
Ara 500 korona. — Jugoszláviában 20 jug. kor. —  Amerikában 10 cent.Budapest, augusztus 26 (34.) 2900. szám ötvenhatodik évfolyam, 1923
0RSSZEM JANKÓ

s z e r k e s z t i k : MOLNÁR JENŐ é s  BÉR DEZSŐ k j d o ^ qi . —_ _ _ _ _ _ |  SzerkesztőségTelefon : Szerkesztőség és kiadó- g éshivatal 133—05 gj k ia d ó h iv a ta lMegjelenik minden vasárnap I Teréz-kőrnt 5
Előfizetési ár Magyarországon : Negyedévre. . . 5 5 0 0  korona

Illusztrált frázis

Nagy Emil. — Letöröm a drágaságot!
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Volt hajdan egy vén sárkánvkigyó. 
Amelynek neve: Drágaság: 
Aggoknak és szüzeknek vére 
Puffasztá rettentő hasát.

Harc a sárkánnyal
Ám jött végül egy karcsú ritter. 
Ismert név e nagy földtekén:
— Hazám Erdély és nevem István. 
Drágaságom, letörlek én!

Tömte tarifaemeléssel,
Hetenkint kétszer drágított:
A publikum bárhogy jajongott. 
Erős maradt nem tágított.

Mindent fölfalt e ronda állat: 
Kenyeret, zsírt, húst és tejet 
És nőtt, nőtt. hogy alig talála 
Szörny tetemének már helyet.

Úgy’ nézte a vén sárkánykígyó. 
Mint ős tölgy apró evetet 
S egyre növekvő hasát fogta. 
Oly jóízűen nevetett

És falt a szörny, hogy szeme dühödt. 
Dolgozott az iszonyú száj:
De torkában az újabb koncok.
Nincs irgalom, nyelni muszáj.

Indultának küzködni véle 
Sok válogatott lovagok: 
Urak. úrfiak és cigányfik. 
Teli és üres kobakok.

Ám ravasz ember volt a ritter. 
Nem ment vasakkal ö neki;
Nem tűnődött: a sárkány kígyót 
Miképpen éheztesse ki.

— Ne. a vasút, telefon, posta! 
Ne, új adó és illeték! —
És az érdekeltek szidással 
Már nem a sárkányt illeték.

Ám minden küzdelem hiába. 
Céljához egy sem ért; — amint 
Vasával a hasához éré:
A sárkány, hamm! bekapta mind.

Sőt módfelett hizlalni kezdte; 
Emelvén mindenek diját; 
Szegény nép már nem is érezte 
Apadt hasán nadrágszíját!

Puffadt villamoson és gázon. 
Szeszen, vízdijon, trafikon; 
Mely hasa növését lefesse. 
Nincs olyan elszánt grafikon.

István csak győzte őt töméssel. Győztél István! Nincs többé sárkány; 
De ö nem győzte a falást: Módszered sikert aratott 
Irtózatos raegpukkadással De ki tapsolna győzelmednek:
Jelzé a totál meghalást. Fia ember se maradott. (JÁ SZ )

Mihaszna Andrásm. kir. röndér szemlélődéseiVan itt ész ölé*! De még azontúl is annyi, hogy Párizs országbul is hozzám telegráncsoliiak névtelen leveledzők, hogy nem igaz, hogy nincs Kopinincs, hanem igön- is hogy ctt van, — még pedig faranciha síbernek kimaszkéroz- va. No, hírős nasz- szájúak. akik kipel- íengérözték a fijas- kómat, — ügy é hogy mögvan a gaztett- v e s ! ? . . .  iWondtam én akkor is: csak csigavér raög tiszta fehérnémű!Most mán csak az a tratégijai pobléma: hogy én mék-é a hellibe, vagy ű gyün-é az én hellembe? A háború úta fene messze van az a párizsi külföld, oszt a devizás utazás most belekerül vagy másfélszá2 millijóba, akkurát amönnyit a Kopinincs is elsikkajtott így hát nincs más hátra, mint egy mo- tóríus gazost ősszefogdosni, aki a szükségletömet, vagyis a más V* millijót összelopkodva. Aztán kardhatalomma! elkom- fkskálom tüile mint korpás deligtumot, oszt evvel a jóvátételi köccséggel küldöm ki kéjutazásra a Hekus Menyus betegtiv- kamarádomat. aki majd ott Párizsba m. kir. tapéntattal el- fogdossa a Kopinincsöt, — csak ő is el ne köccse addig a lopott kincset.Héjjába. néköm itthon kőll maranni a posztomon, mer ha csak kitöszöm a ballábomat is a fölvárosbul. fölfordul a zegész erkőcs! A legutóbbi éjjeli erköcsröndészeti agyabugyálás után is azon tanakottunk az Ó-uccába a sarzsi-kamarádokkal, hogy eztán a motórijus aszfaltbetyároknak is adunk artzkélpes lapot Oszt ha netántán eztán ifién mögbillögözött szóllitaná mög az úgynevezett tisztösségös naccságákat és ifijasszon- kákat hát az illenre nem köli se mögállni. se rá-agállni. hanem csak néköm béfütyülni valamellik melléknccai mellékhelyiségbe avagy söntésbe, oszt rögvest röndéri fölügyeletöm alá hellezöm. mint az némber pállatársajit.No, öreg vakom, ne katséngasson kend. mer még kendet is hátúrul mellbe inzultájja egy öreg naccsága. hanem csak billögjön kend az ô-ucçaji szanatórijumba befele, ahun kendnek is dukál egy egésségi nap! M. m. r. m. L!

