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A kis Jézuska: Jaj, Istenkém, azt hiszem, rossz helyen járok. . .  Én a 
Béke országát keresem.
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Saját rendeletének  
áldozata

Hogy fogadták Búd Jánost, mikar 
Génfbői hazajött — 'i

*;#3I

4

„így birtok ti." 
„Édes, anna

„Miniszterelnök

„Sárarany kö-

A hét legszemtelenebb vicce
Schwarzkopf Pestre jön és meg 

akarja nézni a parlamentet Véletle
nül a miniszteri kapun akar bemenni, 
de a fxyrtás rákiabál:

—- Itt csak a miniszter uraknak 
zabod bemenni.
Schwarzkopf egy fnllamUig gomlok-

kozik, azután sértődött hangon 
mondja:

— Hú és honnan tudja maga, hogy 
én nem vagyok egy miniszter!

KARÁCSONYVÁRÁS
Az Ég Urához felfohászkodom:
Uram, ez nem az én karácsonyom!
Az Isten-ember nem ma született.
Nem így képzeltem ezt az ünnepet.
Olyan hazug* most fény, maftf&fTttmr, *
A bibliai pásztor éneke ..
S oltárlépcsokre hullva zokogom:
Nem ez, nem ez az én karáSoKS^Ín'T
Nem ez, nem ez az én karácsonyom! 
Tarlott mezőkön árván bujdosom . . .  
Amerre járok, szívtépő, komor,
Bántó vigasság — vad halotti tor 
Koldusrongy talmi csillogás alkati 
Ármány, gazság, bűn diadalt arái 
S a lelkek mélyén gyom hajt, —

[gyatra gyom.
Néni ez, nem ez ,aẑ  én karácson^ofq^^

Xem eZ nem ez aaTen Tkarácsonyom^-^* 
Tépett vitorla leng az árbocon —
Sehol; hit, érckar, hősi lendület,
Egy férfi-tett, egy biztató tünet 
Nincsen próféta, nincsen Messiás,
Ki megfujná az intőjelt : Vigyázz!
És átsegítne szennyhullámokon. >—
Nem ez, nem ez az én karácsonyom!

II törvény nevében

'felszólítom a naccságát, hogy "Azon
nal öltözzék fel legelegánsctötmn 
HOLZER, Kossuth Lajos uccai divat- 
áruházában. . v

Vargha lm re pénzügyi államtitkár: 
Ezt a stemplit még Blumenstein se 
mossa le!

Mindenki Bethlenről ír
Újabban egymásután jelennek meg 

a Bethlen Istvánról szóló könyvek. Ez 
a Bethien-kultusz arra bírta a kiadó
kat, hogy a régebbi könyvek címét is 
átkereszteljék. Ennek illusztrálásául 
az alábbi katalógussal szolgálhatunk:

Ambrus ZvUán: „A BethJen-dinasz- 
tia.”

Bíró Lajos: „Fotel Imperial.4'  •
Csathó Kálmán: „Te csak cigaret

tázz, Bethlen."
Heltai Jenő: „Az utolsó chochém.44
Herczeg Ferenc: „Fenn és Beth

len."
Knnvthy Frigyes:
Kosztolányi Dezső: 

mandátumot?44
Molnár Ferenc: 

úri divat."
Móricz Zsigmond:

zépút."
Szabó Dezső: „Csodálatos élettar

tam."
Szomory Dezső: „Pistike drága 

gyermek."
Zilahy Lajos: „Csak őrá süt a 

naj>."

Nem ez, nem ez az én karácsonyom! 
Lidérces* fény gyűl barna lápokon.
S a kékes lángnál dib-dáb emberek, 
Mint a részeg lepkék táncot

[lejtenek —
Óh, szörnyű látvány: g^ ^ b a n  hetyke 

[tánc,
Vigadva sírba omló, új Bizánc; 
Imádott, vétkes, büszke városom —- 
Nem ez, nem ez az én karácsonyom’

Ahogy a rom ánok  
cá fo ln a k . •.

Az Ég Urához szárnyal énekem: 
'Uram! óh, hozd el, hozd el már 

[nekem
A várva-várt csodáttevo napot.
A betlehemi fénylő csillagot —
Rút hangzavarban: tiszta, lágy zenét; 
Megértés, Béke boldog ünneoét. 
Melyről csak titkon, félve álmodom .\ 
Ez, ez lesz majd az én karácsonyom!

Vályi Nagy Géza*

Mikor hercegprímás lett Csernoch, 
Azt irta a Borsszem Jankó: 
Mein Liebchen, was wjjlsl -dhi 

thekrR' noch?
Most, hogy utóda Szapucsek, ' 
Örömmel kiáltjuk: Hr H dicsek !

Flegma
— Vigyázzon, uram, a kalapomra

ült!
— Na é s ? . . .  Talán 

menni ?

i  A Rádió Orient jelenti: A külföldi, 
de főleg a magyar sajtóban elterjedt 
álhírekkel szemben kijelentjük:

1. Nem fele] meg â  valóságnak az, 
hogy a román diákok kifosztottak a 
nagyváradi kereskedők üzleteit. Az 
igazság az, hogy a jószívű román 
diákok nem akarták, hogy a nagy
váradi kereskedőknek esetleg nyaku
kon maradjon a karácsonyra felhal
mozott árutömeg.á^ Nem igaz az, hogy a cjiákok 

zsinagógát leromboljak. Az 
igazság az, hogy a zsinagógák falai 

mpst is láthatók,.
5. ^em  igaz’ az, hqgy a, katonáig 

téttehiü nézte a rombolást. Az igaz
ság ai, hogy minden igyekezetükkel 
azon voltak, -hogy a rend fejreálljoh.

4. Nem igaz az, mintha eUentrtion- 
dásba keveredett volna Dúca belügy
miniszter azáltal, hogy először a ĉső
cselékre fogta a rombolást, később 
pedig beismerte, hogy a diákság rom
bolt. Ebben nincs semmiféle ellent
mondás, mivel soha senki nem állí
totta azt, hogy a román diákság bepi 

a» csótjielék.
. 5 ,  Végül különösen nem igaz az, 

ogy Tatarescu államtitkár, széfne- 
á ttár a loptak a román diákok. IJz aX*

f

— VÁJJON ÖRCL-E KLKBELS- 
BERG, HOGY ROMÁNIÁBAN NEM 
ö  A KULTUSZMINISZTER?

án mát .el aká^^^^^nszedett hazugság vbltakejjp
>m szorul, hiszen efctA 

- tudja, hogy ahol egy román
s f i  WWtikiLí <anr ott más emberfia hem
F ' ?

Praktikus Indítvány
• Nagy orvoshiány lehet itt Magyui - 

országon. ‘ Ezer munkás biztosító-orv«*i 
állásra mindössze csák tízezer pályá
zat érkezett bç. Mégfci cs«yk szanorí- 
*taui kéne afcokat Az-- egyetemeket !

Allatvasaron
— Jó állása van ennek a szamár

nak.
— Ugyan, melyik szamárnak nincs 

jó  á llá sa? !...
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A Benczur-Társaság kiállításáról

REB MENÁCHEM 
CICESZBEISZER 

SZÖRNYŰ ÁTKOZÓDÁSAI
—  Lógjál te o 

karácsonyfán o 
korá csőn y fa -d isz 
helyén!

—  Fényes kül
sőségek küzt nyíl
ja meg o jég- 
/tálja tealattad!

