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Hulljon a férgese!

Bethlen gazda. — Sose bántsd őket, Bodri! Azok a baromorvosok biztosan beadtak nekik valamit, 
amitől megkergültek és a farkasok közé akarnak menni.
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Bibliás szép pünkösd
Piros pünkösd napján tizenkét apostol 
Tüzes nyelveket lát szállni szent magosból; 
Homlokukra szálltak,
Fejőknél megálltak 
S ékesenszólóvá kis halászok váltak.

S elmenvén hirdeték minden nációknak 
Erős Ígéretét nagy mennybéli jóknak:
Szeretet igéjét,
Megváltatás tényét.
Szegénység, szerénység bévülvaló fényét.

Bibliás szép pünkösd, derék volt, de rég volt! 
Apostola Is, de igéje is rég holt.
Kihunyt a tüzes fény,
Elveszett az ösvény,
Homályban botorkál kései keresztény.

Ég küldött jelét már se hallja, se látja;
Embertársa néki nem felebarátja.
Más nyelvét sem érti,
Más baját se kérdi,
Gonoszsággal Istent gonoszul kisérti.

Tüskével traktálja egymást minden nemzet,
Szép piros pünkösdi rózsát bezzeg nem szed;
Méz helyett ád epét 
Holtakból rak kepét:
Csak az ékesszólás hirdeti ünnepét.

Bibliás szép pünkösd pedig beh elkelne.
Ha ránk szállna újra Isten tüzes nyelve;
Megint föltetszenék
A fény, mely ma nem ég
S nemzetek és népek egymást megértenék.

--------* -------- JÁSZ

A magyar futballisták távirata
a svéd csapathoz

Haalaas koeszoenet, hogy meg
bosszultak bennuenket az egyipto
miakon ees megtanitottaak oeket 
sveed keztyuebe dudaalni. Szekker- 
hedsz sztendsztikkor parafinerad!

Tönődések
Seiffensteiner Solomontul

O Gürbe- Pincehokorták edl élű- 
imádkozót fülvenni o nodi ünnepre és o ki
küldött Zalme Safran megfogadta o Béri 
Stüffert. de elübb énekeltette vele o ..Kol- 
nidréu-t.* Mikor tiz pengűt adott neki foglalót. 
oztot kérdezte tűié: ..Reb Béri. ed let elfelej
tetten2. Tód mogo fúini?11 — „Én? Fúlni? 
Sak ledien m itr  — Mikor oztán o sófárt. o 
hor sónál odaadták neki. hát kiderült, hódi 
me g c soit o o hitkiizségt. Le okortok fogni o 
száz pengübül. ..Rebbelében. — mondta o 

Berl Stüffer — o Herr von Safran oztot kérdezte tülem. 
todok-e fúini. En oztot mondtam, sak ledien mit. Hát én o 
forró levesre és nem o sófárra gondoltam.“  — Pincc-púnec 
o koronáiul o stabilizálás. 0 Korángye miniszter oreság oztot 
mondott, hódi o korona stabil lesz. Sakhodi ü nem o popir- 
koronáro gandalt. honem oz orongykoronáro. 0  popirkoronát 
ü se nem tód fúini. okorok mondani: fülfúini.

O Kálnicon o fűszolgabiró oreság megbüntetett o Hénoch 
Gurkensaft, kocsmárost. mert kicsi volt oz itcéie. Udianott. 
de oz alvégen volt o Szróle Plattfusz kocsmálo. Oztot pedig 
őzért büntetett meg o fűszolgabiró. mert rossz volt oz italia. 
Elmentek mindoketten oz olispánhoz Orongyosmarótra és 
mondták: .fladságos őr. ho nádi itcével küll mérni ió bort. 
akkor ledien o fűszolgabiró oreság o kocsmáros Kálnicon.“ 
— Akkerát oztot mondhatná o Bethlen excellenc o Smith 
országos fűszolgabiró oreság nők: ..Ho ió pénzt küll odni oz 
országnok olcsó komotro. hát akkor ledien o tisztelt oreság 
ittend o miniszterelnük.u

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

Három nulla
Kedves Borsszem Jankó! Hát ez már sok. hogy ezek a 

destruktív labdarugók miket csinálnak! Direkt elvesztik Páris- 
ban a iátékot. csakhogy nekünk még három nullát hozzanak 
haza. Mintha bizony nem volna már elég nulla itthon.