Mi az a valorizálás?
Kedves Borsszem Jankó! Az altábornagy magához inti az egyik önkéntesét és így szól hozzá:— Maga civilben doktor jurisz, akkor tudni fogja, mi az a valorizálás. Folyton ezt hallom emlegetni. Magyarázza meg, de úgy, hogy megértsem.— Kérem alássan, kegyelmes ú r . . .  Hát tegyük fel, hogya kegyelmes úr egy éjszakai mulatság után azt érzi, hogy egy' kadét vére forr az ereiben és ezt be is tudja bizonyítani: ez a valorizálás. _______ a________

B U D A P EST I H ÍR E SSÉ G E KX X XV III. BRÓDY ERNŐ

—; A konstruktivok csak hadd építsenek az ö bombáikkal! Mi. destruktivok, megelégszünk az ilyen romboló munkával.
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Gyónás
Csókra érdemetlen voltam. 
Csókoltam és nem szerettem, 
Szerettem és nem csókoltam.
Csókra érdemetlen voltam.
Nekem a csók nem is kellett.
Én csak gyönyörűn bomoltam.
Csókra érdemetlen voltam.
Valahds nászt nem siettem 
S a vágytól lehulltam holtan.
Életre érdemetlen voltam. 
Leghevesebb napnál szebben 
Szerettelek, sejtett holdam.
Halálra érdemetlen voltam. 
Föltámadtam boldog-százszor 
Tavaszban, leányban, borban.
Én csak sajogtam s daloltam. 
Ámultam és mentem, mentem 
Szerelemben és mámorban.
Mert lenni: játék a porban.
A halál-lovak falovak.
És vagyok s leszek. mert: voltam. 

( Cseh-Szlovákia)
M ERÉNYI GYU LA-------- o---------Van benne valami— Papuskám, én tudom, ki a marha.— Ki, fiacskám?— Az, aki megveszi.---------o--------

Vorrei morir
Velence álmodó vizében 
A szerenád kezdődik éppen.
Párok virágos gondolákon.
A szép est minden gondot átfon.

Csak a szivedben van búbánat.
A boldogság nem jött utánad.
Az ott maradt a Tisza partján. 
Lülemülés tüzesek alján.

S o kék vizen, szerelmes éjen 
Száll gondolád némán, setéten.
Mint hogyha visz halottat a hajó.

Árnyak borongnak lenn a habban 
S a dal füledbe sir ja halkan:
Vorrei morir. . .  meghalni volna jó.

SZA M O LÁ N YÍ GYU LA

Ú j H elyet k eres a K ifu tó -fiú

Bállá Aladár cupringer. — Nagyszerű fiú ez, kegyelmes úr. Higyje el, busás közvetítési dijat érdemiek, amiért idehoztam. A régi gazdája, Bethlen István gróf is nagyon meg volt vele elégedve.A szerb követ — Jó, jó, csakhogy erről írást szeretnék látni ! . .Kedves Borsszem Jankó!Némi kárörömmel olvasom, hogy emelték a pénzbüntetéseket és lö,0 0 0  koronát egy napi üléssel lehet kiegyenlíteni. De jó fiú akarok lenni, hát hajlandó vagyok a jövendőbeli érdekeltek helyett fele-haszonra napokat ülni. Az állam is jól jár velem, mert legalább olyan emberrel lesz dolga, akinek van némi gyakorlata az ülésben. Tisztelettel egy 
börtöntörzsvendég. -------- o--------Rövid hírek

33 Megörült Dr. Hosszú Manó tőzsdebizományos kijelentette, hogy' otthagyja a tőzsdét és újra megnyitja ügyvédi irodáját À Lipótmezőre szállították.(•) Légből kapott koholmány. Csortos Gy’ula tiltakozott, hogyT a napilapok naponta tízszernél többször nyomtassák ki a nevét.O  A tőzsdéről. Zerkovitz Béla operett-részvényTeit a tőzsde- tanács nem engedi bevezetni. A majoritás ugyanis Lehár es Kálmán Imre birtokában van s a Zerkovitz által bemutatott részvényeket duplumoknak tartják.

=  Áthelyezés. Beöthy László a zsenge magyar darabokat a Magy arból a Belvárosi Színházba helyezte át.§§ Tévedtek. Vázsonyi Vilmos és Rassay Károly a körúton találkoztak és nagyon szívélyesen üdvözölték egymást Nagyzási mánia? Apponyi Albert gróf egyT napon Göm
bös Gyulának érezte magát. Eckhardt és Zsilinszky doktorok a bajt megalomániának, Bethlen és Ugrón doktorok mikro- 
mániának tartják.X  Utazás. Friedrich István szeptemberben komikus külpolitikai kiruccanás helyett a zsidókra fog utazni.-------- o--------Alaptalan rágalom— Ez mégis csak sok! A feleségemet azzal a tüzérkapi- tánnyal rágalmazzák. . .— Bocsáss meg, kérlek, de sokan látták, mikor a Hűvös- völgyben egy árnyékos fa alatt. . .— Ugyan ne bolondozz! Az egy huszárkapitány volt akit személyesen ismerek.
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Tőzsdésné társalgást tanulDr. Kremzelesz Tódor, az irodalom, történelem és szépírás tanára megjelenik Tőzsdésné vadonatúj villájának kéktermében. Tőzsdésné ez alkalomra föltűnő új toalettet öntetett szelíden elfolyó bájaira.— Tehát kezdhetjük, méltóságos asszonyom, — szól a tanár, akit az egydolláros óradíj fokozott respektusra ingerel.— Parancsoljon rágyújtani, kedves tanár úr. (A szoba
leányhoz.) Rózsikám, hozza ide a tanár úrnak a legdrágább szivarokat.

