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A fővárosi tatarozási akció

Ripka vállalkozó. — Úgy látom, előbb el kell tivolitanom ezt a két kapubálványt, különben nem
tudom behordani a szerszámaimat.
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Vénasszonyok nyara
A helyzet csak ott kritikus:
Bár a nap sugarazó,
Befagyott a politikus
Vénasszonyokba a szó.
Vért kávézó honatyókák
Cseríes raja hazament:
Nem csárognak, mint a csókák:
Kaput zár a parlament.

Sárgatombos őszi fára
Nevet a nap sugara.
Fölragyog még utoljára
A „vénasszonyok nyara*4.
Ágaskodik még a virtus
Mely nyárhosszat hősköde.
Aztán kaput zár a cirkusz
S ránk borul az ősz köde.

Okos kormány, gondos kormány.
Mely így ápol s eltakar:
Ildomos és úri formán,
Ha viszket is, nem vakar.
Elhihetjük, ha akarjuk
— S a hit mindent igazol: —
Ha az orrot nem vakarjuk,
Tán nem is viszket az orr.

Kuna P(apa) bátran alhat
Otthon, a szárnyék alatt:
Honfi-hasat nem hizlalhat
Lé-dús panama-falat.
Magyar mocsár kavaratlan
Ülepitheti sarát
S élvezhetjük zavaratlan
A vénasszonyok nyarát.

Ha a rossz sebet nem vájjuk,
Talán nem is rossz a seb:
Ha a piszkot nem piszkáljuk,
Bűze bizton kevesebb.
Míg a fák rőt lombja vérzik
S őszi napfény mosolyog:
Magukat bakfisnak érzik
A lottyadt vénasszonyok.
(JÁ S Z )

Kedves Borsszem Jankó!
Lám, most megszabadulhattunk volna ezektől a destruktív
zsidóktól, — ezt is elszalasztottuk. Pedig oly egyszerű lett
volna. Most, mikor a Mars oly ritka közelségben volt hoz
zánk, egy pár ágyúval egyszerűen föl kellett volna lövöldözni őket a
Marsba. Igaz. hogy amilyenek a zsidók, azok visszaesnének
ide közénk, pont a nyakunkba. És akkor újra csak a nyakun
kon ülnének. Egy fajvédő.

Leszerelési munkálatokat
•

háború után előnyösen v állal:

j

HERRIOT & M ACDONALD

•

Fölszerelési munkálatokat
háború előtt előnyösen vállal :

P O IN C A R É & G R E Y
Lemondás
— Én már lemondtam a dohányról, a cukorról, a húsról
a sajtról, a tejről, a gyümölcsről. Miről mondjak le még?
— Egyről még lemondhat Arról, hogy a népjóléti minisz
ter lemond.
-------- <■
--------

Mars-lakók a főidőit
— Olvastad? Egy tudós szerint Mars-lakók vannak a
földön.
— Az a tudós bizonyosan azokra a budapestiekre gondolt,
akiket kilakoltattak ezzel a jelszóval: Mars. lakók!

— Azt hiszem, nagysád, maga nem is tudna önzetlenül sze
retni.
— Kikérem m agam nak!... Miért ne tudnék én önzetlenül
szeretni, ha az érdekeim úgy kív á n n á k ?...
-----------o-------------

Gömbös emlékkönyvébe
— Gusztus dolga: egyik ember a körözött liptóit, a má
sik a körözött münchenit szereti.

Rádió-kérdések a Mars lakókhoz

— Vájjon a budapesti rendőrség is
Veér-szemeV kapott?

1. Van-e ott marsművelési miniszté
rium és Nagyatádi?
2. Van-e ott Panama-csatorna?
3. Van-e ott menekült bajor?
4. Játszák-e ott az „Á rvácskáit?
5. Van-e ott magyar futballista?
6. Van-e ott fiókszinháza az Uniónak?
7. Van-e ott Marshitelintézet?
8. Hallottak-e ott Fedák Sáriról?
9. Van-é ott a lapokban Intim Pista?
10. Ott sem érdekli az embereket a
0 tőzsde és a po itika?
11. Onnét is olyan nagynak látszik
Wolff Károly?
12. Onnét se látszik ki a fejünk az
adókból?

Építő munka
Nem érhet már több rövidség,
Szivünk immdr nem csügged:
A magasztos Népszövetség
Újjáépít bennünket.
Ám, hogy szilárdítsa székét
igazságnak székivé:
Vesse balsorsunknak végét
S építsen — a régivé!
(JA ZIQ )

Kiadják, nem adják?
— Gömbös reméli, hogy Smith Jere
miás nem járul hozzá Erzberger gyil
kosának kiadásához.
— Miért?
— Mert
takarékosságból
minden
újabb kiadást ellenez

_______________________________
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— Hová, hová, János bácsi?
— Megyünk a tenyészállatvásárra. Kiállítjuk magunkat.

A jó név

Mai apák

Egy irodalmi hetilap kiadója új munkatársat szerződtetett,
aki valami lehetetlenül szlávos névre hallgatott. Megkérte hát,
válasszon jól csengő irói nevet. A fiatalember még aznap di
csekvő panaszkodással mondta el barátainak, hogy nem tud
megfelelő pszeudonimot találni.
— írd alá: Kovács vagy Balog, vagy ehhez hason lót... —
ajánlotta az egyik.
— Nem, nem, ezek nagyon szimplák. Nekem valami nagyon
jó név kellene.
— Jó név? Tudod m it ... írd alá: Weiss Fülöp.

— Na várj csak, te haszontalan! — kiált az apa. — Ezt
sohasem fogom neked megbocsátani. Es jegyezd meg, ha még
egyszer így viselkedsz, nem vagy a fiam!
— Oh, ezt én már rég tudom, papa, — felel vigyorogva
-------- o-------a gyerek.

Párbajaim
Sokan azt hiresztelték rólam, hogy
semmifée kvalifikációm nincs, de én
párbajaim révén rövidesen bebizonyí
tottam nekik, hogy igenis van, még pe
dig díszes kvalifikációm: disz-kvalifikációm. Tudvalévő ugyanis, hogy egy ge
nerálisi rangban lévő villamoskalauz ki
jelentette ró am, hogy nem párbajozik
velem, mert nem vagyok érdemes arra,
hogy keresztüllyukassza a fülem. Ez
óta rettenetes nagy a bánatom: mert,
tessék csak elképzelni, most már bárki
büntetlenül megsérthet, nem vehetek
rajta e’égtéteit, még csak le sem vág
hatja az Illető a fii’emet, vagy legjobb
esetben az orromat. Megmarad mindakettő, hiába bosszankodnak rajta ki
tűnő segédeim.
Ez nem maradhat így, — gondoltam
magamban — ezen segiteni kell, mert
-az embernek nincs is más manapság,
mint az a rongy becsülete, de azt meg
kell védenie minden áron.
Kihívtam párbajra hát ellenfelem két
segédjét, akik megáSapitották rólam,
hogy nem vagyok alkalmas arra, mi-*

Kinevezés
A Magyar Távirati Hiroda jelenti: Nagyatádi Szabó 1st. ván számfölötti minőségben Eskütt Lajost a lipót-mezőgazdasági kamara titkárává nevezte ki.

