. Itt cselekedni kell!

Apad a Balaton
Amit tudósaink már évek óta emle
getnek. íme bekövetkezett. Apad a Ba
laton. Egyelőre ez az apadás még csak
a partokon vehető észre. Főleg a hote
lekben és a penziókban lépett föl ijesztő

H IV A T A L O S RÉSZ
A fürdőigazgaitóság.
tekintettel a
középosztály anyagi helyzetére, szinte
példátlan kedvezményt biztosit minden
tisztviselő részére, aki fölöttes ható
sága által láttamozott kérvényét ide
ién benvúitia. Ezen a nyáron azok a
tisztviselők kerülnek sorra, akik tíz év
vel ezelőtt adták be kérvényüket, mel
lékelve az orvosi bizonyítványt, amely
egészségük helvreáfrtása végett gyors
intézkedést javasol.
A kedvezmények a következők:
1. Az állomástól a Hotel B-listáig
minden tisztviselő ingven mehet —
gyalog.
2. A szállóban csengő áM rendelke
zésére a tisztviselőknek. Ezt a csengőt

arányokban ez az apadás. De fenye
geti a katasztrófa már a parti vendég
lőket is, aha’ az apadás fordított arány
ban áll az étlapon föltüntetett áremel
kedéssel. Az apályt ellensúlyozni igyek
szik a fürdőigazgatóság hirdetéseinek
stílusban észlelhető dagály, azonban
minden eredmény nélkül.
Megál'apitást nvert. hogy a Balaton
valóban beljebb húzódott* és a somogyi
partok egészen födetlenek. Ez a födetlenség főleg a fürdőző hölgyeken mutat
kozik és erősen veszélyezteti a férjek
érdekeit. Hír szerint* a tihanyi partokon
mostanában kevés a kecskeköröm. De
szarvakat, azt találnak bőven. E meg
kövesedett agancsokról valóságos re
géket mesédnek.

Üdvözölve légy
(Kis riport)
Éppen ütött a tizenkettedik óra. ami
kor vonatunk berobogott Siófokra.
Raj tönk kivül csak egy légy volt a sza
kaszban. Azaz hogv az sem volt raitunk kivül. Mert éppen rajtunk volt.
Velünk egvütt száUt ki a kocsiból.
Az állomástól a szállodáig vezető út
tele volt — porral. Ugv nyeltük, mint
a*z aszpirint. Mindenesetre
örömmel
konstatáltuk, hogv
valamivel mégis
csak tele van ez a Siófok.
Először is a híres Hőhullám-szállo
dát kerestük föl. Ahogy beléptünk, a
légy az orrunkról e’őreröpült. Megelő
zött minket egy orrhosszal. Ezt a
hosszt, tekintettel a tartós besszre, csak
méltányolni tudtuk, ö volt itt az egyet
len szd/Zo-vendég.
A hotelpincér udvaniasan e’énk sietett.
— Parancsolnak szobát?
— Igen. de csak, ha olcsó.
— Csakis. Nálunk semmi se drága.
El is fogjuk keresztelni a hotelünket
Olcsósági Hullám-szállodá-nak. Mind
annyiszor nyomhatják meg. ahányszor
csak tetszik. Külön díiat ezért nem
számítunk föl.
3. A vendéglőkben minden tisztviselő
fogpiszkálót követelhet. Ez teliesen ingvenes. A fogból kipiszkált éte’maradçkot azonban vissza kell adni a pin
cérnek.
4. A levesben talált legyeket a fizető
pincérnek nincs ioga külön fölszámí
tani.
5. Vizet annyit ihat minden tiszt
viselő. amennvi csak beléfér. Poharat
azonban mindenki hozzon magávah A
vendéglő közvetlen szomszédságában
szivattyús kút áll a tisztviselők ren
delkezésére. Pincér vizet nem köteles
fölszolgálni.
6. Az ágyakban talált poloskákat

össze egv millióba kerül a szoba. Egy
rongyos millióba.
— Egy egész szezonra?
— Pardon. Egv éjszakára . . .
Kiszédültünk.
Utitársunk. a légy.
bennmaradt. Tafán azóta ott is hagyta
névjegyét a vendégkönyvben, amely
nek első oldalán díszes betűk hirdették
az igazgatóság legyek iránt táplált rokonszenvét: Üdvözölve légy!

Balatoni népdalok
Hullámzó Balaton teteién
Csolnakázik egy halászlegény.
Kievez a partra, ruháit lerakiu
S a strandra napolni mén.
Hullámzó Balaton környékén
E legénv az egyedüli lény:
E nyáron a napon maga a Balaton
Égett le csúnyán, szegény.
*

Sir a paraszt a Balaton partián:
Ottmaradt a nyaralói a árván.
Istállóvá visszaalakitia
S elfoglalja régi helyét Riska.
Kis lak áll a Balaton mentében.
Oh. mi d r á g a e lakocska nékem.
Sőt másnak is drága e lakocska.
Azért nincs benn egyetlen lakócska.