—  Ledjél te ole- 
jan takarékos,  
hoilj még o per
ceid is led jenek 
megszámlálvo!

— Kapjál te edj hólapátoló állást 
l>ont akkor, omikor bevezetik o hóol
vasztó gépeket!

— Edj vasúti katasztrófa leirásá- 
bul tód jón meg o világ, hodj te oz 
expresszen szoktál otazni/

— Ledjél te edj szenvedéljes do- 
hángyos o mai drága dohángy-árak 
mellett!

— O te e ton frizuráé anyósotl tán
colja o farsangot végig és folton oz- 
tot énekeljen, hodj: ,jsos< holunk 
meg?'

__Tonáljál te mindennap o levesed
be edj tiszteletet parancsoló ősz haj
szálat!

—  O hadikulcsün-valorizálás ledjen 
0 te ed jetim  reménységed!

A legfőbb teendő
— Mondd meg, Fekete Péter, mit 

kell tennünk, ha azt akarjuk, hogy a 
mennyországba kerüljünk? — kérdi a 
nebulót a tisztelendő úr.

— Hát mög kö halni, — vágja ki 
a falusi diák.

Életmentés után
Aggszúz (akit a vízből egy fiatal

ember mentett ki, magához tér) : Hol 
van életem megmentöje? Hadd ölel
jem a szivemre!

Egy hang a tömegből: Késó, kis
asszony! Már elmenekült.

r VEGYE MEG
A

MAGYAR
H Í R L A P
KARÁCSONYI

S Z Á M Á T !A

Jobb a tájvédelem  !
Romániában tudvalévőén liberális 

kormányzat dühöng. Sokan azt mond
ják, hogy ennél még egy fajvédő- 
kormány is jobb lenne, mert össze
hasonlítva a két rendszert, kitűnik, 
hogy

fajvédő kormány 
alatt

verik a zsidó diá
kokat az egyete
men ;

eltűnik néhány 
zsidó diák kalap
jai
legföljebb a ..Pá

rizsi kirakat” el
len tüntetnének a 
liákok;

nacionalista és 
*ot'inÍ8Zta köffö- 
n yegbe b u rkolóz-
nak ;

a zsidó diákok 
sokszor a csillago
kat látják;

tüzes csóvákkal 
gt/ujfogatják a ke
délyeket.

liberális kormány 
alatt

megölik a zsidó
ka t, aká r diákok, 
akár nem;

eltűnik né hát: y
ékszcriizlct kész
lete;

a nugyváradi és 
kolozsvári kiraka
tokat rabolják ki;

zsidó templo
mokból elrabolt 
imakö ̂ nyékbe 
burkolóznak ;

a zsidók már a 
csillagot se látják, 
mert azt is lelop
ják az ajtófélfá- 
ról;

tüzes csóvákkal 
gyújtogatják a 
zsinagógákat.

A különbségből láthatjuk, hogy a 
román liberalizmus ellenségeinek tu
lajdonképpen igazuk van.
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Borsszem Jankó a színházban

EGY NáSZÉJSZflKA KÖVETKEZMÉNYEI
avagy: A PÉLDA RAGADÓS

A Belvárosi Színház uj darabjának hatása alatt tömeges jegyváltások 
vannak a színház pénztáránál

Messager és Hennequin zenésvigjátéka 3 felvonásban — Az osztrák- 
magyar operettszerzök okulására

FORDÍTOTTA: MOLNÁR JENŐ
Karmester: Vineze Zsiga — Díszlettervező : Leonardo de Vincéé Marci 

Rendező: (hadd pukkadjon az a Karlheinz!) GAÁL BÉLA
I. FELVONÁS

Gázon egy amerikai milliárdos 
maszkjába öltözve jachtján Párizs
ba érkezik. Első dolga, hogy ráparan
csol darabszerinti feleségére, Honthy 
Hanukára, hogy kizárólag csak ősz 
parókában és kék szemüveggel mu
tatkozzék az emberek előtt, mert ha 
a francia direktorok meglátják szőke 
haját és kék szemét, rögtön elhappol
ják Beöthy Lászlótól. Pehhére azon
ban Delly észreveszi Honthvt" paróka 
nélkül és ahogy ezt már o szokta, szó 
nélkül beleszeret.

II. FELVONÁS
Gózonék jachtja összeütközik egy 

Sándor nevű Hajá-val s így kényte
lenek az éjszakát Delly kastélyában 
tölteni. Berkyy aki Julia szobalányt 
alakítja, hogy összekösse a kellemest 
a haszontalannal, mindenáron rá 
akarja venni Honthyt, hogy csalja 
meg Gózont. Honthy habozik, de 
Delly most is Júliára hallgat és el
énekelve a „Minek a barna énnekem, 
mikor én a szőkét szeretem” című 
dalt, ezen a címen forszírozni kezdi 
azt a kis házasságtörést. Mit nem 
tesz meg egy színésznő a siker érde
kében? Honthy megadja magát sor-

Program
— Szervusz, Sárikám. Mit csinálsz 

holnap?
— Délután egy lakodalomban va

gyok, utána pedig megnézem a Xász
éj szakát.

A Belvárosi Színház előtt
Két pesti lány beszélget.
— Na, mit szólsz drágám, a da

rabhoz?
— Kifogásom van ellene. Hallod, 

egy Xászéjszaka, amely csak három 
és fél óráig tart!

M ersz-e Falud!
a Belvárosi Színház operettszen
zációja után francia operettet ját
szani ?

Kedves Borsszem .Jankó !
Azt mondja Gombaszögi Frida egy 

ismerősének :
— Mostanában sohasem fordul elő 

velem, hogy egy levelet napokig a re- 
tikülömben hordok.

— Hogy lehet ez?
— Mindig a „Postáskisasszony” -ra

gondolok.

sának, amit abban a percben éppen 
Delly képvisel. De ezt, a zsúfolt néző
tér legnagyobb sajnálatára, eltakarja 
a diszkréten lehulló függöny.

III. FELVONÁS
A közönség még mindig a II. fel

vonás fináléjának hatása alatt áll és 
h»ioa énekli Honthy, hogy „Csak 
egyszer . . meg akarják ujráztat- 
ni Dellyvel való jelenetét. Delly végül 
is, mint vérbeli színész, a tapsokra 
természetesen ismétel. Mire a néző
téren levő bakfisok nagynehezen le
csillapodnak. Ekkor azonban megjele
nik Gózon, aki mit sem tud az egész
ről. A színház fővilágosító mestere 
persze fővilágosítja, mire Gózon Mol
nár Jenőnek, a fordítónak segítségé
vel hátat fordít Honthynak és Julia 
szobalány karján visszatér igazi csa
ládi életének berkybe. Hanuka a 
nagy boldogságtól, hogy Dellyje lehet 
úgy olvadozik, mint egy hanuka-gyer- 
tya. Most már csak a nászút van 
hátra, de mivel a Belvárosi Színház 
legalább júliusig minden este a Nász
éjszakát fogja játszani, a fiatal pár 
legfeljebb csak a kétszázadik Nászéj
szaka után mehet nászútra.

(H. F.)

Vezér-vicc
A Belvárosi Színház ragyogó sike

rű operettje Makai Emilnek, a nagy
nevű poétának emlékét idézte föl. 
Egy kritikus ugyanis végignézte a 
Nászéjszaka előadását. Felvonás köz
ben azt kérdezi tőle Beöthy László, a 
„vezér” :

— Hogy tetszik?
— Nagyszerű. A francia operett 

fénykora ez. És az a Molnár Jenő úgy 
versel benne, mintha Makai lenne.

