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hirdetett Genfben építendő p alotá jára .

(Azt a százezer svájci frankot, amely biztosan nekünk, mint a nyertes pályaterv szerzőjének jut, már most jölajátjuk j a szegény nyugateurópai és amerikai nagytőkének.) m
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Sokorópátkai Szabó István levele 
Csontos Imréhez

Csontos Imre uram, azt a gyöngyházkésit.Hát mán Kardszagon is a Múzsát becézik ?Szól már kegyelmed is, miképpen a sirály,Sejtem : az kunoktól szoborra aspirál.Eresztett Kunának virágos pojémát,De amint most látja : a szót én vevém át.Az Andris ezt úgyse látja sietősnek.Mivel az kisüstön nála seprűt főznek.Ezt a dücsö munkát igazi kisgazda Az Múzsa kedvéért sem hagyhatja abba.Most pedig kifejtem a szakvéleményem :Biz a föllépésit szerénynek nem vélem.Nem tartatván bé az egységes fegyelmek,Ezen kihágásért önözöm kegyelmed.Ahun kölletett vón, ott csak meg se kérdte : Bévesszük-e önt mi a Népszövetségbe?Mert én mög a Dénes, tuggyuk azt duettbe :Hogy az Panléjonyba mék tsizma megyen be. Önnek biz nem hozott babért a Jézuska,Mint Pojéta leszáll előttem zérusra.Az főbb költészetnek az a csinyja-binja :Rangot élvezzen az, ki a Múzsát híjjá.Más a paszulykaró meg más a kútágos !Én kigyei mes* vagyok, ön meg csak naccságos !Itt a töheccségben a differencia.Miként Genfben döntött az kohnferencija.Egy föltétel alatt szent a béke önnel,Ha az Sárhányóban jó bankétot röndel.Süttet szép malacot — dehogy öszök hattyút ! — Kardszagon a murit osztán folytathattyuk.Mert Imre napján ott dücsőségig öttem,Az fajkun étvágytól a babért elszödtem.Ny takaros estvét ha mögrepe'álna,Én ajálnám bé az akadémijára,Mert ott nékem, komám, bizton szót fogadnak, Kunát is felüttyük máltaji lovagnak.Tudatom még azt, hogy mögellött a Riskám . . .  Sokorópátkai muzsás Szabó lsvány.

Szónoki kérdés— Vájjon liritanniásból lesz-e a legjobb pandúr?
Ha csak /Va millió korona havi gázsija van az urának, 

ne éljen nagy lábon és ne hordjon Kodelka-cipöt.

Purjesz Lajos

Meghalt az Ember, él az Eszme.A Test elomlik, gyújt a Gondolat.Bár hull a könny, nincs semmi, semmi veszve, Csak ami földi, porlik hant alatt;Kihajt a síron jóság és igazság.Termésed érik, harcos magvető,S ha földerül e földön a vigasság: Zarándokhelyünk lesz a temető.
Farsangi hírMint értesülünk, a farsangi évad nagyon élénk lesz Kannibálországban. A bennszülöttek Léderer Gusztávnét kérték föl kannibálanyának. -------- 0--------

Bohémtanyán— Te, mért hívsz engem újabban Léderernek?— Mert te is vágsz, ha nincsen pénzed.
BORSSZEM JANKÓ TÁRCÁJA
Egy megcsalt férj naplójából

December 22A feleségem az ablaknál áll és kinéz. Furcsa szokás. Minden délután négy óra tájban odaáll az ablakhoz. Nem szólok egy szót se, nem állok oda v e le . . .  De sokszor jobban föl vagyok húzva, mint a redőny.
December 24Délután négy óra. Feleségem az ablakban, én a parlagon. Kiváncsivá tesz ez az asszony. Odamegyek az ablakhoz, én is kinézek. Jól nézünk ki. Az ablak alatt a legjobb barátom sétál.

December 25Ma nem nézett ki az ablakon. De este, mikor hazajöttem, észrevettem, hogy az ujja tintás. Régi Írásjelek bizonyítják, hogy nőknél ez az irás jele.
December 26Ma, mikor elmentem hazulról, olyan fehér volt a keze, hogy szinte vakított. De engem nem lehet megvaki- tani — gondoltam és igazam volt. Este, mikor hazajöttem, tintásabb volt az ujja, mint valaha. Úgy látszik, mihelyt kiteszem a lábam, már ir. Igazán különös. Ezért a pénzért Erdős Renéet is elvehettem volna. írni az is tud.

December 29Meg kellene nézni, mit ír állandóan— gondoltam magamban. S mialatt ő a szabónőnél volt, bementem a szobájába. Az iróasztal-fiókja csukva volt. Az én szemem nem. De nem ám! Megnéztem az itatóspapírt a tükörben. „KutyukánT — betűztem ki diadalmasan. Ez biztosan őrá vonatkozik — állapítottam meg fölényes pszichológiával. „A vén szamár . . . “ — silabi- záltam tovább. Töprengeni kezdtem. Vájjon ez kire vonatkozhat?
December 3/Ma nálunk vacsorázott a barátom. A feleségem meg ő alig nyúltak az
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Középütt: Rákosi Jenő. A többiek, balról jobbra : dr. Ágai Béla („Az Újság"), Csajihay Ferenc ( Budapesti Hírlap"), 
dr. Feleky Géza („Világ"), Kóbor Tamás („Az Újság ), Lázár Miklós („A Reggel"), dr. Légrády'Ottó és Len key Gusztáv („Pesti 
Hírlap"), Márkus Miksa („Magyar Hírlap"), dr. Milotay István („Magyarság"), dr. Molnár Jenő („Borsszem Jankó"), dr. Nadányi 
Emil ( 8  Órai Újság"), dr. Tóth László (.Nemzeti Újság"), Sdlusinszky Imre (.A z Est"), dr. Strasser József („Neues Pester Journal"), 
dr. Szabolcsi Lajos („Egyenlőség"), dr. Rassay Károly („Esti Kurír"), Vanczák János („Népszava-), Vészi József („Pester Lloyd").

ételhez. Csak nézelődtek össze-vissza. Az asszony ugyanis állandóan összenézett a barátommal, az meg vissza. Alig ettek. Én mindenesetre jóllaktam. Búcsúzásnál a barátom olyan melegen nézett az asszonyra, hogy egészen melegem lett. A feleségem szót sem szólt, csak erősen megszorította a kezét. Furcsa, — gondoltam — a barátom kezét szorítja meg és ne- kem fáj. . _ .
Január 2Ma véletlenül kihallgattam a telefonbeszélgetést az asszony és a barátom között. Holnap ötkor — mondta

a barátom. Nem — mondta a feleségem határozott határozatlansággal. Úgy látszik, a jég nem akar megtörni — gondoltam örömmel. Este hálásan csókoltam meg a kezét. Szánakozóan nézett rám. Szegényke — úgy látszik — sajnál, hogy ennyit kínlódok miattaok néIküL Január 4A feleségem ma délután elment. Egyedül vagyok itthon. Az óra az imént ütött ötöt. Utána én is ütöttem egyet. A fejemre. Oh, én szamár! Barátom tegnapi szavai jutottak eszembe: Holnap ötkor.

