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A mi urunk
Irta: EMŐD TAMÁS

Irgalmatos volt és szelíd, 
szerette ellenségeit, 
nem volt haragba* senkivel, 
békében élt mindenkivel 

a mi urunk 
a Jézus.

Türelmes volt és jótevő, 
a latrokért is szót-tevö, 
csak egy ruhája volt neki. 
saruját maga fűzte ki 

a mi urunk 
a Jézus.

Nem volt hajléka nagyszerű, 
munkás volt ö és egyszerű, 
szíves volt és elégedett, 
a másét nem kivánta meg 

a mi urunk 
a Jézus.

Mezőn virágok közt lakott, 
társára nem fogott botot, 
jó testvér volt, nem mostoha, 
egy legyet sem ölt meg soha 

a mi urunk 
a Jézus.

A jóság volt őnála fő, 
sosem mért más mértékkel ő, 
szerette népét egyaránt: 
a Zsidót. Négert és Pogányt 

a mi urunk 
a Jézus.

Női-szabók S zakszervezete  
Budapest

Sztrájkjuk alkalmából fogadják 
legőszmtébb és legmelegebb rokon- 
érzésünk kifejezését. Csak kitartani 
a végletekig!

F érjek  Szakszervezete

Locsolás
L ocso lás... hogy kiment ez is a di

vatból! A nők új divatkreációkon törik 
a fejüket, a férfiak új üzleti spekulá
ciókon törik a nyakukat, de a locso
lá s ? . . .  ugyan, ki gondol már ilyes
mire?

Ma már a húsvéti sonka is csak tra
díció, amit nem tart senki. Legfölebb 
a vallásos pesti zsidók. Az egyetlen 
húsvéti hagyomány talán csak a nagy
böjt. amit még tartanak. Ezt is csak 
inkább m egszokásból. De a locsolás!... 
Ma már a húsvét örömeit is csak 
úgy szárazon élvezik az emberek. A 
locsolás hag-yománya csupán a hason
latokban él. Például, ha azt mondom: 
a húsvéti harangok halk permetezés
sel parfőmözik be a szíveket. Mert 
egyéb permetezésről a lezüllött Pesten 
szó amúgy sem  ̂lehet. Hiszen már 
elképzelni is merész, micsoda szen
záció lenne és mekkora port verne 
föl manapság csak egyetlen egy locso
lás is — az évek óta nem locsolt, el
hanyagolt pesti uccákon,

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

Kedves Borsszem Jankó!
Én nem hiszek ezeknek a fővárosi 

kortes-férfiaknak. Mind azt hirdeti most, 
hogy a női nemért harcol. Pedig biztos; 
hogy csak a női igen kell nekik az urnák
nál. Tisztelettel egy gyanakvó honleány.

-------- o---------
Találós kérdés

— Ha egy tehén elveszti a fejét, akkor 
csakugyan fejetlen ?

(Tessék megfejni, pardon : megfejteni.)
---------o---------

A nők szavazati joga ellen
A szónok. — Hogy a nőknek szavazati 

jogot adjunk ? Még csak az kell ! Az én 
leányaim például kijelentették nekem, 
hogy ők csak szőkére szavaznak.

Bikaviadal a Városligetben
Vargha közrendőr agyonlőtt egy J 

megvadult bikát a Városligetben. 1 
Munkatársunknak sikerült egy médium 
útján a kimúlt bika szellemével beszél
getést folytatni.

A bika elmondta, hogy azért vadult 
meg, mert végignézte „A császárnő 
apródja“ első fölvonását és a függönyt 
legördülte után arra akarták kénysze-j[ 
riteni, hogy nézze végig a második 
fölvonást is. Majd csodálkozását fe
jezte ki azon. hogy Toldi Miklós he
lyett egy közönséges rendőr jött neki.

— Ez a romlott utókor destruktív
szelleme, — bődült el keservesen és 
hozzátette: — A pesti vendéglősöket 
följelentem, mert vizet kevertek a vé-, i 
rembe és azt eredeti bikavérnek ad
ták el. L

Távozni akartam, de a bika szelleme r -  
nem engedett el.

— Hohó! én nem adok ingyen in
terjút!

— De bocsánat, erre nem számi-, 
tottam.

— No nem kell készpénz. Jó leszí 
egy csekk is. — nyugtatott meg a bika. ^

Átadtam egy bika-csekket és sietve 
menekültem. (—sti)

A Dob-uccai kávéházban
Rosenduft Salamon rossz hangu

latban találja a barátját, Karpelesz 
Izidort.

— Mi az. Izidor? kérdezi rész
véttel. — Mi van veled?

— Ez az új kávéház-tulajdonos 
nem tetszik nekem. Tegnap, amikor 
kimentem innét, úgy nézett rám, 
mintha nem fizettem volna.

— Na é s ? .. .  Mit csináltál te?
— Én?..,. Én úgy néztem rá 

vissza, mintha fizettem volna.

2. oldal BORSSZEM JANKÓ 15. szám 15.

Vass József és a zsidó

Választás elölt | Választás után
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Választási plakátok

Minden zsidó gazember,
ha nem szavaz a Vass-Ernst-Haller- 

pártra !

Mindnyájunknak el kell menni, 
ha a demokrata blokkra szavaztok.

W olfff-p árt

Kutyák!
Ki mer közíiletek lábat emelni a 

mi plakátjaink ellen?
Fajvédők pártja

Bodóné
olyan, mint Lendvai-Lehner : világ
nézetről beszél, mikor a bor árát 
kérdik.

A szociáldemokrata-párt

Adjatok nekünk szabadlábat 
js  mi is a kurzusra szavazunk !

Léderer, Márfly, Okolicsányl
(Hamisította: a szociáldemokrata-párt)

Tudja Ön már
mi az a Vass-féle filoszemitizmus ?

Ha nem tudjaf 
próbálja bejuttatni a fiát az egyetemre ! 

Dem okrata-Szövetség

A zsidó  vo ksn ak  
nincs gázszaga  !

Ripka-párt

Ha m egkívántad
a felebarátod állását, trafikját, moziját, 

nem kivánhatod meg 
a felebarátod szavazatát!

Ellenzéki b lokk

CSICSÓNÉ!
Ne az arkölcsl v ilágnézetérő l, 
hanem a lányainak szoknyáiró l 

beszéljen.

A szociáldem okraták el 
akarják töröln i az isk o lá 
ban az énekórákat. Lehet 
ezután jókedvű  em ber 

az 6  h iv ű k l N em i

(Dih nem történnek naponta!
— Saját ujjúnkból szoptuk —

Aki a zavarosban halászott. Ma este 
az egyik dunai halász hálójába akadt 
Sócher Adoláj Bé-listára helyezett 
tőkepénzes. A halász, aki tőkehal he
lyett tőkepénzest fogott, azonnal je
lentést tett a főkapitányságon, ahol 
megindult a nyomozás az irányban, 
hogy az illető nem Pödör-e. Miután 
megállapítást nyert, hogy a hulla a 
hídról hulla a Dunába, hozzáfogtak a 
személyazonosság megállapításához. Ez 
irányban a hulla makacsságból meg
tagadott minden fölvilágositást, sőt a 
deíektivekre a szájában lévő vízzel 
ráspriccelt, mikor azok a hasát nyom
kodták. A rendőrség nyilatkozata sze
rint a hullán l̂ ét pofon nyoma látható. 
Egyesek szerint a tőkepénzes nagy
fokú pénz- és elmezavarából kifolyó
lag lett öngyilkos. Nagyon valószínű, 
hogy Sócher Adolár ittas állapotban 
követte el tettét, mert halála előtt 
annyit ivott, hogy egészen megdagadt 
a hasa. Ezért a rendőrség ittas álla
potban elkövetettt víz-zavarás miatt 
a nyomkodást még a helyszínen to
vább folytatta.

Akik kézrátevéssel gyógyítanak. A
rendőrségre ma előállították Zadra- 
pomec Nepomuk napszámost, aki fele
ségét szóváltás közben félholtra verte. 
A brutális napszámos avval védeke
zett, hogy felesége olyan hülyesége
ket mondott, hogy ő elmeháborodott- 
nak hitte és kézrátevéssel akarta meg
gyógyítani. — Csóresz Ernő zseb
tolvajt ma a villamoson tettenérték, 
amikor Blatt Zsuga hazárdjátékos zse
béből a tárcát ki akarta emelni. Csó
resz a főkapitányságon avval védeke
zett, hogy a villamoson hallotta, amint 
Blatt elmesélte barátjának, hogy a

klubban betegre  nyerte magát, ő  na
gyon megsajnálta a beteg embert s 
kézrátevéssel akarta meggyógyitani.
A rendőrség Csóreszre is rátette a 
kezét. — A rendőrség letartóztatta 
Sikasz Tódor főpénztárost, mert a ke
zére bízott pénzből ötven milliót el- * 
sikkasztott. Sikasz Tódor avval véde
kezett, hogy a pénztárban lévő ban
kók nagyon betegek voltak már s ő 
kézrátevéssel akarta őket meggyógyi
tani.