szerint ellentetem végkimerülésig bandabandázzsal végezzen ve’em, mert egy
másik ügybőil kifolyólag elintézetlen
ürügyem volt, tudniiVik szegénységi
bizonyítvánnyá" igazoltam, hogy nincs
pár miWióm párbajra, mert már amúgy
is pár bajom van az adóvégrehajtó
úrral.
,
Szóval kihívtam ellenfelem két segéd
jét ama kijelentések miatt. Ezek meg
nevezték segédeiket, én megneveztem
segédeimet. Segédek összeültek s elenfelem segédei kijelentették, hogy fize
tés- és párbaj képtelen vagyok, mert
egyszer íölképeltek s ekkor nem vettem
elég tételt, azaz partiárút. Segédek
nagyfokú hiányt állapítottak meg nálam
becsületben. Ezen kijelentések miatt ki
hívtam párbajra ellenfelem segédjeinek
segédeit, akik megnevezvén segédeiket,
összeültek, hogy az én segédeimmel
becses bőrömre bandázs néákü'' alku
dozzanak. Ellenfelem segédeinek segé
dei leszögezték, hogy becses becsüle
tem olyan girhes már, hogy képtelen
vagyok valakinek a becsű’étét egy pár
döfködés atal helyes mederbe terelni.
Ezen kijelentések miatt kihívtam pár

viadalra az eltemetem segédeinek se
gédei általi megjelölt segédeket, akik
megjelölték
segédeiket, hogy azok
összeülvén, dobra ütött becsületem fö
lött újabb megsemmisítő Ítéletet mond
janak ki.
Újból kihívtam párbajra ellenfelem
segédeinek segédei által megjelölt se
gédeknek segédeit, akik össze-visszaülvén, végleges határozatott hoztak, mi
szerint nem vagyok alkalmas még arra
sem, hogy konyhakést vegyek a ke
zembe, nemhogy kardot vagy pisztolyt.
Ekkor azonban ügyemben váratlan
fordulat állott be. A generális! rangban
lévő vfiamoskalauznak, aki kijelentette
rólam, hogy le sem köp, két literrel
fizettem, mire ö kijelentette, hogy érde
mes vagyok arra, hogy leköpjön. Most
már tehát párbajképes lettem.
Most itt árok 68 párbajjal a nyakamoa mert a 68 párbajsegéd mind öröm
mel hajlandó levágni a fülemet.
Ja j, most mit csináljak? Hisz soha
életemben nem volt kezemben kard
vagy p isz to ly ... Be'eugorjak a Dunába
vagy vegyek egy kardot s beledőljek?...
C —Y
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Színészek és színésznők a Fedák-Kökény-afférről
Kökény IVwia egy kupiéban kifigu
rázta) Fedők Sárit. A Szinész-szövetsé£ megharagudott és energikus leirat
ban tiltakozott a dal előadása ellen.
Sem a színház, sem Kökény nem hagyta
magát s így országos esemény lett a
dologból. Az izgalom óráról-órára nö
vekedett, a drágaság, a munkanélküli
ség, a szanálás, Nagyatádi és Eskütt,
Nagy Pál és Rácz Vilmos, Gömbös és
Feleky eltűntek a sűlyesztőben, senki
sem beszélt másró1, csak a FedákKökény-háborúságról. A Borsszem Jankó
olvasói nem nélkülözhetik ebben a nagyfontosságú ügyben a szakértők véle
ményét. Hozzájuk fordultunk tehát és
a nyilatkozatokat az alábbiakban kö
zösük:
Csortos Gyula; Azért vagyok dühös
Kökényre, mert azt a viccet, ami a
kupiéban fői van dolgozva, én csinál
tam, de nem Fedákra, hanem Biller
Irénre.
RiUer Irén: Tiltakozom a művésznők
kifigurázása ellen, még akkor is, ha
csak Fedákot bántják. Mit fognak akkor
velem csinálni?
Rútkai Márton: A színészek kigúnyo
lását nem veszem komolyan. Próbálja
nak engem úgy kigúnyoím, hogy jobban
mulasson a közönség a karikatúrán,
mint rajtam, az eredetin!
Kiss Ferenc: Helytelenítem a kupiét.
Mi kolégák a nyilvánosság előtt leg
alább is annyira kell, hogy becsüljük

egymást, amilyen őszintén gyűlöljük
egymást. Túliöllépti díj nélkül többet
nem vagyok hajlandó mondani.
Bajor Gizi: Hogy Kökény Ilona en
gem figurázzon ki, ahhoz ő „nagyon
fiatal44, mert én nála sokkal fiatalabb
vagyok.
Darvas Lili: Kökény Ilonának van
igaza.
hegedűs Gyula: Színész ne bántsa
a színészt. Legyen köztünk olyan jó a
viszony, mint — teszem azt — ügyvéd
és ügyvéd, orvos és orvos, iró és iró,
politikus és politikus között. Evvel
mindent megmondtam.
Jászai Mari: No és engem talán nem
figuráztak ki? És ki emlékszik már
azokra, akik ezt tették? Jaj annaik a
színésznőnek, akiről már nem tudnak
rosszat mondani!
Törzs Jenő: A magam részéről meg
engedem, hogy agyonvicceljenek. De
egyet kikötök: magam is muíatni aka
rok rajta.
Góthné Kertész Ella: Nem kell nekem
Kökény Ilona. Elvégzem én azt ma
gam is.
Góth Sándor: Csatlakozom előttem
szóló veeményéhez.
Somogyi Nusi: Jó istenkém, csak
már engem is kifigurázna valaki!
Dalnoky Viktor: Mindazok, akiknek
a kollégáikra vásik a foguk, ingyen
rendelésben részesülnek nálam. Én ki
húzom!
—nár

Képek
k é p te le n ir o d a lm i v is z o n y a in k jö v ő jé b ő l

Pályát cserélő írók
Egy szép napon az Elsodort falu
íróját is e sodorja a gondok golf-áram
lata az irodalom öbléből prózaibb par
tok felé. Oh, te Csodálatos Élet, sziszszén föl költőnkben a Ja j! és ha körünéz az irodalmi C9aílitban, föUiorkan
száján a Panasz: Nincs menekvés.
A Napló és jegyzetek helyett a nap ó
és főkönyv lesz az ő terrénuma is és
az ige hirdetésénél jobban érdeklik
majd az apróhirdetések és egy napon
újra irni kezd, persze csak ajánlatot a
betöltendő állások4* egyikére. Lássuk
hát:
„7 ekintet es Igazgatóság!
Mint meglódult harang, kondult
meg bennem a „Pesti Hir*ap‘4-ban
közzétett nb. hirdetésük s mint hívők
serege fölh alléi ujázik lelkem az abban
foglaltakra.
A kenyér friss szaga áram ik felém

soraikból Tekintetes Igazgatóság, a
meleg, jó kenyéré, melyet egyetemes
emberi szeretettel nyújtanak felém
„Gürcölés bisz gromoboj44 jelige alatt.
Korgó, akarom mondani csikorgó
rándulássá’ rohajlik fa! lényem, hogy
efl-, sőt ál!koptatott szavakkal har
sogjak hálát feíém sodródó soraikért.
Uj horizontok hacacáréznak föl
szemem e’őtt és gigászi gürcölések
ígéretei mennydörögnek föl izmaim
ban, midőn univerzális ujjongással
hempereg ki belőlem a szilaj: „gemacht44.
Mit is akarok én, eJrendelten szo
morú alakja ennek a Csodálatos Életnek? — kérdem, mint akit elrendel
tek és visszakü’dtek.
„Kenyeret a keserves mindenségit**
torpan föl bennem a válasz tisztelet
tel, Tekintetes Igazgatóság. És föl-
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bicsakló bizakodással várom válaszu
kat, hogy cégükbe öleljenek s mint
jóságos száj haj-oUjanak oldalbarugott
életemre, szeiden szóivá: „Dezső,
akceptállak.44
Melyek után maradtam csodás ho
rizontokba csapó zsenim iránt unzsenírt
mély
tisztelettel:
Szabó
D ezső"
—E SZFE R —