H ÍR E K
Személyi hír. Schwartz Mór, a szabatíság-<téri leégszeszgyár igazgatója.
Siófokra érkezett. Első útja abba a
disznóólba vezetett, aho! tavaly lakott
a családjával. Sainos azonban, az ólat
a fürdőigazgatóság nem tudta rendel
kezésére bocsátani, mert abban ezidőszerint más disznó lakik. Schwartz Ja
kab még az esti vonaittal visszautazott.
Egy kis tévedés. Tegnap a siófoki
Strand-hotelben egy destruktív arcú idesenki sem köteles beszólgáltatöi. Min
denki megtarthatja magának. Bizik az
igazgatóság a középosztály szociális
érzületében és reméli, hogv a szálló
ezen ágyrajáró proletárjait nem fogia
elnyomni.
7. Beteg tisztviselők orvosi receptre
ingyen porokat kaphatnak. E porokért
csak az országúira kell kimenniök.
ahol kilószámra nyelhetik.
8. Ha netán valamelyik tisztviselő a
fürdőigazgatóság által nyújtott ked
vezmények dacára éhen halna, ingyen
efaemetésben részesül.
Reméljük, hogy különösen az utolsó
pontban említett kedvezmény meg
győzi a középosztályt a fürdőigazgató
ság legmesszebbmenő áldozatkészségé
ről.
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gén szállt meg. aki Weisz néven jelen
tette be magát. Lapunk szerkesztősége
már éppen táviratban akarta értesíteni
le ld Matyit e föltűnő társadalmi jelen
ségről. amikor kisült, hogy Weisz soha,
még álmában sem volt zsidó, Amint
azt talán olvasóink a magvaros csen
gésű névből is következtetik. Weisz a
fajvédők csoportjának egyik oszlopos
tagja volt.
A Bessz Hotel tele van. Fölhívjuk a
nyaraló közönség figyelmét, hogy mind
azok. akik Siófokra akarnak utazni,
semmi körü’ménvek között ne keres
sék föl a Bessz Hotelt. Ez az egyetlen
szálloda itt Siófokon, ahol még egv
éjszakára sem hajthatja le feiét az
idegen, mert a hotel zsúfolásig tele
van — poloskákkal.
Leégettek versenye. A strand közön
sége a múlt hónapban megtartott
pviama-versenv
sikerén fölbuzdulva.
vasárnap egy újfajta versenyt rende
zett, az úgynevezett leégettek verse
nyét. A díjat a B-listások orra elől.
akik a versenyben vezettek. Sanvaró
Vendel nyerte e\
Elfogyott. A kóser konyhájáról hí
res Tauber-penzió igazga/tósága közli
az érdekeltekkel, hogy ha az egész
szezon alatt penziója ilyen látogatott
ságnak örvend, akkor hamarosan el
fogy — a türelme.

SIÓFOK LEGROSSZABB VICCE
Fogas kérdés
Leül a vendég az asztalhoz. Az idő
kissé hűvös. Felöltőben van. Jön a
pincér:
— Parancsol?
— Kérek egv fo ga st...
— Azonnal. ..
A pincér hozza a megrendelt fogast.
A vendég ránéz az elébe tett ételre. A z
tán a pincérhez fordul:
— Mondja, kérem, hogyan akaszszaim én erre a kabátomat?

SZÍN H Á Z
Előzetes jelentés. Hiteles forrásból
értesültünk, hogy Féld Matyi útban
van Siófok felé. Tanú’mánvozni akaria
fürdővárosunk társadalmi életét, mert
az a. terve, hogy revűiéhez egv úi föl
vonást irion. amelynek Van már zsidó
Siófokon lenne a címe. Attól tartunk,
hogy Féld Matyi e föl vonása csak
addig lesz aktuális, amíg vissza nem
utazik Pestre.

LEG Ú JA B B
Lapzártakor értesülünk: egv érde
keltség most készül bérbevenni a tihanyi
visszhangot abbó! a célból, hogy a több
ször visszavert hangból a baJatonparti
fürdőélet
mozgalmasságára
lehessen
következtetni. A visszhang azonban ki
jelentette. hogy nem felel magáért.

CT)anihürs3 úlon
megnyílt Siófokon. Egyelőre azon
ban csak a tihanyi partokon talál
ható kecskekörmökre kerülhet sor

ben. Nem tévesztendő össze e leves
a nyaklevessel, amely oly népszerű
ségnek örvendett a múltban, ami
kor még volt destruktív Siófokon.

Balaton menti disznóólba

M A G Á N Y T K E D V E LŐ K
zavartal anul
csak S i ó f o k o n nyaralhatnak.

a pesti zsidó nyaralók bojkottja miatt
városi disznók fölvétetnek.

Búskomorak divatos találkozóhelye!

Röfögési pótlék elengedve!