Akiket rágalmazásért elitéltek. Az
yUj Hemzsedék*4 feldős rágcsálója, 
Egér Tódor állt ma rágalmazás vád
jával a törvényszék előtt. A vád sze
rint Egér két métermázsa nulláslisztet 
megrágalmazott. A törvényszék rá
galmazás és magánluk-sértésben ta
lálta bűnösnek s kéthavi egér-fogóra 
Ítélte. — Karinthyt, a hírneves humo
ristát vonta ma felelősségre a törvény
szék, mert egy házat gyalázott, mely 
nem volt az övé. A törvényszék bosz- 
szúból. mert a humorista novelláját el 
kellett olvasni, Karinthyt 8 napi sze
mérem-elleni kihágásra, vagyis Újhelyi 
Nándor-olvasásra ítélte. — A rendőr
ség ma letartóztatta Mulya Ede hirlap- 
irót, aki az ügyészséget több tanú 
szerint megrágalmazta. A vádirat sze
rint Mulya azt állította, hogy ellene 
még eddig egyetlen egy rágalmazási 
port sem indítottak, ami súlyos meg- 
rágalmazása az ügyészségnek. — Ér
dekes jubileufnot ült ma az „Esti Kar- 
riér44 egyik munkatársa. Rágai Mazly 
Elek a Markó-ucca egyik szeparéjában 
rágalmazási Ítéleteinek százas jubi
leumát ülte. A jubilánst a fosíház- 
göndnok további vendégszeretetéről 
biztosította. CARÁMY
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Egythumorista levele
Pásztor Árpádról és a darabjáról

Kedves Szerkesztő úr!
Ün engem bizott meg, hogy Írjak pár 

vicces sort Pásztor Árpád darabjáról, 
esetleg valami ötletes paródiával ko
ronázzam meg a szerző megérdemelt 
forró sikerét. Kedves Szerkesztő úr, 
bocsásson meg, de ki kell önnek jelen
tenem, hogy haragszom Pásztor Ár
pádra és az Ígért paródiát nem szállít
hatom. Hogy miért haragszom a szer
zőre? Azonnal megmondom.

Ott kezdem, hogy amikor Pásztor 
Árpád elkészült a darabjával, ezt a 
címet adta neki: H ajótöröttek . . . Is
mertem a témát és azonnal kiszínez
tem előre az egészet, amit irni fogok 
majd a pxemiér után. El is készítettem 
a skiccet, itt őrzöm a noteszemben, 
így fest:

Ha jó, törődöttek!. . .
Tudniillik, ha jó  a darab, akkor tö

rődöttek  a kritikusok, mert nincs al
kalmuk levágni a szerzőt, enélkül pe
dig a kritika egy fabatkát sem ér. A 
paródiát úgy állítottam volna be, hogy 
a kritikusok hajója léket kap és el- 
siilyed a dicsérő jelzők tengerében. 
Csak éppen az öreg Keszler bácsit 
hagytam volna élni. Azonban . .  «

Azonban a szerző egy szép napon 
'más címet adott a darabjának. A kom
münikében állt, hogy SOS lett a címe. 
Bosszankodtam. Az előre kitervezett 
paródiavázlatot félre kellett dobnom 
és új formán kezdtem törni a fejemet. 
Ez már nem haj ótörés, hanem direkt 
fej törés  volt. Azonban rutinom nem 
hagyott el és hamarosan készen vol
tam az új ötletvázlattal is. íme:

SÓS
Azaz sós  darab, illetve egy darab  

só, öt fölnyalásban. Borsos paródia 
lett volna belőle, kidolgoztam a skic
cet és vártam a premiért. Azonban . . .

Azonban a szerző egyet gondolt és 
nyilván az akkor annyira aktuális já 
tékkaszinó hatása alatt A legnagyobb  
tét címet adta darabjának. A düh foj
togatott. Most aztán kezdhetem elöl
ről a dolgot.* Na, gondoltam magam
ban, most megbosszulom magam. írok 
egy paródiát, de olyat, hogy nem 
lesz köszönet benne. Gyorsan el is 
készültem vele. Ez az:

A legnagyobb tét
H azárdjáték 5 bemondással.

Ötödikre bevág .
Be-Vdgó rendezésével 

Hamisjátékos: Csortos Gyula
És így tovább. Minden pompásan 

összevágott. Úgyszólván teljesen kész 
volt a paródia. Egyszerre csak olva
som a lapokban, hogy a szerző megint 
címet változtatott. Dúltam, fúltam, el

öntött az epe. Ki ez a Pásztor Árpád, 
iró vagy cimiró? A skiccet összetép
tem és fogcsikorgatva vártam a pre
miért.

Itt állok most kifosztva, tehetetlenül, 
mert a ravasz szerző olyan címet 
adott a darabjának, amit parodizálni 
lehetetlen. Magnetic? Hogyan fogjak 
hozzá? Az első szótag: M a g ... nem 
jó, mert ez a dráma magja volna. Mit 
csináljak? Hogyan ültessem el ezt az 
ötletmagot? Kedves Szerkesztő úr, en
gem nagyon megviselt ez a címkór
ság . . .  Mentsen föl az Ígéretem alól. . .

Kiváló tisztelettel RIP PORT

Schöpflin Aladár, a szerző

— Kritikus helyzet, hogy már ne
künk, kritikusoknak kell közbelépni a 
darabjainkkal, hogy egyszer jó Kriti
kát is lehessen irni.

II. TITANIC
Egy darab katasztrófája. — összeütkö
zés a drámaíró? szabályaival. — Kri
tikusok jéghegye. — Szerencsés partra

szállás
(A Borsszem  Jan kó saját tudósítójától)

Múlt hét péntek estéjén kellett volna 
befutnia Pásztor Árpád hajójának a 
Magyar Színház kikötőjébe, de rész
ben a szeszélyes időjárás, részben a 
Wolff-áramlatok következtében csak 
szombat este ért révbe. Mielőtt azon
ban horgonyt vetett volna, erős vihar 
érte utói, amely vihar a tengerek ösz- 
szecsapásának eredménye volt s föl- 
tartózhatatlan erővel sodorta magával 
Csortos Gyulát, aki a tőle jól ismert 
művészettel félresíbolta útjából part
nerét, Bajor Gizit és nyers életösztön
nel igyekezett megmenteni régi érté
keit.

A katasztrófáról a következő niar- 
conigramok számolnak be:

este  8 óra
A darab váza erősnek bizonyul. Bi

zonyára kiheveri a dramaturgiai sza
bályokkal való végzetes összeütközé
sét. Pásztor Árpádon kitör a láz (lámpa
láz) és a vészkijárat felé menekül.

(I
A

kitti
kon
Sok
iróc

8 óra 10 perc
A szexkezet meglazul. Recseg, ro

pog minden. A szerző mentőövet köt 
derekára és ráveti magát a közönség 
idegeire. Az orkánszerű tapsviharban 
a hullámok egymásután huszonötször 
sodorják a függöny e lé . . .

8 óra 20 perc
A darab léket kap. Dánielné Lengyel 

Laura Kritikus tollának hegye befúrja 
a darab oldalát. A kormányos (Vágó 
Béla) messzelátóján megpillantja a 
jéghegyet, amely a fagyos kritikák 
hasábjaiból tornyosul katasztrofális 
veszedelemmé. A kritikusok támlás
széke mögött föltűnik H a jó . . .  Min
denki megrohanja. . .

8 óra 30 perc
A nivó sülyed. A kritikusok jég

hegye szétszedi az idegekre épített 
darab alapötletét. Csortos görcsösen 
ragaszkodik szerepéhez és még me
nekülése közben sem ejt el egyetlen 
nüanszot b e lő le ... Csak a darab 
Törzse marad a helyén rendületlenül...
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8 óra 35 perc
Bajor Gizi Törzsbe kapaszkodik és 

megvető pillantást vet Csortosra. aki 
c pillanatban őszintén fütyül r á . . .  
A kritikusok jéghegye olvadni kezd..;

me
sza
háj

I
tab

(

9 óra 20 perc
Bajorban a női lélek viharzása le -1 

csöndesül. Csortos belátja, hogy meg
sértette a kollégialitást, amikor a ki
váló művésznőt útjából kilenditette és 
öngyilkosságot követ el. T örzsébe  lő.

gaí
mii
kői
üg}
pel

I
(

dai 
a i 
má

9 óra 40 perc
Csortos életben maradt. Az erős | 

törzs-nek nem ártott a golyó.

1
<

10 óra 20 perc
A szerző szerencsésen megúszta a 

premiért. A lelkesedés pásztortűzg el
olvasztotta a fenyegető jégtorlaszokat.

DYMI

fen
fen
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to$
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A négysoros iró
Szerzői estét tart a kis Kálmán.
Ki négy sorban szokott verselni. 
K érdés: meg lesz-e e lég edve hogyha 
A terem ben négy sor fog megtelni?

ho
ne
dis

Egy premiér titka
— Miért adja elő a Vígszínház az 

„Ablakok“-at?
— Mert azt reméli, hogy abból na- r* 

gyobb sikerre nyílik kilátás.
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Az elnémult csalogány
(Interjú a sokorópátkai szerzővel)
A Borsszem Jankó munkatársát hallatlan 

kitüntetés érte. Magas színe elé járulhatott 
korunk legtündöklőbb kiválóságának : 
Sokorópátkai Szabó Istvánnak. Éppen 
Íróasztala előtt ült, ő, a halhatatlan (a 
parlamentben mostanában csak hallha
tatlan) és új drámájának alapját trágyázta.

ö . — A tárgyra . . .  a tárgyra . . .<§ ^
Én. — Mielőtt jövetelem tuiajdonképpeni 

trágyájára, illetve tárgyára térnék, első
sorban is azt kérdem kegyelmességedtől, 
csakugyan igaz az a híresztelés, amely 
szerint ön Az elnémult csalogány című 
színművét darabokra tépte volna?______

Ő .—  Igaz. Darabokra téptem. Az össze
tépett darabokat egyenként fogom be
nyújtani a Nemzeti Színházhoz . . .

Én. — Mért egyenként?
Ő. — Mert ki akarom kerülni, hogy 

színművem témáját holmi császárnőapró- 
dok elírják előlem. A szétdarabolt részek 
jelenleg a kultuszminisztérium iktatójában 
vannak, onnan kerülnek át Hevesihez . . .

Én. — Akkor hát le kell mondanom a 
reményről, hogy kegyelmességed darabjá
nak egetverő témáját megismerjem . . .

Ö. — Néhány részlettel szolgálhatok, 
kérdezzen.

Én. — Mit jelképez a darab címe?
Ö. — A csalogány a Vázsonyit szim

bolizálja, aki a harmadik fölvonás végén 
elnémul. . .

Én. —* Politikai színmű?
Ö. — Igen. Benne lesz az egész parla

ment. Ha a parlamentben szinházat ját
szanak, mért ne játszhatnának a szín
házban is parlamentet?

Én. — Kegyelmes úr, el vagyok ragad
tatva.