— Pedig szegedit — mondta moso
lyogva Beöthy.

Primadonna-ünneplés
A vidéken vendégszerepló művész

nőt a helyiérdekű aranyifjúság szál
lítja haza. Bár csúnyán lucskos az 
ucca, kifogták a kocsijából a lovakat. 
A primadonna módfelett meg van 
hatva.

— ö, uraim, ez a megtiszteltetés...
— Tetszik tudni: ilyen időben mu

száj kímélni a lovakat, — volt az ud
varias válasz.

A Borsszem Jankó legközelebbi 
száma 1928 Jan. 1-én Jelenik meg

Petőfi Sándor pályázatai 
Hz Est hirdetési versenyében

Az Esf-lapok hirdetéspályázatai 
között véletlenül Petőfi Sándor pálya
munkáit sikerült felfedeznünk. Nem 
várjuk meg, amíg a pályázat lezárul, 
hanem már most közöljük Petőfi 
Sándor pályaműveit, amelyek egyike- 
másika talán díjat is fog nyerni.

Egy borpince hirdetése:
Milljom átok! Bort a billikomba, 
Rcr+igítöy mámorító püspöki ura

dalmi szemelt bort. 
Mely keservet és bút martalékul 
A felejtés örvényébe hord.

Egy porcellángyár hirdetése:
Jaj a hátaniy jaj, a hátam 
Oda vatiy
Szomszéd bácsi valódi Krausz-féle

nádjK^olóva'.
Ki porolt a csúfosan.

Egy gyufagyár hirdetése: 
Befordultam a konyhára 
És valódi svéd gyújtóval 
Rágyújtottam a pipára . . .

Egy virágüzlet hirdetése:
.4 saját kertészetünkben termelt

i'irágnak
Megtiltani nem lehety
Hogy ne nyílj ék, ha jö a szép kikelet.
A Légiforgalmi vállalat hirdetése:

Elmerengek gondolkodva gyakran 
S nem tudom y hogy mi gondolatom

ran,
Átröpülök a Légiforgalmi három

motorosával
Hosszában hazátnon
Át a földöny az egész világon.
Egy cérnagyár és egy optikus közös 

hirdetése:
.4 küszöbön guggol Sári nénif 
Guggol s nem áll. nem akar wór nőni, 
Van nyergeire Zeiss-pápaszemmel

orra
Elszakíthatatlan ..Hattyú* cérnával

varrogaty
Tán szemfödöjét varr ja.

Egy házasságközvetitő hirdetése:
Ezrirel terem a fán a meggy 
Felségem , (akit Hororitz irodájá

ban ismertem meg) 
Van nekem csak egy.

Egy tükörgyár hirdetése:
Falu végén kurta kocsma.
Oda rúg ki a Szamosra.
Meg is látná magát benne,
Ha Schtcartz-félc tükröt venne.

(Palásti.)

n á s zéjs zu k h

ouvinosi szm hizbbh
J I s i e z ó n  le in a ifB fc h  eseménye j

HONTHY
BERK Y LILI GÓZON GYULA 

DELLY FERENC



34. szám B o r s s z e m  j a n k ó 5. oldal

Kritikusok a kritikáról
VI. Sebestyén Károly

(Sebestyén Károly e jnllanatban 
nem kritizálhatja a kritikát, mii'el 
épp most jelent meg Summa Vitae 
címen egész életét összefoglaló müvef 
amelyről kritikus-kollégái olyan egy- 
öntetö elismeréssel írtak, hogy kriti
zálni ezeket a kritikákat igazán nem 
lehet. Különben Sebestyén nagyon 
szerencsés ember, mert mint író, 
nem kell félnie, hiszen 6 az írók kri
tikusa, mint kritikus pedig szintén 
kiváltságos helyzetben van: ö a kri
tikusok tanára.)

PARLAMENT SZÍNHÁZ
Monsieur Sans-Gène 

(.4 szókimondó uraság) 
Valorizációs végjáték végtelen 

felvonásokban.
A gêne-ben Bud János tűnik ki. 

Elnapoleon szerepét Bethlen Ist
ván játssza.

Művészeti utók líra
— Mit szól hozzá? A pesti Kossuth- 

szobor mellékalakjait Pöstyénbe szál
lítják.

— Miért?
— Mindegyik arról panaszkodott, 

hogy: szobor vagyok, de fáj minden 
tagom.

Kihez van szerencsém?
A körúti transzparensek kápráza

tos fényességében jött felém és meg
szólított:

— Nincs önnek szüksége fára?
Az idegent még sohase láttam, de

hangjának különös muzsikájából min- 
gyárt sejtettem, hogy csakis angyal 
lehet, aki a szent estén karácsony
fával akar megörvendeztetni engem.

— Köszönöm szíves figyelmét. — 
feleltem meghatódva és földi szokás 
szerint illően bemutatkoztam.

— Oh, én ismerem önt, — lelken
dezett az angyal, — hiszen olyan 
közeli lakik hozzánk.

— Valóban, a hatodik emeleten, — 
rebegtem elbűvölve és hogy kételyei
met eloszlassam, rögtön megkérdez
tem:

— Ön, ugyebár, angyal?
— Eltalálta. Angyal vagyok.
— Azonnal megéreztem. De külön

ben is az ember ezekben az áhitatos 
órákban tele van miszticizmussal. Ha 
szabad érdeklődnöm, mikor méltóz- 
tatott leszállni?

— E percben.
— Most?
— Igen. A hatos villamosról.
Ez kissé lehűtött.
— Úgy látszik már odafönn is 

ismerik a földi vicceket, — jegyez
tem meg bizonyos csalódással, mert, 
hogy* őszinte legyek, egészen máskép 
képzeltem a mennyei humor megnyi
latkozását.

— Szóval szállíthatom.
— Oh persze . . .  persze. Rendkívül 

boldoggá tesz, ha rideg otthonomba 
egy kis meleg fénysugárt varázsol...

Az angyal a zsebébe nyúlt:
— Akkor írja ezt alá.
— Mi ez?
— Megrendelő-ív. Csak firkantsa 

oda a nevét. A címét már tudom.
Odafirkantottam.
— És most Isten vele. Holnap es

tére megkapja . . .  Hopp, most jut az 
eszembe, bükkfát akar vagy akácfát?

— Micsoda? Hát nem karácsony
fát kapok?

— Dehogy. Tűzifát.
Kezdett körülöttem forogni a világ.
— Az angyalát! De hát kihez van 

szerencsém?
— Angyal Mór tüzif akereskedő 

vagyok. Ráér a számlát holnap is ki
fizetni.

DYMI

Kritikusok a kritikáról
VII. Rajna Ferenc

tam. A szerző és a kritikus két anyá
tól született. Nem tudomt melyiket
szeressem.

A t. Há z folyosóján
Két ellenzéki beszélget :
— Nem tudod, mért nem fogadta 

el a pápa a kormány hercegprímás
jelöltjeit?

— Mert a kormány még ezen a té
ren is pápább akart lenni a pápánál.

Szarka úr másodszor nősült. 
Azt kérdezi a hatéves kislányától :

— .Va, Évike, hogy tetszik az 
új anyukád?