És az asszony most elment. Szóval a jég megtört. Talán azóta már a házasság is — villant belém ijedten. Fölugrottam, rohantam a barátom lakására. Lesbe álltam a kapuval szemben. Vagy én tévedek, vagy a feleségem csal, — gondoltam elszántan és rossz sejtelmekkel telve várni kezdtem. Nem kellett soká várnom. Egyszer csak kilépett a feleségem ‘és szorosan hozzásimulva a barátom. . .  a barátunk.A sejtelmem nem csalt. A feleségemigen‘ FERENC
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D E L I  B A B(Héber színpadokon: SÓLET)— Színpadi főzelék 3 föltéttel —ELSŐ FÖLTÉTVajda (mint főszakács): Parancsoljanak, kérem, babcsuszpájz disznóság- g a l. . .  Igen finom, még egy püspök is megnyalhatja utána a s z á já t ...Egy kukta. — Ugyan, ne beszéljen. Hiszen ezt a főzeléket maga már tíz esztendővel ezelőtt a — tűzre tette...Vajda (szakácsgőggel): Mit dugja bele az orrát? A babot, pláne a déli babot nem lehet csak úgy kutyafuttában megfőzni. Lássa, még az a tíz év is kevés'volt, hogy puhára főj jö n .. .  Egyáltalán ismeri maga a főzés tanait?Kukta. — Tanayt? Hogyne ismerném . . .  Éppen itt jön.Tanay (megjelenik): Tévedés. Én csak a második fölvonásban játszom.Kukta. — Mibe játszik?Tanay. — B a b b a ...MÁSODIK FÖLTÉTBerczy. — Elveszem ezt a Darvas Lilit. Föltéve, ha nem bukom m e g ... a darabbal együtt. .Tanay. — Elveszi 1 a feleségemet? De hiszen maga még kiskorú.Berczy. — Ha pár százszor megy a darab, előbb-utóbb elérem a nagykorúságot.Tanay. — És én addig várjak?Berczy. — Vagy elviszem külföldre és ott Fata Morganatikus házasságot kötök vele. Persze csak úgy, ha ő is úgy akarja. . .Tanay. — Föltétlenül.Berczy. — Sőt — föltéttel.HARMADIK FÖLTÉTDarvas (Berczyhez): Mondja, mért akar maga engem feleségül venni?Berczy (sir): Magának adtam ártatlanságomat.Darvas. — Na hallja? Azért nem muszáj mindjárt nősülni. Különben is magának még tanulni kell.Berczy. — Mit tanuljak?Darvas. — Főzni. . .Az éhes kritikus (kanalazza a csusz- 
pájzt): Ez a déli bab emészthetetlen. Nem veszi be a gyomrom. . .Vajda. — Legyen nyugodt. Én beveszem . . .Kritikus. — Mit vesz be?Vajda. — Esténként 10 százalékot a bruttóból.Kritikus (keveri a babot): Hát ez meg micsoda? (Fölmutat egy babér
levelet.)Vajda. — A babérjaimból, ami megmaradt . . .Berczy (ráborul a szakácskönyvre);Vajda. — Hát maga mit sirat?Berczy. — Főszakács úr, attól félek, hogy megbukunk. . .  DYMI

A drámairásból 
nem lehet megélni?Úgy látszik, nem is olyan fenékig tejföl az a magyar színműirás! Az itt következő listából kiderül, hogy legjobb nevű színpadi Íróinknak egészen más foglalkozásuk van. így például: 

„Az üvegeipou szerzője Motrtár
„A kék rókau 
Az „Altonau „
„Az olasz asszonyu „ 
A „Délibábu A „Mariska“ (a Magyar Szinház legközelebbi újdonságának) ;A „Fej vady irásu Az „Elzeviru

Herczeg
Fazekas
Szenes
Vajda

Biró 
Lakatos 
a Nemzeti 

Szinház 
igazgatója

Pikáns ajánlat 
a budapesti színházaknakA színházak újabban reklámokat nyomatnak a jegyek hátuljára. Volna egy ötletem. Nekem is van jegyem. Anyajegyem. Mint mondják, elég kényes helyen. Ezennel fölajánlom az igen tisztelt .színigazgató uraknak: használják föl reklámcélokra a színpadon. Szívesen megmutatom. Tisztelettel Viczli Puczlika.

Hevesi SándornakAz „Egyenlőség" után ,.M ó z e s " ... Hm! Gyanús!
Magyarság. Szózat, A Nép

-77T
Nőmén — non est omen

Ezen a héten összekerül 
A Fazekas a Lakatossal.
Nem csoda, hogy a kritikus 
Kibabrál a sok iparossal.

-*7r
Magyarázat— Mondd, papa, mi az a Délibáb?— Az ember megy-megy, a messzeségben úgy rémlik neki, mintha látna egy jó darabot és mikor közelebb ér, akkor veszi csak észre, hogy — 

nincs semmi. . .
Theaterleben in Wien(A „ S z ín h á z i É le t"  Bécsben) Igazgató : Incze Sándor-lebenEz egyszer németnek. Péchy (Erzsi) Bécsi magycimk.. .. Németh (Juliska) Labancnak .. .. .. .. Kurucz (János) Zsidónak.........................Lengyel (Menyhért)Rendezés Góth (Sándor)-stilusban.Kint a potyajegyesek, bent a Farkas (Imre). Harsányi-siker, harsányi taps, dong a Palló, Sándor Erzsit a függöny elé ezer Kar inthy.

Halló, Amerika'! __— Mit szól hozzá, ez az amerikai rendező milyen nagyra van a revű- jével?— Hja. hogy is mondja a destruktív példaszó: Haskel soil e Messer habén!

Kedves Borsszem Jankó!Olvasom, hogy az amerikai rendező az Operettszinházban összeveszett egy művésznővel, de ennek okát nem közölték a napilapok. Egy banánért elárulom a titkot. A rendező azt hitte, hogy az amerikai revükhöz — Has 
kell. De nagyot tévedett! Ahhoz bizony inkább gyomor kell. Tisztelettel valaki, 
aki a reklámtól már előre elrontotta 
az étvágyát.

Rövid revű közismert kaptafáraA vörös ember délibábot kergetett a tükörfolyosón, de szegénykét nagyon szorította az üvegcipő. Addig szagolgatta a krizantémot, amíg egészen belebolondult s folyton ezt kiabálta: 
„Halló, Amerika! Ki babája vagyok 
én?“ Knock, mint orvos, föl akarta világosítani. de ő is majdnem elvesztette a Waterlooi csatát, amelyet majd fej 
vagy írás útján fognak eldönteni.