Ő. — Valamennyi bársonyszékben kis
gazda fog ülni. Kuna P. lesz a kultusz- 
miniszter, aki mint az álom  csizmás-talp- 
köve új alapokra fogja fektetni a kultúra 
ügyét. Az előjátékban egy kisüst fog szere
pelni, amelyben a miniszterelnök feje fői...

Én (ijedten): A feje?
0 . — Igen. Miután színművemet szét

daraboltam, az előjáték keretében csak 
a miniszterelnök feje maradt m eg. . .  A 
második fölvonás végére hagytam a fenéket.

Én. — Miféle fenéket?
0 . — Nem a jobb, sem nem a bal 

fenéket. Hanem az úgynevezett közép- 
fenéket. A föld proletárjai a kultúra igé
nyeinek megfelelő dereseken fogják mu
togatni feneküket, amelyeken a somfabo
tok sz/njátéka kelt szivetderitő h atást... 
Csak attól félek, hogy erre a deresre 
engem is ráfektet valamelyik bősz kriti
kusom.

Én. — Remélheti, kegyelmes uram, 
hogy amire a darab szinre kerül, a deres 
nemcsak a második fölvonás végét fogja 
disziteni. . .

A Vezér m eg a hű Pásztor

— Látja kedves vezérem, többet ér egy öreg Pásztor, mint egy „ilyen fiatal" 
Király . . .

Ö. — Hanem?
Én. — Addigra megőszül kegyelmessé

ged és a haja is deres lesz . . .
. 0 .  — Tudja, csak egy dolog aggaszt. 

Tartok tőle, hogy a színészek nem fog
ják tudni kellően alakítani a politikusok 
nehéz szerepét. . .

Én. — Vigasztalódjék, kegyelmes uram. 
Ha egy színész rossz politikus, az még 
nem baj. De ha egy politikus rossz szí
nész, az bizony már nagy baj. Szabad 
érdeklődnöm : új színdarabjának miliőjét 
szintén a politikai életből meríti ?

Ö. — Természetesen. A parasztok ér
dekeiért szállók síkra benne.

Én. — És ha nem tolakodás a kiván- 
csiskodásom, mire fekteti kegyelmes uram 
a darab alapötletét?

Ö. — Mire fektetem  ? Deresre. £ .

Akar néhány kellemes 
Pásztor-órát eltölteni ?

Akkor nézze meg Pásztor darabját, 
a Magnetic-ot

A harmadik is törékeny?
A Vígszínház „Az üvegcipő44 és a 

„Tükörfolyosó44 után most az „Abla
k o d a t  tárja ki a közönség előtt. Váj
jon nem tünik-e föl egyszer Ben Blu- 
menthalnak ez az átlátszó  tendencia?

A komoly, de rossz 
muzsikusnak minden szabad
— Nem értem, mért vannak úgy el

ragadtatva a kritikusok . . .  Hiszen 
ennek az operettnek quodlibet a zenéje!

— Hja, itt nem Zerkovitzről van 
szó. Mert tudod, öregem, „quod li&et 
Jovi, non lifret...

A színházi hét eseményei
* Az „Őszi szerelem '.minden este  a Renais- 

sance-Szinházban.. Oly kivételesen nagyarányú az 
érdeklődés az „Őszi szerelem* előadásai iránt, 
hogy a hét minden estéjén szerepel a műsoron.

* A Renaissance-Szlnház húsvétja. Húsvét- 
vasárnap és hétfőn este a szinház nagy sikere, az 
„Őszi szerelem-, vasárnap délután „Szeretni . . 
hétfőn délután a „Waterlooi csata** kerül szinre.

* A „Halló, Amerika !“ hete lesz a Fővárosi 
Operettszinház jövő hete is. A nagyszerű revü a 
zsúfolt házak sorozatával halad harmadik jubileuma 
felé. Vasárnap délután a „Nótás kapitányit adják 
mérsékelt helyárakkal.

* A Vígszínház jövő hetének irodalmi és mű
vészi eseménye az „Ablakok- bemutatója. John 
Galsworthy vígjátéka diadalmas pályafutás során 
jut el hozzánk. Nagyszerű szerepeit Darvas Lili, 
Gaál Franciska, Gazsi Mariska, Gyöngyössy Erzsi, 
Kürti, Lukács, Szerémy, Zátony és Bárdi játsszák. 
Nagypénteken nincs előadás. Vasárnap délután a 
„Szerelem vásárát* játsszák mérsékelt helyárakkal

ha

az

na-
VILLANYI PEZSGŐ SCHAUMBURG-LIPPE  

HERCEG UDVARI 
P IN CÉJE, V ILLA N Y .
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„Művészetet —  a do lgozóknak  !“

A moszkvai „Krokodil“ cimü élclap az ottani Nagy Színház százéves 
jubileuma alkalm ából tartolt díszelőadás kapcsán ezzel a képpel szatirr 

zálja az orosz szovjet „népiesu kultúrpolitikáját.

Szabad a választás!
Polgártársak !

A kormány alkotmányos érzékét dicséri az a jog, 
hogy szabadon választhattok. Még pedig:

1. a zsidók Galicia és Palesztina között,
2. a Bé-listások a csöndes és a korgó éhhalál 

között,
3. a kereskedők a csődönkivüli kényszeregyezség, 

a csőd és az öngyilkosság között,
4. a kisgazdák a nyílt kormánykegy és a titkos 

húsosfazék között,
5. a nők barátjai a Nyilttér és Titkos Ilona között.

Ne szólj szám . .  .
— Mondd, kérlek, hogyan juthatnék be a fővárosi 

Elektromos Művekhez hivatalnoknak?
— Majd bolond leszek egy hónapot ülni a válaszért !

A „Szeged" napilap margójára
I. Ferenc József a nagy árvíz után ezt mondta a 

rombadöntött tiszaparti városban :
.Szeged szebb lesz, mint volt.
A Bethlen-kormány jelmondata így hangzik: 
„Szegeda szebb volt, mint lesz.

Keszeg Balázs
a pesti hakketskérü

Hát hogy lereplezzem magam a szőr
kesztyű úrnak hadd tuggya mög hogy 
tsakis azért bújtam bele az iflyabb 
Göre Gábor biró uram mándlijába mer 
azt hittem így nagyobb tisztösségbe 
lösz részem de most hogy a hejbéli 
lapszőrkesztyü elárúta hogy én vónék 
az a hirös Keszeg Balázs biró Mucsá- 
rul oszt tudom hogy odafönt pesten 
mindég is szívessen látták a derék 
mucsaji népet mondok nem járatom 
töbé a pesti népekkel a bolongyát Ezér 
hát mátul fogva a bötsületös nevem 
alat irok a Bórszem János ténsúrnak.

Áztat kérdi a sógor mikor haza- 
gyüttem láta e kend Pestön a bak- 
ketskét amejjik a házak tetejin ugrál. 
Mondok a kend högyös gszit merhogy

ivó uram levele
m eg az ül y si dó n il

Pestön már csak 5-t emeletös házak 
vágynak oszt hát hogy ugrána azon 
a bakketske de ü tsak váltig erősit- 
gette hogy igen én mög hogy nem. 
Hát eztet mögtapasztalni fölgyüttem 
pestre mer hát úgyis kűdöccségbe jár
tunk mivelhogy sidó kéne a falunkba 
mer a régi möghalt oszt mink tugy- 
gyuk a törvént hogy numerus sze
rént mindön falunak eggy sidó dukál.

Hát el is möntünk oszt láttuk a bak- 
ketskét amejjik ugrát mög az ámeri- 
kaji cirkuszba is jártunk ahun ojan 
szép kis görlice-ketskék ugrátak, de 
ami sidót láttunk Pestön az mind 
ojan úri formájú volt. hogy túllyó lőtt 
vóna a mi falunknak. A nagy szomo
rúságba mán egészen lekókatt a fe
jünk, amikor eggy jószívű nassága a 
magyar ucca sarkán mögkérdi hogy 
mi járatba vagyunk. Emontuk hát a- 
szongya hogy bácsi az ijen sidó- 
ügyeket a sörház-utzába intézik, leg- 
job lesz ha odafordulnak. Hát tsak 
1-gyet fordútunk oszt a kapuba eggy 
fijatalúrnak elpanaszlottuk a bajunkat. 
Be is mutatkoztunk egymásnak ű ászt 
monta, hogy volt, no mondok magamba 
ez mán lyó lyel mer a mi sidónk is 
volf vót isten nyugosztajja oszt ennek 
a fijatalúrnak is ojan bötsületös lyó 
képe vót. Bűrkabát vöt rajta mög 
priccsös nadrág, tányérsapka a zse- 
bibe mög mitzisapka a felyibe a ké
zibe mög követem ojan bikamitsodálya 
a másik kezibe mög vazsbot vót.

El is kezdőm a mondókámat aszongya 
rá a volf sidó, hogy ű elgyünne hoz
zánk falu sidajának, de mi lösz a fizecs- 
cség. Hát elészámláltuk a komával 
hogy ez mög az, de hát a volf sidó 
keveslötte mer hát aszongya neki há

rom gyesznótartás is kéne mög min
dön úlyesztendőre választássi malac. 
No gyanús eggy sidó vót ez néköm 
mingyár, de mögalkuttunk oszt haza
vittük.

Tsak möglöttünk vóna az úly volf 
sidóval még a mönjetskéknek is mög- 
teccött, azaz hogy ez lőtt épp a baly 
mer a faluba verni kezdött a hír eléb 
tsak a fehérnép között, hogy ez a mi 
voltunk nem is sidó. Végre mán a 
martsa jányom is mögkérdözött hogy 
aszongya éccsapám miféle sidót hoztak 
kentök a faluba mer a Tzifra jultsa aki 
pejig tsak érti a sidókat mer 10-z évig 
nálluk szógált a városba aszongya, 
hogy ez az úly volf mög van hami
sítva. No hát tsak bejidéztük a község 
Házára az úly sidót oszt mögigazol- 
tattuk a színbe a Tüdő zsiga tzigány- 
nyal, az mög gyün ám ki nagy hujjan- 
kodva, hogy aszongya hámis ezs á 
zsidó. Hát el is tsaptuk a sidóságbul 
a voltot, de azér egészen nem kerget
tük el a faiubul, hanem mögválasz- 
tottuk községi irnyoknak.