Évike az orrocskáját húzza:
— Nem valami nagyon. Leg

közelebb majd én választok egyet 
neked.

KARÁCSONYI VÁSÁR
Beszélgetés Komlós Sándor András- 

sy úti úridivatüzletében.
— Na, milyen a karácsonyi vásár

ja, Komlós úr?
— Ha én azt tudnám!
— Mi az, hogy nem tudja?
— Annyi vevő van mindig az üzle

temben, hogy én kiszorulok.

■  ■  ■  é v e s  jubileum i^2  g  J  Mf l *  A ü  karácsonyi száma

Fizessen már most elő, hogy házhoz szállítva meg
kaphassa az újságírásnak ezt a szenzációs müvét.
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Ha ma megrendeli, az ÚJSÁG nyomban megindítja a lapot 
és biztosítja magának a páratlanul remek jubiláris ajándékot
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AJÁNDÉKOZÁS. Karácsonykor 
különösen erős mértékben dúló tÖ- 
meghisztérie.

ANGYAL. Abban különbözik a 
többi nőktől, hogy karácsonykor 
nemcsak nőtlen embereket, de a nősö
ket is adósságba rántja.

B a z i l i k a . Ide járnak éjféli mi
sére a lipótvárosi bárók, baronesz- 
szek, bankvezérigazgatók, kormányfő- 
tanácsosnék és egyéb gazdag Kohnok.

C sil l a g -
s z ó r ó .

Karácsony
kor a ka
rácsonyfán 
fordul elő. 
Az év többi 

napjaiban 
egyetemi 
igazolta

tásoknál.
D iós-

BEJGLI. Elvétve látható a mákos
bejglik tömkelegében. Minden vendég 
erre spórol.

E b é D. Orvosok karácsonyi aján
déka. Mindenki betegre eszi magát, 
úgyhogy a szegény orvos is keres 
mellette.

FENYŐFA. Abban különbözik a 
többi fától, hogy karácsonykor ün
nepi cikk gyanánt szerepel. Dús 
lombjai vannak, amelyekre cukrot és 
ajándékot szokás tenni. Nagyon sok 
megy rá. Sokszor rámegy a család
apák kéthavi jövedelme.

G a LLÉR. Olyan férjek kapják 
ajándékba, akik már annyira elké
szültek a karácsonyi ajándékok vá
sárlása folytán, hogy se ingük, se 
gallérjuk.

H a L. Karácsonyi eledel. Szálkáin 
könnyen meg lehet fulladni. Zsidók 
— a bajtársak élénk fájdalmára — 
nem eszik karácsonykor.

HÁZIBA
RÁT. Sab
lonos meg
lepetés. Ez
zel lepi meg 
némely férj 
a feleségét.

HÓCIPŐ. 
Az év töb
bi napjai
ban egy 
ronda hol

mi. Karácsonykor ajándéktárgy. 
Többnyire ezzel a mellékgondolattal

veszik a megajándékozandónak: Hal
jon meg hócipőben!

IRIGYSÉG, a  karácsonyi ajándék- 
tárgyak kiosztásánál fellépő beteg
ség neve.

J á TÉK. Gyerekeknek szokás venni, 
noha megvenni sokszor egyáltalában 
nem gyerekjáték.

JEGYGYŰRŰ. Karácsonykor aján
dék, pünkösdkor csapás.
. K a r á c s o n y f a á r u s . a  kará-
csonyi fosztogatók előőrse.

L lB A . Kormányfőtanácsosok ezt 
eszik karácsonyesti vacsorákon a 
hagyományos hal helyett, hogy a 
múlttal szemben is lerójják tartozá
sukat.

N ekem
l e g y e n

MONDVA. 
Karácsonyi 

kifejezés, 
amit akkor 
használnak, 
ha arról 
esik szó, 

milyen 
ajándékot 

kapott —
mondjuk — Titkos Ilona.

M a k o s b e j g l i . Karácsonyi tész
tafaj. A Diósbejgli ellentéte. Te
kintve, hogy senki sem szereti, ebből 
csinálják a legtöbbet.
O cC A SIO  vagy: áremelkedés. Kará
csonyi vásár idején árleszállításnak 
hívják.

ORDENÁRÉ. Azoknak az ajándé
koknak a minőségére mondják, ame
lyekkel a gazdag rokonok lepik meg 
a szegény rokonokat.

Ö r ö m .
Karácsonyi 
ajándék 
kibontása 

előtt mu
tatkozó ér
zés. Köny- 
nyen páro
log. Az 
ajándék ki

bontása 
után sok
szor telje
sen elpáro
log.

P é n z . Fontos tárgy. Csak ennek 
ellenében lehet megbízásokat adni a 
Jézuskának ajándéktárgyakra vonat
kozólag.
S MONCA. Lásd: Feleség részére 

vásárolt ajándéktárgy.
SMUCIG. Azokra a szegény fér

jekre mondják feleségeik, akik nin
csenek abban a helyzetben, hogy ne
jüknek is olyan értékes tárgyat tud
janak venni, mint a barátnőjüknek.

TAKARÍTÁS. Gazdasszonyok ka- 
rácsonyelötti járványos betegsége.

TAKARÉKOSSÁG. Elutazni a ka
rácsonyi ünnepek előtt.

Ú jság .
Karácsony
kor meg
jelenő több
kötetes mű, 
amit gyor
san olvasó 
egyének né
ha már fél
év alatt ki
olvasnak.

V EVŐ.
Karácsonyi vásárokon az áldozat 
neve.

Z ai ,OG. Karácsonyi ajándéktár
gyak ünnep utáni ta'álkozóhelye.

ZSIDÓ. Tőle szerzi be a Jézuska 
az ajánkélu.it. (Henz)



34. szám Ë O R S S Z È M  J A N K Ó 7. oldal

A Szeretet ünnepén

A Borsszem Jankó 
karácsonyfája

A Borsszem Jankó ez érben sem 
feledkezett meg az ö kedves híveiről, 
akiknek ezennel a következő krisz- 
kindliket nyújtja át:

ANDRASSY Gyulának folytatóla
gos kimaradási engedélyt a t. Házból;

BETHLEN Istvánnak egy heréig 
kis ellenzéket, mert ebben úgyis 
szükséget 'Szenved;

BILLER Irénnek Rátkai Márton 
hitele* szii \etési bizonyítványát ;

BÚD Jáyiosnak az összes adóala
nyok forró imáját;

ECKHARDT Tibornak egy erdélyi 
zsidó hátából hasított imaszíjjat;

FALU Dl Jenőnek egy villámhárí
tót, ha netán nála is beütne valami;

FEDÂK Sárinak Flammarion )tá
ros csillagászati munkáit;

GÖMBÖS Gtrulának Xagyváradon 
zsá kmányol t Chan uka-gyert yáka t,
Cuza tanár ajánlásával ;

HEVESI Sándornak egy nyugoilt 
na ftot;

KLEBELSBERG Kunónak Serédi 
Jusztin hercegprímás életnagyságú 
fény keltét;

LAKATOS Lászlónak az olasz iro
dalom kis kézikönifrét. Erdős Renée 
dedikációjával;

MOLNÁR Ferencnek a Budapesti 
Ellendrukkerek Klubja”  alapszabá
lyait; i

MÓRICZ Zsigmondnak képviselő- 
mandátumot, hogy ne járjon annirit 
a f. Házba;

PFIKAR Gyulának Reb Szabó />e- 
zso jókívánságait ;

RÁTKAI Mártonnak Bil \ %r Írén 
protekcióját Voronoffhoz (jóllehet az 
Örökifjú Marcinak erre nincs szűk-
•tg*);

ROTHESSTEIS M órinak báró

Podmaniczky Endre bizalmaskodá
sait ;

SEBESTYÉN Gézának egy új 
teátrumot, dupla rummal;

SZABÓ Dezsőnek Pekór Gyula 
írói vénáját;

SZÁSZ Károlynak száz „Kossuth"- 
estét <?gy Szász-est helyett;

SZOMORY Dezsőnek Zsabka Kál
in á n össze gyű jtött müvei t ;

VA SS Józsefnek öt újabb elnök
séget;

ZSILINSZKY Endrének leckét a 
nyugateurópai publicisztikából (bár 
már épp elég leckét kai>ott).