EA1m i JA
A színházi hét eseményei

* A Délibáb nagy sikere A Vígszínházát estéről-estére az utolsó helyig megtö'ti a közönség és lelkesen fogadja Vajda Ernő világhírű víg- játékát, a Delibáb-ot. Darvas Lili alakításáról elragadtatva beszél mindenki. Tanay Frigyest percekig tartó ovációval köszöntik. Gazsi Mariska kedves humorral megrajzolt falusi asszonyságán sokat kacagnak. Berczy Géza a fiatal György szerepében nagy sikert ér el. Gyönyörű példáját adja az emberábrázolásnak Szerémy Zoltán az apa szerepében, Gvöngyössy Erzsi, Székely Lujza, Bállá Mariska, Sitkey Irén, Orsolya Erzsi, Balassa Jenő, Dénes György, Kőrösy Angéla és Dózsa István is méltán részesei a nagy sikernek.
* A N ó tás kapitáry a Fővárosi Operett-Szín

házban pénteken ünnepli meg a századik előadás jubileumát. Párját ritkító eset, hogy egy nagy siker együttese a premiertől a negyedik jubileumig oly hiánytalanul megmaradjon, mint a Nótás kapitány kiváló gárdája. Péchy Erzsi, Biller Irén, Fejes Teri, Tolnay, Hal may, Ujváry, Zátony, Mái y és Latabár játsszák a jubileumig és azután is minden este a főszerepeket.
* Minden este — kivéve pénteket — Lengyel 

Menyhért szenzációs vigjáteka a Waterlooi csata a Renaissance-Szinházban.
* Alpár Gitta a Krizantémben, Nádor Mihály diadalmas operettjében, tündöklő koloraturájával és csodálatos énekművészeiével frenetikus sikert arat. A Krizantém szombaton és vasárnap este kerül színre a Városi Színházban.
* Nézze meg a hirdetőoszlopokon a Városi 

Színház helyárait.
* A Túl a nagy Krivánon reprizének szerep- 

osztása. Pénteken kerül felújításra a Városi Színházban Farkas Imre operettje, a Túl a nagy Krivánon, mely a népszerű szerzőnek egyi* legnagyobb sikerű darabja. Nagyszerű szerephez jutottak Kolbay Ildikó, Galetta Ferenc, Cselényi József, míg Ancsura és Baratye Janó szerepét azoknak eiedeti kreálói Lakatos Ilonka és Tamás Benő játsszák. A pénteki repriz jegyeit már árusítja a Városi Szinház pénztára és a jegyirodák.
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Falusi vicc— Hova viszed azt a tehenet, hé? — kérdezi egy legény a komájától, aki a Riskát végigvezeti a főuccán.— Az állatorvoshoz.— Osztán mért? Tán beteg?— Fenét beteg!— Akkor mér viszed? Tán nem ad tejet?— Mán hogyne adna! Öleget ad az!— Akkor hát mért viszed az állatorvoshoz ezt a tehenet?— Mer’ az üvé!
A jószívű adósPéter, akinek közismert volt az a szokása, hogy nem fizetett a szabójának, új ruhát rendelt Mikor lakásán megjelent a szabója, jelenvolt egy barátja is. Péter makacsul alkudozott a szabóval.— Hogyan? ö tm illió ? ... Annyit nem •adok. Legfölebb hármat.Néhány perc múlva létrejött az üzlet. A szabó egymilliót engedettMikor - eltávozott, csodálkozva kérdezte a barát:— Mondd. Péter, tulajdonképpen mért alkudtál annyit, mikor úgy sem fizetsz egy vasat sem!— Csupa jóságból. Azt akartam, hogy ennek a derék embernek a mai nehéz viszonyok között kevesebb legyen a vesztesége.

Az új magyar „Faust"

Kozma Andor (Goethe tolmácsa):„Közelegtek ismét ingó látomások,Kik nékem egykor már derengtetek . . . “(A Faust „Ajánlásiéból)
Te is fiam, Brutus?

Karl Colbert német tudós könyvet irt, melyben bizonyítja, hogy már a régi rómaiak idejében is volt börze és a 
legelőkelőbb római államférfiak , Írók 
és hadvezérek is szorgalmasan bör
zéitek.(Szin: a római börze, a Fórum közepén. A bejáratnál Janus-szobor, melynek egyik arca a Hossz-t. másik a Bessz-t szimbolizálja. A teremben óriási lárma. Különösen nagy az élénkség az Első Római Tógagyár r.-t. részvényeiben.)Első római. — Veszek Római Tógát 50-ért.Második római. — Adok 55-ért.(Most lép a terembe Ciceró. a hírneves ügyvéd.)Ciceró. — Adok Római Tógát 53-ért.Első római. — Veszek 52-ért.Második római. — Veszek 53-ért.

(Ciceróval megköti az üzletet.)Ignatius Schvartzus. — Ah, doktor úr, hogy van, hogy van?Ciceró. — Udvözlégy, izraelita.Schvartzus. — Kontreminálni méfl- tóztatik? Avagy talán valami megbízás? Egy kis őreite, mi?Ciceró. — Jupiterre mondom: szemtelen vagy. izraelita. Avagy szoktam-e

én őreite-t csinálni a megbízásaimon? Merkúrra mondom: soha! Vagy ha igen, akkor is egészen keveset. Jelenleg pedig se kontreminről, se brei- teről nincs szó; egyszerűen kiszálltam egy pár kötés Római Tógából, mert pénzre van szükségem.. (Bizal
masan.) Uj vállalkozásba kezdek.Schvartzus. — Valami jó tipp? Remélem, engem nem hagy ki, doktor úr?Ciceró. — Hát jól van, neked elárulom. (Halkan.) Damaszkuszi Acélt v.enni minden pénzért. (Súgva.) Háború lesz.Schvartzus. — Ez komoly?Ciceró. — Mi az. hogy komoly? Hát ki vagyok én? Tőlem, a nagy Cicerótól, akinek életét és műveit még kétezer év múlva is tanítani fogják a gimnáziumokban, mered te kérdezni, hogy komoly-e, amit beszélek? Ha én mondom, hogy háború lesz, akkor háború lesz és a Damaszkuszi Acél ki fog ugrani.Schvartzus. — Akkor benne vagyok. ( összevásárolnak egÿ csomó 
Damaszkuszi Acélt.)(Belép a terembe Brutus, mellette álruhában Julius Caesar. Caesar egyenesen a szesz-papirok kreclije felé

tart, Brutus elmarad mellőle, nézeget jobbra-balra.)Brutus (végre megtalálja, akit ke
resett): Adolphus!Adolphus Krausus. — Udvözlégyv Brutus. Van üzleted valamiben?Brutus (súgva): Ide figyelj, Adolphus. Most itt az alkalom, hogy végrehajtsuk, amit a múltkor megbeszéltünk. Caesar most ment a szeszpiacra, megkontreminálja a Falernumi Bort. Eredj azonnal és mikor már Caesar az árfolyamot leszorította, vásárolj föl minden Falernumit, ami a piacon van. A hasznon persze osztozunk.Krausus. — Nagy eszme, Brutus. Rohanok a szesz-piacra.