Ő SE R D Ő S R EN ÉE
lelki útmutatója
(Utolsó sorozat)
#
Az írónő búcsúszava
Kénytelen vagyok beszüntetni a ro
vatot. Nem válaszolok senki levelére.
Hagyjanak békét. Menjenek a fenébe.
Abszurdum, milyen problémákkal jön
nek nekem elő. Én nem vagyok Marcel
Prévost. Ne tévesszenek össze a Fél
szüzek szerzőjével. A sok malacságtól
émelyeg a gyomrom. Rovatom le ki út
mutatónak indult, de ha a beküldött
levelekre válaszolnék, valóságos testi
ujjmutatóvá kéne lesülyesztenem ezt a
rovatot. Hát inkább elsülyesztem egé
szen. Néhányat még kiválasztottam “ a
meglévő levelek közül. Ezek* ’eiki vál
ságokat tükröző levelek. Megérdemlik,
hogy válaszoljak rá jók. A többieket
tűzbe dobtam. Nekem ne Írjanak. Fö
se bontom. Jónapot.
*
Kétségbeejtő helyzetben vagyok. Há
rom éve élek a feleségemmel, akit tébolyultan szeretek. Sajnos, az ő részé
ről nem tapasztalok hasonló tébolyt/1ságot, sőt. Határozottam hideg velem
szemben. Mosolyogva szemléli gyöt
rődésemet. Eddig azonban rendben volt
minden. Miután árgusz-szemekke? őr
ködtem az asszony minden lépésére,
hűségéhez nem férhetett gyanú. Nem
is csalt meg soha senkivel. Hacsak
gondolatban nem. Sajnos, a gondolatait
nem ellenőrizhettem, bár egy alkalom
mal’ már megbíztam egy gondolaitolvasót, hogy derítse ki az asszony rejtett
gondolatait. De erre én csak ráfizettem,
mert kisült, hogy a feleségemnek egyet
len titkos gondolata egy új szilszkinbunda
volt. Most aztán olvasom a lapokban,
hogy a kanadai jelentés szerint a Mars
lakók itt járnak közöttünk, csak éppen
hogy nem látjuk őket. Mintha kést for
gattak volna meg a szívemben. Hátha
már évek óta viszonya van a felesé
gemnek egy Mars-lakóval? Megőrülök.
Mit tegyek?
Othello
OTH ELLO. Hogy felesége egy Mars
lakóval csalja ineg önt, az egészen bi
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zonyos. Vallószinüleg valami bolygózsidó lesz az illető. Küldjön a nyakára
egy ébredőt. Az m.ajd ellátja a baját.
*
Tagadhatatlan, nem tartozom a csi
nos férfiak közé. Ho’ott meg kell, hogy
hódítsam imádottamat. Ha törik, ha
szakad. Már most az a kérdés, hogyan
nyerjem meg kegyét? Az ismert ud
varlási elmélet szerint a férfi a szemén
keresztül, a nő a fülén keresztül hódít
ható meg. A férfinál az a iényeges, amit
:át, a.nőnél ellenben az, amit hall. Azon
ban, sajnos, nem vagyok megáldva bő
beszédűséggel. Hogyan hódítsam meg
őt mégis a fülén keresztül? Probléma *
P RO B LÉM A . Imádottját a fülén ke
resztül legegyszerűbben egy bri Siáns
fülbevalóval főzheti meg. Tegyen kísér
letet.
•
Súlyos, mondhatnám végzetes di
lemma előtt á'lok. Menyasszonyom

Rácztól — Grácig
Elintézetlen ügyek,
Lovagias ürügyek . . .
Púrbajhőst már tör a frász,
Ha hallja, hogy jön a Rácz,
Jön a Rácz!

van, akit félév óta ismerek. Meny
asszonyom megismerkedésünk elején
előlegezte számomra a férji jogokat.
Minden leíLkiismereti furdalás nélkül
vettem igénybe ezt az előleget, annál
is inkább, mert orvosi vélemény alap
ján az apai örömök rózsái számomra
nem nyílhatnak. Mé'tóztatik ezt érteni,
ugy-e? Nos, ez valóban érthető is, de
annál érthetetlenebb, hogy dacára apai
kilátástaüanságomnak, menyasszonyom
minden kétséget kizáróan a legintenzi
vebb anyai örömök elé néz. Mit tegyek
most? Meggyanusithatom-e m enyas
szonyomat, avagy nyugodjak
beáe
abba, hogy az orvos tévedett?
Vőlegény
V Ő LEGÉN Y. Várja meg, amíg a
gyerek megszületik. És ha az orvos
róla is kiáfflitja a bizonyítványt, hogy
apai örömökre képtelen, akkor egészen
bizonyos, hogy a gyerek öntől szárma
zik, mert mástól kitől is örökölhette
vofna ezt a hajlamot?

5. oldal

A színházak is leszerelnek?!
A leszerelési láz magával ragadta a
pesti színházakat is. Teatro-diplomáciai munkatársunk megtudta, hogy
a színigazgatók titkos kongresszust
tartottak, amely több napi izgalmas
tárgyalás után a következő megálla
podásra jutott:
1. A színházak nem állhatnak egy
mással hadilábon. Ha az egyik színház
Lábas-í* szerződteti, a másiknak — meg
torlásul — joga van ellenlábast szer
ződtetni.
2. Bajor menekültet rejtegetni tilos.
3. A színházi ruhatárak bevétele a
színházba járó közönség fölruházására
fordítandó.
4. Tíz sornál hosszabb kommünikék
kel a közönséget bombázni tilos.
5. Sületlen operettvicceket elsütni
még tilosabb.
6. Kardos Andor színművész és
szinmüiró haladéktalanul az Ellen
őrző Bizottság rendelkezésére bocsá
tandó.