(Megtörténik. Szobaleány el.)— Engedjen meg, méltóságos asszonyom, két megjegyzést. Urinő a szobaleányát nem birtokosnévmásozza le, tehát nem így: Rózsikám, hanem: Rózsika, de még inkább: Rózsi. És fölösleges azt mondani: a legdrágább szivarokat, mert egy ilyen előkelő házban minden a legdrágább*.=  Köszönöm, meg fogom jegyezni magamnak, én úgy éljek.— Én úgy éljek nélkül, méltóságos asszony.=  De én evvel csak azt akartam mondani, hogy komolyan veszem a dolgot.. — Ne tessék használni, — ez judaizmus.=  Judaizmus? S e m á !... Mi legyen ez?— Engedelmével: zsidós kifejezés. Zsargon.=  Jesszus Máriám, mit szólna ehhez az én katholikus vallásoktatóm?!. . .—  Az semmi, de mit szólna hozzá Hevesi főrabbi úr, aki nagyon szépen beszél magyarul?=  Kérem, kérem, ne mondja ki ezt a nevet az én keresztény házamban! Én egy aufgelegt katholikus v a g y o k ...— . . .  lika . . .  Iika, méltóságos asszonyom, mert Méltóságod nem hímnemű, hanem nőnemű.=  Köszönöm, hogy figyelmeztet rá. Ezt megjegyzem. Akkor, úgy-e, a Bazilika is nőnem ű?...— Nem, könyörgöm, a Bazilika 1 nem személy, térnem tárgy. De most térjünk á t . . .=  Már megtörtént, tanár úr.— Nem úgy gondolom ... és csak nem méltóztatik hinni, hogy ilyesmire célzok.=  De mikor mindig céloznak rá.— Akkor az ember úgy tesz, mintha nem hallaná.=  Ahá! Man macht sich nicht w issen ... És az ember mindjárt az időjárásról beszél. Ugy-e, szép idő van máma, tanár űr?— Méltóságod az időjárásról nem beszél. Méltóságodnak mindegy, hogy jár az idő, mert Méltóságod autón jár. Ez a téma kúriai birónéknak, egyetemi tanárnéknak való, szóval gyalogosoknak.=  Igaza van. tanár úr. Nekem ez a téma — smoking.— Shocking, kérem, shocking.=  Igen, igen. . .  mindig összecserélem. Akárcsak az uram. Az is mindig zsaketot húz föl smoking helyett.—  Nem smoking, hanem: szmoking. Ez a szó az angol smoke-ból származik, ami annyit tesz: füstölni. Az előkelő angol urak akkor veszik föl, amikor dohányoznak.=  Majd adok én az uramnak, a Samunak! Itthon mindig ingujjban dohányoz.— H át méltóságos asszonyom, beszéljen valamit arról, mit olvasott tegnap?=  Hogy mit o lvastam ?... A Lloydban a börzét, a Színházi Életben az Intim Pistát a Journalban az Allerlei-t. . .— Nem helyes, méltóságos asszony. Ha azt kérdezik, hogy

mit olvasott tegnap, Méltóságod egy könnyed mozdulattal hátradől a karosszékében, félig lehúnyja a szemét és ábrándosán azt mondja: Anatole France regényét olvastam, a „Sur la pierre blanche“- t . . .=  De hát olvastam én azt a . . .  hogyishíjják?. . .  És tudok én egyáltalán angolul?— Nem angolul, — franciául.=  Az nekem mindegy, tanár úr. Csak nem fogom blami- rozni magamat? És ha valaki van éppen a társaságomban, aki tud franciául, aki olyan művelt, hogy. . .— Ki van zárva, hogy a Méltóságod társaságában ne Méltóságod legyen a legműveltebb. És biztosíthatom, hogy ha méltóságos asszony nem dicsekszik el a francia olvasmányaival, akkor — teszem — a Róthné Öméltósága fog proccolni vele.— Tanár úr, irja csak le nekem azt a francia irót meg azt a regényt. Még hogy az a parmenü R ó th n é !...- -  Parvenű, könyörgöm, parvenű... Helyesebben: „par- vönű“ . Annyit jelent: „hirtelen fölkapaszkodott“.# ==: Persze, p e rsze ... a R óth n é... Mondja csak, tanár úr, mit tesz az: daktiloszkópia? Alig tudom kimondani.— Miért, méltóságos asszony?— Tegnap a doktorné, akit megtisztelek, hogy vendégül látom úri házamban, azt mondta, hogy széles körökben ismerik az uram daktiloszkópiáját.— Ez nagyon hízelgő nyilatkozat. Csak kevés méltóságos úrról mondják.=  Mindjárt gondoltam, tanár úr. A doktorné nagyon bájos, okos asszony, meg fogom lepni egy jó tippel. Akar maga is egy jó tippet?— Köszönöm. Engem nem érdekel a tőzsde.=  És mondja csak, tanár úr, miből él?— Mint láthatja Méltóságod, tanításból.— Ne vegye sértésnek, tanár úr, de maga egy nagy szamár.— Méltóságos asszony, a művelt társalgás...v ~  Lassen’s mich in Ruh! Tudja, mi a tervem magával, tanár úr? Maga e^y fess fiatalember, én egy fess fiatal asz- szony vagyok és a leányom, a Lili, egy fess fiatal leány. A leányom, a Lili, éppen most lett huszonegy éves, ideje, hogy férjhez menjen . . .— És a méltóságos asszonyt ki fogja akkor tanítan i?...— Ejnye, maga csa csik a ... Hát nem érti? Mától kezdve én fogom magát tanítani. . .  No, nem kell megijedni. Az uram fogja fizetni a leckepénzt Van miből, unberufen...— Ne mondja: unberufen... az zsidós kifejezés, judaizmus.=  Te drága kis antiszemitám... Mein Gott, milyen édes!...—  .................... M OLNÁR JEN Ő
---------- 1-----------önálló töprengés— Vájjon igaz-e az a rémhír, hogy a korona leromlása- nak nyomós okai vannak?-----------3 -----------1914-ben

egy görögdinnye 20 fillér volt, 
egy Borsszem Jankó 40 fillér volt.1923-ban (augusztus) 
egy görögdinnye 3000 korona, 
a Borsszem Jankó csak 500 korona.
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Film-operatőr. — Egy kis hangulatot k é rek ... Az idősebb hölgyek forduljanak hátra. így teljesebb az illúzió.
Sanyaró Vendel nyögéseiSertésdeviza?! Hát a sertésnek olyan testrésze is van, amit még csak hírből se ismerek? Úgy látszik, én a sertésanatómiában elakadtam a töpörtyűnél. . .Mióta kiflivaluta van, nem merek — valutázni. Csak perecet ebédelek. De nemsokára egy hétre kell beosztanom azt is: böjtnapokon csak a lukakat eszem, vasárnap a serclit.