(Pár perc múlva a szesz-piacon 
Krausus teli torokkal ordítja: Veszek 
Falernumi Bort! Veszek Falernumi 
Bort!)Caesar. - -  Végem van! Be vagyok cyikkelve. Vájj’ kik azok. akik így tönkretették leggyönyörűbb kontre- min-terveim?Egy római. — Brutus is benne van. Hallottam, mikor Krausus-szal súg- dolódzott a dologról.Caesar (megdöőőenve): Te is fiam, Brutus? (Megsemmisülten összerogy.)

ALIÁSZ/ /VILLANT PEZSGŐ SCHAUMBUBG-LIPPE 
HERCEG UDVARI 

PINCÉJE, VILLÁNY.
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Bethlen a köbgyökönIrta : P ethőffy Sándor Immár kétségtelen : elérkezett az az idő, amely előreveti árnyékát azoknak az eseményeknek, amelyeknek jöttét vártuk, előkészítettük mi, legitimisták, akik a történelem szubsztanciáinak mindent átfogó megérzésével ráeszméltünk azokra a fejlődési lehetőségekre, amelyeket kisebb judiciumú államférfiak részben naivitásból, részben a káoszból ébredés félöntudatától félrevezetve, nem vettek észre, holott a magyar társadalom akarva-akaratlan, ahelyett, hogy integrálódnék, folytonosan differenciálódik,ami csak természetes, hiszen itt, e hasábokon én ezt régen hirdetem,sőt apróhirdetem,azzal a jogfolytonossági szimattal, amellyel csak egy született publicista képes megítélni a történelemsíkmértanának hosszmetszetéből kialakult distancia látszögének logaritmusát, amelyet így foglalhatnánk össze: A2 +  F b , azaz Andrássy a hatványon és Bethlen a köbön.

F ü g e fa le v é lAlulírott B-listás tisztviselő ezúton is hálás köszönetét mondok a kormánynak azért az ajándékért, amelyet nekem és hasonló ö//dspontra helyezett kollegáimnak ígérni kegyes volt. Végtelen örömmel töltötte el szívemet az a füge, amelyet mutatni el nem mulasztott. E levelemet a fügéhez csatolom, mint fügefalevelet. Hadd fedje el meztelenre rongyolódott testemet azon* a kéhyes ponton, amelyről jobb nem beszélni. Majd legközelebb hosszabb levelet irqk és átadom a feleségemnek, hadd takarja le magát ö is. Ráfér. Éppen tisztviselős.Fogadja a kormány apai örömök elé néző szívem utolsó dobbanását g  g(azaz kétszeresen B-listára helyezett).U. i. Megszületendő gyermekemet a kormány iránt érzett hálából Bébének (B. B.-nek) keresztelem el.

H Í R E KAZ IDŐA M eteorol giai ntézet jelentése szerint jelentékeny nyomás észlelhető a kormány részéről, különösen a Miksa- ucca tájékán, ahol lapunkat nyomják. Hogy merről fúj a szél, azt megállapítani lapzártáig sem sikerült.(Személyi hír.) Őfelsége, mint nekünk Lequeitióból dróttalanoz- zák, ma délben 2 óra öt perckor eltüsszentette magát.BöKvers
Hírek közé tűzött 
Kis bökversünk vezet : 
Magyarnak, ha űzött,
Csak ez az élvezet.(Főúri házasság. ) A Habsburg-kávéház főpincere, a közszeretetben álló 

főár  házasságot kötött gróf Melegity Miska dúsgazdag nábob metresszé- vel. (Minden külön értesítés helyett.)(Klebi villája.) Tudomásunkra jutott, hogy a kultusz- miniszter, aki nemrégiben Hideg- kúton villát épitteiett tárcája terhére, mostanában ismét egy villavásárlás tervével foglalkozik. Beavatott helyről nyert információk szerint a villát már meg is vette. Tessék, indítsa meg ellenünk Klebi az újabb sajtópert. Be tudjuk bizonyítani, hogy igenis megvásárolta azt a villát. Ött található villásreggelije mellett a terített asztalon. Vadonatúj ezüst villa. Most íratta a saját nevére. Bekebeleztetett.

A  T Á R S  V S Á G B Ó T iP olitikai bál. A politika vezéralakja1 még e hónapban álarcos bált rendez” nek Hír szerint az álarc nem kötelező» mert anélkül is álarc takarja őket- A legitimisták ez alkalommal ugyancsak megtáncoltatják a kormányt Re- melhetoleg Bethlen nem ad kosarat nekik. (Szájkosarat már adott.)
Apróhirdetés» k____________ Levelezés____________DRÁGÁM, ne bélyeget küldj, hanem ki rónát. Hiszen tuaod : legitimista vagyok.________TISZTVISELŐ. Levele van. Elbocsátó levele.____________ HázasságJÓ PÁRTI, mondhatnám kormánypárti férfiú vagvok. Melyik legitimista hölgy volna hajlandó velem házasságra lépni? Leveleket „Ellentétek vonzzák egymást" jeligére kérek.GRÓF (ÁGHRÓL SZAKADT) házas- ságot kötne oly célból, hogy címerének megmaradt utolsó koronáját befektesse. E gyéb befektetni valója niifts.ÜzletVISELT zokni, félpár, jutányosán el- adó. Sürgős megkeresést kér „B-listás“.____________ÖröklakásKÉNYELM ES, tágas öröklakás azonnal kapható. Közelebbi cím : a rákosi temetőben._____________Szőnyeg_____________VADONATÚJ szőnyeg, melyen az aktuális kérdések forognak, jutányosán kapható szerkesztőségünkben.

Bakot lőttemIrta: Bársony István(Utánnyomás tilos)Őszi alkonyat borult az irodalom berkeire, egyetlen babérlevél se mozdult, bár Nyugat felől erősen fújt a szél. Regi csapásokon haladtunk mi, vadászok, lehervadt jelzők anyagán

keresztül és lestük a vadat. Gondoltuk, most éppen jó szezon van, hiszen annyi vadat lát az ember, különösen az Est homályában . . .Már feltűntek a csillagok, kétes ragyogásuk bevilágította az uccát. A kiszáradt témaforrásnál Molnár Ferivel találkoztunk. A szemén üveg csillo

gott. De üveg volt a lábán is. Üvegcipőben járt. Kérdeztük föle, mért nem veszi már le?— Nem engedem, hogy levegyék — felelte és a Vígszínház felé kacsintott.Akkor nagy robajjal felénk törtetett a Vadkan.— Hát ez még él? — kérdeztük egymástól és gyorsan célba