______o-------
A párisi patkányok tiltakozása

Tiltakozunk az ellen a célzatos vád ellen, mintha mi miattunk 
vesztették vodna el a magyar íutbatL’isták az olympiai csatát. 
Minket már a zsidók Egyiptomból való kivándorlása óta nem 
lehet az egyiptomi csapások közé sorolni. Raitunk ne rágód
janak! A párisi patkányok

BORSSZEM JANKÓ TÁRCÁJA 
Az igazi apa

( Régi adoma nyomán)
I. •

A doktor ott á’lt az asszonv ágva 
mellett és a íeiét csóválta:

— Különös. Ilyesmi még nem fordult 
elő az orvosi gyakorlatban. De hát 
semmi fájdalmat nem érez. asszonyom?

Klára mosolygott:
— Egyáltalán nem ...
A téri maga is csodálkozott.
— Furcsa . ..
— Igen. — mondta a doktor — szinte 

érthetetlen, önagvsága még ma éiszaka 
anya lesz és olvan nyugodtan fekszik 
itt. mintha a gólyának még esze ágá
ban sem volna kei epei n i. . .

Klára tapsolt örömében:
— Pedig hogy féltem ... hogv rész 

kettem ettől a pillanattól. . .
Megszólalt a telefon. A féri a doktor 

felé fordult:
— Pardon.
És kiment.
Klára felkönvökölt az ág von:

— Mit gondol, fiú lesz?
Az orvos Klára kezéhez hajolt. Meg

csókolta.
— Fiú.
— Honnan tudja?
— Praxisból. . .  Nem első eset.. .  

Mindig fiú vo lt. . .
Klára föl kacagott:
— Ha ezt az uram hailaná!

II.
Még aznap éiszaka álmában egv an

gyal ielent meg K’ára ágya előtt.
— Ne féli. — mondta az angyal — 

az égből szállottam le hozzád, hogy 
közöljem veled a mennyországnak a 
földi anyákra vonatkozó új rendeletét.

Az angyal kibontott egy papírteker
cset és odvasni kezdte:

— Ezennel elrendeltetik, hogy az 
anyák fái dalom nélkül hozzák vi’ágra 
magzatjukat. A sokezer éves szenvedé
süket megváltja az Ur és átruházza a 
férfinemre. Ezentúl tehát az apák fog
iák érezni a görcsös kínokat, melvek 
eddig az anyáknak jutottak osztály
részül. Ámen...

És az angyal eltűnt.

III.
Éjfélkor Klára fölriadt álmából. Ki

váncsi volt. váljon az angyal csakugyan 
igazat mondott-e? Becsöngette a szoba
lányt.

— Küldd be a férjemet...
A szobalány lesütötte a szemét.
— Mi az? — kérdezte Klára. Rosszat 

seitett.
— A nagyságos úr nincs idehaza.. .
— Hol van?
— A klubba ment a doktor úrral.
— Azonnal telefonálj be. Hátha beteg. 

Úgy érzem, közeledik a kritikus pilla
nat... Még szerencse, hogv mellette 
van a doktor . ..

A szobalány távozott. K’ára nyugta
lankodott. A férjére gondolt, aki e 
percben biztosan a leggvötrelmesebb 
testi kínokat állja ki az égi hatalmak 
legújabb rendelete szerint.

A szoba’ány visszajött:
— A klub portása üzenteti. hogv a 

nagyságos úrnak semmi baja sincs ... 
csak a doktor úr lett hirtelen rosszul... 
görcsök közt fetreng a szőnyegen . ..

LORD XANTHYS
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Gömbös jelszótárából
Budapesten — Wolff 
Párisban — Fuchs.