Még néhány történelmi ereklye
Bénárd Ágost azt hiszi, hogy csak az a pecsétgyűrű megy
ereklyeszámba, amelyet ő a gyászos trianoni békeiratra ütött.
Bátrak vagyunk figyelmeztetni August urat, hogy boldog nem
zetünk rendelkezik ilyen és ehhez hasonló ereklyékkel.
Ott van például Kuna Pé András bátyánk híres zászlórúdja, amelyet nem lehet kicsavarni a kezéből. Avagy: Haüer
István két balkeze, amelyet kései századok körmenetben fog
nak meghordozni a képviselőválasztásokon, elrettentő példá
jául a meggondolatlan szavazásnak. Ott van Friedrich István
jogforrása, amely előbb keserű lett. aztán kiszáradt, de aki
fokossal üt rá, még most is tud belőle egy pár csöpp protek
ciót fakasztani. Ereklyének kell tekinteni azt a cipőtalpat is,
amellyel Wolff Károly a főváros gerinces tanárait kirúgta.
Reméljük, hogy ezt a cipőtalpai' a gazdájával együtt nem
sokára a múzeumban fogják mutogatni. Végül igen nagy ér
téke van annak a történelmi jelentőségű kulcsnak is, amelyet
a fajvédő-kurzus nemsokára be fog adni.
ön már két hete nem hallja Lendvai-Lehner szelle
mes közbemorgásait, Kuna Pé András elmés közbekorgásait és még mindig nem lázad föl a vére?
Ön kibírja ezt?
Mi nem!
Adjátok vissza elrabolt témáinkat!
A Magyar Humoristák Klubja

Mérkőzés után
— Mit gondolsz, milyen körökben szólták le legjobban az
MTK játékát?

—
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— Még ezt sem tudod? SzAK-körökben.
--------o--------

Modern Putifárné
A Nemzeti Színház előtt egy hölgy megszólított egy vidéki
urat:
— Pardon, kérem, merre van a József-körút?
A vidéki úr, aki jobban ismerte a nőket, mint Pestet, vállat
vont és így felelt:
— Azt a körutat nem énrólam nevezték el.

BORSSZEM JANKÓ
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NYARVACSKA
— Nyári operettli bús zerkoviizekkel —
ELŐJÁTÉK
Bús-Fekete. — Ilyen pech! Most
vagyok kint a vízből, amikor itt a
kánikula. Mert, kérem szépen, eddig
én nagy dilemmában voltam. Ugyanis
Mihályiné két leánya közül csak az
egyiknek tudtam virágot adni. A má
siknak nem jutott még egy szóvirág
sem. Most aztán rendben van. Búza
virágot nyújtok át az egyiknek, ár
vácskát a másiknak. (Ijedten.) Hah,
miféle hullámok ezek?
Zerkovitz. — Talán hőhullámok?
Bús-Fekete. — Lehetetlen. Mintha
hanghullámok
hömpölyögnének dob
hártyám előtt.
Zerkovitz. — Hanghullámok? (R é 
müldözve.) Irgalmas egek, csak nem
én szereztem librettódhoz a muzsikát?
Bús-Fekeie. — Mintha a Toreádort
hallanám.
Zerkovitz (rezignálton): Akkor mégis
csak igaz. Én szereztem . ..
( Búsan Búsra dűl.)

Kiss Ferenc. — Most csináljunk egy
kis bonyodalmat. Hangszálaimat bele
keverem a maga szálaiba. (Énekel.)
Rátkai ( figyeli Kiss Ferenc énekét)Milyen ismerős hang. Mintha csak
Kiss Ferencet hallanám beszélni a
Nemzetiben.

ELSŐ FÖLVONAS
Egy vevő (bejön az operettgyárba):
Kérek egy ötletet.
Rátkai. — Kifogyott.
Vevő, — Jónapot
Rátkai. — Jónapot
Uj vevő. — Kérek három méter szá
lat a meseszövéshez.
Rátkai. — K ifogyott
Uj vevő. — Jónapot
Rátkai. — Jónapot.
Kiss Ferenc. — De talán már hozzá
kezdhetnénk a bonyolításhoz. Vegye
elő a szálait
Vaáiy Ilona (énekel).

MÁSODIK FÖLVONÁS
Vaáiy Ilona. — Képzelje, milyen cuki
ez a Bús-Fekete. Adoptált. Milliárdos
lány lettem ...
Rátkai. — És Kiss Ferivel mi lesz?
Vaáiy Ilona. — Már beszéltem He
vesivel.
Átengedi az Operaháznak.
Azonkívül megkapja a százhúszholdas
birtokot is.
HARMADIK FÖLVONÁS
Rátkai. — Siessünk, mert nekem
ma még a Jardinben kell játszanom.
Vaáiy
Ilona. — Hát akkor szalad
jon. Én úgyis a Kiss Ferit
várom.
Miatta mondtam le a gazdag vőlegény
ről. Miatta lettem újra Árvácska.
Rátkai. — Ne dumáljon annyit. A
közönség már úgyis tudta az első föl
vonásban, hogy ez a Kiss Ferenc ki
csoda. Csak azért jött ide Budára
játszani, hogy próbára tegye
magát.
Kérdezze meg Bús-Feketét, ha nem
hiszi. . .
Vaáiy Ilona (a szerzőhöz): Igaz ez?
Bús-Fekete
(idegesen
a kasszaraportnál):
Kérem, ne zavarjanak,
most veszem föl a tantiémet. Még elszámitom magam egy rongyos millió
val . . . Különben is a kérdésre majd
csak a századik előadás után felelek...
—ÁLY

Szerzők tanácsadója
M i legyen a d a ra b c ím e ?
Köztudomású, hogy a színdarabok
sorsát legtöbbször annak címe dönti
el. Egy jó cím sokszor megmenti a
bukástól még a rossz darabot is. A
jó darabot pedig egy rosszul választott
cím is tönkre teheti.