vettük. A Vadkan azonnal elterült.De hirtelen megdermedtünk. Móricz Zsigmond,a cserző,ránktámadt haraggal.— Mit akarnak? hiszen ez régen megdöglött. Most húzom le róla a bőrt... a másodikat...Mélabúsan továbbmentünk, így lőttünk mi bakot.
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Zsirkai óbesterhez
(Elkésett János-napi köszöntő)Híres hely ám: kuruc Tarpa! Kegyelmed a követ rajta.Azzá tette főbb kurázsi I S mert vicispán volt Gulácsy.Ha ránézek. Zsirka bátyám, Tuhutumot mintha látn ám ... Egyenesen hát a testtel,I Azért volt kend postamester!Postamester, most óbester,I Destruktívnak odapeckel.I Azt mondom én, — de nem heccbül — i Turánban a csuvas pezsdül. Zsidóbankra rá nem szorul Sem a votják, sem a vogul. i Úgy él, mint a partifecske. — .; Zsirkaj apánk megszervezte.Szervezz apánk ezután is, így leszel te generális.Otthonos vagy a terepen,Mint Szudánban a szerecsen.Ha meg velünk nem jól bánnak, Kikiáltunk rabonbánnak. Kormányozhatsz örményesen.S nem kell járnod vidékre sem.Nem leszünk mi por és hamu. Hamarább lesz Mór és Samu.Hogyha ugrál a szír elem,— így sérelem, úgy sérelem —Ott teremj a régi „Tűz“-zel,Mózsit űzz el bolsi-bűzzel. . .Ki pedig rád babért fürtöz: Rokoniélek, csuvas kürtös.

TAR ZERIND-------- o---------
Nagy a becsület— Hát nősülsz, öregem? És ki az a boldogtalan, ha szabad érdeklődnöm?— A Blochék lánya.— Na és annyira szereted?— Nem is annyira szeretem, mint inkább annyira becsülöm.— Annyira?— Igen. Annyira, amennyiből a hitelezőimet kifizethetem.-------- o---------

Homonnai emlék
Nagy, ősi park. Vén, sárga kastély 
Száz ablaka rá kitekint.
Mosolygó ifjúság, tavaszfériy,
Megejtő május idekint.

Pompában állt a tulipánja.
A tóban kis aranyhalak.
Kis szádat ajkam úgy kívánta,
Úgy bóditott aranyhalad. . .
Szökőkút játszott muzsikálva.
Mint lágy hangoddal te velem.
Finom vonóját huzigálta 
Szivünk húrján a szerelem.

Egy..', kettő... három (Szabadon a „Le R ireu 
ötlete után)

Egy magyar búsul. Két magyar verekszik. Három magyar pártot csinál.

Egyjasszony unatkozik. Két asszony a harmadikat szapulja. Háromlasszony mindenkit szapul.

Egy orvos : fejfájás. Két orvos : súlyos komplikációk. Három orvos . . .
Alkony volt. Csend volt. Álomóra. 
Szellő se szállt, a hab megállt. 
Ültünk a parton álmodozva.
Mint Heloise és Abelárd

A hold is feljött éppen akkor 
S gitárján régi aalt zenélt.
A parkban jár a szép lovagkor, 
Hallottuk lépte halk neszét.

SZAM O LÁN YI GYU LA Egy angol: egy pipa. Két angol : bank. Három angol : gyarmat.



AKECCEL
A z ing'

és am i benne va nMit szóljunk ahhoz a buta .divathoz, amely az utóbbi időben lábrakap: hogy egyes politikai pártok az inget politikai lobogónak használják föl? A fas- ciszták fekete inge után most arról hoz hírt a távíró, hogy Oroszországban egyesek vörös inggel tüntetnek. Hát azt hiszik: lehet ezt? Politikai lobogóvá, színes mosogatóronggyá, elvakult elvek uszályává sülyeszteni az inget, amely az embernek majdhogynem a legintimebb ruhadarabja? Az inget, amely tapadva ömlik a testünkre, amely szeretetteljes melegséggel ölel át bennünket, amely alatt a szívünk dobog? Mi, akik nem vagyunk fascisz- ták és nem vagyunk kommunisták, nem vagyunk zsidók és nem vagyunk antiszemiták, nem vagyunk legitimisták és nem vagyunk kormánypártiak, nem vagyunk királypártiak és nem vagyunk köztársaságiak, mi kimondjuk most azt, amit végre is ki kell mondani: az ing ruházati cikk, nem pedig gyanús politikai elvek csempészlobogója. Mi, akiknek inge alatt becsületes szív dobog, fölvesszük az ingünket tisztán, fehéren, hordjuk, ameddig lehet, aztán elküldjük a pucerájba. És aztán fölvesszük ismét hófehéren, tisztán, mo- csoktalanul. Mert ha idegen színek rakódnak az ingre, ha eltér eredeti hivatásától az ing, — akár egy ing, akár sok ing — az: shocking. Ezt kellett, hogy elmortdjuk. Kellett, hogy odakiáltsuk az egész világnak. Akinek nem inge, ne vegye magára.
H í r e k

Hulló falevél
Vették észre, kérem, hogy néha ősz 

is szokott lenni? Nem azért mondom, 
mintha most ősz volna, mert most vé
letlenül tél van. Példának okáért azon
ban: mielőtt a tél életbelépett volna, 
ősz volt.

Gondolkoztak már rajta kérem: mi
lyen furcsa, hogy ősz is van, meg ta
vasz is, meg hogy a többi évszakok 
is exisztálnak?

Es az pláne furcsa, hogy ősszel a 
levelek lehullanak a fákról.

Hát nem érdekes, hogy a levelek aus- 
gerechnet ősszel hullanak le, nem pe
dig — teszem azt — tavasszal? Én 
már sokszor gondolkoztam azon: hon

nan tudja az a buta levél, hogy most 
ősz van, hát nekije most le kell hulla
nia? Én nem tudom, honnan tudja, de 
úgy látszik, valahonnan mégis tudja a 
levél, mert ha eljön az ősz, lehull. . .

H ull. . .  hull. . .  Vették már észre, 
könyörgöm, hogy ha azt mondom:
hull----- már majdnem azt mondtam:
hulla? Bizony: mikor a levél lehull, 
akkor a levél már hulla.

Sirt kéne ásni minden kis levélnek 
és el kéne temetni pappal, gyászzené
vel. koporsóban. Én mennék mindegyik 
koporsó után levett kalappal, köny- 
n yezve . . .

Csöndes részvét és koszorúk mellő
zése kéretik . . .