A bugaci államférfi
A bugaci csárda mellett 
Nagyatádi ÉMEkelget.
Azt énekli őkigyelme:
Kuss nekem a várt fegyelme. 
Voltam én már héber, stréber. 
Forradalmi főkucséber.
Vagyok mostan antisémi. 
Leszek én még filosémi. 
Vázsonyinál sajt-kukac. 
Szobromon majd ez fog állni: 
Egyformán tudott csodálni 
A Dob-ucca és Bugac.

-----------3 ----------

Megfejelt szinlapSZEGÉNY GAZDAGOK
LÁTHATÓK :

A MARKÓ-UCCAI SZÍNHÁZBAN

---------- O-----------

Junius
Junius. gyönyörű hatodik hónav. 
Junius: szerelmi hó!
Vidd valamerre már megkopott hajómat. 
Szeretnék stdllnl Hahói
Junius, virágos, beszámíthatatlan.
Ti lek osztó, lángzó napok!
Adjatok valamit, mi kimondhatatlan. 
Mint a dús hölgy-illatok.

Junius, závoros lugasok szigete.
Biis születésem hava.
Merre van. merre a régi csók ligete? 
Merre találok haza?

Junius, viharos, sötét és bujtató. 
Elvesztem teneked, ó . . .
Isteni orgonát szent széllel fújtató — 
Szeretnék szállni, hahó!

SOMLYÓ ZOLTÁN

S o k  o r v o s  Közt e lp u s z tu l  a  b e t e g

— Nagyon beteg vagy, Károly... Talán mégis orvost kellene hivatni.
— Még egy orvost? "Isten őrizz! Hiszen azért érzem olyan kutyául magam, 

mert csupa doktor van körülöttem.

Nagyatádi albumába
Szidd a zsidót Bugacon, aztán szidd vissza Pesten!

Olympiászi rímek
Elverték rajtunk a port... 
Lecsúszott a magyar sport.
Nem volt elég az egy Orth. 
Kaptunk hozzá még egy orrt.

•

Futballistának nemcsak rúgni kell. — 
A taktikában rejlik a siker.
Meg kellett volna kötni épp e végett 
Párisban a svéd- és dac-szövetséget.

Tanulságnak egyelőre elég:
Az egyiptomi a svéd ̂ gyufától elég.

Lesz a futball-kudarcnak haszna, meglásd: 
Maid itthon annál jobban rúgiuk egymást.

Országos gyász
— A Borsszem Jankó körrendeleté —

Tekintettel arra, hogy Egyiptom ébre dósé ge a bajtársi 
viszonyt velünk megszakította, elrendeljük az országos 
Tutánkámen-ellenes offenzív a-gyászt. A gyász jeléül:

1. A nők Tutánkámen-ruhát nem hordhatnak.
2. A siberek egyiptomit nem szívhatnak.
3. Az egyetemek egyptológusai internálandók.
4. Az Akadémia egyiptomi múmiái haladéktalanul Svéd

országba küldendők.
5. Aki nem tud arabusul, ne beszéljen arabusul.
6. Az egyiptomiak méltó megbüntetése végett a pesti 

zsidók visszaszállitandók Egyiptomba.

Kedves Borsszem Jankó!
Olvasom, hogy Gömbös szerint a mi olimpiászi csapatunk 

Párisban nem a magyar fajt képviselte, hanem a zsidót Hát 
ezt már bocsásson meg a képviselő úr, nem hiszem, mert kü
lönben azok a zsidók, fölhasználva az alkalmat most az egy
szer ők adtak volna le egy jó nagy rúgást — ha csak a 
labdának is.
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SZERKESZTŐSÉG : A BALFENÉKEN 

FELELŐS SZERKESZTŐ: SMONCA IZOR

Arcképeket csak készpénzfizetés ellené* 
ben nem közlünk.