Nagyváradon
— Tudod, miért rombolt és gyil

kolt a román diákság? Mert egy 
olyan táblát látott kifüggesztve a pá
lyaudvarokon, amely szerintük alapo
san veszélyezteti az ó gazdasági ér
dekeiket.

— Na és mi van azon a táblán?
— óvakodjunk a zsebtolvajoktól!

Három
Szőke Szakáll-v icc

Egyszer autómmal megállot- 
tam a színháznál és megnez- 

*"*• tem, hogy a taD*a kint van-e. 
Amint nézelodok, egy jegyüzér ug
rik elém, aki ázsióval jegyet kínál. 
Rákiabáltam:

— Nem fél a rendőrségtől?
— Nékem már mindég}, —  vála

szolta. — Eddig hat hétre ítéltek 
j egydrágításért.

— És ennek ellenére itt van? — 
kérdeztem csodálkozva.

— Igen, mert a rendőrség megen
gedte, hogy a hat hetet akkor üljem 
le, ha nyári szünete lesz a színház
nak.

Bassermann filmezni hívott, 
O  de keveset ígért. Azt ajánlót- 
“ • tam néki, hogy mivel áron 
alul nem játszom, nyolc nap helyett 
tíz napig filmezek, tehát két napot 
ingyen dolgozom. Másnap Basser
mann telefonált:

— Holnap kezdődik a filmezés, — 
mondotta.

— És hány napot kell dolgoznom? 
— kérdeztem.

— Kettőt. Azt a két napot, ame
lyet ingyen dolgozol le.

Egy kéregető látogatott meg, 
aki sírva panaszkodott, hogy 

• három napja nem aludt, mert 
nincs lakása és az uccán nem enge
dik aludni. Megsajnáltam és tíz már
kát adtam neki azzal, hogy vacsoráz
zon meg és azonnal menjen aludni. 
Megköszönte, de az ajtóban még két 
színházjegyet kért.

— Megbolondult? — ámultam el 
ezen a kérdésen. — Három napja 
nem aludt és színházjegyet kér?

— Azért kérek, mert nem tudok 
korán elaludni, — válaszolta hideg
vérrel.
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Triász és társai
Az Ovidius Metamorfózisai-ban — 

majd azt írtam: Dekameronjában — 
szép hexameterbe van szedve az 
Akteon harmincnyolc kutyája közül 
vagy húsznak a neve. Van azok közt 
Nyomozó (Ichnobates), Feketelábú 
(Melampus), Csikóölo (Nebrophonos), 
Csordás (Poemenes), Bojtos (Lach- 
ne), Szárnyas (Ptereles), még far
kaskutya is van, a Lyciste. Ha na
gyon megszorítanának, még tán el is 
tudnám mondani a verset, de har
mincnyolc magyar kutyanevet még 
akadémiai nagydíjért se tudnék ösz- 
szehexameterezni.

Tudniillik a legtöbb magyar kutya
név folyóvíznek a neve, mert az ősi 
hit szerint amelyik kutyának folyó
vízneve van, az nem kap víziszonyt, 
ahogy a finomnyelvű hivatalosság 
nevezi a veszettséget. Már most aztán 
nem tudom, nem ütközik-e az a tria
noni békébe, hogy a szegedi juhász az 
egész európai diplomácia ellenére is 
még mindig Sajónak és Drávának 
nevezi a puliját.

Ez jutott eszembe a minap, mikor 
egy túl a tiszai uradalomban loptam 
a napot és hallottam, hogy az öreg 
béres Triásznak tiszteli az udvaron 
csellengő kuvaszt, bujtatván beléje 
az ördögöt valamely esinjeért, amit a 
süldőnyulakkal szemben követett el.

— Ejnye, de furcsa neve van a ku
tyájuknak, János, — mondom az em
bernek.

Azt mondja rá János, hogy van en
nél furcsább is.

— No?
— A másikat mög Burkűsnak hív

ják.
Burkusról eszembe jutott Bismarck, 

ő róla pedig mindgyárt ráemlékeztem 
a híres kutyájára, a Tyrasra. Nagy 
emberek dicsőségében a kutyájuk is 
osztozik, — itt valamikor olyan ura
ság lakhatott, aki nagy híve volt a 
hármas-szövetségnek. Bismarck iránt 
való tiszteletből ő is Tyrasnak nevez
te a vadászebét, ebből lett aztán a 
misera plebs száján a Triász. És így 
találkozik az ember itt az isten háta 
mögött a hármas-szövetséggel, még 
akkor is, mikor már egyéb se maradt 
belőle, mint egy kutyanév.

Persze az öregbéres sokkal okosabb 
ember, semhogy történetfilozófiai el
mélkedésekbe ereszkedne, így aztán a 
tiszttartóval tettem kísérletet ebéd 
alatt.

— Ejnye, jó, hogy eszembe jutta
tod, — kapott a szón a gazdász s 
mindgyárt berendeltette a gályától a
számadót.

Ebéd végére be is ért a gulyás.
— Hallod-e, András, — kérdi tóle 

a tiszttartó, — hány kutyátok van
most?

— Gulyánál, nyájnál, majorokban 
lőhet összevissza vagy tizenkettő.

Haszonra valók-e?
A gulyás csak a szemivei kérdezte, 

mi a ménkű leli a tiszttartó urat, 
hogy már ilyenekbe is belemártja ma

írta : MÓRA FERENC

gát, de azért felelt tisztességtudással:
— Hát löhetősek. Mögvannak, mint 

afféle ebállatok. Kicsit ugatnak, na
gyot harapnak.

— No jó, majd a napokban ki
mustráljuk őket.

András hitetlen mosollyal fogadta 
a létszámapasztási tervet.

— Ki vannak mán ezök mustrálva, 
nagyságos úr! A ki hijjányos köztük, 
kimarja azt a többi ma^a közül. Az 
ilyen aztán eddig ténferog, még be 
nem talál a faluba. Aszongyák, a Hal- 
bür zsidó úgy kereskedik velük, akár 
a csirkével, még tán külországba is 
szállítja ükét. De nem hiszöm én azt, 
hogy vóna olyan bolond embör, aki 
kutyáért pénzt adna.

A tiszttartó elmosolyodott.
— Nohát akkor jól megnézz, 

András, mert én is olyan vagyok. 
Most kapok ajánlatot Bécsből vala
mi nagynevű fajkutyákról. Kezessé
get vállal értük a német, hogy a far
kast is leszedik a lábáról. Igaz, hogy 
száz pengőt kér darabjáért, de már 
hozatunk próbára hármat.