IF J. SZÉPERNŐKE

Különös öngyilkosság a kaszinóban.A Terézvárosi Kefekötők Klubjában kártyázott vasárnap este Smendő Ferenc borotvaélkészitő. A lap rosszul járt neki, nagy veszteségben volt. Ekkor elkeseredésében egész megmaradt pénzét, hat és fél milliót, odadobta az asztalra. A pointeurnek kilence volt és Smendő Ferenc boldogan lélegzett föl: nyert. Abban a pillanatban azonban, midőn pénze után akart nyúlni, detektivek rohantak a terembe és az asztalon levő pénzeket lefoglal

ták. Smendő Ferencet ez a hallatlan pech annyira elkeserítette, hogy fölkapta az asztalon levő kártyacsomagot és a kártyákat addig gyömöszölte a torkába, amíg megfulladt. A detektivek a holttestet betették az asztalon levő koporsóba és a többi bűnjelekkel együtt beszállították a főkapitányságra. S z ó z a t ,  B u d a p e s tNana,  g y e r e k e k ,  ne v i c c e l j e t ek.  A z t  h a l l j u k :  e l h a t á r o z t á t o k ,  h o g y  e z e n t ú l  r e g g e l  nem* ú g y  k ö s z ö n t ö k  e g y m á s nak,  h o g y :  j ó  „R e g g e lM , h a n e m  í g y :  j ó „S  z ó z a t “ - o t. J ó  ö t l e t ,  de  a ti C ' o m a g o l o p a p i r o s o -  t o k o n m á r e z  s e  s e g í t .  S z ó z a t  t e s z ü n k  e g y  e l l e n ,  h o g y  a S z ó z a t  p e l d á n y s z á m a  e t t ő l  s e m f o g  e m e l k e d n i ,  h a c s a k  m e g  n e m i n d u l  s a j t g y á r a i n k b a n  a t ö b b t e r m e l é s .  Sz e rv u sz t ok,  g y e r e k e k ! Ü d v ö z l e t ü n k e t  M á r f f y é k n a k .  A ReggelS ztrá jk ra  készülnek a bábák. Különös sztrájk fogja megzavarni a közeljövőben Budapest társadalmi egyensúlyát. A bábák sztrájkra készülnek.Ez a sztrájk elsősorban a fiatal házasokat érinti, akik azonban — A Reggel értesülése szerint — fölveszik a harcot a bábákkal és a sztrájkra  
sztrájkkal fognak felelni.

Am i az Intim Pistából kimaradt
N a mondja, kedves Intim Pista,

mi újság a színházak tájékán?— Hát, kérem szépen . . .— Ne dadogjon, Bendegúz, látom, 
hogy már megint nem készült. A szín
házak tájékán a legnagyobb szenzáció 
jelenleg a Kültelki színház jövőheti 
premiérje. A darab cime: „ Vihar a 
la v ó r b a n a  női főszerepet Szappan 
Böske játsza. Hogy miért éppen ő, 
azon sokat töprengenek színházi kö
rökben. A magam részéről is furcsá
nak találom az igazgatóság választá
sát, hiszen a darab főszerepében el se 
lehet mást képzelni, mint a kis Kefe 
Klárit.— Nekem az a véleményem, hogy . . .— Eínye , Adolár. maga már nagyon 
él nekem. Mióta van magának véle
ménye? Mit szól egyébként a Pesti 
Színkör új darabjához?— Én, kérem . . .— Kuss, ecsém , ne strapálja magát. 
Úgyis tudom, hogy nem volt ott a fő
próbán. Vége már azoknak az idők
nek, mikor mindenféle link alakot be
engedtek a főpróbára,— Bizony. „ Oh régi szép idők!" . . .— Na, azért ne froclizzon.—• Kérem, nem sértő szándékkal

mondtdm, csak egy méla sóhaj volt ré
szemről a régi szép idők után, mikor 
még engem is beengedtek a főpróbára. 
Elég disznóság, hogy most újságíró 
létem re. . .— Nana, Bendegúz, ne flancoljon. 
Maga újságíró? Maga a legjobb eset
ben hirlap-felsö-, külső-, és belsőrész- 
készitő. Csodálom, hogy még egyálta
lán szóbaállok magával.— Jó  vicc, miből élne. ha nem állna 
velem szóba?— Nahát, ez már igazán! . . .  Meg
érdemelné, hogy olyan atrocitást kö
vessek el magán, amilyet a múlt héten 
az a közismert fogpiszkáló-nagykeres- 
kedő követett el barátnőjén, a kis tán
cosnőn.— Mondja, mondja, mondja: mi tör
tént?

— Persze, maga öreg kliséügynök, 
ezt sem tudja. A fogpiszkálógyáros 
rájött, hogy a barátnőjének viszonya 
van a saját férjével, aki egyik fővárosi 
kabaré hősszerelmese. A gyáros föl- 
háborodásában úgy összeverte a kis 
táncosnőt, hogy annak a teste — én 
láttam — csupa daganat. Apropos: da
ganat. — ajánlom magamat.
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őtven évvel ezelőtt és mostA Borsszem Jankó 1875 március 7-iki számában valósággal a pendantját találjuk a mostani politikai helyzetnek. A parlamenti balszárny, amely 1869-ben félelmetes tigris volt, 1875-ben tejecskét szürcsölő cicává szelídült. Akárcsak a mai baloldal egyik szárnya, amely 1921-ben olyan volt, mint ahogy a felső kép ábrázolja, 1925-ben pedig veszedelmesen kezd hasonlítani az alsó képen látható, kackiás jobboldali szalaggal ékesített cicuskához.----- 6
Móricka érti— Mondd csak, Móricka, —* kérdezi a tan tó — ha a papád üzletet akar csinálni és tízezer aranykorona ke 1 hozzá, de csak ötezre van, mennyi hiányzik akkor neki?— Semmi, tanító bácsi. — feleli a hétéves Móricka — mert a papa akkor váltót ad.

D A R V I N I Z M U S .

A fogyatékos mozirendeletMegkérdeztük egy mozitulajdonostól, mit kifogásol legjobban az új rendeletben.— Hát kérem, — felelte — nem az a baj, hogy tizennyolcéven felül eltiltják a nőket a mozilátogatástól, ha- em az, hogy bizonyos darabok előadását nem hirdethetjük igy: „Csak 18 éven aluliaknak 1“ Pedig képzelje csak, h o g y  tódulnának akkor a moziba a nők — harminctól fölfelé ! . . .
A nagy jégen— Jaj de jó itt ! — ujjong Böske. — Úgy repülhetek, mint egy angyal !— Mióta viselnek az angyalok prémesbundát? — gúnyolódik a mellette köröző Bandi.— Amióta a szamarak a jégre játnak.-------- o---------

Borsszem
Sokszor csak becsületből vannak férjek.-------- o-------  (Etienne)

A pesti textiles sóhaja— Milyen jó az ellenzéknek ! Teljesen passzív és mégsem indítanak ellene csődeljárást.

A  baloldal 1 SCSI-bon.

fi jjorsszem Jankó páratlanul olcsó Jókai-könyvakciójaEgyes kötetek:
Ára kor.

A Borsszem Jankó humor oskönyv- akciójának páratlan sikere arra ösztökél bennünket, hogy a könyvpiacon olcsóság dolgában példátlanul álló akciónkat kiterjesszük. Jókai Mór regényeit olyan árban kapják olvasóink, 
mint sehol. A Jókai-regényekből a következő csoportokat állítottuk össze: A csoport:
Jókai Mór: Sárga rózsaChinchilla herceg Népvilág Fekete sereg B csoport:
Jókai Mór: Páter PéterSzép angyalka Bőrgözdi bácsi C csoport: - 
Jókai Mór: Tégy jótNagyenyedi két fűzfa Sírkőalbum D csoport:
Jókai Mór: Tarka világöreg ember nem vén emberKétszer kettő négv Álmod ádCsoportonként 37*000 korona.