E s R iiv ő e lő t t

Nagy Pál szivén nagy a láz,
Ki- és belemagyaráz;
De akárhogy magyaráz:
Buda után jön a Grác,
Jön a Grác!
(JA Z IG )
-------- o--------

Miből él a Bethlen-kormány ?
Közismert adoma. A sarki zsidó árus
keservesen panaszkodik, hogy ráfizet
az üzletére. Valaki megkérdezi:
— Nem értem a dolgot. Hát akkor
voltaképpen miből él maga?
— Abból, hogy szombaton zárva tar
tok, — felel böl'csen a zsidó.
*
A kormány gyakran panaszkodik,
hogy nem tud élni az ellenzék okvetetlenkedése miatt.
— No és akkor mégis hogyan él ez
#a kormány? — kérdezi joggal a köz
vélemény.
Hát úgy, hogy három hónapig zárva
tartja a parlamentet.
-------- o------—

APRÓHIRDETÉSEK A HÉTRŐL
NAGYTÉTÉNYI VILLÁBAN látott bajort kérem, közölje valódi nevét. Disz
kréció biztosítva. Cím: Országos fő
kapitány.
SZERETNÉK M AJU S-ÉJSZAKÂKO N a
Ligetben aludni, ha már nem közeledne
az ősz. Erre való tekintettel benősül
nék kályhás-cégbe.
/

La France (Stresemannhoz) : Nos, itt vagyok, megesküdhetünk.
Stresemann, német külügyminiszter. — Igen, igen. . . de a gyereket kiadjuk a
házból.
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Szerkesztőség :
VILÁGEGYETEM -UCCA
Negyedik DYAf/nzió
A szerkesztő a cikkíróktól eltérő
nézetét csillag alatt jelzi. Sarkigaz
ságait Sark csillag alatt tűnteti föl

Van élet a Földön?
Bennünket, Mars-lakókat, már évezre
dek óta foglalkoztat ez a kérdés. A Nap
rendszerhez tartozó összes bolygók kö
zül egyedül a Föld az, amely számunkra
hozzáférhetetlen. A Merkúrt ismerjük
még a hossz idejéből Akkor még szi
lárd volt. Messzelátónkon keresztül
gyönyörködtünk az árfolyamokban. Ké
sőbb a Merkúr lanyha lett, ellentétben
a többi bolygókkal, amelyek előbb vol
tak lanyhák és csak azután szilárdultak
meg. A Vénusz is kitárta már minden
titkát előttünk. Bársonyos, üde halmai
előttünk fekszenek. Gyűrűiéről zálog
házi becsüsünk elragadtatással nyilat
kozott.
Egyedül csak a Föld az, amellyé.1 az
érintkezést nem tudjuk fölvenni. Bizo
nyos szikrajelzéseket a napokban kap
tunk ugyan e bolygóról, de ezek olyan
értelmetlenek voltak, hogy föl kell ten
nünk, miszerint ezek a jelzések nem is
a Földről, hanem inkább az Angyal
földről erednek. Tudósaink véleménye
megoszlik a Földről. Vannak, akik azt
áilitják, hogy igenis van élet a Földön.
Mások szerint az, ami ott tapasztalható,
egyáltalán nem nevezhető eetnek.

H ÍR E K
Majmok a Földön. Jupiterből táviratozzák, hogy a Földön majmokhoz ha
sonló lényeket fedeztek föl. Lehet,
hogy a jupiteri táviratiak igaza van.
Ezek a majmok a lábukon állati bőr
ből készült védőt viselnek* amely csak
azt bizonyítja, hogy ezek a majomféle
lények a lábukon járnak. Valószínűnek
látszik az a föltevés, hogy egyik
lábukat a másik után rakják és úgy
haladnak céljuk felé. A jupiteri csil
lagászok a lábvédők felső részén lyuka
kat is vettek észre. Ezek a lyukak bi
zonyára azért vannak, hogy azokon a
majomszerü lények keresztüllássanak
a tyúkszemükkel.
Különös jelenség. Merkúrból jelentik:
Szokatlan jelenséget észleltek mosta
nában a Földön. A bolygót körülvevő
felhők fölött' madárhoz hasonló ször
nyetegek szelik át a levegőt. A szár
nyuk mozdulatlan, csupán a farkuk fo
rog, miközben dühösen berregnek. E
ragadozó szörnyetegek zsákmányukat
a hasuk alatt rejtegetik, nyilván azért,
hogy ragadozó társaik el ne vigyék
tőlük.

MÁSVILÁG
C SIL L A G Á SZ A T I K Ö ZLÖ N Y
F Ö L D -S Z Á M
A tyúkok terjeszkedése. A Fiastyúk
központi csoportja most közölte ve
lünk azt az örvendetes hírt, mely sze
rint a tyúkok még a Földön is elszapo
rodtak. Ellentétben a fiastyúki tyúktól
a földi tyúkok állandóan megkoppasztva járnak és a hideg ellen taka
rókkal védekeznek. Ezek a takarók
azonban lábukat egészen szabadon
hagyják. A fejükön a kakasokéhoz ha
sonló tarajat viselnek. Régi észleletek
alapján kimutatható, miszerint a Földön
már évezredek óta nem a tyúk, hanem
a kakas költ. A tyúkok a kakasokkal
együtt baromfiólakban laknak, amelyek
egymás mellett sorakoznak és uccát
képeznek. Ezeket az ólakat azonban
sose javítják és sok közülük be is dől.
A csillagászok állítása szerint a földi
ólak ügyét külön ólhivatal intézi. Sok
tyúk és kakas viszont ennek dől be.
Új csatorna. Egyik csillagászunk a
Földön új csatornát fedezett föl, amely
a mienkhez teljesen Jiasonló. Ha a
Földön élet van. akkor az a csatorna
csak Panama-csatorna lehet. Erre a
hipotézisre csillagászunk le meri tenni
az Esküit.

SZÍN H Á Z
Hulló csillagok. Mostanában rend
kívül érdekes tüneményt figyeltünk
meg a Föld körül. A Nincs már bolygó
Pesten című revüben szereplő csil
lagok a centrifugális erő hatása alatt
kilendültek a Féld irányából és az
Unió légkörének vonzása alá kerültek.
E hulló csillagok sorsa egyelőre még
bizonytalan.

Szinpadi

CSILLAGOK

fölvétetnek a nézőtéri űr
ben való állandó keringésre

MOZI
Bemutató. A Vénusz-mozgóban ma
mutatják be a Verne hires regényéből
filmesitett Utazás a Földbe című fan
tasztikus drámát. A film elénk vará
zsolja a Földön elképzelt életet, a nu
merus clausust, a sajtótörvényt, a
Markót, a szanálást* és a szorzószámot.
Azonkívül látható a Vágóhíd is, ahol
élő állatokat mészárolnak le csak azért,
hogy az így döglött állapotba került
húst kimérjék. A gyilkosságnak ez a
vérfagyasztó jelenete arról győzi meg
a mozi közönségét, hogy a Földön
vadállatok élnek. Vetne fantáziája t*úllő

Kiadóhivatal :
T EJÚ T 28,000 B-lfsta
Állandó közlekedés a Göncöl szekerén

Sürgönyeim : ALÓ M AR S!

a célon, amikor arról is beszámol,
hogy a Földön élő lények egymást
gyilkolják le. Ezt józan ésszel mi nem
akarjuk hinni.