KIADÓHIVATAL: A JOBBFENÉKEN 

FELELŐS KIADÓ: SZÍNHÁZI MAMA 

Kéziratokat csak készpénzfizetésellené
SZ1NCHAZER HETILAP ben adunk vissza.

Cserebere it színházak kozott
Mint teljesen be nem avatott hely

ről értesülünk, e pillanatban ez a harc
téri helyzet a színházak körül:

Szélsöjobbszárny. Az Opera átköl
tözik a városligeti Feld-szinkörbe és 
ott bemutatja a „Baj van Németh 
Máriával** című látványos revűt, 
amelynek zenéjét Zerkovitz Béla se
gítségével Strauss Oszkár irta. Féld 
tata bevonul a Nemzeti Színházba s 
itt Bakó és Gyenes Lászlókkal a fő
szerepben. a Chevra Kadisa által ki
kölcsönzött temetkezési díszletekkel 
előadja a „Nincs több zsidó Budapes
ten** című klasszikus verses drámát. 
A kisérő zenét Ergerffy-Bergerffy irta*.

Centrum. A Városi Színház nézőterét 
négy részre osztják. Az elsőbe a Be- 
ketow-cirkusz vonul be és esténkint 
százhúsz lóval produkciókat tart; a 
második Budapest legnagyobb futball- 
pályája lesz, ahova bevezetik a Vörös
tengert, hogy az egyiptomiak átkelés 
közben belefulladjanak; a harmadik 
parcellán a tőzsdekrachban letört ko- 
kottok menházát helyezik el; a negye
dik parcellán pedig Budapest összes 
pótimaházát egyesítik. Az utóbbinak 
előimádkozója Wolff Károly, az ismert 
tenorista és terrorista lesz.

A Vígszínház átköltözik a Dohány- 
uccai zsinagógába, mert ott is ugyan
az a közönsége van. Az esti Fedák- 
tiszteletek félnyolckor kezdődnek. Az 
ünnepi prédikációt Reb Lengyel Meny-'

Aktuális strófák
Faluáinál végestelen-végig 
Minden kis ablakban színház nyílik. 
Minden színházában keltő-három 
Primadonna hízik a dolláron.

En vagyok a Fahíd' rossza egyedül. 
Engem ugat a sok szerző veszettül. 
Nem teszek én a szájukra lakatot. 
Csak nyakukra ültetek egy — Lakatost.

Voltam én is valaha 
Bankár-báró kocsisa, 
ügy megrágott a Kohner. 
Nem felejtem. — azószer!

Budapestre kéne menni. 
Színházakat kéne venni.
Vigyázz, jenki, nagy a bessz itt. 
Publikumod. Iái. nem lesz itt.

Kis kutya, nagv kutya nem ugat hiába. 
Van négy-öt színházam Pestnek 
Bépest hires város, /városába.
New.vorkkal határos.
Ott lakik a Barna, kivel vagyok páros.

hért mondja. A bócher szerepében 
Sarkadi Aladár lép föl.

Az orthodox művészet képviselői, 
Salamon (Béla) vezetésével, a Rom- 
bach-uccai zsinagógába vonulnak át, 
viszont az otthagyott Terézkörúti 
Színpadon Lendvai-Lehner szinizgató 
társulata a „Bor“-ral gyönyörködteti 
— önmagát.

A Király-Színházat a KÍStársasági 
Párt bérli ki és ott választja meg az 
Unió új elnökét. Elnökjelöltek: Király 
Ernő és Császár Elemér. Ha Király 
győz. egy császármetszéssel újra ope- 
rettszinházzá alakul át az Unió palo
tája. A hozzávaló hangot rádión veze
tik át az Operából.

A Magyar-Színház az Angol-Park 
ródli-pályáját foglalja el és ott egy
másután csúsztatja le az idei szezon 
darabjait.

A Belvárosi Színház az egyetlen, 
amely nem cserél helyet. Megáll az a 
maga lábán. Nem csoda, — mondják 
művészi körökben — olyan a Törzse, 
amelyre egy egész színházat föl lehet 
épiteni.