Bélista Pista kollégám rám szól: „Sanyaró úr, önnek még bécsi virgóniára is tellik?. . . “ — „Oh, dehogy! — nyögdécselem — ez a csutak még békebeli maradvány. Így rágódom a boldog béke emlékein/ 4

A százezresre egy sovány nőt rajzoltak. Talán azt akarták jelképezni vele, milyen sovány falatot lehet érte kapni.
Már én is százhúszezret keresek havonta. Tyű, milyen keveset érhet az a pénz, amiből ilyen sok jut nekem!Kormányfötanácsosné a műteremben— Talán ezt a kedves zsánerképet, méltóságos asszony... Nagyon jó figura rajta az a rongyos csavargó.— Hova gondol, mester úr? Én meg tudom fizetni a legfinomabb angol szövetruhát is. Mennyivel drágább, ha ráfesti?

AranyköpésekA dicsérethez szitát, a rágalmazáshoz rostát használunk.• i
A nőről sokan írnak, még többen beszélnek, a legtöbben 

hallgatnak.
Előbb igaz férfinak kell születni, hogy igaz asszony legyem

Az ember akkor tudja, hogy lelkiismerete is van. ha az
már nem szólal meg. -------- o --------1914-benegy kiló barnakenyér 12 fillér volt, egy Borsszem Jankó 40 fillér volt.1923-ban (augusztus)egy kiló barnakenyér 1000 korona, a Borsszem Jankó csak 500 korona.-------- o---------A megállónál— Mondja, kalauz úr, mennyibe kerül most a jegy?— Tessék előbb fölszállni, kérem és csak azután kérdezni. Mit lehet addig tudni?Kedves Borsszem Jankó!Olvasom, hogy betiltották a paradicsomkivitelt. Csak azt nem tudom, hogy ezután a paradicsomban leszünk-e, vagy továbbra is csak a szó szban ?... Tisztelettel egy pesti
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B O R S S Z E M  JANKÓ A SZ ÍN H Á ZB A N

Darvas L ili amerikai útja
A darvak szeptemberben délre szállnak.
Hevét dicsérni idegen hazának.
A Darvas ősszel napnyugatra száll.
Hol pantomimmai sok dollárt kaszál.
De majd tavasszal ő is visszajön.
Vele magyar dicsőség s hírözön.
S mert némán játszik odakint az Édes.
Fül helyett eljut a jenkik szivéhez,——c----

A zsiványI. FÖLVONÁS
Góth. — Csodálatos eset Megáll az eszem.
Gótbné. — -Valóban. Ilyen még nem fordult elő a Lipót- körúton... Hogyan is történt, mondja?
Góth. — Megy szegényke végig a m ező n ...
Góthné. — Hát nem a körúton?
Góth.*—  Nem. A Lipót-mezőn . . .
Góthné. — Folytassa, kérem . . .
Góth. — Berci majd folytatja. Én már nem birom, hercegnő . . .
Góthné. — Tanár ú r . . .  hát maga volt?Berci (dadog): D e . . .  d e . . .
Góthné (megcirőgatja): Maga kis malac.Berci (elpirul): H ercegnő... é n . . .  s z e . . .  s z e . . .  r e . . .  te . . .  tem . . . önt. . .
Góthné. — Te zsivány. Most vallasz szerelmet, amikor már csak dadogni tudsz?II. FÖL VONÁS
Góthné. — Óriást De hát hogyan történt, mondja?
Góth. — Megy szegényke végig a mezőn. . .
Góthné. — Megint?
Góth. —  Igen. És ott, ugyanazon a helyen. . .
Góthné. — De hát ki volt? De hát ki volt?
Szerémi. — A szellem.
Góth. — Úgy van. A szellem. Ez egy új megoldás. Gratulálok a szerzőnek. Egy darab, melyben a szellem játsza a főszerepet Szellemes darab. Kár, hogy nem én fordítottam.III. FÖL VONÁS
Góthné. — Skandalum. Már megint?
Góth. — Igen, hercegnő. Megy szegényke végig a mezőn... 
Góthné. — Ennyi ismétlés egy darabban!
Góth. — Valóban. Ez a tehetség engem is meglep. Ilyesmire csak egy szellem k é p e s ...
Góthné. —  De hát ki volt az a zsivány?
Góth. — Miután ez már a harmadik fölvonás, elárulhatom önnek, hercegnő, a zsivány Lukács volt.
Góthné. — Az inas?
Góth. — Igen
Góthné. — Micsoda zsivány! Inas-szerepet játszik két fölvonáson keresztül és a végén kisül, hogy ő a címszereplő. Ezt a darabot anszvit kell játszani. Százszor egymásután, minden este . . .
Góth (részvéttel): Szegény Lukács! w (Függöny) : _  DYM I

A legravaszabb állatEddig a rókát tartották a legravaszabb állatnak, a többi között azért, mert egyszer, mikor a kútba esett, úgy szabadította ki magát, hogy fölkiáltott az arra menő farkasnak: „Nézd, komám, milyen szép sajtot tartok a számban, gyere le és osztozzunk meg testvériesen !“ Az ostoba farkas szót fogadott, beleült a felső vödörbe és lement a sajtért. A róka persze szépen följött az alsó vödörben és lenn hagyta a farkasnak a sajtot (a holdat). Az árdrágító sokkal ravaszabb* állat, mint a róka. Megkéri ugyan a koronát, hogy zuhanjon egy kicsit, hogy ő emelkedhessék, de ha a korona véletlenül nem hajlandó esni, hanem éppen emelkedik, az egy csöppet sem zavarja őt abban, hogy ő is emelkedjék.-------- O----- ;---
Ma így hordják . . .