Bolygó zsidó
látható a Saturnus-moziban az
összes bolygókkal együtt. A film
több helyen be van szakítva, de
csak ott, ahol a bolygók feje lát
szik. Eredeti fölvétel.

SPORT
Önműködő szekér. A Göncölszekérből jelenti világűri tudósítónk, hogy a
Földön önműködő szekerek szágulda
nak abból a célból, hogy a Földön tar
tózkodó élőlényeket elgázolják. A sport
nak ez a különös faja igen elterjedt a
Földön.

SZERKESZTŐ I ÜZENETEK
Naplopó. A napot lophatja. De az
ötleteinket nem. — Holdkóros. Bekül
dött írásában sok a fogyatkozás. Ügy
látszik, holdfogyatkozáskor irta. —
Fiastyúk. Ne költsön többet. — ökör.
Azt* csak Jupiternek szabad. Ha cikkét
leadnók, azonnal levágnák a kritiku
sok. — Napraforgó. Forogjon egyelőre
csak a saját tengelye körül. —
Vénusz. Foltjait még nem láttuk,
de múltja után következtetve, föl
tételezzük. hogy e tekintetben nem
áll a Nap mögött. — Üstökös. Uszály
tanulmányát nem adhatjuk közzé.
Beleütköznék a világrendbe.

LEGÚJABB
Mégis mozog a Föld.
Lapzártakor arról értesülünk, hogy
a Föld egy része az átalakulás előtt
áll. Levegője, mely eddig sűrű volt,
most egészen Ripka lett. Felülete se
olyan Gömbös már, mint azelőtt. A
Wolff-áramlatok is gyöngülnek. Ha így
folytatódik, nemsokára egészen tiszta
képet nyerünk a Földről.

APRÓHIRDETÉSEK
ÜR jutányosán kapható a Renaissanceszínházban akár döra&számra is.
B-LJSTÁRA helyezett állócsillag állást
keres. Válasz „Fényes állás4* jeligére.
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Öreg diák visszatér
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Kit hajszolt garabonciás szél
Meredek úton föl a hegyre,
A vén diák most csöndesen
A régi fényes völgybe megy le.
A napos páston sok virág,
Szent álmok és virágok égnek.
Itt áll az öreg iskolám,
Mit bekormoztak már az évek.
Oh, szégyelled-e, iskolám.
Ki innen indult — a diákot —
A művészetek dalos útján
Meghódítani a világot?
Hej! áldott, roskadt, szent falak!
Hány esztendő mállóit le róla!
Hol van a lehullt vakolat?
S hol van az álmok álmodója?
Hol van a vásott kisdiák,
Ki oly göröngyös útra vágyott?
A padok között keresem
A szép, szckundás ifjúságot.
Ja j, hol van? Hova, merre dugtam?
Talán a pad alá esett le,
Mint tiltott puska. . . Rossz diák!
Tanár úr, üssél a kezemre.
Szent ég! Hiába keresem.
Igen, a pad alá esett le.
A vén pedellus fütyörészve
Azóta régdn kiseperte.
R R Ó D Y LÁ SZLÓ
------- — o ----------

Cégtábla 1932-ből
KISS FEREN C
EZELŐTT

NEMZETI BANK
---- ------ O-----------

Kedves Borsszem Jankó!
Olvasom, hogy Gömbös Gyula a
pokolba kivánia a „Világ“ -ot. Ejnye,
nem is íüdtam, hogy a fajvédők vezére
annyira szereti ezt a destruktív lapot,
hogy már most odarendeli az ő jövendő
tartózkodási helyére.

Már tataroznak
(A pesti bérházak lakóinak bizonyára
nagy örömet szerzett az a hir, hogy
a tatarozások az egész vonalon már
megkezdődtek. A háziurak mindent el
követnek, hogy panaszra né legyen ok.
amit az alábbi párbeszéd is bizonyít.)
Háziúr. — Holnap hozzálátnak.
Házmester. — Igenis.
•— Magát bizom meg, hogy a mun
kára felügyeljen. A háznak nem szabad
roskadozni. Elég, ha a lakók roska
doznak. A srófra vigyázzon . . .
= Miféle sróira?
— Amellyel a házbért srófoljuk.
Azonkívül nem árt, ha kibővíti kissé a
korlátokat is.
= Milyen korlátokat?

Bethlen (Nagyatádihoz): Csak egy kis türe’em, kedves barátom! Pesthy Pali
most hazaszalad, megtanul úszni és rögtön ki fog meníeni.
— A Vűss-korlátokat. Legyen külö
nös gondja a villámhárítókra.
= Azok rendben vannak.
— Jobb szigetelőkkel lássa el, hogy
levezessék a bosszúság dörgő villámait
Az ablakokról távolítsa el az összes
rollókat.
= Miért?
— Hogy kecsegtetőbb legyen a lakók
kilátása. A kályhákkal nem kell tö
rődnie.
= Pedig sokan panaszkodnak.
— Majd én befutok nekik. Nyoma
tékosan fölhívom a figyelmét, hogy
ügyeljen a küszöb előtt.
— Milyen küszöb előtt?
— A házbérnegyed küszöbe előtt.
A szélkakasokat szereltesse le a ké
ményekről.
= Pedig kitünően működnek.

— Annál inkább. Mért' kell tudni a
lakóknak, hogy merről fúj a szél?
Festőre nincs szükség. Azt majd én
végzem el.
= Hogyan?
— Rózsás színre fogom festeni a
lakók helyzetét az illetékes körök előtt.
Igazán nem lesz okuk kifogást emelni.
Minden egyes lakónak külön hálót
rendezek be.
= Milyen hálót?
— Pókhálót. De meg fogjuk erősíteni
a válaszfalat is.
= Miféle válaszfalat?
— Amely köztem és a lakók között
áll fönn. Általában alapos tatarozást
végzünk. Törekednünk kell arra, hogy
bedüljön nekünk. . .
= A ház?
— Dehogy. A közönség.
DYMI
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Humorista a műtőasztalon
A klinikán, ahol feküdtem, azt mondta
a főorvos úr:
— Holnap operáljuk. No majd meg
látjuk, hogy milyen humoreszket ir az
operációról.
Fölösleges mondanom, hogy alig
vártam az operációt, mert ebben az
időben a betegségen kívül témahiány
ban is szenvedtem. Másnap aztán meg
történt az operáció. Ügy kezdődött*, hogy
a főorvos úr azt mondta a műtőben:
— Feküdjön le ide szépen az asz
talra . . . csak nyugodtan, épp úgy,
mintha otthon v o ln a ...
Lefeküdtem. Ekkor már féltucat or
vos sürgölődött* körülöttem, fehér ka
bátban, mint a szakácsok.
— Nem altatjuk el, — folytatta a
főorvos úr — csak helyi érzéstelení
tést fogunk alkalmazni. így ébren lesz
és legalább közben mond nekünk pár
viccet.
— Egyetlen vágyam — feleltem.
Helyi érzéstelenítést kapok?
— Igen.
— Az talán jó lesz. Mert egyszer
vidéki érzéstelenítést kaptam. Baján,
az nagyon fájt.
Bemutatkozó viccemet mérsékelt de
rültség fogadta. Ezután jól lefogtak, a
főorvos urat egy csomó fiatal orvos és
medikus állta körül és megkezdődött
a műtét.
— Most pár tűszúrást fog érezni, ez
az érzéstelenítés.
Korrekt fájdalmat éreztem.
— Pardon, — mondtam — nem lé
ié hefne ezt az érzéstelenítést érzés
telenítéssel csinálni?
Az ápolónő úgy állt mellettem hatal
mas sisakban, mint a női tőrvívó világbajnokság győztese. A főorvos úr pe
dig hadonászni kezdett a bicskákkal,
mint egy vezető párbajsegéd. Rövid
megfontolás után belémmártotta a
pengét.
— Szszszszsz. . .
Ezt a sok sz betűt én ejtettem ki.
— Fáj? — kérdezte az egyik doktor.
— Valljuk be — feleltem őszintén.
— Dehogy fáj! — mondta határo
zottan.
ö jobban tudja. Elvégre ő az orvos.
Hogy jövök én mint laikus orvosi kér
désekről vitatkozni. Mindegy, gondol
tam magamban, most megfogom:
— Szóval nem fáj? — kérdeztem
gúnyosan.