Szélsöbalszárny. A Renaissance- 
szinház átköltözött a szülészeti klini
kára mert „Baj van Zsófival“ . Zsófit 
..A zöld Iift“ -en szállították föl a műtő
terembe. ahol azonnal megoperálták, 
de már a Kaiser-metszés sem hasz
nált: egy .,Asszonyáldozat‘*-tal több 
került a színházi morgueba. Csöndes 
részvét és köszörűk mellőzése kéretik.

A színházak nyári akadályversenye
A színházak benne ülnek 
Derékig a vajban.
..A papának igaza voltu.
Hogy .Zsófival bai van“.
Kinek vai van a kobakján.
Ne menjen a fényre.
..Süt a nao“ ..A vén gazember“ 
Ravaszdi fejére.
Áll a szezon, meg köll tehát 
A színháznak tónia.
Isten áldjon. Fedák Sári.
Drága, szép Antónia.
Van egv színház, ahol mindig 
Kint van most a tábla.
Tudniillik ez áll rajta:
..Nyári szünet, zárva*9.

A köröm
A főpróbán egy ifjú titán 
Véleményét igy szeg ezé le:
“Annyi érték sincs e darabban. 
Mint a körmömnek feketéie.“
Megnéztem a körmét és szóltam: 
..Ha annyi érték lenne benne. 
Bizonyos, hogy ez a darab 
Legalább is kétszázszor menne“

SZÉPSÉG,
pardon: CSÚFSÁG

— Szezonvégi maradék-vigjáték a
Magyar Árúházból —

ELSŐ FÖLVONÁS
Gellért Lajos (görcsösen fogja kezé

ben a darab vázát): Ne féljen... fo
gom ...

Vaszary Piroska. — Vigyázzon! Ez 
még csak az első fölvonás. Ha elejti, 
mi lesz a többi kettővel?

Gellért (a közönség felé): Méltóz- 
tattak észrevenni, hogy mi most egye
dül maradtunk?

Vaszary (sóhajt): Hja, itt a nyár 
Rossz a szezon. De mért nincs maga 
is a nézőtéren? Gyorsan, váltson je
gyet. Még beeresztik...

Gellért. — Jegyet váltsak? Kivel)?
Vaszary (szemlesütve): Velem.
Gellert. — Hátha a mama őnagysága 

is úgy akarja. Jól van. Jegyet váltok.
Vaszary. —v.Qc .retúrjegyet.
Gellért. — Miért?
Vaszary. — Hogy a parti a harma

dik fölvonásban visszamenjen.

MÁSODIK FÖLVONÁS
Gellért. — Elhozta a Fedák-krémet?
Manikürözönö. — Itt van nálam.
Gellért. — Lefekvés előtt kell hasz

nálni azt a krémet:?
Manikürözönö. — Teljesen mindegy.
Gellért. — És mondja, bátran beken

hetem vele az arcomat?
Manikürözönö. — Hátha éppen sze- 

recsen akar lenni. . .
Geüért. — Szerecsen?
Manikürözönö. — Mert a Fedák- 

krém az cipőkenőcs, kérem.
Gellért. — Cipőkenőcs? Én azt hit

tem, attól olyan szép a Fedák az 
Antóniában...

Darvas Lili (belép): Mit csinál?
Gellért. — Bonyolítom a darabot.
Darvas. — Hát lássa, segíthetne en

nek a Deval-nak egy kicsit. Hallom, 
hogy még egészen fiatal ember. És 
veszettül csinos.. .

Gellért. — Kicsoda? Én?
Darvas. — Dehogy. Maga egysze

rűen ronda.
Geüért. — Én?
Darvas. — Egy pocsék. Bizony.
Gellér^ (sírva fakad): Hogy fá j.. .  

hogy fáj e z ...
Darvas. — Hát majd .megvigaszta

lom. Ma éjszaka a maga csillaga le
szek. A maga hulló csillaga. Gyorsan 
vegye elő a teleszkópját. (Megtörté
nik.)