Gyüvő héten most mán űtet kűggyük 
föl Pestre úly sidóér kérjük is szőr- 
kesztyű urat hogy ebbe az igyekö- 
zettyibe űtet óatékonnyan lámogatni 
kögyeskeggyék.

Amivel is vagyok tisztölettel én
Keszeg Gábor 

biró úr és filosemitta

A megcenzurázott plakát

Kedves BO DÓ NÉ!
A Körút és Rákóczi-út sarkán várom.

A munkanélküliségről,
A tüdövészröl,
A nyomorról stb. J j r a S T
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Tönödések
Selffensteiner Solomontul

0  fűvárosi válosztási m ozgadajlo- 
mokriü jotja  eszem be ed  nádion régi anek- 
dót, olejan régi, hódi eztet m ég éntülcm 
sem  el nem merik plogizdlni! 0  biilcs rebbe  
őktalta o bócherokat oz óceán : „Omeljik 
kotya ogat oz nem h o r o p ” Ebbe o minu- 
tom ba valahunnét elűrohant ed kotya és  
irtózatos ogatással épend o rebbenek rontja. 
0  rebbe elkezdte szolodni, otána o bóche- 
rok. mig sak jú m essze nem értek  o ko ty á - 

túl. Okkor kérdezi oz edjik b óch er : „R ebbélében  te  oztot 
montai, hod om eljik kotya ogat, oz nem horop. — hát okkor  
mér szolattál el tűle?" Felel o biilcs férjfiú: „Én todok, hód 
ed ko tya  om eljik ogat, nem horop, — te todod, hód ed kotya, 
om eljik ogat, nem horop, d e  hunnét tod jam én, hód o kotya  
todja-e?44 — Pénec-púnec: o Ripka oreság  todja, hód o kiiziin- 
ség  rá jo fog sTovozni, o W olff oreság pláne oztot todja, hód  
o tübbség fog űrája szovozni, de o választű polgárság todja-e?

0  pincehelji hitküzség péntárábo várotlon vizsgálatot 
tartották. Omint oz iljenkor lenni szokott, nad hiángyt füdüz- 
tek fül. Vollotják o pénztárost, de ü semmirül se  nem okorto  
todni. Végre o rasekól kezdte beszélni oz üvé lelk ire : „Nézzen 
sak, mogátul o heljettes pénztáros már bevallott, hód mögo 
sikkosztott el o pénzt.4* — „Könnyű neki, — felelt o janusitott, 
tiodha nem én sikkosztottam  volna el o pénzt, én is bevollo- 
nám.44 — Pötör-töpör oz o lovag H odacsek. H osszas voUotás 
otán beism erte, hód oz o bizem os Pötör nevű zsivángy o 
Fecske^occai jilkos. Könnyű neki!

1000-nél tö b b  orvosi bizonyitvány igazolja, hogy a

Hunyadi János
természetes keserűvíz hatása mindenkor bevált.

A hisztérikák és a professzor
— Ugyan kérem, professzor úr, hogy csinál ön diag

nózist az előkelő, gazdag hisztérikáknál, akikkel annyi 
kollégája nem boldogul?

— Nagyon egyszerű a dolog. A múltkor például egy 
ilyen előkelő dámához hívtak. Fogom a pulzusát és azt 
mondom határozottan: „Asszonyom, ne egyék annyi 
banánt.44 őnagysága, mint akinek az elevenére tapinta
nak, rögtön abbahagyja a szimulálást és megfogadja, 
hogy nem eszik annyi banánt.

— Jó, jó, de honnét tudta tanár úr, hogy a hölgy 
sok banánt evett?

— Mert az ágya alatt egész csomó banánhéjat lát
tam. Van egy másik esetem is. A hisztérika nyöszö
rög a habos ágyban. Fogom a pulzusát és azt mondom 
határozottan: „Asszonyom, ne autózzon annyit, az meg
árt.44 Öméltósága meredten néz rám* aztán hirtelen 
magához tér, megnyugszik és bevallja, hogy csakugyan 
sokat autózik, ezután nem teszi.

— Szép, szép, de honnét tudta tanár úr, hogy 
Öméltósága olyan sokat autózik?

— Mert ott láttam az ágya alatt — a soffőrt.

TAKKENDÚHÁZ
IV . ! K ig y ó -u c c a  é s  A p p o n y i- té r  s a r o k .  
(K lo t ild -p a lo ta )  s* n  T e le fo n  71-71.

Férfifehérnemúek, nyakkendők, nyúlszőrkalapok, 
raglánok és az összes úridivatárúk a legfino
mabb kivitelben. Kereskedők részére nyakkendők 
nagyban a legolcsóbban. A „Selyemszövóde 
r.-t.“ gyártmányaiból állandóan gazdag választék.
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Vicc,
amin a „száraz0 Amerika mulat
A newyork—csikágói Pacific-expresz- 

szen az egyik másodosztályú fülkében 
egyedül ül egy' utas. Az egyik állomá
son egy kövér ember lép a fülkébe. 
Hatalmas kosarát a régebbi utas feje 
fölött lévő hálóba teszi. Félóra múlva 
csurogni kezd valami a kosárból. A 
régebbi utas szeme fölcsillan és kéj
jel fogja föl nyelvével a lecsurgó ned
vet, abban a boldog tudatban, hogy 
pálinkát rejteget a másik a kosárban.

— Wutki? — kérdezi, miután meg
törölte a száját

— Nem! — hangzik a rövid válasz.
Félóra múlva ú jjá csurog valami, a

pasas ismét fölszívja a nedvet és kér
dezi:

— Wiski?
— Nem! Foxi! — válaszolja hideg* 

vérrel a másik.

Anglia elsülyed!
Hová költöztetik Londont?

Anglia elsülyed! Hogy mikor, az 
még nem bizonyos. Lehet hogy ezer, 
lehet, hogy már ötszáz év múlva. An
gliában már mentik, ami menthető. A 
birodalom fővárosa Dél-Afrikában lesz, 
ahová már a közeljövőben átköltöz
tetik Londont. A londoni ködöt zsá
kokban fogják Afrikába szállítani. A 
közismert udvarias londoni rendőrök 
és kalauzok Budapestre kerülnek to
vábbképzés céljából. A magyar rend
őrök és kalauzok fogják őket kitani- 
tani. A British-múzeumból a kisebb 
képeket a Jóreménység-fokára viszik, 
a nagyképeket Pestre szállítják. Ox- 
fordot kettévágják. Ox-ot szaláminak 
dolgozzák föl, Ford-ból pedig autó lesz. 
Maga a birodalom is kettéválik. A b - 
betűt a magyar kormány kéri el, mert 
a Bé-listánál már elfogyott a BL A 
birodalom többi része: az irodalom, a 
Petőfi-Társasághoz kerül Ott nagyon 
elkel. ---------«,---------

Aranyköpés
A férd  a tudását, a nő a tudatlan- 

sdgát kam atoztatja a szerelem ben.

A Borsszem Jankó 
egy milliárdot biztosit 
minden olvasójának!

A napilapok elkeseredett versengése 
arra késztet bennünket, hogy mi is 
beálljunk az előfizetőkért küzdők ál
dozatkész csapatába. Minthogy ma 
már minden lap duplán ráfizet az elő
fizetőjére, semmi sem tarthat minket 
vissza attól, hogy sokszorosan ne 
fizessünk rá a Borsszem  Jan kó  lelkes 
olvasóira.

Egy milliárd értéket
biztosítunk minden előfizetőnknek, aki 
megfogadja az alábbi gazdasági fő
tanácsokat:

1. Jelentsen be fizetéskép
telenséget és egyezzen ki
húsz percentre, ez megér 200 milliót

2. Ne legyen öngyilkos; a 
temetésen megspórol . ... 20

3. Inkább vegye el azt a pú
pos lányt, akit már régen 
magára akarnak lőcsölni ;
ez hoz leg aláb b ..............150 „

4. Ha pedig nős, váljon el,
ez pláne megér................ 150 „

5. Menjen luxusutazásra a
nyugati országokba ; ezen 
megtakarít a pesti élettel 
szemben évente.............. 200 n

6. Ne nyerjen bakkarán, ez
is jelent minimum ... _ 100 ,

7. Ne Írjon vezércikket Orgo- 
"ványról ; ezzel pénzbünte
tésben megspórol magának 50

8: Ne akarjon kormányfőta
nácsos lenni, ezzel is
zsebrevág............................  50 „

9. Barátnőjének csak annyi 
ruhát vegyen, mint a fele
ségének; ez is behoz ... 60 w

10. Keressen jövedelmező fog- 
. lalkozást a dolgozó Ma

gyarországon; no, ez is 
jelent évente legfölebb ... 20

Összesen : egy milliárd
Biztosításunk külön előnye, hogy 

forgalmiadómentes. Biztosítsa be ma
gát a Borsszem  Jan kó  tanácsaival!

Aranyköpés
A nőnek a rútságánál csak a tudd- 

kossága visszataszitóbb. /
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Szélmalom ellen nem lehet . . .

Bethlen-Don Quijote (Ripka-Sancha Pauzához) : Várj egy kicsit, szolgám ! . . .  Halasszuk el a támadást, mert ugyancsak 
veszetül forog a vitorla.

Pillanatfölvételek a pesti uccáról
A parfömös gyerek

A legújabb pesti specialitás a kávé
házi parfömös gyerek. Éjszaka, ha na
gyobb társaság ül -együtt egy asztal
nál, azon veszi észre magát a társa
ság valamelyik tagja, hogy parfőmöt 
permeteznek rája. A parfőmöt rend
szerint egy kis suhanc fújja rá a gya
nútlan vendégre. A kis csibész az illa- 
tositási művelet elvégzése után addig 
nem megy el az asztaltól, amíg mun
kájának honoráriumát meg nem kapja. 
A tiszteletdíj nem mindig egyforma. 
Néha pofonnal fizetnek a beparfőmö- 
zött emberek, de néha húsz-, sőt har
mincezer korona is üti a markát a vál
lalkozó szellemű sihedernek.