Jókai Mór: Bálványos v á r ...........  34,000Két Trenk ...........  34.000Gazdag szegények... 42,000 Görögtűz ........... 42,000Egy hirhedett kalandor50,000 Három márványfej... 50,000 Fekete gyémántok... 56,000 Lőcsei fehér asszony 8 *,000 A jövő század regénye 84,000 Enyém, tied, övé .. .  84,000 Lélekidomár . . .  . . .  84,000 Szerelem bolondjai 84,000
Portóáij kötetenként 3000 kor.

Megrenáelések a Borsszem Jankóhoz, 
V., Mária Valéria-ucca 12, küláenáők.A Borsszem Jankó 10 humoroskönyv- csoportja korlátolt számban még kapható. Az első öt csoport ára — csoportonként — 24,000 korona, a második öt csoport ára — csoportonként — 35,000 korona. Mindegyik csoport a legkiválóbb magyar humoristák egy- cgy klasszikus müvét tartalmazza. Egy csoport legalább négy könyvből áll. Siessen a megrendeléssel!

Biblia— Papa, igaz, hogy a zsidók száraz lábbal keltek át a Vöröstengen n ?— Nuná — hócipőben !
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/  A  f f O U / u  M f  F L o / r c r j z o i f r e K *  C'A/
Szenzációs bűntény az Á llatk ertben ZenebarátokAz Állatkert csöndjét ma este ré- mes üvöltözés verte föl. Az egyik ketrecben a tigris nekiesett a társának és darabokra tépte. A bűnténynek híre futott az állatok társadalmában. Elsőnek a Kacsa jelent meg, aki lapjában, az „Állatkert és Vidékéiben

izgalmas tudósítást közölt a rémes gyilkosságról. Cikkének ezt a címet adta:Véres merénylet a tigris-ketrecben Egyik tigris széttépte a társát ! ! Ember az állatban ! !
A Zeneakadémia egyik hangversenyén odaszól X. úr a mellette ülő Y.- hoz:— Mondja kérem, zenebarát ön?— Igen. És ön?— Én is.— Akkor talán menjünk le a szomszéd vendéglőbe.

Kannibálok, ha táviratoznak...
DENEE, MUENSTERBERG 

GratulaalokI Veegre nemcsak ket- 
ten vagyunk,hanem Lederer Gusztaav 
kollegaaval egyuett HAARMAN---------- -O-----------A d a ra b cn '£ rn s— Te, majd meglátod, erről a Léderer Gusztávról a kivégzése után még majd kiderül, hogy drámairó volt.— Ugyan ne beszélj bolondokat!— Biztosan föl jegyzik róla. hogy több darab maradt utána.

Három szakértőkValami bonyolult árúhhelezési ü?yet tárgyalt a napokban a budapesti törvényszék. A fölperes három szakértőt vonultatott föl : egy ismert kereskedőt, aki bár zsidóvallású, de nem hisz még az Istenben sem, evy bankárt, aki nemrég hagvta ott főtanácsosi vallását, végül egy rendes, hites szakértőt.A szakvélemények elhangzása után a fölperes ügyvédje bizakodva mondta :— Ezt csak megnyerjük ! Mellettünk van egy hites szakértő, egy hitetlen és egy hitehagyott szakértő.
Kedves Borsszem Jankrt!Én tudom, hogy miért boncolták föl Léderer Gusztávék a szegény Kodelkát. Biztosan meg akarták állapítani, hogy mi volt halálának közvetlen oka. Tisztelettel egy hentesszakértő.---------- c ------------

Egy kis életrajzLéderer Gusztáv. Született Pozsonyban. Kurzust járt a Britanniában. Éveken át darabos munkát végzett. Pályát tévesztett, mert mint kritikus még több darabot vághatott 
volna le. Felesége Schwartz Mária. Aranyevő, brilliánsnyelő, selyemfaló. Gyomra egy struccé, szíve egy hiénáé, karma egy keselyűé. Hentesideál. Ideális hentes.

Meer Margit zongoraművésznőa lipcsei Gewandhaus'Mendelssohn-díj nyertese a legmodernebb pedagógiai módszerrel tanít tehetséges növendékeket. Megkeresések IV., Korona-ucca 2, I. (Dr. Müller) vagy 33 -24 telefonszám alá intézendők.

Furcsa iószáe a oénz:az exbritanniás csendőrfőhadnagyból mészárost, a mészárosból fölvágottat csinál.
A Lexikon szerkesztőségéből— Kérem szerkesztő úr, melyik lesz az utolsó szó a Nagy Lexikonban? Zsuzsok vagy Zsüzsük?— Az utolsó szó? Kérdezze meg a feleségemtől. Tudhatja, övé az utolsó szó.

A na^v csarnokban— Aztán olvasta, szomszédasszony... az a bestia Léde- jer Gusztávné azt mondta, hogy csak két évet fog kapni. . .— Tuggya, szomszédasszony, én még két évet sem
adok neki! -------- «--------A textiles felesége. — Samu, vegyél egy Markó-képet ! A férj. — Isten ments ! Nem jó az ördögöt a falra festeni !
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| <§§) | SZE R K ESZT Ő I Ü Z E N E T E K  | ®Kéziratokat és rajzokat nem küld vissza a szerkesztőség.
A Borsszem Jankó jelen számút január 13-án, kedáen zár

tuk le. — E—ne. Most is akadt. — N—d. Soron kívül az egyiket, az aktuálisat. — Ny. F. Ezzel a nagyon triviális, de annál régibb viccel nem lehet pályázni. Helyesen érezte meg ön is. A rébuszok ezúttal gyöngébbek. Hogyan jutott eszébe ez a furcsa megfejtési szó: „Mi cincog“ ? Mit cincog? Mért nem beszél magyarán? A jókívánságért hálás köszönet! Ja vuló tendenciát várunk. — Dr. N. A. A névsorból kimaradtak közül valóban érdemes följegyezni még Jeney Jenőt, Kali- j voda Katát, Manno Miltiádeszt, néhai Haáz Istvánt, Pataj Sándort. Józsa Antal, Kner Izidor és Nagy András bátyánkat, sok szép művészi rajz, illetve számos sikerült tréfa szerzőit. — K. B. M. Szívesen tettük. Levele jól esett. A mutatónak szánt verset szíveskedjék beküldeni, így több kilátása van a gyors közlésre. — K. E. A rébuszok java bevált. Minden küldeményt megkaptunk. — Sz. I. Ha a pályázata olyan vidám lesz. mint a levele, reményekkel biztatjuk. A föladott i detektiv-rejtvényt nem tudjuk megfejteni, bár újabban divattá j vált aznap előállítani a delinkvenst, amikor az idézést kézbe- ; sitik. — Dr. K. I. Hadd szóljon mentül gyakrabban. — T. F. 
(Sárospatak.) Rendesen elment. A kiadóhivatal most újra elküldte. — K—ify. Javulást látunk. — M. S. Néhány aktuálisat fölhasználtunk. ízesek, elmések. — Több levélről a fövő 
számban. Felelős szerkesztő: Molnár Jenő Kiadótulajdonos: Borsszem Jankó lapkiadó r.-t Igazgató: Szekeres Rudolf

KÖZGAZDASÁG
A Rimam urány-Salgótarjáni Vasmű rt. e hó 17-ére rendkívüli közgyűlést hivott egybe, amelyben tol-, hatalmazást kér 3.000,000 dollárig terjedhető kötvénykölcsön kibocsátására és ezzel kapcsolatban az alaptőkének 100,000 új részvénnyel való fölemelésére. 