HARMADIK FÖLVONÁS
Darvas. — Mit tettél velem?*
Gellért. — A csillagászat érdekeit 

mozdítottam elő. M ars...
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Darvas. — E lkergetsz?___________
Gellért. — Mars-csillag vagy éle

tem egén!
Darvas (hozzásimiü): Akkor hát 

mars az anyakönyvvezető elé. de 
mindjárt, még mielőtt Fiastyűk le
szek . . .

(A  Göncölszekérre ülnek és a néző
téri űrben keringenek. Csillagcsopor
tosulás: kos. bika. ikrek . . .  és a mér
leg, a deficittel Háttérben Faludi.)

Levél Luigi Pirandellóhoz
Hogy „hat személy keres egy szerzőt” . 
Megnyugtathatom felőle.
Nem oly nagy dolog, kedves mester. 
Hogy darabot kell irni belőle.

Én már láttam olyan szerzőt.
Akit több száz személy keresett.
Hogy darabjáért lutalom gyanánt 
Elnadrágolják egy keveset.

"HT

Beauté
A Magyarban szinrekerül 
A francia Beauté.
Faludi azt kérdezi, hogy az 
Unió jő bót-é?

A kulisszák mögül
— Egészen hiteles hirek —

Gratuláció. Szabolcs Ernő, a Fővá
rosi Operettszinház főrendezője szívé
lyesen gratulált Bródy Istvánnak, a 
Fővárosi Operettszinház főrendezőjé
nek. a Szegény Jonathán sikere alkal
mából.

Még egy gratuláció. Tihanyi Vilmos, 
a Király-szinház főrendezője őszintén 
gratulált Szabolcs Ernőnek, a Fővárosi 
Operettszinház főrendezőjének, a Sze
gény Jonathán sikere alkalmából.

Ez is gratuláció. Fedák £ári távira
tilag gratulált Biller Irénnek, a Sze
gény Jonathán Molly-jának — Blaha 
Lujza feledhetetlen Molly-jához.

Folytatólagos gratuláció. Csortos 
Gyula melegen gratulált önmagának 
abból az alkalomból, hogy nem ját
szotta el a Szegény Jonathán Quickly 
Tóbiását.

És egy utolsó gratuláció. Rátkai 
Márton lapunk zártáig nem gratulált 
Halmay Tibornak, a „Szegény Jo- 
nathánnak44.

Több budapesti színház igazgatójá
nak az orvosok csöndet és teljes ma
gánosságot ajáltak idegességük ellen. 
Az igazgatók megfogadták a tanácsot

és kúrájukat meg is kezdték már saját 
színházaik nézőterén.

Biller Irén új kreációja. A Fővárosi 
Operettszinház igazgatósága Biller 
Irént ejtőernyővel lepte meg. A kitűnő 
szubrett ezzel az ejtőernyővel produ
kálja magát esténkint a „Szegény Jo
nathán44 előadásain. Szegény Jonathán!

Marton Sándor színházi ügynöksé
gének kérelmére rendőri készenlét vo
nul ki az Amerikából visszaérkező 
Marton dr. elé, hogy a magyar szer
zők ostromával szemben testi épségét 
és dollárjait megvédje.

APRÓHIRDETÉSEK A HÉTRŐL
ÖT SZÍNHÁZ keres egy hatodikat. 
Ajánlatok „Pirandello44 jeligére az 

Unió R.-T.-hoz.

EGY PRIMADONNA keres esténkint 
ötmillió koronát. Aki megkeresi, annak 
odaadó piócácskája lenne. Leveleket 

„Csak a vérét. . . “ címre. _
DISZKRÉT SZÜLÉSZNŐ fogad laká
sán szülőnőket. Jelige „Baj van Zsófi

val44 címre a kiadóba.
ELSZERZŐDNÉK Tarnócára naivának, 
ha az ottani földesúr természetbeni 
ellátást és selyemharisnyapénzt biz

tosít. Jelige: „Városi tyúk44.