------- 3-------Ónagysága haja— Boris, megtalálta azt a :knőcöt. amit a hajamba akartűzni?— Azt igen. nagysága, de most a hajat nem tudom hogyhová tettem ... -------- o--------------A strandfürdőn— Látod azt a kopasz síbert?— Látom.— Egy szegény család megélne abból, amit ez a nyirat- kozáson megspórol.
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A  p e s t i  v i l l a m o s t ó l  a  m u c s a i  p i a c i g

A boltbanBOLTOS. — Még kérnék ötezer koronát!VEVŐ. — Ugyan kérem, hiszen már kifizettem az egész összeget. . .BO LTO S. — Csak nem tetszik gondolni, hogy fizetés közben nem mennek föl az á r a k ? ! .. .
Móricka értiMóricka. — Mondd. papa. mi az a zsiró?— Fiam, az olyan, mint a helyszerző. A papírokat, amelyek gazdát cserélnek, a zsiró közvetíti.Móricka. — Ahá, most mar tudom, miért szidják a zsírót Amiért a helyszerzőket.
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4 u -A T / r * t ? T /  j S L e n / s r  ^ £ 1 'A i . J L A  s ) tr<$

ífj. fSombdr (DibdlyKispolgári vendéglőben ebédeltem. A főzeléket föltéttel megfizettették velem, anélkül, hogy a főzelékben foltét lett volna. Elfelejtették hozzáadni.— Nos, — fordultam egy szintén ott dőzsölő kollégához — tud- ja-e, micsoda jogeset ez?Nem tudta megmondani, hát megmagyaráztam neki, hogy cA egy „conditio sine qira non“ .— Hogyan? — kérdezte.— Úgy, hogy ez egy föJtét- nélküli föltét volt vagyis conditio sine qua non.Megszólít egy volt kliensünk, hogy mit csináljon, — tegnap összekülönbözött valakivel a kávéházban és a végén kiröpi- tették.— Jelentkezzen a repülő bizottságnál. — tanácsoltam — ott biztosan fölveszik, mert ebből a szakmából jól levizsgázott

„Néköm is csinájjon ojjan aranyos f og a t ! . . . "
Szegedről Írják lapunknak:Kedves Szerkesztő Uram, az eset, amiről itt beszámolok, nem kitalálás, nem is humoros, még csak vicc sincs benne, mégis megírom, mert úgy érzem, hogy a nyilvánosság elé kívánkozik.Egyik kollégám, jókeresetü fogorvos, beszéli a napokban, hogy egy termetes, negyven-negyvenöt évesnek látszó tanyai asszony állított be hozzá:— Mongya csak, tekintetös uram, — szólt — tud-e maga csinálni ojjan aranyos fogat?— Már hogyne tudnék! — felelt a doktor. — Mért, — talán kitörött valamelyik foga?— Dehogy törött ki. dehogy! Hanem a szomszédasszony, a Basa Rúzsi, mán két hete villogtattya a szép aranyos fogait Mondok, néköm is van annyim, mint neki. Csinájjon hát a tekintetös úr néköm is ojjan szép aranyos fogat.Evvel kinyitotta a száját, rámutatott két alsó metszőfogára — egészséges, nagy fogak voltak! — és így szólt:— Errül a kettőről üsse le tekintetös úr a fejit oszt tö- gyön rá aranyatÍgy történt kedves Szerkesztő uram! Tisztelettel egy hű 

orvos-olvasója. ________„ ________A principálisomnak társul ajálkozik egy menekült ügyvéd, akinek se lakása, se irodája, se prakszisa, se pénze. A főnököm dühösen odavág neki:— De hát kolléga úr. mit ad ön a közös irodához? Vannak talán folyamatban levő ügyei?—  Igen, — felelt — hat fegyelmi ügyem maradt Romániában. Ha majd újra meglesz Nagy-Magyarország, akkor azokat is hozzácsatoljuk a közös irodához.Variált közmondásArra, hogy Gömbös Gyula megcáfolja Bállá Aladár tárgyalásait, ráillik ez a régi közmondás: „Nem tudja a szélső jobb, mit csinál a szélső bal/ 4Kedves Borsszem Jankó!Egy ismert szlovenszkói ellenzéki politikusnak a napokban fia született Nagy ünnepi keresztelőt rendeztek. Sok pohár- köszöntő hangzott el. A szónokok egyike, egy jóízű dikcióiról hires kisgazda, ily szavakkal emelte poharát az újszülöttre, ki a keresztségben az Árpád nevet kapta:— Szívem egész lelkes szeretetével üdvözöllek közöttünk, Árpádkám, ki a kisebbségi arányszámot íme egy életrevaló cselekedettel megjavítottad és midőn egészségedre üritem poharamat. így kiáltok föl: Vajha követne téged, miként a hét vezér dicső Árpád ősünket, még hét kis testvér!A boldog apa a harsány éljenzés lecsillapultával szerényen szólt :— De nem Töhötöm. . . ________________________________________ ___%
F O T O - C I K K E K

B U D A P E S T, IV., K IG YÓ -U C C A  4. SZ.
FŐÜZLET : VII., K IRÁLY-UCCA 69. SZ. — Aztán ne felejtsd el. fiam, hogy a legjobb tipp a 

Nolzerblúz. Ha ma megveszed, egy hét múlva a dupláját éri.
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A kor gyermeke

— És miért nem vállalsz valahol állást?— Na hallod? Ha dolgoznék, akkor nem volna időm pénztkeresni. — •-------- o---------------