A Rima igazgatósága ugyanis tárgyalásokat folytat newyorki bankcégekkel egy 2.500,000 -3.000,000 dohára rúgó kötvénykölcsön fölvételére, amelynek föltételei a mai viszonyok között kedvezőknek tekinthetők. A kölcsön 30 év alatt volna törlesztendő és elsőhelyű bekebelezéssel biztosíttatnék. A Rima- murányi ezáltal abba a helyzetbe jutna,

hogy megvalósíthatja folyamatban levő széleskörű beruházási programját. A kötvényeket átvevő amerikai bankcsoport e művelettel kapcsolatban kedvező árfolyamon 100,000 részvényt is fix át akar venni azzal a szándékkal, hogy azok számára Amerikában piacot teremtsen. A tranzakció véglegesítése a magyar ipar tőkeszükségletének kielégítése tekintetében új utat nyitna meg, ez volna az első hosszúlejáratú kötvénykölcsön, amely Amerikában középeurópai ipari célokra elhelyezést találna. A tárgyalások már annyira előrehaladtak, hogy szükségessé vált a rendkívüli közgyűlés összehívása.

divatháza

Kossuth Laios-ucca 9
szuterénjében
a téli idényre ajánl:

Téli. Köpenyek Q/-n
gyapjukelméböl, selyembéléssel............  V ^ U .O O O

K O S Z t U f U O l t a n g o l s z ö v e t b ő l  l j 2 5 0 . 0 0 0

AljaK.................  185.000
Ruhák szövetből . . .  . ..................  790ooo
Ruhák selyemből . . .  1 , 0 0 0  .000

Szőrmeköpenyek cnftn
hosszú, tartós szőrméből .................... ^ j l / l / U .O O O

Beküldte : Riták Ernő (Budapest) —Azok az előfizetőink, akik a rejtvényt helyesen fejtik meg,a következő ajándékokban részesülnek:l. 10 üveg Szent 
István duplamaláta- 
sör, a Polgári Ser
főzde gyártmánya (házhoz szállítva), 2. egy nagy doboz 

„Virág"-féle dessert,

3. egy nagy üveg 
„Óceán" jam es.

4. 2 doboz (fe
kete és sárga)

5. egy nagy palack 
jjSzentgyörgyhegyi 
Pecsenyéből (Püs pöki uradalmi bérpincéből),
7. egy 
doboz

6. két doboz „Samum- 
Altesseu cigarettahüvely 
és egy csomag sodró- 
papiros,

egy üveg 
Lysoform",

9. egy darab P. Márkus Emilia arcápoló szappan.10. két pár Berson-gumisarok (férfiaknak és nőknek),11. egy nagy palack RAPID O L folyékony fémtisztitó szer,12. a Borsszem Jankó egy évfolyama (1917—1922. évek),13. Seiffensteiner Salamon adomái.
Helybeli előüzexőink 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 2972. (2.) számában közölt képrejtvény helyes megfejtés*,:

MindszentElőfizetőink, akik a Borsszem Jankó multheti rejtvényét helvesen fejtették meg, a következő ajándékot kapják: 1. Varga István (Budapest, VIII.. Német-ucca 57), akinek tíz üveg Polgári Serfőzdéi Szent István duplamalátasört; 2. 
Lipótvárosi Demokratakor (Budapest), amelynek egy nagy doboz „Virág44-íéle dessertet; 3. Bálint Marcell (Szeged), akinek egy nagy doboz ,,Óceán44 cukrozott gyümölcsöt; 4. 
Buttykay Tibor (Debrecen, Arany János-u. 6), akinek két doboz „Lion“ -pasztát; 5. Frisch Emma (Budapest, VI., Vilmos császár-út 33), akinek egy nagy palack ,„Szentgyörgyhegyi Pecsenyebor“-t; 6. Dénes Olga (Baja), akinek egy üveg Kossuth-rumot; 7. Fehér Imre (Budapest, VI., Király-u. 36), akinek egy doboz „Ovomaltine“ tápszert; 8. Nagykállói Ka
szinó (Nugykálló), amelynek egy üveg „Lysoform4‘-ot; 9. 
Hermann Sándor (Pápa), akinek egy darab P. Márkus Emilia- szappant; 10. Mosonyi Gyula (Budapest, VIII., Népszinház-u. 31), akinek két pár Berson-gumisarkot; 11. Jelinek Gizella 
(Budapest, V., Visegrádi-u. 34), akinek egy nagy palack „RAPID O L4' folyékony fémtisztitó szert; 12. Kaszinó (Söjtör, Zalam.), amelynek a Borsszem Jankó egy évfolyamát; 13. 
Bokk Jenő jegyző ( Vámosgyörk), akinek a „Seiffensteiner Salamon adomái'4-t küldi meg a kiadóhivatal.
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Szopogasson köhögés ellen

Szent István gyógymaláta

cukorkát,
mert a tiszta Szent István ma
látakivonatból készült kiváló 
nyálkao1dószer enyhiti a légző

szervek lobos bántalmait.

f C Á S K A N W *
V € D 3 € C Y ÍJ t € A
sToxtaJbrrvájás"
AZÉRT LEGOLCSÓBB ÉS EGYBEN 

LEGFINOMABB t e a  a  HASZNÁLATBAN

L e g o lc só b b  szó rakozás  1

D BORSSZEM 111KÛ hires régi évfolyamai megrendelhetők a 
kiadóhivatalban és a KULTÚRA könyv
kereskedésében, VI., Teréz-körút 5. sz.Az 1917. é v f .. . .  75000 kor. .  1918. .  — 75000 .,  1919. » — 75000 ,

Az 1920. é v f.. . .  75000 kor.
» 1921.......... 75000 .,  1922. „ . . .  75000 .

Ezüstevóhészletek speciális üzlete!

Hó- és sárcipő
kapható, javítható Neumann Gézá-nál
VI.i Nagym ező-ucca 50. (Oessewffy-ucca sarok.)

SZE LV É N Y *
N év:..................................................................................................
Lakás:........ ....................................................................................Ezennel pályázom a Borsszem Jankó karácsonyi adoma- és karikatúra-díjaira.* A Borsszem Jankó  karácsonyi adoma- és karikatúra-pályázatán résztvevők, amennyiben nem előfizetői lapunknak, ezt a szelvényt vágják ki négy, egymást követő héten és csatolják pályázatukhoz

A Peafl Lloyd-társulat nyomdája, Budapest, V„ Maria Vaiena-i c • 12. iNvonui»u>-igaio MÁRKUS PÀL.I