Vannak szerzők, akiknek egyéb sem
jut az eszükbe, csak egy jó darabcím.
Gombot találnak és megvarrják hozzá
a ruhát. Mások előbb elkészítik a ru
hát és csak azután varrják föl a gom
bot. Ebből is látszik, hogy a darabo

KÁNIKULAI HÍREK
+ Szanálás. Róth Mór felesége Siófokra utazott. A meg
rémült család konferenciára ült össze, hogy szegény Róth
Mór szanálásáról gondoskodjék. Smith Jeremiás kijelentése
szerint Róth Mór menthetetlen.
X Szakítás. B. Lili kisasszony a margitszigeti strandfürdőn
egy éles kavicson kiszakította a trikóját. A szakítás áldozata
K. Sándor, sz. v. k. tőzsdés, aki Teleszky János útján London
ban keres kölcsönt egy új trikó beszerzésére. Bennfentesek
szerint a kölcsön kudarca újabb szakításra vezet.
(.) Hullám a Balatonon. Mint értesülünk, a Balaton vidékén
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kat nem elég csak kigondolni. Kigom
bolni is kell tudni.
Nem okvetlen szükséges, hogy a
darab címe vonatkozásban
legyen
a
cselekménnyel.
Sőt.
Legjobbak
azok
a címek,amelyek egyálta
lán
nem függnek
össze a darab
bal.
Úgy gondoljuk, hogy szolgálatot
teszünk, a szerzőknek, ha néhány cí
met itt hamarjában elősorolunk. Tes
sék, mi adjuk a gombot. Varrják hozzá
a ruhát.
ÜSD A ZSIDÓT!
(A darabban előfordulhat zsidó is. De
ezt csak a kritikusok ütik agyon.)
B-LISTÁSÖK
(Afért végre helyhez kell juttatni őket
is. A szerző jóvoltából minden B-listás
helyet kaphat a nézőtéren.)
ÉBREDJ M AG YAR!
(Vigyázni kell, hogy csak igazi fajmagyar nevek szerepeljenek benne.
Például: Eckhardt, Friedrich, Ulain.
Wolff és más efféle zengzetes magyar
név.)
A RAN YPARITÁS
(A szerző humorának minden aranyát
megcsillogtathatja ebben a darabban.)
LAKÁS KIADÓ!
( Bizonyos, hogy megéri a száz elő
adást. Olyan ember itt Pesten egyet
len egy sem akad. aki meg ne nézné
ezt a kiadó lakást.)
FŐZELÉK FÖ LTÉTTEL
(Szellemi táplálék irodalmi ínyencek
számára. Föltétlenül
sikert biztosit
minden szerzőnek.)
VÁCI FOGHÁZ
( Egyetlen darab. ahová az újságírók
nem szabadjeggyel mennek. Ellenben
ellátásuk ingyenes akár egy egész
szezonra is.)
Egyelőre ennyit. Figyelmezteti ük a
szerzőket, hogv a gombhoz varrott ru
hák fordítását csak az á’tálunk kijelölt
színházi szabók vállallak el. A műsor
ról levett ruha-darabok értékesítéséről
a Teleki-téri szin-házaló destruktivok
gondoskodnak.
D YM I

oly erővel lépett föl a drágasági hullám, hogy az oda nem
érkezett fürdővendégeket részint a Tátrába, részint Tirolba
sodorta.
o Judendorf fürdőváros községtanácsa arra a hírre, hogy
Wolff Károly oda készül, nevét gyors elhatározással Antijudendorfra változtatta.
[.1 Beugrott. Keszeg Vazul tegnap megkérte Szemérmessi
Iza kezét. A mentőcsónak már későn érkezett.
(*) Jegyváltás. K. Tihamér a margitszigeti strandfürdőn
jegyet váltott D. Gizivel. Beavatottak azt mondják, hogy most
már úgyse mossa le a víz róluk.
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Gyümölcs évadján

ÁtKozódásoK Budán

Uccu bizony megérett a
Meggy,
De az ára egyre följebb
Megy.
Ezer kroncsi már belőle
Egy, —
Termelőtől elsőrendű
Kegy.
Nem hízik meg tőle pesti
Begy,
Melynek agrár mondja: Csak gebBeggy!
---------- o -----------

Az eleven reklám
— Nagyszerű üzletember ez a Polgár.
— Mivel foglalkozik?
— Sorsjegyeket árul. És kénzelie
csak. milyen reklámot csinál. A fele
ségét kékre-zöldre veri és aztán mély
dekoltázsban ielenik meg vele.
— Na és hol itt a reklám?
— Hát a felesége háta mindig tele
van sorsjeggyel.
— Ezt nem értem. Sorsjeggyel?
— Igen. Asszonvi sors-ieggvel.