Ci53tes3sáh és Bú30 3sáhEmlékezhetnek még a régmúltra, mikor kisgazdáék nagy- atádtól mayeren keresztül sokorópatkányig mindenki amellett kardos-, jobban mondva szecskavágóskodtak. hogy a szabadforgalom így, a szabadforgalom úgy, milyen olcsóság lesz, ha 
helyreállítják. Hát most már úgy istenigazában helyreállították; úgy csináltak kisgazdáék, mint az a paraszt, aki meg akarta gyógyítani a tehenet.. — Meggyógyítom én a gazdasági életet, még ha beledöglikis! — mondta a nagy Atádi. a Pista. De nem a gazdasági élet fog ebbe a gyógyításba beledögleni. hanem a szegény fogyasztó. Rövidesen föl fog kopni ettől a szabad forgástól az állunk, az állam, de az ő államunk is. Az történt ugyanis, hogy' Liszteszsák alaposan fölfuvalkodott és nagyzási hóbortban szenved. Olyan magasan hordja fönt a hangját, hogy olyat roég a nagy Liszt sem tudott komponálni.Fölkerestük Liszteszsákot a malomban, hogy megkérdezzük tőle, mi a fészkes fene ütött belé, hogy annyira fölfuvalkodott?. Liszteszsák puritán zsákruhában fogadott. Nem_ nagyon latszik rajta, hogy többszörös milliárdos. Nyakkendő helyett h,cs* ^ d za g g á l kötötte be a nyakát, amelyen brilliáns nyakkendőtű helyett kis ólomgombot visel. Irtózatos nagy* hasa v a n , akkora már, hogy lábai ki sem látszanak pocakja alól. Mikor megkérdezzük tőle, ki okozza a rettenetes drágaságot, sirvafakad:— Önök azt hiszik, én csinálom a drágaságot pedig nézzék meg, milyen ruhában vagyok kénytelen járni, szegény ember vagyok én, őröl a gond napról-napra, hogyan keressem meg a napi betevőt, ami a garatomon lemegy ?— Hát akkor ki csinálja a drágaságot? — kérdeztük.— A drágaságot Búzazsák gazda csinálja, aki rettenetesenfölfuvalkodott, mióta nem kötötték be a száját s azon a szabad-forgószél befuvait. _________é s  zsebórakülönlegességek 

S Z É K E L Y  B É L A  órásnál, Wesselényi U I. (Károly-körút sarok.)

Azonnal siettünk Búzazsák gazdához, aki épp egy targoncára rakatta föl a pocakját.— Hagyjanak békén! — mondta Búzazsák gazda. — Nem én csinálom a derágaságot.— De mégis csak szemtelenség, hogy letagadja! — kiáltottunk dühösen, mire Búzazsák a kövér emberek nyugalmával felelte:— A búzánál nincs szemtelenség, mert az idén olyan jó termés vót, hogy teli van szemmel. A drága búzát nem én csináltam, hanem maga az a jó isten. Azt nem kérdezik, hogy mennyi munka van vele? Bezzeg az ujságnyiró uraknak köny- nyebb a szócséplés, mint a kisgazdagnak a gabonacséplés. ^— De gazduram, a kend szérűjén futkározik a sok kappan, míg a szegény városi fogyasztó szeme koppan. Kend milliár- dokat keres a szabadforgalmon, a nyomorgó nép meg éhen pusztul az almon. Kendnek gömbölyűre fújta föl az orcáját a szabad forgószél, a fogyasztó vézna testét pedig ugyanaz a forgószél beviszi a Dunába.— A derágaságot megszabgya a kereslet és kinyálat. . .— De a városi ember már kehes lett és csorgatja a nyálat— Nem ér semmit a péz Zurückben. . .— Mit érhet az a pénz, amiért gazduram ilyen kevés búzát ád? A szegény városi éhenkórász sovány, alig áll a lábán, lehúzza a sok gond. . .  Hiszen jó termés volt . .— Ne higyje. Az se fenékig tejföl, a búza is alig áll a lábán, lehúzza a szem, hiába mondom, hogy kel f ö l . . .
-------- o--------  C A R Á M Y1914-ben

a villamos 14 fillér volt,
a Borsszem Jankó 40 fillér volt.1923-ban (augusztus)

a villamos 600 korona,
a Borsszem Jankó csak 500 korona.A zsidókérdésÚjságokban, röpiratokban, gyűléseken, üléseken, újságírók, demagógok, képviselők mind azt feszegetik évek óta vájjon van-e zsidókérdés vagy nincs. Mindeddig nem tudtak megegyezni egymással e nagyfontosságú kérdésben: elhatároztam tehát, hogy végére járok a dolognak. Fölkerekedtem s behatolván a legszélsőbb Rombach-uccába (mert, gondoltam, a nagy' kérdésre csak itt kaphatom meg a legilletékesebb választ), megkezdtem interjú-körútamat. Minden boltba benyitottam és megkérdeztem:— Mit gondol, van zsidókérdés?A válaszok a következők voltak:Schwartz I. — Nú, hát van?Schwartz II. — Nú. hát nincs?Roth I. — Mit frocliroz maga engem?Roth I!. — Vagyok én egy talmudiszt?Roth III. — Még kérdi?VVeisz I. — Vasz für ejn spász iszt dasz?Weisz II. — És ebből él maga? *

Weisz III. — Azt hiszi, ezért vagyok én itt?Weisz IV. — És ha már feleltem volna?Weisz V. — Csekélység, másra nem kiváncsi?íme, ezeket és ezekhez hasonló válaszokat kaptam, amelyek alapján ezennel megállapitom, hogy igenis: van zsidó
kérdés. De még mennyi!Hát nincsen? __s 5 __
Gyerünk 