Egy főpincér mesélte el, hogy abban 
a kávéházban, ahol ő dolgozik, minden 
éjszaka megjelenik a parfömös gyerek, 
aki egy idő óta már nem is Pesten 
veszi meg, hanem egyenesen Párisból 
hozatja az illatszereket, nehogy a be- 
illatositott emberek bosszankodjanak a 
parfőm silánysága miatt Ezek után 
nemsokára már azon sem szabad cso
dálkoznunk. ha éjszaka borozgatás 
közben egy élelmes kis suhanc észre
vétlenül megberetvál bennünket

Kiss Antal mestersége
Az egyik uccasarkon hatalmas cső

dület vesz körül egy földön fetrengő 
embert, akinek szemmelláthatólag epi
lepsziás rohama van.

— Szegény szívbajos — hallatszik 
körülöttem.

— Miért nem hívják a mentőket? — 
kérdezi valaki.

— Persze, rendőr nincs sehol — 
hallatszik kórusban.

A szívbajos ember kissé fölemeli a 
fejét, a zsebébe nyúl és egy forgalom
ból kiment kétkoronást nyújt a hozzá 
legközelebb állónak ezekkel a szavak
kal:

— Éhes vagyok. Vegyenek rajta ke
nyeret.

— Szegény ember! Két koronáért 
akar kenyeret venni — mondják egy
szerre többen is.

Ki ezer, ki tízezer koronát ad a sze
gény szívbajosnak, aki hálálkodva tün
teti el a körülállók adományait kabátja 
rongyos zsebében.

Egyszerre megszólal egy távolabb 
álló:

— Jön már a rendőr! Előbb is mu
tatkozhatott volna — teszi hozzá dü
hösen.

Amikor a szívbajos meghallotta, 
hogy jön a rendőr, hirtelen fölugrott 
és a következő pillanatban már el is 
tűnt a közeli uccakereszteződésnél.

A szivaros
Tőzsdésemmel egy évvel ezelőtt be

széltem utoljára. Akkor tudtomra adta, 
hogy kosztpénztartozásom meghaladta

papírjaim értékét és emiatt eladta azo
kat. Égy év után tegnap láttam viszont 
egy kávéházban. O volt a szivaros. 
Egy csöppet sem volt néki kellemetlen 
a viszontlátás. Nekem annál inkább. 
De bármennyire kellemetlen volt is, 
tekintve, hogy elfogyott a cigarettám, 
kénytelen voltam tőle vásárolni egy 
pár darabot. Amikor fizetésre került 
a sor, ismét zavarba jöttem. Azon töp
rengtem: adjak-e borravalót vagy 
sem. Mini* kávéházi vendégnek, illett 
volna borravalót adni, de mint egy 
kliense a volt tőzsdésnek, nem adhat
tam néki. Úgy döntöttem, hogy nem 
adok, nem bántom meg, nem alázom 
meg. Volt tőzsdésemet a szomszédos 
asztalhoz hívták. Távozás közben hal
lottam, amikor ezt mormogta:

— Smucig fráter! (síi)

Április elején
— Ejnye, Gyuszi, milyen ügyetlen 

maga ! . . .  Ilyen szép tavaszi estén nem 
tudja, mit kell csinálni . . .

— Tudni tudnám, de attól félek Tériké 
maga nem örülne az újévi ajándéknak

V., Zoltán-ucca 16. Telefon: 18— 08.

.CHATEAU HUNGÁRIA ‘ különlegesség
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Húsvét Róm ában

A szociálista. — Nesze neked fekete ing, Duce!

Liliom és lapu
A Liliom leszólta a laput,
Mely a virágoskert sarkán lapult:
„Fehér testem ből ifjú mámor áraá,
Gyönyört lel nálam lepke- és  bogárhad  —
Te vén, te rút vagy! Hordd el sátradat!"

A Lapu szólt: „Igaz e vád; 
ö r eg  és  csúf vagyok. De Idád :
A sátram soknak enyhe árnyat a d :
Bágyadt bogárnak takaró a  leple 
S alám enekszik tépett-szárnyú lepke,"

SZAMOLÁNYI GYULA

Széder-esti
kérdések

Mért van minden ember
nek egyenes orra, csak a 
zsidónak görbe'?

Mért arcátlan a zsidó?
Mért nem tiltják be *A 

N é p ié t?
Mért van a zsidóknak 

karikalábuk ?
Mért szelte ketté Mózes 

a Vörös-tengert ?
Mért van numerus clau- 

sus?

Mért szabad a zsidónak 
marhazsírt használni ?

Ki volt az első inzolvens 
zsidó?

és feleletek
Hogy könnyen fölismer

hessék.

Hogy fölpofozhassák.
Hogy a zsidók is nevet

hessenek.
Hogy könnyen elkarikáz- 

hassanak a veszély elől.
Hogy még Zsirkay is ki

mászhasson belőle.
Hogy a zsidót kétszer 

pofozhassák : egyszer, mi
kor nem jut be az egye
temre, másodszor, mikor 
bejut az egyetemre.

Hogy embertársait meg
nyúzhassa.

Mózes, mert azzal a vál
lalkozásával, hogy népét 
az ígéret földjére vezeti, 
megbukott.

fi „naccságos tanfölügyelő"
(Jutalm at nyert a Borsszem  Jan kó  
adom a-pályázatán. B eküldte: Kabók  

G yőző)
Alföldi tanyai iskolákban hospitált 

az újonnan kinevezett tanfölügyelő. 
Nem is fukarkodott magas megelége
désének nyilvánításával, csak arra a 
fontos pedagógiai tankörülményre volt 
kénytelen fölhívni a tűkön álló tanyai 
tanító figyelmét: hogy a nebulók ne
velése céljából illik hogy a tanitó úr 
is megadja tanfölügyelőjének a neki 
járó titulust.

Jó Bárkányi Márton tanitó úr végre 
megértette, hogy egyéb hibát nem 
követett el, mint azt az egy főbenjáró 
bűnt, hogy a tanfölügyelő urat nem 
*.nagyságozta“ m e g ... Újra elöntötte 
a meleg és irulva-plrulva makogott. 
Ámde a tanfölügyelő úr nem volt oly 
kőszívű, amilyennek látszott; kegye
sen megveregette a remegő Bárkányi 
vállát és még vigasztalta is:

— Na, nincs semmi baj, tanitó úr* 
a jövő héten ismét erre járok, akkorra, 
remélem pótolni fogja a mulasztást.

Úgyis lett. Jó egy hét múlva kerü
lőjéből visszatérőben kiszáll* Bárká- 
nyiéknál a tanfölügyelő úr. Persze ez
alatt az intervallum alatt éjjel-nappal 
azon jártatta jámbor Bárkányi tanitó 
a szegény fejét, hogy a csorbát fé
nyesre köszörülje ki. Minden nap min
den óráján emlegette az iskolában, 
hogy a tanfölügyelő urat eztán így

kell megtisztelni: „Nagyságos tan
fölügyelő úr!“ A jófejű tanyai lurkók 
meg is értették ezt hamarosan. Ahogy 
belépett az osztályba a tanfölügyelő, 
kórusban fújták:

— Is-teen hoz-taa, naccsá-goos tan- 
fööl-ügyelő uhuúr!.-..

A tamolügyelőnek az első meglepe
téstől megnyúlt arcát pár pillanat 
múlva a megelégedés derűs mosolya 
váltotta föl. aminek láttára Bárkányi 
tanitó melléről mázsás malomkő poty- 
tyant le. Éppen a bibliából hallgatta ki 
a jövendő nemzedéket; nyomban- át
vette a könyvet a tanfölügyelő és kér
dezni kezdte az első padsorban ülőket.

— Meg tudnád-e nekem monda- 
kisfiam, mit mondott az Ur Ádámnak 
a paradicsomban?

Gubica Gyurka bátran fölpattan és 
kivágja:

— A zúr aszonta Ádánynak a pa- 
radicsonyba. hogy véres verejtékkel 
dolgozzál, naccságos tanfölügyelő úr!

— Hát te meg tudnád-e mondani, 
mit mondott Évának?

Tóth-Kása Matyi folyékonyan har
sogja:

— A zúr aszonta Évának a paradi- 
csonyba, hogy a kínok-kínjával szülj, 
naccságos tanfölügyelő ú r ! . . .

— No és te fiam, mondd meg ne
kem, mit mondott az Ur a kígyónak?

Kiskabók Pétörke így vizsgázott:
— A zúr aszonta a kélgyónak, hogy 

a hasadon csússzál-másszál a föld 
porában, naccságos tanfölügyelő úr!...

Aranyköpések
A férfiak a nőkről a rosszat csak fö l

tételezik, A nők mindjárt el is hiszik.

Az ostobák koldulják, az okosak  k ö 
vetelik a szerelm et.

•

A rossz nő mindig talál alkalmat, 
hogy rossz lehessen. A tisztességes
nek várni kell az első-k ín álkozó a lka
lomra. KARÁDI EMIL
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Dal
Mig lövőm  szeren cséjének kovácsa ,
A Tavasz együtt álmodott velem, 
Belesirtam  egy régi délutánba 
Forró könnyeid , első szerelem .
Fenséges, büszke, nagy füzekben égve  
M erengek régi em lékek felett. 
Ma-holnap már a szerelem nek vége, — 
Kisért az ő sz , az élet csöndesebb.
A rem ényeim nap-nyújtotta árnyak. 
Gyász. Á lom béli, hosszú körm enet — 
Eltikkadt, csókos, nyári éjszakákat  
A varzsarátba pernyedt ő s z  tem e t .^  

LAKOS ANDRÁS

Kedves Borsszem Jankó!
Olvasom, hogy  Lettországban zsi

dókat találtak. Legyen szíves meg
mondani, ezek a zsidók lettek vagy 
voltak? Miután voltra nem adnak a 
zsidók, erős a gyanúm, hogy ezek — 
lettek. ---------©---------

Britanniások egymás közt
— Hogy az a Léderer Gusztáv nem 

pályázott a hóhéri állásra ! . . .
— Na hallod, mikor olyan peche van, 

hogy éppen a pályája delelőjén derült ki 
róla egy kis inkorrektség ! . . .