37. szám

— Nem.
Most jöttem egy remek keresztkérdéssel.
— Ha nem fáj, mivel magyarázza
azt. hogy én mindjárt ordítani fogok?
— Ahhoz a kórházi szabályok ér
telmében mint különszobás betegnek
joga van. Csak parancsoljon, bennün
ket nem .zavar. Egyébként idegesség
az egész. A műtét nem fáj.
— Uraim, — szóltam emelt hangon
— engedjék meg, hogy erről a ka
tedráról, amelyen fekszem, egy örök
axiómát szegezzek le. Három abszolút
negatív dolog van a világon: 1. az
orvosnak semmi sem fáj, 2. a kibicnek semmi sem drága és 3. a párbaj
segédnek semmi se súlyos föltétel. . .
Amíg ezeket mondtam, a főorvos
úr nyugodtan trancsirozott engem és
a tőle balra álló csinos medikának
magyarázott. Latin szavakat kevert
belé, hogy ne értsem. Negyedóra múlva
kezdtem unni az ügyet.
— Tanár úr, hagyjuk már abba a
mészárlást. Szüntesse be az atrocitá
sokat . . .
— Most jön a java.
Üj kést kért az asszisztensnőtől.
Friss eszcájggal látott hozzám. S én
egy szót sem szólhattam, mert, mit
tagadjam: cseppet sem fájt. Örömmel
gondoltam erre, 'de ebben a pillanat
ban rémes ötlet szaladt át rajtam: mi
történik itt, ha az érzéstelenítő hirte
len fölmondja a szolgálatot*? Ag
gályaimat közöltem az orvosi karral.
Régen volt Írásaimmal ekkora sike
rem. Nagyon nevetett.
— Minden beteg ezt mondja a műtő
asztalon — válaszolták hahotázva.
Erre aztán pláne megijedtem. Szó
val mégis van valami alapja a dolog
nak. Aztán hirtelen más jutott az
eszembe. Olvastam valamit arról*
hogy szórakozott operatőrök csipesze
ket, szondákat és más apró érték
tárgyakat hagynak a páciens hasában.
Bár engem az ország egyik legneve
sebb sebésze operált, mégis megijed
tem. Elvégre neki is annyi baja van,
egy ilyen csipeszről könnyen meg
feledkezhet.
— Pardon, főorvos úr. — szóltam
iliedelmesen — ne tessék bennem
felejteni semmit . é .

— Hogy gondolja ezt?
— Ügy értem, hogy csipeszt . . .
Erre dühbe jött.
— Csipeszt? Egy csipiszt! Hogy
képzeli? Van magának fogalma arról,
hogy mibe kerül ma egy csipesz!? El
múltak azok a jó békeidők, amikor az
orvos ott hagyogatta a csipeszt a be
tegben. Jól néznék én ki, ha minden
potya-betegemben benn felejtenék egy
műszert . . .
Dadogva védekezni kezdtem.
— No, nem pont csipeszt gondoltam.
— Azért!
Megkockáztattam:
— De ha mégis szeretne a főorvos
úr valami emléket hagyni, akkor talán
az aranyóráját lenne szíves bennem
felejteni. Én aztán majd kivétetem. A
Korányival.
— Hiszen az belgyógyász.
— Nem kérem, az pénzügyminiszter.
Ô még az ember bőre alól is kiveszi az
aranyat. Szóval csak ilyesmit felejtsen
bennem. Esernyőt, sárcipőt vagy más
effajta orvosi kelléket ne méltóztasson . . .
A főorvos nevetett:
— Már készen is vagyunk, látja.
Ugye milyen hamár eltelt az idő.
Ráhagytam, hogy a „Dorina és a
véletlen** óta még véletlenül se töl
töttem el ilyen jól az időmet. Egy
percnek látszott ez a másfélóra.
Csakhamar leemeltek a műtőasztal
ról és hősies magatartásomat elismerve
becipeltek a szobába. Itt bekövetkezett
az, amitől féltem: az érzéstelenítő föl
mondta a szolgáltot. Morfin. Kábultság. Láz. Hivattam az orvost.
— Doktor úr 39*8 fok lázam van.
Fölényesen legyintett.
— Annyi baj legyen.
— Dé kérem, ez borzasztó magas
láz . . .
Még fölényesebben legyintett.
— Ez semmi. Koch tanár egy alka
lommal 42*4 fokos lázat figyelt meg
egy betegen . . .
Ez érdekelt.
— És ezzel a magas lázzal bizonyára
kitünően érezte magát.
— Kicsoda? A beteg?
— Nem. Koch tanár. Mert egy edzett
orvos mindent kibir
— Csak a rossz vicceket nem. —
mondta az orvos és kettesben hagyott
minket a lázzal.
Srella Adorján.
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NEM ZETGYŰLÉS
— Minden negyedévben egy evőkanállal —
Elnök. — Megnyitom az ülést. A legutolsó tanácskozás óta
17 kartársunk csöndesen elszenderült, ó9 méltóságos úr lett,
a többieket fölmentették. Jelentem továbDá, hogy több európai
kormány megbukott, ezzel szemben áll Nagyatádi és a kincs
tár bevétele. Jelentem végül, hogy napirendre a cserebogarak
emésztési zavarainak kérdése van kitűzve, amely jeíenleg az
egész magyar középosztályt és a munkásságot foglalkoztatja.
A legközelebbi ülés tárgyában most folynak megbeszélések a
Mars-sal, amelynek közelsége könnyen kétségessé teheti a
parlament tanácskozásait, úgyszintén a földreform végrehaj
tását. Ki óhajt szólani?
Berky Gyula. — Naná, nem Drózdy!
Drózdy Győző. — Ne beszéljen olyan zsidósan, most már
későn hizeleg a liberálisoknak. Tisztelt Nemzetgyűlés. . .
Hoyos Miksa gróf. — Ne obstruáljon! (Zajos holyoslds.)
Esztergályos János. — Hol van Kuna Pé?
Fölkiáltások jobbról. — Mit akar tőle? Egyszer szabad
neki otthon is aludni! (örült derültség.)
Drózdy Győző. — Az itt a b a j. . .
Gömbös Gyula. — Már megint kezdi?
Drózdy Gy. — Mért? Hát mit mondtam?
Gömbös. — Azt mondta: az itt a b a j ... Már pedig a bajor
bajjal kezdődik.
Pikler Emil. — Magának az a pehhe, hogy bajjal végződik.
Lendval-Lehner. — Annak is maguk isszák meg a levét.
Propper Sándor. — Mit beszél'? Ahol lé van, ott maga a
kanál!
Drózdy. — Az itt a baj, hogy ez a kormány esküdt ellen
sége . . .
Szeder Ferenc. — Szépen ellensége Eskiittnek!
Nagyatádi. — Kérem, ne bőszitsenek, mert bizony isten le
mondok. (Általános könyörgés: Ne mondjon le! Ne menj el.
maradj itt!) Köszönöm a bizalmat, de mégse maradok. (A
többség térdre ereszkedik és háromnapi böjtöt fogad.) Azért
is maradok!
Drózdy. — Most áttérek beszédem tárgyára. . .
Kiss Menyhért. — Maga már régen áttért. Zsidó! (Tilta
kozás a kormánypártról: Szanálva vagyunk! Nem zsidó. —
izraelita!)
Drózdy. — Kimutathatom, hogy született keresztény
vagyok.
Elnök. — Megtiltom! Ez nincs napirenden.
Pakots József. — Rettenetes, mikről beszélnek itt! Hát
nem tudják, hogy Kiss Ferenc az Unió-hoz szerződött?
Elnök. — Ne keverje bele az Uniót a vitába! A szomszé
dos jóviszonyt fönn kell tartanunk Amerikával.
Horváth Zoltán. — Ne amerikázzon!
Patacsi Dénes. — Maga meg ne magyarázzon!
Peyer Károly. — Uraim, a tömegnyomor. . .
Hoyos Miksa gróf, — Ne izgasson! Hol itt a nyomor?
Sokorópátkai (a hasát fogja nevettében): Ez nyomor? Ez
gyomor. (Általános derültség.)
Sándor Pál. — Agyon vagyunk szanálva, tehát. . .
Vass József. — Kérem, hagyjuk ezt. Én Bethlen helyettese
vagyok s ha engem itt megbuktatnak, akkor Bethlen marad.
Ezt pedig csak nem akarhatja az ellenzék. . .
Gömbös Gyula. — Bejelentem mentelmi jogom megsérté
sét. Azt merik állítani rólam, hogy én Nagytétényben egy
tisztességes zsidót rejtegetek . . .
(Parlamenti tudósítónk itt abbahagyta a jegyzést, mert
véleménye szerint a tárgyalás sokkal mu’atságosabb, semhogy
egy humoros laphoz méitó lenne.)