az Angol 
Parkba
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PárbajmániaA napokban beállít hozzám egy földult arcú fiatalember.— Uram, — mondta pátosszal — legyen a segédem!— Honnan tudja, — feleltem — hogy pályát szeretnék változtatni, mert ez a lateinerpálya ugyan kutyát sem ér, de segédnek még nem akarok elmenni. Valami másban töröm a fejem. Aztán meg ön nagyon fiatal főnök lenne.— Nem üzletről van szó. Párbajsegédnek kérem föl önt.— Tyű, fékomadta, aztán min méltóztatott összekülönbözni?— Hát, kérem, tőzsdedifferenciáim támadtak egy kollégámmal.— Jaj, öcsém, — sopánkodtam — akkor rossz helyre méltóztatott fordulni, mert nálam még egy fakó ötvenezrest sem talál.— De tessék már végighallgatni. Tőzsdedifferenciák miatt vesztünk össze. Én legazembereztem, ő pofonnal fenyegetett. És mindez a tőzsde nagytermében . . .— Aztán a kollégája is ilyen fiatal?— Nem kérem, az már van 23 éves is.No várjatok, — gondoltam — majd adok én nektek párbajt! Ha a tőzsdén játszotok, az még hagyján, de karddal, puskával játszani. . .  az nem gyerekeknek való.— Hát mit gondol öcsém, csak úgy uk-muk-fuk lehet duellálni? Mostanában a bíróság igen szigorú. Úgy lecsukják hat hónapra párbaj vétség miatt, hogy no.Az ifjonc elsápadt:— Micsoda? Hogy teljes hat hónapig ne mehessek a tőzsd é r e ? ! ...  Inkább a fene egye meg a becsületet!...Szólt, sarkon fordult és elrohant. Af— S-----------»-----------Kedves Borsszem Jankó!B . . .  tőzsdebizományosnak, aki lelkes műgyűjtő, megtetszett egy márványszobrocska, amely egy gubbasztó, kétségbeesett, szinte halálra szánt ifjút ábrázol. Az értékes müvet elegáns irodájában állította föl, amelynek falait drága képek díszítették. i ! J  »!Aznap régi és új ügyfelek vegyesen keresték föl a tőzsdést. Mikor hatan-heten voltak az irodában, büszkélkedve mutogatta a legújabb szerzeményt, a kis szobrot. A társaság többsége természetesen nem sokat konyitott a dologhoz, úi gazdagok lévén, de S . . .  úr, a békevilág embere, fesztelenül nyilvánította véleményét:— Ez a szobor, uraim, a kiváló művész egy nagyobb kompozíciójához készült, amelynek ez a címe: „A tőzsde áldo- zata“ . Ez az ifjú itt, akinek arcán és testén oly emberfölötti szenvedés látható, az utolsó kötését is elvesztette. . .A konjunktura-emberek dermedten hallgatták a magyarázatot. aztán szép csöndesen, sorban elszállingóztak . . .A tőzsdés még aznap valamelyik mellékhelyiségbe lökte a kliens-riasztó műremeket.

C S I U Í Á G H E G Y

Lakásmizéria idején

— Gratulálok, kedves kisasszony. És mikor lesz az esküvő?— A mai lakásviszonyok mellett nem lehet kiszámitani. A vőlegényem föltétlenül valahol másutt szeretne lakni. . .— Hát most hol la k ik ? ...— A Csillagbörtönben.Siófokon— No, nem hallgat meg, Micike?— No hallja, csak nem fogok ebben a sekély vízben —mélyre b u k n i . -------------------Föltételes elismerés— No, mit szól a fényes eredményhez? Egy hónap alatt tíz kilót masszíroztam le a kilencvenkilós feleségéből.— Tudja mit, doktor ú r . . .  Csak folytassa hasonló sikerrel még nyolc hónapig és akkor nagyon hálás leszek. . .
SZE R K E SZT Ő I Ü ZEN ET EKKéziratokat és rajzokat nem küld vissza a szerkesztőség.

A Borsszem Jankó jelen számút kedden, augusztus 21-én 
zártuk le. —  sS. Itt adjuk, mint Reb Cziczeszbeiszer átkát: O tiéd pónem led jen edj ómen! — Sz. Gy. Lassanként sorra fog kerülni. — K—i E. Ezeket gondosabban válogatta össze. Egy kis önkritika, mint látja, sosem árt. — Destruktív. Hadd szóljon ehelyütt a töprengése: Vájjon rászáll-e a repülőbizottság a villamosra? — D. L. A budapesti Vörös malomnak Ferenc a Molnárja. A párisi „Moulin rouge“ molnárját hadd nyomozza ki valamelyik a sok Intim Pista közül. — Do- rozsma. Nem minden bolond lukból fuj olyan szél, amitől megindul a hires dorozsmai szélmalom. — Buturescu. Ha már piacról-piacra jár, miért nem gondoskodik valami becsületes iparról? — G—s Gy—a. Titkos tárgyalások után használjon elsőrendű cáfolat-port. — Cegléd. Most még büszkébbek, mint voltak közvetlenül a választás után?— Styx. A java ittragadt..— Több levélről a jövő számban.Szerkesztik: Molnár Jenő és Bér Dezső A szerkesztésért felelős: Molnár Jenő Kiadótulajdonos: Borsszem Jankó lapkiadó r.-t ______________Igazgató: Szekeres Rudolf______________

M in t  é r te sü lü n k , az ezüst- és aranvbeváltáson kívül briliiánsékszerbeváltás is eszközölhető, IV.. Vármegye-utca 7. Brilliánsbeváltás 1 0 -12-ig. Pénztári órák aranyra és ezüstre 9—5-ig.
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Képrejtvény

A megfejtők között tizenegy jutalmat sorsolunk ki. Ezen- kivül negyedévenként külön jutalomban részesül az. aki három hónap alatt a lestöbb rébuszt feltette meg. Jutalmat csak lapunk 
előfizetői nyerhetnek. Jutalmaink a következők:1. 10 üveg Tavaszi sör. a Polgári Ser

főzde gyártmánya (házhoz szállítva).
2 . egy doboz

3. egy nagy doboz 
„ Virágú-féle dessert,

4. egy nagy doboz „ Óceán 
cukrozott gyümölcs.

5. egy üveg „Lysoform",

6 . egy Sphinx-„BI-OZONE"-készlet (egy üveg szájvíz, egy doboz kettős francia fógpor. egy tégely fogpaszta).7. egy darab P. Márkus Emilia arcápoló szappan.
8 . egy nagy 

üveg ZoZő 
kölni viz,9. egy doboz „Uhu" kávépótlék.10. két pár Berson-gumisarok (férfiaknak és nőknek).11. egy nagy palack RAPIDO L folyékony fémtisztitó szer.