------- O-------Tőzsdei közmondás

Nincs már zsiró Pesten.
-----------o-----------

Vén fió k
Van asztalomban rejtett, mély fiók.
Bezárva benne sok-sok vén titok.
Mi messzetiint napokból megmaradt:
Préselt virág, puha selvemdarab.
Maifürtök, szalag, csipke — szép. finom.
Gomb. régi pénz. kicsinyke kés. irón.
Gyűrű, melynek kihullt a köve rég.
Fénykép, levél, vers és más töredék.
Most már fakult apróság, ócska lom —
De egykor: üdvöm, álmom, sóhaiom.
SZA M O LÁ N Y l GYULA

KIS TERMÉSZETRAJZ
A

tyúk

Ahogyan azt már Szókratész is meg
határozta régen, a tyúk kétlábú emlős
állat. Sokfé’e íaitáia ismeretes. Leg
keresettebbek a házitvúkok. amelyek
nek díszpéldánya az úgynevezett kávé
házityúk. Ha gyöngy is van a nyakán,
akkor gyöngvtvúk a neve. Elég nép
szerűségnek örvendenek a gatyás tvú
kok. de ezek csak falun tenyészthetők,
mivel öltözködésük nem felel meg a
városi Ízlésnek.
A pesti tvúkok legnagyobb része de
korálva van. Ezek az úgynevezett kovasznyakúak. Szárnyaikat csak akkor
veszik igénybe, ha emelkedik az áruk.
Ilyenkor néha megdöbbentő magasra
szárinak. Legdrágább a fehér orpington. Csak a tőzsdések vásárolják. Autó
val jönnek érte. Előszeretettel tanyáz

Reb W olff-Cziczeszbeiszer. — Átok a destruktivokra, ágyúzni és büntetni fogunk.
Csillén bócher. — Nem gondolod, dicső rebe, hogy a te átkozódásodon nevetni
fognak ?
W olff-C ziczeszbeiszer. — Nú? ! Hát nem azért vagyunk a vicclapban?

nak e tyúkok a kertekben, különösen
a részükre szeparált télikertekben.
A tyúkok érdekeit felölelő giazdasági elveket külön tvúkszempontok
irányítják.
A parlamentben Kuna P. szokott
néha fölszólalni hathatósabb fölkaro
lásuk ügyében. A tvúkok iránt táplált
rokonszenvét már azzal is kimutatia.
hogy az ü'ések alatt még a tyúkoknál
is hamarább hajtja álomra fejét. A ka
kasok érdekeit Lendvai-Lehner kép
viseli, amire korán ébredő természe
tével szolgált rá. Erős a meggyőződése,
hogy elveivel rövidesen ki fogia rán
tani a tyúkokat a bajból. Egyelőre
azonban még csak a kirántott csirkék
nél tart.
A tvúkok között talá hatók poétikus
hailamúak is. Ezek a höltőtvúkok. másnéven kottások. Egyeseket úgv meg
szállja az ihlet költés közben, hogy
valósággal Erdős Renéenek nézné őket
az ember. Van azonban a költőtvúkok-

nak más fai táj a is. Ezek azonban csak
pakk társaságában költenek. Igen ve
szedelmesek.
A tvúkköltészet újabban gyönyörű
fejlődésnek indiűt. dacára annak, hogy
egyesek még az ábécéhez sem értenek.
Meg keli állapítanunk, hogy a tvúkok
között sokan igazán hivatottan forgat
ják a tollat. Hiszen már természetüknél
fogva is to’lasok. De a művészet egyéb
ágait
is
kultiválják,
így
például
szerfölött hódolnak a táncszenvedélvnek. Még költés közben is iáriák a tán
cot. A róluk elnevezett híres toiástánc
mindnyájunk e’őtt ismeretes.
A tudományok méheivében a fai biológiai nyilvános rendes tanárnak tyúk
a neve. Ezzel szemben furcsa, hogy
mégis kakaskodik.
Ha a tyúk megvénül és már költeni
sem tud. akkor kritikus válik belőle.
Ezt a fai tát aztán hamarosan utoléri a
nemezis. Levágják.

I

|
I

>

'

8. oldal

BORSSZEM JANKÓ

^

C ^ u fici

'

,

£ cc'7\uuJ@ o~&

4 jlM

-i^ J ^ T xy

<*-

ve w ru

Föld és pénz
— Népdal-kettős —
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Nagyatádi. — Hogyha nékiink száz milliónk volna.
Szegény gazda beh vígan dalolna;
De mivel, hogy nincsen,
Csak a búza a kincsem,
Nagy annak adója.
Korányi. — Kinek vagyon vagónszám búzája,
Ha nem fizet hamis a zúzája.
Ha üres a kassza,
Hát magát fölakassza:
Leszek a húzója.
Nagyatádi. — Ha tudtad, hogy nem szerettél,
Lábat közénk mért is tettél?
Hagytál volna békén, szépen.
Azon a szép bársonyszéken
Csücsülni.
Korányi. — Ha fizetni nem kívántál,
Földeket mért reformáltál?
Pénzügyrendnek muszáj lenni.
Ha nem tetszik, tessék menni
Hüsölni.
Nagyatádi. — Nem, nem, nem! Nem. nem. nem!
Nem megyek én innen el,
Nem Korányi, de maga a
Főördög se vinne el.
Ha letette a garast,
Hadd fizessen a paraszt!
Egye fene. csak ha engem
Bethlen tovább itt maraszt.
(JA Z IG )

Nagyatádi. — Magyar földet megváltattam.
Hej, de rettentőn áldattam!
•
Áld a nincsetlen s a gazda.
Nem tóm, kinek van több haszna
Belüle.
Korányi. — Várjunk csak, oh nagy reformer,
Novelláris minta-farmer.
A földet* nem babon veszik,
Míg nem fizet, egy sem eszik
Belüle.
Nagyatádi. — Tizenkettő, tizenhárom, tizennégy ...
Ennyi ezrest tarisznyánkból ki ne végy.
Mi közöd hozzája.
Ez a magam szakmája.
Alázatos szolgája!#
Korányi. — Huszonkettő, huszonhárom, huszonnégy ...
Ilyen olcsón az uccámból ki nem mégy.
Adta sok zsiványa,
Ha a földet kívánja.
Arát is megszolgálja!