A tökéletes
poloska -irtás, fe sté s
P A X-v á l l a latn ál.

T e l. 61 06
ós 141-46

Szegény asszony szerencséje

— Jaj, az az én disznó uram még mindig ott iszik a
korcsmában!
I I'
^'18Í*
— Akkor már az én uram mégis csak rendesebb ember.
Azt máj hazahozták.

JÓ

TANÁCS

•
ama bizonyos hosszúnapi vicc ellen
■
_ Képzeld csak, azok a szemtelen Krauszék hosszúS napra meghívtak ebédre. Most mivel vágjak vissza?
2
— Keresztelkedj ki odáig!

.................................... ...............................

a biztos hat&su f e r t ő t l e n í t ő .
Nőknek nélkülözhetetlen I

*
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37. szám.

BORSSZEM JANKÓ

10. oldal

Kedves Borsszem Jankó!
Azt mondják, hogy Eskütt bolond. En nem hiszem. Talán
csak lóvá akarják az embereket tenni, hogy aztán kivihessék,
amit akarnak.
--------* --------

Vasház
— Hallottad? Föltalálták a vasból készült vándorházat.
Praktikus és olcsó. A falai vasból vannak.
— De hiszen akkor nem lehet szöget verni a falba.
— Minek abba szöget verni?
— Hogy a lakó fölakaszthassa magát.

Nyaralás után

köztudomású. Ezennel hitelesítjük. — P. G. Sokaknak jutott
eszébe Nagyatádi ügyével kapcsolatban a régi anekdota,
melynek az a csattanója: „Meghalni meghalok, de siettetni
nem hagyom magam.*4 — Kund, Azt Írja, hogy egy humoros
történetünkben magára ismert.-De ahogyan ezt megírja ne
künk, — nem ismerünk magára. — Genf. Véreső után — le.szerelés? — Mucsa. A helyi színház szenzációs szerződtetési
ügye komolyan érdekelne bennünket. Hogy hívják az ottani
K;ss Ferencet? — S. B. Ehhez hasonló, meg’ehetősen útszéli
strófákkal annyira elárasztottak bennünket, hogy kénytele
nek voltunk az egész — különben is agyoncsépelt — műfajról
lemondani. — Ego, A tréfás vers nem elég vidám, a másik
túlontúl erotikus. — 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

— Hihetetlen! Az idén még St-Mauritz is tele volt ide
genekkel.
— Hja, kérem, azok az amerikaiak!..^. Azoknak semmi
sem — magas.
------- « ---------

Aranyköpés
A nő sohasem akkor lesz rossz, amikor mondja.

®®

SZ E R K E SZ T Ő I Ü Z E N E T E K | ® ® |

Kéziratokat és rajzokat nem küld vissza a szerkesztőség.
A Borsszem Jankó jelen számát kedden, szeptember 9-én
zártuk le. — Dr. Révész. (Madrid.) Köszönjük a szíves figyel
met. A madridi A B C — úgy tudjuk — most vett át tőlünk
először külpolitikai rajzot, ehhez azonban a külföld nagy
lapjai régóta hozzászoktattak minket. A múlt hónapban is két
rajzunkat közölte a Manchester Guardian, természetesen kor
rektül. a forrás megnevezésével és pontosan fordított
szöveggel. — Br. Brrr! A komponál — kompon áll még a
dÜuviális korszakból való. — Kezdő. A rébuszból a megfej
tést, a humoreszkből a humort hagyta ki. — R—s. Hogy" a
szénkereskedőnek szene-fája a kofának pedig fene-szája van:

Egészségesnek lenni
a íegkönnyebb. Mértékletes élet, rendszeres
munka és naponta egynéhány csésze jó tiszta
babkávé megóvja testünket a betegségtől.
A kávé azonban legjobb minőségű és he
lyesen pörkölt legyen, minden pótlék hozzá
adása nélkül.
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Budapest, Il7.

múzeum-körűt 17

az elismerten egyedül tökéletes fertőtlenítő szer
M in d e n ü t t k a p h a t ó !

P ű h á r
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5 iv A v lv

és minden elképzelhető
színű és formájú

^

/Kakitok

M in d e n ü tt k a p h a t ó !

festek

tisztítok

£öwy kalapgyár

3.

nsi» kalapokat és
tíTf" tompokat

---------------------------reskedöknek------ 1------------------(Teleki tér sarok) alatti gyárhelyiségünkben.

olcsó napi áron ajánlok.