Fővárosi nyerteseinket fölkérjük, hogy a nyeremény utal
ványért, illetve a jutalomért kiadóhivatalunkban jelentkezze
nek. Vidéki nyerteseink posta útján kapják meg a nyeremény- 
tárgyat.A Borsszem Jankó 2899. (33.) számában közölt képrejtvény kliséje nyomdai tévedés folytán nem fordított helyzetben jelent meg, mint ahogy kellett volna. így is 27-en fejtették f™eg. A helyes megfejtés: Alba Nevis

Nyertesek: 1. Reicher Etus (Budapest, VII. kér., Wesse- lényi-ucca 19, I. em.), akinek tíz üveg Polgári Serfőzdéi sört; 2 . Kórházi Társaskör (Nagykanizsa), amelynek egy doboz „Övomaltine“-tápszert; 3. Bodori J . (Budapest. VI., Eötvös-u. 49), akinek egy nagy doboz „Virág"-féle dessertet; 4. Müller Edith (Szeged, Kölcsey-u.)f akinek egy nagy doboz „Óceán" cukrozott gyümölcsöt; 5. Dr. Glatter Béla (Nagy- 
ecsed), akinek egy üveg „Lysoform"-ot; 6 . Vass Miksa 
(Budapest, V., Lipót-körút 26), akinek egy Sphlnx-„BI- OZONE"-készletet; 7. Dr. Földi Miklós (Budapest, Lukács- fürdő), akinek egy darab P. Márkus Emilia-szappant; 
8 . Hajdú Jenő (Budapest. V., Vadász-utca 26), akinek egy nagy üveg ZoZó kölni vizet; 9. Kántor Qézáné (Monor), akinek egy doboz „Uhu" kávépótlékot; 10. Somogyi Antal 
(Budapest, VI., Vörösmarty-utca 48), akinek két pár Berson- gumisarkot; 11. Csincsák Lujza (Kisszállás. Felső-Bácska), akinek egy nagy palack „RAPIDOL" folyékony fémtisztitó szert küld a kiadóhivatal.

Kapható  
mindan jobb 

cukorká

é i csam ag#-  
karaskadés- 

ban.V I R Á G  O S Z K Á R
C U K O R K A -  É S  C S O K O L A O É -A R Ú Q Y A R  R.-T. 
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Ratio
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AR ANY
SZŐKE 
H AJ! Van ennél szebb?A felülrnulhatat- a j  4 4lan Hyvarjon-féle ffW la V  Golden Hair Wash világosbarna, vörös, szőke vagy fekete hajat fokozatosan világossá, majd aranyragyo- gásúvá változtatja át. Nem festöszer. Teljesen ártalmatlan. Számtalan esetben kipróbálva. Csodás eredmény.Egy nagy üveg K  5 0 0 .— Főraktár: Budapesten Török József gyógyszertár, Király-u. 12. Opera- gyógyszertár, VI., Andrássy-út 26. Kartschmaroff-drogéria, Rákóczi-út 50 és Erzsébet-körút 1 ; Róna-drogéria, VUI., József-körút 50.

TELEFON : József tizennégy—hetvenhat.

módjára kószáltok, lézengtek, ténferegtek. időtöket 
pocsékoljátok, ahelyett, hogy bármilyen ingatlan, ház, 
villa, telek adás-vétele, lakasátadás, cserélés, pénze
teknek kitűnő jövedelem mellett való elhelyezése vagy 
tökével finanszírozó társ szerzése végett azonnal a 
Lloyd értékesítő vállalathoz fordulnátok.

LLOYD értékesítő
BAROSS-TÉR TIZENÖT SZÁM 
(Keleti pályaudvar mellett)
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V isz o n tlá tá s

Örülök, hogy újra itt lá t la k ... Azt hallottam, rosszra fordult az állapotod. Tévedsz, éppen azért gyógyultam meg, mert hosszra fordult az állapoton).
T E N N I S
s p n t f

fö ls z e r e lé s e k  le g o lc só b b a n  
b e sz e re z h e tő k

Sport- és Qumiáruház-ban
Szánylel, M arkfeld és H eld

VII., K lr á ly -u c c a  39. sz á m .
Telefon: József 128—21.

LŐFIZETEK ÖNNEK 
a BORSSZEM JANKÓ-ranegyedévre 25,000 korona névértékű elhasznált magyar bélyeg beküldése ellenében. JÁSZAI BO R ISKA.bélyegkereskedés  

Budapesti IV ., Kossuth Lajos-ucca 6.

E

Ingatlanok, gyárak, irodák, üzlet- 
helyiségek, lakások, albérleti szobák k a p h a t ó k :
Huszár és Steiner íe ^ n ^ ,Md;0rv«hza» ú ,j

gyermekkerékpárok, csomagszál litók, gummik, alkatrészek le g o lcs ó b b a n
diósad! Deák László

f f  wér- é «  n em i b a l * .

üitlTilíaftn-TlUt !
R ende lé s e gé sz  nap

Kerékpárok

in
VtAkéoai-út 32, I. em . I, a R ó k u s-k ó rh ézza l u s m l

HUNGARIAN
' ^ Í W H I S K Y V S .  G IN. T A T

\iVERMOUTH \JEGMA
LIKÖR-KÜLÖNLEGESSEGEK GYÁRA

KÓRIS-UCCA 1 8 -2 0 . SZ.

VÁROSI  LERAKAT

EISNER-DROGERIA
JÓZSEF FŐHERCEG KAMARAI SZÁLLÍTÓ JA. 

A N D R A S S Y -U T 37. TELEFO N : 8 5 -2 4 .

A P a .  Uoyd-Unuiat .rondája. Bodafat, V, Mária Vilérta-Mca 12. (NvontUirugatd MÁRKUS PÁL.)