Somfay
— Csodálatos, hogy Somfay nem hatott serkentően a pá
risi magyar ifjakra, pedig nálunk a somfának ilyen hatása
szokott lenni.
------- 0--------

Tempóra mutantur . . .
— Érdekes! Azelőtt W olff ért bomlott a kereszténypárt,
most meg 0 miatta bomlik.

Olimpiász a Hortobágyon
— Aunye. az áll itt a zujságba, hogy a párisi versenyen
43 méterre dobták a diszkost.
— E raá\ teszi, én még a leghitványabb kost se tudnám
még félannyira se hajitanyi.

Luxus női cipőkben
▲ Metal vezet! ▲
a biztos hatású f e r t ő t l e n í t ő .
Nőknek nélkülözhetetlen!

'*r

Metal János

cipöáruháza
I., Mészáros-ucca 2. szám (Krisztina-tér sarok)

29, szám

BORSSZEM JANKÓ

9. oldal
A ltákóczi-úti „É léstár** különféle fűszerekből
állította össze az itt látható politikusok alakjait.

P o litik a a K ira k a tba n

Lat ka ra jza

. . És még mondja valaki, hogy nem lehet megemészteni a mi politikusainkat.

fflC S A F T A M X m éss/ A h
Jf&z CcULG^m ^

Tíz évig szorgalmasan olvastam a
Meteorlóditó Intézet Pvthia-ióslatait s
e rövid idő teljesen elég volt ahhoz,
hogy megkuku’iak s elhigviem ma
gamról, hogv most már magam is ér
tek annyit az idöiósláshoz. mint fönt
nevezett iósintézet. amelynek e tíz
év alatt olyan Dehhe volt. hogy pon
tosan mindig az ellenkezőjét jósolta
meg a bekövetkező időjárásnak, ö n 
állósítottam tehát magam s a lapok
ban a következő hirdetést tettem közzé:
..Ne vegve hóna alá esernyőiét, mie’őtt nem kért időióslatot ősz Carámv
apánktól. Köszönőleve’ek ezrei.44
Mindjárt közöltem is egv köszönő
levelet. melv alatt egyik közismert
primadonnánk aláírása díszlett:
..Arcom ráncos, haiam ősz. termetem
alaktalan volt, mielőtt időjóslatot kér
tem Carámv mestertől, mert nem tud
tam. mikor meniek el hazulról sétálni.
Az ő időiós’atai visszaadták szép teintemet. haiam fényét, ruganyos járá
somat.44
Mondanom sem kell. hogv ez a levél
költött volt. A művésznő tudniillik egv
héttel előbb utazott Amerikába s így
nem kellett tartanom a ’eleplezéstől.
Rendelőm megnyitásának első nap
ián iszonvú orkán süvöltött végig a
városon s utána az égi vasszeriáitungból úgv zuhogott az eső. mintha ott
fönt nem is fizetnének vízadót. ö t
perccel a vihar után egv bőrigázott
öreg ember kopogtatott ajtómon. Mi

kor észrevettem, hogv ömlik belőle a
víz. a fürdőszobába vitettem, a kádba
állíttattam s ott hallgattam ki.

— Doktor Wasservogel professzor
vagyok, a Meteorlóditó Intézet segédi ósiói a. De inkább Pechvogelnek ne
veztek volna el, mert mióta az intézet
nél az esőügyeket kezelem, olyan pehhem van, hogy amikor magammal
viszem az esernyőm, soha nem esik
az eső. amikor fneg nincs velem, mint
ha csak cseberből öntenék. Mester, adion jóslatot a következő napokra, mert
ha ez így tart. a bőr is leázik rólam.
— Nagyon szívesen, kedves kolléga
úr, de ígérje meg, hogy szigorúan be
tartja tanácsom. Természetesen hono
ráriumot nem fogadok el.
Örömmel megígérte.
— Hát — mondtam kis gondolkodás
e után — fogadia meg. hogy sohasem
visz akkor esernyőt, amikor el akarja
vinni és mindig elviszi, amikor esze
ágában sincs ernyőt vinni. S arró'.
hogy mit határozott, azonnal értesít
sen telefonice.
Mikor elment az öregúr. maid falramásztam örömömben: végre találtam
valami ióslási alapot! Ez ember után
fogok iósolni. ennek a végzetes pechiét fogom kamatoztatni.
Másnap az öregúr telefonált:
— Az égen rettenetes felhők tornyo

sulnak. Ösztönöm azt sugallja, hogv
ernyőt kéne vinni. De én ellenállok.
Tehát nem viszek.
Két perc múlva olvan vihar kelet
kezett. hogv elsodorta a Lánchidat s
az eső lemosta a Gellérthegyet a he
lyéből.
Most már tudtam hogv az öregurat
az ösztöne is félrevezeti, mert tudia.
hogv épp az ellenkezőiét fogiá tenni,
tehát iót súg neki.
Másnap ezt telefonálta:
— Gyönyörű idő van. Nem kel er
nyőt vinni. Tehát kell. De ösztönöm
félrevezet, mert tudia. hogy az ellen
kezőiét cselekszem. Tehát nem kell.
Mégis viszek.