Svájci sapkák minden A v á ro s bárm ely ré szé b ő l é rd e m e s ide
jönni b e v á s á r l á s végett.
színben, nagy választékban

Olcsó eladás

Cujza-utca 1

BORSSZEM JANKÓ
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11. o ld a l

üveg „Lysoform“ -ot; 9. Thonás Józsefné (Budapest, VI.,
Teréz-körút 5), akinek egy darab P. Márkus Emilia-szappant;
10. Berger Sándor (Budapest, I., Krisztina-körút 31), akinek
két pár Berson-gumisarkot; 11. Kun Sándor (Szeged. Kárászucca), akinek egy nagy palack „R APID O L44 folyékony fém
tisztitó szert; 12. Lusztig József (Budapest, V., Erzsébet-tér
15), akinek a Borsszem Jankó egy évfolyamát; 13. KömlödyMolnár Miklós (Hajdúnánás), akinek a .Seiffensteiner Sala
mon adomái“ -t küldi meg a kiadóhivatal.

Képrejtvény

Azok az előfizetőink, akik a rejtvényt helyesen fejtik meg,
következő ajándékokban részesülnek:
1 négy darab „Mátra"-szinszappan,
2. 10 üveg Szent István duplamalátasör.
a Polgárt Serfőzde gyártmánya (házhoz
szállítva),

3 egy nagy tábla
Szerencsi csokoládé,

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

5. egy nagy üveg
„Óceán" lames,

Szakorvosi

rendelő intézet

Sudapest, VII., Dohány-u. 39. Rend. d. e. Il-I., d. u. 4-7-lg.

Egy kis katalógus
arról, ami hiányzik az állatvásárról
Tudósítónk végigjárta az állatvásárt és szakszerű jegyze
teket készített a konstatált hiányokról. Részletes beszámolása
szerint a következő állatok maradtak el:
1. az a ló, amivé a közvéleményt teszik az Eskütt-ügyben;
2. az az elefánt, amivé Kiss Ferenc elszerződését fölfújta
a sajtó;
3. az az ökör, aki a mai húsárak mellett ökröt fogyaszt;
4. az a bárány, akit álnéven adóalanynak hívnak;
5. az a pesti tyúk, aki tisztességesen jut hozzá a méreg
drága tojáshoz;
6. az a poloska, aki még vért tud szívni az intelligenciából;
7. az a kaméleon, aki konkurrálni tud a kurzus-politiku
sokkal;
8. az a kutya, aki ma emberül tudna élni;
9. az a süketfajd. aki a magyar sóhivatalt vezeti;
10.
az a disznó, aki az előkelő pesti szalonok hölgy közön
ségét szórakoztatja.

6. egy doboz
7. egy Sphinx-„B l-O ZO H E“ -készlet (egy üveg szájvíz, egy
doboz kettős francia fogpor. egy tégely togpaszta).

Létszámapasztás helyett
veszítse össze az alkalm azotta it !
A m a i fe jle tt m a g y a r p á r b a j-te c h n ik a m ellett
rö v id időn belül fé n y e s ered m én ye k et érhet el.

8. egy üveg ,.Lysoform",

H onoluluban

is j ó l bevált!

Divatosan
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 elófizeröink az ajándékokat, illetve az utalványo•kát kiadóhivatalunkban vehetik át d. e. 9—2-ig, vidéki előfize
tőink külön értesítés nélkül kapják meg.
A Borsszem Jankó 2954. (36.) számában közölt képrejt
vény helyes megfejtése:

Mr. Smith
Előfizetőink, akik a Borsszem Jankó multheti rejtvényét
helyesen fejtették meg, a következő ajándékot kapják:
1. König Sándor (Budapest, IV., Károly-körút 26), akinek
négy darab „Mátra“-színszappant; 2. Márkus Pista (Buda
pest V., Wurm-ucca 2), akinek tíz üveg Polgári Serfőzdéi
Szent István duplamalátasört; 3. Gál Sándor (Gödöllő), aki
nek egy nagy tábla Szerencsi csokoládét; 4. Hoffmann Antal
(Budapest, II., Csalogány-u. 35). akinek egy nagy doboz Virág
féle dessertet; 5. Fuchs Jenő (Budapest, VI.. Teréz-körút 42),
akinek egy nagy doboz „Óceán44 cukrozott gyümölcsöt; 6.
Erdős Jenő (Budapest, VII., Murányi-u. 45), akinek egy doboz
„Ovomaltine44 tápszert; 7. Varga Böske (Budapest, VIII..
Aggteleky-u. 7, Deák-kávéház), akinek egy Sphinx-,.BIOZÖNE44-készletet; 8. Hajdú Sándor (Debrecen), akinek egy

— Hallja-e lelkem, a maga könyvéből sehogyse derül ki,
hogy maga szobalány. Inkább primadonna.
— Aztán miért, nagysága?
— Mert azt látom, hogy minden héten máshova szerző
dött el.
--------o --------

Az asszonyi hajszál
Feleség. — H allo d -e ?... Szőke
felöltődön.
Férj. — No é s ? ... Hiszen a te
Feieség. — Nekem mondod? A
rajtad, akkor pedig én még fekete

hajszálat találtam az őszi
hajad!
felöltő ősz óta nem volt
voltam.

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

Valami új
— Nézd c s a k ... milyen drága ez a nő!
— Nekem mondod? ötszázezres a korzószáma.

L e g o lc s ó b b s z ó ra k o z á s !
hires régi évfolyamai megrendelhetők a
kiadóhivatalban és a KULTÚRA könyv
kereskedésében, VI., Teréz-kőrnt 5. sz.

Az 1917. é v f. ... 7 5 0 0 0 kor. II Az 1920. évf.
7 5 0 0 0 kor.
. 1918. , ... 7 5 0 0 0 .
, 1921. . ... 7 50 00 .
. 1919. , ... 7 5 0 0 0 . H . 1922. „ ... 7 5 0 0 0 .
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A z E r n s z t-m ú z e u m b a n

— Ügy látszik, doktor úr, ön inkább a Vénusz-bolygó közelségét érzi, mint a Marsét.
— Az lehet, de ha már így van, jobb szeretem a bolygó Vénuszt, mint a Vénusz-bolygót.

NAGGSÁGA!
én csa k

ét c se m a ge k a ra sk a d é sban.

Kap ható
m liidan Jobb
c u k o rk á

VIRÁG O S Z K Á R
C U K O R K A - É S C S O K O L A D É - A R Ú a 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.

E

LÓFIZETEK ÖNNEK
a BORSSZEM JANKÓ-ra

negyedévre 500,000 korona névértékű elhasznált magyar bélyeg
beküldése ellenében. J Á S Z A I B O R IS K A b é ly e g k e r e s k e d é s

B u d a p e s t i IV ., K o s s u t h L a jo s-u c c a 6.
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Váradi Bélánál, Budapest, Andrássy-út 43.
A Pesti L’royd-társulat ny®«dája,a Budapest, V , Mária Valéria-ucca 12. (Nyomdaigazgató MÁRKUS PÁL.)