'Ja * * J íí ű Jí* fr * *  fó

^ í| -

'tÿu - '&U

. W  / /

A BORSSZEM JANKÓ KABARÉJA
Vannak még lovagok

( Történik a lóverseny tér en. egy e le - 
gáns. minden kom forttal berendezett 
istállóban, közvetlen  a nagy dij le 
futása után.)

Mamlasz. — Odakünt most a tömeg 
Médit ünnepli, a nagy futam győzte
sét. Pedig én azt hittem: te jössz be 
elsőnek. Mindenki azt hitte. Nem saj
nálod, hogy lemaradtál?

Kisapám. — Nem. Médi méltóbb arra, 
hogy ünnepeljék, mint én, vagy akárki 
más. Ö arra született, hogy ragyog
jon, hogy körülrajongják. Ha őt ünnep
ük, az jobban esik nekem, mintha en
gem ünnepelnének.

Mamlasz. — Hát csakugyan annyira 
szereted?

Kisapám. — Szeretem? Az nem ki
fejezés. Imádom. Ha a karcsú testét 
a selymes szőrét látom, valami édes 
bizsergést érzek a szívemben. És^ a 
kecses, könnyed és mégis oly érzéki 
járása, a drága kis patái, a büszkén 
lobogó sörénye, a szemei, amelyekből 
úgy sugárzik: a tisztaság, ártatlanság.

Mamlasz. — Szó sincs róla, csinos 
kis dög.

Kisapám. — Megtiltom, hogy ezen a 
hangon beszélj róla! ö  nem olyan, 
mint a többi, akikkel nektek dolgotok 
van. Azokról beszélhettek ilyen hangon. 
De vele szemben még arra sem vagy
tok méltóak, hogy az ő szent nevét 
profán ajkaitokra vegyétek.

Mamlasz. — Bocsáss meg, én csak 
azt akartam mondani, hogy meg tu
dom érteni, ha szereted. Csinos forma, 
kedves a kicsike. Nekem is tetszik. 
Három hétig konflisló lennék érte.

Kisapám. — Ez jellemző rátok és

arra az ideológiára, amelyben ti éltek. 
Csak a test, a piszkos testi vágy. . .  
És a testtől nem látjátok azt, ami ennél 
nemesebb és értékesebb: a lelket. Én, 
ha éppen tudni akarod, nem is a testét 
szeretem. Sokkal inkább az ő diszting- 
vált, szubtiîis lényét.. A lelkét. (Na
gyot sóhajt.) Médi. . .  Médi. . .

Mamlasz. — Szegény barátom. So
kat szenvedhetsz... És mondd: ő 
semmit nem tud erről a te nagy sze
relmedről? Soha nem mondtad el neki?

Kisapám. — De igen. Tegnap. El
mondtam neki mindent. Kiöntöttem 
előtte a szívemet.

Mamlasz. — No és? Mit felelt ő?
Kisapám. — Azt mondta, hogy ő is 

szimpatikusnak talál. De szeretni nem 
tudna sem engem, sem senki mást. Ta
lán, ha tudná, hogy mindaz, amit el
mondtam. igaz és őszinte, talán akkor 
tudna viszontszeretni. Ha be tudnám 
valahogy bizonyítani, — azt mondta 
— hogy csakugyan annyira szeretem ...

Mamlasz. — Persze, a régi nóta. 
Mindegyik ezzel a szamársággal jön. 
Bebizonyítani a szerelmünket. . .  Hogy 
lehet azt bebizonyítani?

Kisapám. — Lehet. Néha lehet. Én 
például azóta már be is bizonyítottam.

Mamlasz. — Bebizonyítottad? Ho
gyan?

Kisapám (habozva): Nem tudom: el
mondhatom-e neked? A leghelyesebb 
volna, ha örök titok gyanánt magam
mal vinném a zordon virstligyár sötét 
ölébe. De úgy érzem: jól esne, ha 
valakinek elmondhatnám. És te bará
tom vagy. ígérd meg, hogy nem szólsz 
róla senkinek. Akkor elmondom.

Mamlasz (ünnepélyesen): Becsület
szavamra.

Kisapám (közelebb  hajol a másik 
fü léhez): Nos: tudd meg, miért lett 
első Médi a nagy futamban. Mert én 
akartam. Észrevehetted, hogy egészen 
az Utolsó húsz méterig én vezettem. 
Ekkor azonban ördögi ötletem támadt. 
Láttam, hogy Médi alig pár méterrel 
van tőlem elmaradva, míg a többiek 
mind jó messzire vannak mögöttünk. 
Én tehát egyszerre lassítani kezdtem 
az iramot, nem törődtem a tribünről 
felém harsanó buzdító kiáltásokkal, 
nem törődtem a zsoké ostorcsapásai- 
val, egyre lassabban futottam és az 
utolsó méterek előtt — hogy bizo
nyossá tegyem a Médi győzelmét — 
egyszerűen megállottám és így vártam 
meg, amíg ő befut a célba. így történt.

Mamlasz (bám ulattal): Barátom! 
Nemes lélek vagy. Igazi gentleman.

Kisapám (ábrándozva) :  Most már 
talán el fogja hinni, hogy szeretem. 
(Sóhajt.) M édi. . .  Médi. . .

Egy fogadó (a  tribünön): A fene a 
pofáját ennek a Kisapámnak. Minden 
pénzemet föltettem rá, mert a zsokéja 
azt mondta, hogy biztos tipp. És nem 
lemaradt az a ronda d ö g ...
_______  HALÁSZ IMRE

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

Csak néhány betű . . .
Egy körúti üzlet kirakatában ping

pong labdák láthatók s fölöttük egy cé
dulán ez olvasható:

Ping-pong-készlet
Kérdés: mi lesz a kiírás, ha ez az üzlet 

is csődöt mond.
IWai zs^jj — SuBd-SuBd
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Szenzációs újítás a bűntények kinyomozása terén
Tessék csak hidegvérrel végigolvasni!

Eddig úgy volt, hogy ha valahol 
mondjuk rablógyilkosság történt, akkor 
a rendőrség fogta magát és azonnal 
„kiszállt** az úgynevezett „helysziné- 
re“. Kiszállt és nyomozni kezdett s 
persze ebből mindig óriási galibák 
keletkeztek.

Az én módszerem sokkjai jobb és 
egyszerűbb, mert a spiritiszta-tele- 
pathikus fenoméneken s azok médiu
main alapszik. Ugyebár, legutóbb is, 
mikor az a gyilkosság történt, meg
jelent a rendőrségen Schenk I. (a nagy 
Senki!) telepathikus fenomén s ott 
előadta, hogy médiuma közvetítésé
vel sikerült beszélgetnie az áldozat 
szellemével, aki fölfedte előtte a gyil
kos kilétét s pontos személyleirást 
is adott róla. Eszerint a gyilkos egy 
alacsonybarna-középtermetű-szőke-nyú- 
lánk-vörös, kövér és öreges kinézésű 
fiatalember, foglalkozására nézve állás- 
nélküli, aki jelenleg megszállt terüle
ten — mondjuk Pozsonyban, Szeánsz- 
ucca 85 alatt Halandzsa Gyuri név 
alatt rejtőzködik. Mindezt pontosan 
jegyzőkönyvbe mondja a fenomén űr, 
ám a rendőrség? — A rendőrség csak 
mosolyog a dolgon s mikor Pozsony
ból a választávirat érkezik, hogy ott 
nincsen is Szeánsz-ucca, egyszerűen 
napirendre tér fölötte.

Állami fenomének
A drága és megbízhatatlan nyomozó

hatóságok helyett államilag képesített 
spiritiszta'-telepathikus fenoméneket s

alájuk rendelt szőke és barna, csinos 
médiumokat alkalmaznék, ezeket álla
mi feno-méntelepeken tartanám, ahol 
is a kezelésük módfölött egyszerű 
volna. Csupáncsak arra kellene vi
gyázni, hogy a tele-patikusok közé 
valahogy üres vagy féligtelt patikus 
ne keveredjék s naponta forró spiri
tuszba kellene fürdetni őket, hogy 
adott pillanatban mindig spiri-tiszták 
legyenek.

Mindenekelőtt kijelentjük, hogy holmi 
Országos Főfenoméni állásról senkise 
(Schenk I. se!) ábrándozzon, ilyen 
állás nem lesz. Minden fenoméntelep- 
nek egy-egy korlátlan feje lesz, szem
ben az eddigi nyomozó hatóságok kor
látolt fejeivel. Ezt a telepbeli feno
mének fogják maguk közül általános, 
egyenlő és titkos szavazással meg
választani s ez lesz a Kerületi Főfeno- 
mén, akinek az adminisztratív ügyek 
intézésében a médiumok által válasz
tandó Kerületi Főmédium, valamint a 
szellemek által saját kebelükben meg
választott Kerületi Főszellem fognak 
segédkezni.

A bünösségmérö szerkezet
Az a szerkezet, mellyel meg tudjuk 

mérni a tagadás és így a bűnösség 
fokát, azon alapszik, hogy a tagadás
ban lévő tettes minden hozzáintézett 
kérdésben úgynevezett „fogós** kereszt- 
kérdést lát s így arra nem a legegy
szerűbb és legkézenfekvőbb, hanem 
— megfeszített agymunka révén — a

Egy kis hülyeség
— Mi lesz, ha a néger megeszi az 

apját ?
—  ??
— Jóllakott.
— És mi lesz, ha megeszi az anyját is ?
—  ??
— Árva.

Összefüggés
Rendőr. — Maga ütötte el ezt az 

embert?
So ff őr. — Igen.
Rendőr. — Mutassa az engedélyét.