— Nono, — rántott a válán András 
s visszatérvén a gulyához, nagyot rú
gott a Gurujj kutyán, meg a Lapujj 
kutyán, ahogy bizodalmasan ráugrál- 
tak.

— Csiba te, a nyavalya törje ki a 
fajotokat. Nektök mán kitelt az esz
tendőtök, möhettök ürgézni, mert itt 
mán a bécsi kutyák veszik át a hi
vatalt.

Nem vagyok tudója, milyen szisz
téma szerint adnak vészjelet egymás
nak a pusztai kutyák, de az bizonyos, 
hogy mire beértek a majorba, a Tri
ász is, meg a Burkus is egyszerre 
olyan hangulatba esett, mintha már 
ki kézbesítették volna nekik a B-lis- 
tás végzést. Leeresztett farkkal, le
sunyt fejjel oldalogtak elóre-hátra, 
éjszaka pedig olyan keserves vonyí- 
tást vittek véghez, mintha csak a 
Jack London alaszkai könyveiből ta
nulták volna.

A gulyások, kanászok, béresek, cső
szök se tudtak belegyözödni a dolog
ba. Konyhán, kútnál, istállóban ha 
összejöttek, mind csak azon folyt a 
diéta, hogy lesz, mint lesz most már, 
ha a milliomos kutyák megjönnek.

— Úgy lössz, — mondta a gulyás 
az öregbéresnek, — hogy a nyáron 
neköd köll ükét az öledbe hordanod.

— Már mér’ ? ,
— Már azér\ hogy a királydiny- 

nye bele ne mönjön a kényös talpuk
ba.

— Hát a kórság! — káromkodta el 
magát a béres. — Hanem kend majd 
nyargalászhat, ha a krumplis-tarho
nyában mögégeti szájukat a paprika, 
oszt kínjukban szétugatják a gályát.

— Nem félök én attul, — legyin
tett a vén gulyás. — Nagy böcsben 
tartják azokat az úri dögöket, majd 
möglássátok, hogy bográcsbul kávéz
nak.

Erre meg a béres mondta, hogy

„nono” . Utóvégre ehetnek ám most a 
bécsi kutyák olyant is, amitől másnap 
fölfordulnak.

—  Ótott meszetöt köll a moslékjuk
ba keverni, arra nagyot isznak, oszt 
úgy mögdagad bennük, hogy szétfe- 
szejti ükét, — adta a tanácsot egy 
nagyra menendő bojtárgyerek.

—Fogd be a szád te, girhös! — 
förmedt rá a számadó, mint közvet
len principálisa, de a szeme összevil
lant az öregbéresével.

Látnivaló volt, hogy itt többszörös 
ebhalál lesz, de hát mi közöm hozzá? 
Lehet, hogy én is csak így tennék az 
ő helyükben. Még se hagyhatja azt 
az ember, hogy mindenféle jött-ment 
ebbel csúffá tegyék az ő tisztességes 
kutyáját.

Az ügy különben elég gyorsan el
intéződött. Eljövetelem előtt való nap 
lovaspósta hozta a hírt a faluból, 
hogy megjöttek az úri kutyák, lehet 
értük menni szekérrel. Akkora ólban 
hozta őket a vasút, hogy beillene 
faluházának.

Estefelé járt az idő, mikor a sze
kér kiérkezett a pusztára. Ott várta 
a major udvarán az uradalom min
den épkézláb embere. Triász és társai 
is mind ott szűköltek a ház körül. 
Érezvén, hogy itt nagy baj lehet, 
mert ekkora embersokadalmat itt 
csak temetésen szoktak látni.

A ketrecajtót maga a tiszttartó 
nyitotta ki:

— No gyertek, híresek!
A híresek azonban nem igyekeztek 

kifelé. Haragos morgás hallatszott ki 
a ketrecből, mintha mindegyik a má
sikat tessékelné előre. Persze Bécsben 
a kutyák is mind udvariasságra van
nak nevelve.

— Bújjatok már ki, no, fene belé
tek, — rázta meg a tiszttartó a ket
recet.

Erre aztán csakugyan ki is ugrott 
a ketrecből — egy kuvasz. Aztán a 
második kuvasz, aztán a harmadik 
kuvasz. De nem olyan akárhova való 
kuvasz ám. hanem csupa idevaló 
Triász-féle kuvasz. Éppen olyan lom- 
posak, kócosok, bozontos farkúak, 
még a nyelvük is akár az itthon- 
valóké. Az volt az első kérdésük:

— Eh-eh-ehehe, szokott-e még fi
nánc erre járni?

— Ahhá-ahhá-ahhá, több, mint az
előtt!

Andrásék nem szóltak semmit, 
mert nem való az urakat szemtől 
szembe kinevetni, — csak lejebb tol
ták a szemükbe a sapkát. Hanem a 
tiszttartó egy kicsit kellemetlenül ne
vette el magát.

— A kutyateremtésit neki. Bizonyo
san a Halbür kuvaszaiból valók. A 
magunk kimustrált kutyái. Látod, 
így kell a magyar embernek még azt 
is a külföldről megtanulni, hogy 
mennyit ér a kutyája.

Most meg én mondtam, hogy „no
no” . Nemcsak a kutyáival van így a 
magyar ember.



34. szám B O R S S Z E M  J A N K Ó 9. oldal

K ÉPR EJTVÉN Y K A R Á C S O N Y I  L E C I E X D A

Megfejtése a Borsszem Jankó jövő 
számában. A megfejtők értékes 
könyvjutalomban részesülnek.

A Borsszem Jankó múlt számában 
megjelent rébusz helyes megfejtése: 
„ Nemes i v a d é k A megfejtők közül 
Kurányi Pál vendéglős (Budapest 
VIII, Német ucca 8.) kap jutalmat.

M m

Könnyen akarsz járni kelni ?

P a l m  éi-sarkof 
kell viselni.

J a jjj !
— Az a Rosenkrantz egy okos em

ber. Annak már a fejében van az 
egész vállalat.

— Ha a fejében van, hogy lehet a 
váll alatt?!

Elem i fizika
Tanító: Milyen csövekről tudsz? 
Tanuló: Van hályhacsö, légcső, 

gázcső, vízcső . . .
Tanító: És?
Tanuló (diadalmasan): És Loewe- 

féle többszörös cső.

Irta : HEZ

Karácsony este volt.
A csirkefogó fázósan bújt elő a pa

lánk mögül és elindult a város felé, 
hogy beszerezze karácsonyi ajándé
kát. Már az Andrássy útra ért, de 
még fogalma sem volt arról, hol is 
fogja ezt az ajándékot beszerezni. A 
barátnőjének akarta vinni, de hogy 
honnan, azt egyelőre még maga sem 
tudta.

Csomagokkal megrakott emberek 
jöttek-mentek mellette s elgondolta, 
mennyivel könnyebb az ilyen hitvány 
rendes emberek helyzete, mint a ma
gafajta csirkefogónak. Ezek itt egész 
éven át gürcölhetnek egy nyugodt, 
fix állásban és karácsonykor van pén
zük s nem okoz fejtörést nekik, hogy 
honnan teremtsék elő az ajándékot, 
míg ő a legnagyobb zavarral, sót 
pénzzavarral néz a karácsonyi aián- 
dék beszerzése elé. Amint így tűnő
dött, egvszerre csak egy banküzlet 
előtt találta magát.