Nem esett az eső.
Az öregúr ösztöne után az időt oly
biztosan ki lehetett számítani, hogy az
az ötletem támadt, hogy magamhoz
csa’om az intézettől iobb fizetéssel.
Tényleg társas viszonyba léptünk.
Azóta időjósló intézetünk nagysze
rűen jövedelmezett, apai örökségemet
fölemésztette már s még ma is működ
nék. ha időközben egv téves jóslás
következtében a házunkról a födelet
el nem vitte volna az orkán, miért is
kénvte’jenek voltunk az intézetet föl
oszlatni.

10. oldal

29. szám

BORSSZEM JANKÓ

Párisi hír
Király Pál (Magyarország) értesülésünk szerint a le
maratom futásban vett részt. (Magyar Tévirati Hiroda.)

SZERKESZTŐI ÜZENETEK
Kéziratokat és rajzokat nem küld vissza a szerkesztőség.

Kedves Borsszem Jankó!
Hallom, hogy a Wolíf-pártból huszonnyolcán kilépnek a
gyűlölet politikája miatt. Kint a párt, bent a Wolff? Tiszte
lettel egy szakértő.
azt az ismeretlen urat, aki lányomat
finom gyümölcsnek nevezte s aztán
beleharapott, hogy a maradék átvétele
végett azonnal jelentkezzék.
Férges Izor, családfa-tulajdonos

A Borsszem Jankó leien számát kedden, julius 15-án zártuk
le. — Tisztviselő. Olvassa el siófoki lapmellékletünk hiva
talos részét. A kedvezményekről részletes fölvilágositást
nyújt a közlemény. — Humérosz. Rövidebb lélegzetű dolgokat
kérünk. Egyet fölhasználtunk. — Kezdő humorista. Azt kér
dezi, hogy a kéziratnak melyik oldalára Írjon? Egyikre se.
— B. M . (Szeged.) ön bélyeg nélkül küldte be hozzánk kéz
iratát. Ezennel megbélyegezzük. — Pestkörnyéki nyaraló.
Beküldött szójátéka, hogy a HÉV mostanában nagy hévvel
emelte föl a tarifát, nem üti meg lapunk mértékét. Mi is be
hoztuk az aranyparitást. — S. B. Képrejtvénye képtelen. —
P D. ( Salgótarján.) Erdödi Mihály, lapunk belső munkatársa,
a következő álnevek alatt ir: DYM I, ÁLY, LORD XANTHYS.
A Borsszem Jankó színházi rovatát vezeti. — S. A. (Budavest.) Keresse föl lapunk szerkesztőségét Mária VaJéria-ucca
12. sz. alatt. — Hébredö magyar. Az efféle vicceken már
senki seYn mulat. — V. G. (Tiszafüred.) Várjuk küldeményeit.
— P. J. Sajnos, egyik sem megfelelő. A kiadóhivatal az aján
dék-évfolyam elküldéséről gondoskodik. — Töbo levélről
__________ __________________________
a jövő számban.
Szerkesztik: M olnár Jenő és Bér Dezső
A szerkesztésért felelős: M olnár Jenő
Kiadótulajdonos: Borsszem Jankó lapkiadó r.-t.
Igazgató: Szekeres Rudolf
M i n t é r t e s ü l ü n k , az ezüst- és aranybeváltáson
kívül brilliánsékszerbeváltás is eszközölhető, IV., Vármcgye-ucca 7. Brilliánsbeváltás 10—12-ig. Pénztári órák
aranyra és ezüstre 9—5-ig.

Tőzsdések útikalauza
Nyaralásra a következő helyek ajánlatosak: Sóf/iíringsdorf), /W/glófüred), Bank(rotterdam), Eé/wszinpiccolo), Sik(kaszt\\\d) és M (arkó). --------- o---------

Ki hova ment nyaralni?
A
A
A
A
A
A
A

8

letört tőzsdejátékos . . . Sócheringsdorfba
művelt középosztály. . . Andalesziába
hadim illiom os............. Nebbixádfürdöre
hadikölcsöntulajdonos. . Linkstószfürdőre
B-listás köztisztviselő . . Kissingenuszodába
B-listás magántisztviselő Mankónába
magyar i r ó .................. Snorrnerderneybe

«

BARANGOLÁS A SAJTÓ-DZSUNGELBEN |S |

Az „Ország-Világ" 1924 junius 29-iki számában D. /.-nek
a szerkesztőség a következőket üzente: „A kérdezett nem
óhajtjá inkognitóját fölfedni. Forduljon levelével egyenesen
hozzá.44
------- c -------

A börze folyosóján
Kétségtelen, hogy Hubbard világbajnok kitűnő távol
ugró. de Roth bankárhoz képest semmi.
— Miért?
— Mert Budapestről Algírba ugrott — a rendőrség elől.