- Vájjon megy-e annyi keresztény 
zarándok Palesztinába, mint ahány 
zsidó Rómába?

legkomplikáltabb feleleteket süti ki. 
A készüléknek semmi egyebet nem 
kell tenni, mint megmérni a feleletre 
fordított agymunkát s megfelelő óra
szerkezeten bűnösségi fokokban je 
lezni azt. Tudjuk, hogy az agymunka 
nagyságának megfelelően a bal orr- 
cimpa térfogata félszer annyival növek
szik, mint amennyivel ugyanakkor a 
jobb Eustach-kürt nyílása szűkül s így 
tekintetbe véve a rekeszizom együtt- 
rezgési koefficiensét, sikerült a készü
léket akként összeállítanunk, hogy az 
úgy a tudományos, mint a gyakorlati 
követelményeknek teljesen megfelel.

Tegyük föl, hogy a bűnösre fölsze
reltük a bűnösség-mérőt s ennek meg
történtével kérdéseket intéztünk hoz
zája. Ezeket a kérdéseket hívószavak- 
nak nevezzük s minden ilyen hívó
szóra a készülékhez mellékelt táblá
zatban meg van állapítva a legegy
szerűbb (s így legkevesebb agymun
kával járó) felelet, vagyis válasz-szó, 
ami a bűnösség minimumát jelenti. A 
készülék azonban nem csupán a bű
nösség mértékét jelzi, hanem egy 
hozzákapcsolt pótkészülék segítségé
vel átszámítja azt büntetési fokokra 
is s így mindjárt el is Ítéli a tettest, 
ami fölöslegessé teszi a mai kompli
kált és drága igazságügyi szerveze
teket is.

Nincs fötebbezés!
Az így létrejött úgynevezett „gép- 

itélet** ellen fölebbezésnek természe
tesen épp oly kevéssé van helye, 
mint távoli névrokona, a nemrég 
divatban volt „népitélet** ellen.

LÖRINCZI BARNABÁS

HÚSVÉTI APRÓHIRDETÉS
AZOKAT A JÔLELKÜ ZSIDÓ CSA
LÁDOKAT. akik a saját húsvéti ünne- 
piiket megtartják, igen kérem, gondol
janak rám a nagytakarításnál és küld
jék el címemre a „hómec“-et. Cím: 
Sanyaró Vendel, Borsszem Jankó szer
kesztősége. Ugyanoda laskák is küld

hetők kávéval.

Technikai töprengés
— Vájjon az Elektromos Műveknél 

nemcsak áramot, hanem jellemet is
fejlesztenek?
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Újabb lelet a Csepelszigeten

Bethlen (Rakovszky Ivánhoz) : Benned már megtaláltam a balkezet, itt meg ki
ástuk a ballábat . . . most mehetünk nyugodtan tovább kormányozni.

4 toll,a tinta a papiros
— D icséretei nyert a Borsszem  Jan kó pályázatán

Elhihetem-é ?
Elhihetem -é. hogy szertefoszlott 
A holdsugárból font édes álom? 
Homályos erdők m élyibe vész el 
Az életút am : e  fén yes járom.

A lázas órák már multtá lettek  
Es takarnom kell mindenki elől.
Az én sikoltó nagy fájdalm am at:
Forró szél támadt észak s dél felől.

A szivem fölött, ott találkoztak.
Viharrá durvult a kedves játék. 
Sötétbe borult. alkonyba m élyedi. 
halottá vált a legszebb tá jék .

S kihűlő ajkad, karod közönye  
Az éjjel árnyát nagyra n öv e lte . . .  
Elhihetém -é: ez  lett a vége. 
hogy  ősz a tavaszt áta lölelte?

KESZTYÜSNÉ BALOG MARGIT------- 0--------

Kanóc Pista sírirata
(Jutalmat nyert a Borsszem  Jan kó  
adoma-pályázatán. B eküldte: Dr. hagy  

András. Tiszalúc)

Jó lovai voltak Kanóc Pista bátyánk
nak. Ez még nem lett volna baj, de 
az volt a bibi, hogy nagyon ijedő
sek voltak. Minden kicsinységtől meg- 
horkantak s aztán vitték a szeke
ret árkon-bokron keresztül, mint a ve
szett. Mondták is Kanóc bátyánknak 
sokszor:

— Ebbiil még baj lesz; túl kéne adni 
ezeken a dögökön!

De Kanóc bátya nem is hederitett 
az ilyen beszédre.

Egyszer aztán csakugyan megesett 
a baj. A lovak egy este megijedtek a 
gyepen a pöfékelő vonattól. A szeke
ret befordították a töltésárokba s Ka
nóc a lovak közé esett. Itt egyik ló 
úgy fejbe rúgta, hogy azonmód meg
halt. Aki pedig meghal, azt bizony el 
js temetik. Ez történt Kanóc bácsival 
is. A sírdomb elé azonban fejfát is du
kál állítani. Ezt is megcselekedte ha
lottunk bánatos özvegye. És minthogy 
az eset nem egészen mindennapi vala, 
a sírirat sem lehetett olyan, mint akár
kié; ki kellett abbul tűnni, hogyan 
esett a holt holta. Azért is ezt vésették 
a sírkövére:

Itt nyugszik 
KANÓC PESTA

Élt 32 éveket. Páros életet 9-et.
Csúnyául meghóttam, mert hát
A lú rúgott fejen;
Máskor vigyázok, hogy többet
Meg ne essék velem.

A futballista rémálma
— Borzasztó álmom volt az éjjel, 

mondja Kertész XVI., az Isnert center. 
Azt álmodtam, hogy barátságos mérkő
zésünk volt a fővárosi államra dörség 
sportklubjával és képze’jétek csak, min
den rúgásért hatóság elleni erőszak miatt 
letartóztattak bennünket.

Az európai hírű ősz iró új regényé
nek sikerétől visszhangzott a müveit 
világ. Milliók és milliók zengték dicső
ségét, csodálatos tehetségét, hatalmas 
tudását, elbájoló költészetét fölülmul- 
hatatlan fantáziáját A napról-napra 
növekvő diadal híre végre eljutott az 
agg mester Íróasztalához is amelyen 
a toll, a tinta meg a papiros még 
mindig úgy hevertek ahogyan az iró 
hagyta őket' amikor nagy munkája 
végére pontot tét*.

A toll büszkén szólt a sötéten hall
gató tmtához: *

— Hallod, milyen hires lettem egy
szerre?! Mindenki csak rólam beszél, 
rólam, a Mester to lláró l...

— Nono! — felelt a tinta — talán 
mégsem így áll egészen a dolog! Nél
külem sem te. sem a gazdánk nem 
jutottatok volna semmire. Enyém az 
érdem!

— És én?! — szólt ekkor csöndesen 
a papiros. — Rólam egészen megfeled
keztek?! Nem az én fehér mezőmön 
virágozVak-e ki a gvönyörü sorok?! 
Hiába van toll meg tinta, mines mű, 
nincs dicsőség nélkülem!

Nosza lett erre parázs vitatkozás! 
Egyszerre beszéltek, lármáztak mitida- 
hárman, a tinta fröcskölt dühében a

toll sercégevt haragjában a papír zize- 
gett-zúgott, mint a v ih a r ...

Ebben a pillanatban hirtelen be
libbent a szobába az iró ragyogóan 
szép fiatal felesége. Egyenesen az iró 
asztalnak tartort, gyors mozdulattal 
kettészelte a kéziratpapirt aztán de
rékon kapta a karcsú tollat s beleütve 
a tintába, szélsebesen szántani kezdett 
vele a papir fehér mezejére:

— „Édes Alfréd! A vén medve 
valami irodalmi bankettre megy ma 
este. Teljesen egyedül leszek egész 
éjjel. Nagyon vágyódom utánad. Jöjj 
okvetlenül, hogy ne epekedjen hiába a 
te hü G eorgette-d" 

összehajtogatta a papirt. borivókba 
zárta, hogy elküldje. aztán amily hir
telen jött, oly gyorsan kisuhant a szo
bából. . .

. . .  A toll a .tinta, meg a csonk i 
kéziratpapir némán egymásra néz Vek 
s többé nem v:tatkoztak . . .

Kertész Mihály (Szolnok)

Szelíd női gondolat
A polgárnőnek titokban a gróf az 

arisztokratanőnek titokban a sofför a 
férti. ZEA
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A harag rossz tanácsadó

vagyok.
— Szerencsétlen ! . . .  Hiszen az csupa bosszúból még képes 

lesz meggyógyítani !
-----------o-----------

Orgoványi plakát

Képviseletet a felsöházban
a felelőtlen elemek népes osztályának!

Éljen Héjjas Iván,
a felelőtlen társadalom jelöltje!

A tizezerkoronás mint fidibusz
K edves Borsszem  Jan kó! Griger Miklós papképviselő azt 

a merész állítást kockáztatta meg a parlamentben, hogy „Vá- 
zsonyi azoknak a kispolgároknak a prófétája, akik a bárokban 
pezsgőt isznak víz helyett és tízezerkoronással gyújtanak rá 
a szivarjukra.4* Hát kedves Jankó, ha egyetlenegy ilyen kis
polgárt mutat nekem a Terézvárosban, én a községi válasz
táson a Wolff-Griger-llstára szavazok, röviden: grigerli le
szek. Tisztelettel Inzol Vencel a Terézvárosból.

Üzleti csoda
Érdekes! Folyton azt hallom, hojry a kurzus csődbe került 

De a közüzemek vezetői még amiatt sem panaszkodnak, 
hogy fizetésképtelen. _______________

KÖZGAZDASÁG
A Mercur Váitóuzletl rt. köz

gyűlése elfogadta az igazgatóság által 
előterjesztett évi zárszámadásokat, 
amelyek 2^10.395 200 K n ereséget tün
tetnek föl. Elba ánozták, hogy a tar
talékok megfelelő dotálása után osz
talékul részvényenkint 6- 0 K (3 0 0 »  
fizettessék ki az előző évi 300 K 
(150° —kai) szemben. Az osztalékszel
vények e hó 1-étól kezdve váltatnak

be az intézet pénztáránál Budapesten, 
a Mercur Bank pénztáránál Bécsben 
és a Darmstádter und Nationalbank 
pénztáránál Berlinben.