— Na, ide benézek — gondolta és, 
mint diszkrét emberhez illik, körül
nézett s minden feltűnést kerülve 
megindult az udvarból nyíló hátsó 
ajtó felé. Halkan tette a kilincsre ke
zét s az előszobába lépve széttekin
tett. Látta, hogy a belső helyiségek
ben még javában folyik a munka az 
íróasztalok előtt.

— Úgy látszik, ide korán jöttem — 
állapította meg és már indult is ki
felé. Ebben a percben megakadt a

B U D A P E S T
legkedveltebb itala 

a

PORTER SÖR
KA1IAI1A

A hetedik fátyol
Dráma H felvonásban

Add vissza a vőlegényemet
Vígjáték H felvonásban

ÍJlUni la Plante-iol főszerepben

COIKVIV

FERENC

szeme a szolga asztalkáján két kis 
csomagon. A csomagok mellett egy 
cédulát fedezett föl, amelyen ez állt:

„János!
A kisebbik csomagot vigye haza a 

feleségemnek, a nagyobbikat meg a 
rajta álló címre

Körülnézett, de a szolgát nem látta 
sehol. Lázas gyorsasággal felbontotta 
a nagyobbik csomagot, amelyen ez 
állt:

„Fitos Juci művésznőnek,
Pál ucca 9.”

Kibontotta. Egy kazetta volt ben
ne, mellette a bankár névjegye. A 
névjegyen a következő sorok:

„ Drága Pofikám,
itt küldöm a karácsonyi ajándéko

mat. Lehet, hogy könnyelműnek fogsz 
tartani, de, unberufen, elég jó üzlete-• 
két csináltam ahhoz, hogy ezzel a kis 
csekélységgel kedveskedhessek neked.

Csókol: Öreged,
U. L: Este nálad leszek.”
— Na, lássuk azt a csekélységet __

kíváncsiskodott a csirkefogó és a ka
zetta után nyúlt. Egy mesés gyémánt 
collier ragyogott benne.

— Csekélység — jegyezte meg 
szakértelemmel, — megér legalább öt 
évet !

De nézzük, mi van a másik csomag
ban.

Ebben is egy kazetta volt. A ka
zettában egy kis bazári műgyöngysor. 
Mellette szintén névjegy:

„Drága fiacskám,
itt küldöm a karácsonyi ajándéko

mat. Lehet, hogy szerénynek fogod 
tartani, de te tudod legjobban, hogy 
a mai viszonyok mellett többre nem 
telik.

Csókol: Öreged,
U. L: Azért küldöm a szolgával, 

mert ma, sajnos, megint itt kell ül
nöm éjfélig és ki tudja, mikorra ke
rülök haza”

— A csirkefogó! — mormogta a 
csirkefogó. — Ezt küldi a feleségé
nek. Na, nem baj. A collier minden
esetre jó lesz nekem.

Gyorsan a zsebébe süllyesztette s 
már indult is kifelé. A félúton meg
állt és mégegyszer megcsóválta a 
fejét.

— Micsoda kezdő vagyok én! 
Mennyivel nagyobb csirkefogó ez a 
bankár énnálam!

Hirtelen egy pokoli ötlete támadt:
— Megállj, gazember!
Azzal kikotorászta a colliert a zse

béből s vissza tette a kazettába. A fe
leség kazettájába. A bazári vacakot 
meg áttette a művésznőébe. Gyorsan 
visszacsomagolta a két csomagot és 
kisurrant.

Megindult visszafelé az Andrássy 
úton. Ajándék nélkül, ahogy jött. És 
sírni tudott volna arra a gondolatra, 
hogy mennyivel tehetségesebb gaz
ember lehetett volna belőle, ha nem 
csirkefogónak megy, hanem — ban 
kárnak.
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A hét legjobb hasonlata
A gyufaadóról szóló törvényjavaslat tárgyalása folyamán mondta ezt az 

aforizmát egy ellenzéki:
— Az egységespárti képviselő olyan, mint a gyufa: ha Bethlent meg

pillantja, rögtön lángralobban és elveszti a fejét.

A gyöngéd férj
Egy tanár találkozik az uccán a 

kollégájával és így szól:
— Alig bírok járni, úgy nyomja 

valami a lábamat.
— Talán gyűrött a harisnyája?
— Dehogy! — feleli a tanár. — 

Szegény feleségemnek annyi gondja 
van a harisnyastoppolással, hogy az 
utóbbi időben titokban már nem is 
hordok harisnyát.

Pesti hotelben
— No, ide se jövök többé.
— Mért, kérem?
— Mert annyi a poloskája, hogy 

Galíciában virilista lehetne.

Jó kiszolgálás
— Mondja csak, pincér, hány évig 

kell itt várni az embernek, amíg ki
szolgálják?

— Nem tudom, kérem, én csak teg
nap léptem be ebbe az üzletbe.

A R A N Y K Ö P É SE K
Sokszor a szerencse is a nö mellé 

szegődik: a szél felhajtja a ruháját, 
*

Házastársak között a gyermek: 
kapocs. Szerelmesek között: sicher- 
heitstü.

*

Furcsa varázsló a házasság: a 
leánynak a fejét, a férfinek a szemet 
köti be,

*

A női harisnyán nemcsak a sze
mek» hanem a férfiszemek is kitágul
nak,

*

A hozomány és az anyós akkor t an 
jó hely en y ha földben van,

*

A házasságok az égben köttetnek, 
A nögyülölö azt mondja: a zivataros 
égben.

Karádi Emil

Nagyváradról jelentik a Borsszem Jankónak:
A román kormány egy hét óta állandóan exArusálja magát az erdélyi 

diákzavargások miatt.

Nyert !
— Mama, mama! Jancsika kiesett 

az ablakon.
__ Az istenért, hogy történhetett

ez?
— Fogadott, hogy ki tud jobban 

kihajolni az ablakon és ő nyert!

Kritika
— Vöt a cirkuszba, szomszéd?
— Vótam.
— Oszt látta azt a törpét?
— Láttam.
— Mit szól hozzá?
— Semmit. Láttam én mán annál 

nagyobbat is.

Érdemes-e hirdetni? Ezt fényesen 
tudja bizonyítani Leopold Gyula hir
detővállalat Budapest, Erzsébet kör
út 39. Telefon: József 421—55, hol 
elsőrangú nagy bel- és külföldi cégek 
összpontosítják reklámjaikat. E meg
bízható modern hirdetővállalat (ala- 
píttatott 1896) nem sablonosán, ha
nem individuálisan 3 évtized alatt 
egész Európában szerzett tapasztala
tok és tanulmányok felhasználásával 
intézi a propagandát. A rendeléseket 
nemcsak szakszerűen és páratlan 
pontossággal, hanem odaadó lelki
ismeretességgel és kiváló figyelem
mel eszközli, magáévá teszi a hirdető 
felei érdekeit és azokkal karöltve 
munkálkodik, hogy a reklámozás 
minél biztosabban kifizetődjék*.

Bethlen, Chamberlain, Hindenburg, Mussolini
HEGRA

KÓNUSZ
HANGSZÓRÓN

hallgatják együtt a rádiót. 
Kapható 43 pengő helyett 
pengőért mindenütt és a ve
zérképviselőnél (Mechner és 
Fischer, Budapest, Hold u. 23)

Kalapszalónban
— Ez a kalap tíz évvel fiatalítja 

meg nagyságos asszonyt, — dicséri az 
árusítónö a kiválasztott mintát,

— Akkor okvetlen vegyél még egy 
ilyent, édeseviy — biztatja a férj.