Meinlkavé
Dr. Müller kir. tan. szanatóriuma Tátraháza

ÜÍ7IÍ n ih il ÓO lUinlnÍM lf Kiilön 9yerme|<Penzió teljesen egészséges gyermekeknek, szülői felügyelet nélkül.
IHZIr, u llZ IJu U llUpM JrDn. Napi penzió, lakással, ötszöri étkezéssel 50, gyermekeknek 30 c s . korona.
Fölvilágositást nyújt, vízumot szerez a budapesti igazg., dr. Kozma, Arany János-ucca 33, julius 1-től Andrássy-út 27. Telefon 21-84.

11. oldal

BORSSZEM JANKÓ

29. szám

Képrejtvény

Veress Bálint főjegyző (Tiszabercel), akinek két pár Bersongumisarkot; 11. Du!ai Géza (Budapest, VIII., Orczy-út 10),
akinek egy palack „R A PID O L4* folyékony fémtisztitó szert;
12. VI. kér. Keresztény Társaskör (Budapest), amelynek a
Borsszem Jankó egy évfolyamát; 13. Komlódi Molnár Miklós
(Hajdúnánás), akinek a „Seiffensteiner Salamon adomái“ -t
küldi meg a kiadóhivatal.

Azok az előfizetőink, akik a rejtvényt helyesen fejtik meg,

a következő ajándékokban részesülnek:
1. négy darab „Mátra"-szinszappan,

2. 10 üveg Szent István duplám alát asör.
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
7. egy Sphinx-,.BI-OZONEu-készlet (egy üveg szájvíz, egy
doboz kettős francia fogpor. egy tégely fogpaszta).

8. egy üveg ..Lysotorm",

9. egy darab P. Márkus Emilia arcápoló szappan.
10. két pár Berson-gumisarok (férfiaknak és nőknek),
11. egy nagy palack R A P ID O L 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 2946. (28.) számában közölt képrejtvény
helyes meefeitése:
Lószerszám

»

Előfizetőink, akik a Borsszem Jankó multheti rejtvényét
helyesen fejtették meg. a következő ajándékot kapják:
1. rínál y Sándor (Hatvan), akinek négy darab „M álta44 színszappant: 2. Forró Oszkár (Budapest, (V., Lipót-körút 4), aki
nek tíz üveg Polgári Serfőzdéi Szent István duplamalárasört; 3.
Fo.itzer h\c\ (Budapest, Ví.t Podmaniczky-u. 37), akinek egy
nagy tabla Szerencsi csokoládét; 4. Mundovszky Grete (Buda
pest, VI., Jokai-tér 10), akinek egy nagy doboz „Virágú-féle
dessertet; 5. Sándor József (Baja), akinek egy nagy doboz
„Ocean cukrozott gyümölcsöt; 6. Kiss Károly (Nagymágocs),
akinek egy doboz ,Ovomaltine“ tápszert; 7. Grói Csáky
* Baross-u. 81 >, akinek egy Sphinx, BI-OZONE"-készletet; 8. Fekete Béla (Budapest. V., Erzsébet-tér 7), akinek egy üveg „Lysoform "-ot; 9. Grün Dezső
(Szeged), akinek egy darab P. Márkus Emilia-szappant; 10.

Csak 2 személy részére!
Kedves Borsszem Jankó! Egy körúti bérházban volt dol
gom, a negyedik emeleten. Csöngettem a házmesternek a
liftért. Egyszerre csak megszólal egy hang:
— Föl teccik menni?
Odanézek. Egy falusi ember állt mögöttem a vasrácsnak
támaszkodva.
— Fölmegyek, de mért kérdezi?
— Kérem, én már egy félórája állok itt, oszt nem tudok
fölmenni.
— Miért? Talán rossz a lift?
— Dehogy is, kérem. Hanem az van iit kiírva: „Csak
2 személy részére.* Hát vártam, amíg jön valaki. Hála Isten,
csakhogy már ketten vagyunk.

B o l d o g c s a lá d i élet

— Aztán hogy éltek odahaza?
— Csupa öröm az életünk. Ha a feleségem hozzám vágja a tányért és nem talál el, akkor én örülök. Ha eltalál, akkor
meg ó örül . . .

NACCSÁGA!
ÉN CSAK

VIRÁG O S Z K Á R
C U K O R K A - É S C S O K O L Á D É - Á R Ú G Y Á R R .-T .
- B U D A P E S T , VIL, N E F E L E J T S - U C C A 12.
.............

lő fiz e t e k ö n n e k

A
MNDCNNAPt

E a BORSSZEM JANKÓ-ra

negyedévre 500,000 korona névértékű elhasznált magyar bélyeg
beküldése ellenében. JÁSZAI B O R IS R A b é l y e g k e r e s k e d é s
B u d a p e s t , IV., K o s s u t h L a jo s - u c c a 6.

Cl c t IZ G A L M Á B A N
KIMERÜLT. rtDAOTSZCEVCZn

CDÓSITÓJC

A Pesti Lloyd-tái salat nyomdája, Budapest,

M ária Vaéria-ucca 12. (Nyomdaigazgató iWÁRKUS PÁL.)