A Gschwindt-féle szesz-, élesztő-, 
likőr- és rumgyár rt. közgyűlése az 
1924. üzletévre részvényenként 2),000 
K osztalék kifizetését határozta el. A 
szelvények a Kereskedelmi Banknál e 
hó 6-tól kezdve váltatnak be.

A  fa jv é d ő -k lu b b a n  
á p r i l i s  9 -tő l 1 6 -ig

v é r v á d m e n te s  m a c e sz o s  k á v é  k a p h a tó .  
U g y a n o t t  tré fi f a jb o r o k

M i e z ?
— A Bçrsszem  Jan kó  külön fejtörőié  —

m A k c i u s

bu 1 3
P É N T

(Beküldte: Darvas Róbert, Budapest. Jutalma: a Borsszem 
Jankó 1924-es évfolyama)

A Borsszem Jankó multheti számában közölt betürejtvé- 
nyek megfejtése sorrendben a következő: L Lakatfan lakás. 
2. Lelketlen lelkész. 3. Van már nékem, nem kell nékem. A 
Borsszem Jankó 1924-es évfolyamát Barna János Ferenc 
(Budapest, VIII., Bérkocsis-ucca 19) nyerte.

®  I SZERKESZTŐI ÜZENETEK ®
Kéziratokat és rajzokat nem küld vissza a szerkesztőség.
A Borsszem  Jan kó húsvéti szamát április 7-én . kedden  

zártuk le. — Megtaláló. Köszönjük. A „fág44-ot átvettük, a 
többit átengedjük a megtalálónak. — K. E. Egy-kettő alá nem 
érdemes. Mások hasábszám ontják az elmésséget névtelenül.
— sS. ízletesek a pászka-morzsák. — K. Gy. (Kaposvár.) Az 
egyik bevált. — D. R. Csattanósak, ha mindjárt régi is akad 
köztük. — Sy. — Ezt az ötletet már jónéhányszor földolgoz
tuk. — Főrend. Az önök dolga sem lesz addig rendben, amíg 
egy színházi főrendezőt nem delegálnak a régi főrendiházba.
— böki. Egy kicsit régies volt ezen a héten. — Vass J —f. íz
letes maceszt a népjóléti közüzem laska-gyárában kaphat. Ha 
nyolc napig rágja, Ehrlich G. G. is elhiszi Excellenciádról, 
hogy hithű filoszemita. — Hegedűs Lóránt. Gyoszta Isten! — 
Szabó Dezső. „Az elsodort falu44 után most Az elsodort „S ze
ged“ jön? Avagy: periculum in M óra? — Fajvédő. Lendvai- 
Lehner exliberális kollégánk azt dünnyögi a saját külön „Szó- 
zat44-ában, hogy mink a fizikai halálát kívánjuk. Erre csak az 
lehet a válaszunk: úgy éljen! — Több levélről a lövő  számban.

Felelős szerkesztő: Molnár Jenő 
Kiadótulajdonos: Borsszem Jankó lapkiadó r.-t. 

Igazgató: Szekeres Rudolf

M inden  takarékos asszony ezt vegye 
Kávéjába ezt tegye i

M inden doboz sarkában  
pörkölt szemes kávé v a n !

A lf»llnom»'>b minőn'* ! A leuflnonmkb niinÔHcic l

Minden kilogramban kb. 8000 K értékű)
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Képrejtvények
i. ii.

Beküldték : I. Juhász Miklós (Abbázia) 
II. Sápy Dezső (Kunhegyes)

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

1. 10 üveg Szent 
István duplamaláta- 
sör, a Polgári Ser
főzde gyártmánya 
(házhoz szállítva),

2. egy nagy doboz 
„Virágu-féle dessert.

3. egy nagy üveg  
»Oceán" lam es ,

4. egy nagy palack „Szentgyörgy- 
hegyi Pecsenyeboru (Püspöki 

uradalmi bérpincéből),

5. egy darab P. Márkus Emilia- 
arcápoló szappan,

6. két doboz (fe
kete és sárga)

7. két pár „Palmau 
gumisarok (férfiak

nak és nőknek),

8. két doboz „Samum-Altesseu 
cigarettahüvely és egy csomag

sodrópapiros,

9 . egy doboz

11. egy nagy palack „Rapidol* 
folyékony fémtisztitó szer,

12. a Borsszem Jan kó egy év
folyam a  (1917—22. évek),

13. Seiffensteiner Salamon ado-
máskönyve.

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

A Borsszem  Jan kó  14. (2984.) számában közölt képrejt
vények helyes megfejtése: •

I. A rend éber őre II. Intonál
Előfizetőink, akik a Borsszem Jankó multheti rejtvényeit 

helyesen fejtették meg és ajándékot kapnak, a következők: 
1. M eer Margit (Budapest. VIII., Teleki-tér 10), akinek tíz 
üveg Polgári Serfőzdéi Szent István duplamaláta-sört; 2. ür. 
Pataj Sándor (Budapest, V., Bálvány-u. 24), akinek egy nagy 
doboz „Virág44-féle dessertet; 3. Fried  Jenő (Budapest, VI., 
Szondy-u. 44), akinek egy nagy doboz „Óceán44 cukrozott gyü
mölcsöt; 4. Hajdú Zsigmond (Pápa), akinek egy nagy palack 
»»Szentgyörgyhegyi Pecsenyebor“-t; 5. Tiszaroffi m. kir. állam - 
Pénztári tisztikar, amelynek két doboz „Lion44-pasztát; 6. Szé
kely  Gyula (Soltvadkert), akinek két pár .,Palma44-gumisarkot; 
7. R édey  Jenő (Szeged, Polgár-u.), akinek egy üveg „Kossutli- 
rum“-ot; 8. Deutsch Jenő ( HatvanK akinek egy darab P. Már
kus Emilia-szappant; 9. W eisz Dezső (Baja), akinek két doboz 
♦♦Samum-Altesse“-cigarettahüvelyt; 10. Vas Miksa (Budapest, 
V., Lipót-körút 26), akinek egy doboz „Ovomaltine44-tápszert;

11. Tassy  Zsigmond jegyző (Kúnszentmárton), akinek egy üveg 
„Lysoform“-ot ; 12. Faragó Zoltán (Budapest, V., Sas-u. 29), 
akinek egy nagy palack „Rapidol44 folyékony fémtisztitó szert; 
13. Bem  Béla (Budapest, V., Lipót-körút, Club-kávéház), aki
nek a Borsszem Jankó egy évfolyamát; 14. Görög  Ernő (Tés, 
Veszprém m.), akinek a „Seifensteiner Salamon adomái‘4-t 
küldi meg a kiadóhivatal.

Tört darabok
(Jutalm at nyert a Borsszem  Jan kó adoma-pályázatán. 

Beküldte: Csergő Gyula, Budapest)
Egy kis bizományi iroda ajtaján ez a fölirat díszlett:

Töredékrészvényeket vásárolunk!
Tört darabokért magas árat fizetünk!

önagysága falusi libája, aki mint szobaleány rémiti az 
egész családot, olvasta ezt a föliratot és mélyen belevéste 
gyönge női memóriájába. Egy nap „véletlenül44 összetöri a 
nagy virágvázát, majd lelkendezve szalad a bizományi irodába.

— Nagyságos úr, mit tetszik adni ezekért a tört darabokért?

BARANGOLÁS A SAJTÓ-DZSUNGELBEN a
Korán kezdte.•.

„A Mai Nap44 április 2-iki számában Leirer Lőrinc-interjút 
közöl. A többi között ezt mondja Leirer bácsi a riporter szerint: 

„...m eggyanúsítottak engem 65 év es  szeplőtelen közéleti 
m űködésem  után . . . “

A Leirer-ügyről szóló nem csekélyszámú riportból eddig 
úgy tudtuk, hogy Leirer Lőrinc 63 éves. Ha tehát 65 éve 
működik a közélet terén, aránylag elég korán kezdte.

BORSSZEMEK
Ha húszéves korodig sem tanultad meg a férfit átkozni, 

akkor  — engedj meg  — nagyon csúriya leány lehetsz.

Az asszony az utolsó, a leány az első csókjának betege.

A csók  a leánynak elveszi az asszonynak visszaadja a 
nyugalmát. ETIENNE

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

H BORSSZEMjlNKÚ
hires régi évfolyamai megrendelhetők ■ 
kiadóhivatalban és a KULTÚRA kőnyv- 
kereskedésében, VI., Teréz-körút 5. u

Az 1917. é v f .... 75 00 0  kor. II Az 1920. é v f.... 75 00 0  kor.
.  1918. .  ... 7 5 0 0 0  ,  .  1921. .  ... 75000  .
.  1919. ,  „  7 5 00 0  ,  || .  1922. ,  75 00 0  .

Szakorvosi rendelő intézet
Budapest, VII., Dohány-u. 39. Rend. d. e. 11-1, d. u. 4-7.



A nagy leszám olás

Fölszállott a páva a V árosházára ,
Sok szegény legénynek szom orúságára

usvétí Ajándékok
hordozható bőröndgramofonok

legkellemesebb nyári szórakoztató
750 e z e r  k o r o n a

Szé p  v á r o s  K o lo z s v á r
énekfölvétele

Nóftás kapitány
legszebb énekszámai
Nalló« Am erika !
ének-és zeneszámai

Legsikerültebb föl vételekben 
g r a in of on-lia ii g lem ezek

Kaphatók a föelárúsítónál :
HANGSZER-O TTHO N

FEKETE MIHÁLY
gramofon- és hanglemez-osztályában

B U D A P E ST , Vili., JÓ ZSE F -K Ö R Ú T  9. SZ .

* Borsszem Jankó
e g y e s  ré g i é v fo ly a m a it  m a g a s  á r o n  m e g 
v á s á r o lju k .  A já n la to k a t  le v e le z ő la p o n  a  
k ia d ó b a  (V., M á r ia  V a lé r ia» u . 12) k é rü n k .

LEG F I N O M A B B
GYÜMÖLCSBŐL

A Pisti Lloyd-tártul at nyomdája, Budapest, V., Mária Valéria-ica 12. (Nyom dalt izgató MÁRKUS PÁL.)