Ami már feltűnik
— Micsoda? A Schlesinger kor

mányfőtanácsos lett és mégis tekin
tetes úrnak tituláltatja magát?

— Hát nem tudja, milyen par- 
venü! Feltűnési viszketegségből csi
nálja.

Házmesternék egymás közt
— A negyedik emeleti lakónak ma 

rossz napja van. Egyszerre halt meg 
a férje és a kutyája.

— Szegény asszony!... Milyen 
kedves volt a kutyuskája!

Felelős szerkesztő és kiadó: 
M O L N A J t  J E N Ő  DR,  

Művészeti főmunkatárs: 
G Á S P Á R  A N T A L  

Laptulajdonos:
Borsszem Jankó Lapkiadó Rt.

igazgató: Molnár Emil 
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

VI, Mozsár u. 9. Telefon: T. 233—24

A B O R S S Z E M  J A N K Ó
előfizetési árai:

Egész évre . . .  20 pengő — fillér 
Félévre . . . .  10 pengő 50 fillér 
Negyedévre . . 5 pengő 50 fillér

Nyomatott:
Bíró Miklós nyomdai mülntézetében 

VII, Rózsa ucca 25

Fővárosi Operettszínház

FINOM KISLAKÁS
Újra francia boh ózat!

Hegedűs, Fejes Teri, Vendre!, 
Kabos. Sarkad!, Berczy

(
És Ön, kedves férjuram )

tisztelettel felkéretik, hogy ami
kor pénzt ad mélyen tisztelt 
neje őnagyságúnak divatáró- 
cikkek beszerzésére, hívja fel 
figyelmét

KLEIN ANTAL
divatAr i h AzAra
K I R Á LY U C C A 53.

; (Akácfa ucca sarok)
M i n d k e t t e n  j ó l  j á r n é k !
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Modern inkvizíció

Barangolás
a szaksajtó-dzsungelben

Ez oszt a stilus!
vagy : kis szűcs, mit sütsz?

„Bizony csak akkor látjuk mit is 
cr a tudás és a képesség, amikor a 
fizetésképtelenségek áradatában oly 
szomorú, oly primitív felfogásbeli 
kcf>et kapunk a bajba jutott alo- 
ny okról, hogy szinte nem tudjuk, 
sajnáljuk-e, avagy — recht geschiehis 
Ihm — az ilyen ember ne vállalkoz
zék kereskedelemre, iparra, menjen 
oda, ahová lecsökkent ett, alantjáró 
képességei invitálják, maradjon meg 
a primitív kinetikus munka berkei
ben. . .  (Dán Leó szórmenagykeres
kedőnek a „Textil Kurir” december 
C-iki számában megjelent cikkéből.)

Jól alszik, megszűnnek fájdalmai, 
rendbejönnek idegei és visszatér élet
kedve, ha villanydelejes rádióthera- 
piai kúrákban részesül az Elektro
mágneses gyógyintézetben (Budapest, 
VII., Vilma királynő ut 11.) Kérjen 
ismertetőt.

K orcsolya-dal
A jégpályás olyan egyén,
Ki a jég hátán ŝ megél.
A korcsolyázás egyszerű: 
Folyton csak forgolódni.
S ha jobbra-balra tántorogsz, 
Ezt úgy hívják, hogy: bőgni. 
A korcsolya lehet hegyes,
Nem nézve nemre, korra,
De van zsidó korcsolya is: 
Ennek görbe az orra.

v íg s z ín h á z

I  POSTÁS- 
KISBSSZOHY
Lengje! Menyhért 
ragyogó vigjátéka

Páratlan szereposztás

Voltam a tyúkoknál
(Ellesett párbeszéd a most lezaj

lott baromfikiállításon. Tájékozódás 
végett közlöm, hogy az a két tyúk, 
amelyik itt diskurzust folytat ,  valódi 
orpington és nem pesti tyúk.)

— Mégis csak okos dolog volt ide
hozni minket. Legalább körülnézhe
tünk egy kicsit a kakasok között.

— Hát nem azért vagyunk itt, hogy 
bennünket nézzenek?
— Ugyan kérlek, a kutya se törődik 
velünk.

— És a tyúk társadalom túri ezt?
— Mit tehetünk mi, védtelen tyú

kok? Néhányszor már próbáltunk ki
kelni ellene, de sajnos, csak a tojás
ból tudtunk kikelni. Eltiport önérze
tünk minden fájdalmát csak a költő- 
tyúkok kotkodácsolása hirdeti.

— Ha van költőnk, mért nem akad 
már kritikusunk is, aki végre le
vágná ezeket a tyúkokat?

— Sajnos, levágni csak bennünket 
lehet.

(Elhallgatnak. A ketrec előtt egy 
ktgyőbórdcalapos köbgy halad el. Min
den tekintet feléje fordul.)

— Láttad?
— Mindenki öt nézi. Micsoda kon

kurencia !
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Karácsonyest a Lipótvárosban

ÉVIKE: Nézd csak anyuka . . . Most gyújtja meg apuka a karácsonyi chanuka-
gyertyákat.

Koloz ivarról jelentik :
Az itt járt román diákok véresre 

verték egyik kollégájukat. Az illető 
ugyanis azt a becstelenséget követte 
el, hogy elfogadta az ingyen vasútje
gyet és mikor ideért, egész egysze
rűen nem akart rabolni.

Legyen világosság !
Két pesti ember beszélget:
—  Te, mért állítanak most fel gáz-  

lámjtákat a főbb útvonalakonI
—  Biztosan azért,  hogy a villanyt 

is lehessen látni.

A példa ragadós
Ezer orvosi állásra több mint tíz

ezer kérvény érkezett be a Munkás
biztosító Intézethez. Úgy látszik, az 
orvosnövendékek rossz példája raga
dós. Nemcsak ök verekszenek, hanem 
már az orvosok is verekszenek — 
szegények — egy állásért.

Portré-festés közben
Festő:  Nem tudom az arcszínedet 

eltalálni.
Modell: Odaadjam talán az én fes- 

tékesdobozomat ?

IPOSz és IOKSz
L

Ezzel a két görögös hangzású szó
val a magyar iparosok két szövetsé
gét jelölik, amelyek persze harcban 
állnak egymással. Az egyik az 
IPOSz, a másik az IOKSz. Kár, hogy 
nem él Arany János! Milyen szép 
hősi iposzt írhatna erről az IPOSz— 
IOKSz háborúságról.

II.
IOKSz (öntelten elkiáltja magát 

Tihanyban) : IOKSz!
IPOSz (mint visszhang így rípon

toz ) : Zi Oksz!
III.

A Kézműves-Kamaraszínház 
mai műsora:

„MERSZ-E DANI?”  (Pálffy Dá
niel fölléptével.)

Látványos nagy refú.
Re fűz ai ta : az IOKSz.

L A P Z Á R T A :
Klebelsberg nagy kravált csapott a szemorvosával
Klebelsberg Kunó gróf kultuszminiszter a hcrcegprimási kinevezéssel 

kapcsolatos vatikáni tárgyalásairól hazatérve, nagy kravált csapott szemei- 
vosával, mert, mint jólértesült körökből halljuk, nincs túlságosan megeléged
ve a pápa szemével.