Siralmas ének a párisi vereségről
Elmondom, magyarom, hogy meggyászolnád ezt.
A Párisban rajtunk esett szörnyű cladest.
Lábokban bizakvó hadunkon tett st rag est. — 
Könnyvedzésre fakad Musám. mihelyt rákezd.

Páris várossában áll bajnoki torna.
Hová magyar hösű vonul egész sor ma 
S bár rendben vala ott conditio s forma.
Orrok alá mégis reszelt et ék torma.

Az magyar tsapat dagadó inakkui 
Szállt vaja szembe bősz égyivtomiakkal. 
Nilusmentén termett szeretsen hókkal.
Kik oroszlánfőt is tekernek ki nyakkal.

Ottan serénykedék Gianacles és Luxor.
Karcsú Figaró is jelösköde sokszor.
S a Sphinx a kapuban, kitől meg sem nyugszol. 
Mert füsti szagával menten meiibe boxol.

Tsak vékony magyarkák ezzel szemben álltak.
Kik tűzbe jővén is. menten füstté váltak.
Kibül conclusiót frankok igy tanáltak:
— Jobb az égyiptomi! — váltig kiabáltak.

Haih. daliás Obitz serény Opatával.
Röttenhetetlen Orth. hartzedzett patával. 
Eisenhoffer s Guttmann. dütső tsapatával. 
Tőmetszett magyarra mely név menten rávall:

Haih. rúgás bajnokok, lábra ielös daliák. 
Dütsőségtek kürtök immán nem rivalliák.
Nem remegnek inak. ha nevetek hallják. 
Megjártátok tik is sorsotoknak baliát.

Rugdalódzátok bár bátran a sors ellen.
Inatokba nem szállt hős bainoki szellem 
S messzeszálló sóhaj emelgeti mellem:
— Kapitány Kiss Gyulát, heih. nem irigyeltem!

Vereség gyászfátyla fonódik körétek.
Kevés volt az virtus, sok vala az vétek: 
Elvesztenek egyben minden magyar tétek —
S egyiptomiakat elsziiták a svédek.

THOMAS LITTERATUS DE JAZOW

Egyre hármat
A m. kir. pénzügyminisztériumban az e’rnult héten (erkölcsi) 

tőkeemelés volt. Ez alkalomból egvre hármat adtak: I pénz
ügyminiszteri tárcára 3 pénzügyminisztert.
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— Gyorsírói jegyzetek a madárvédelmi kongresszusról —L
SZAJKÓ. — Tisztelt madártársak! 

Elsősorban meg kell. hogy köszöntem 
azt a meleg bizalmat, amel vei engem 
tiszteltetek meg. amikor az elnöki tiszt
séget rám ruháztátok. Mert aki az ég 
madarait fölruházza ...

GÖDÉNY. — Vezérünk vagy szára
zon és vizen!

BAGOLY (a verébhez): Már megint 
vízről prédikál és bort iszik ...

SZAJKÓ. — Arról van szó. kedves 
barátaim, hogy az erdőmestertől vég
zést kaptam, mely szerint nem szabad 
tö^bé az erdőben gyűlést tartanunk. .

RIGÓ. — Huncut a biró !
SZAJKÓ. — Nem akarom a füeeet- 

„ len biróság tekintélyét e helyről csorbí
tani. de szégyen, gyalázat, ami velünk 
történik...

VADGALAMB. — Tú-dom. tú-dom!
PACSIRTA. — Fiaim, csak énekel

jetek!
SZAJKÓ. — Kell. hogy e heivről 

izeniem meg a betoakodottaknak. a 
karvalyképüeknek. a vércsetekintetűek- 
nck. a sasoi rúaknak és a papagáiv- 
arcúakuak. hogy hiába uszítják elle
nünk a kultur-erdő lakóit, a konszoli
dál szomszéd legelők figyelmét, bennün
ket nem féJemlit meg senki és semmi...

DARU. — Nem szállnak magasan a 
gondolatai, de szépen szól.

SZAJKÓ. — A turbulens-csőrűek el
neveztek bennünket fáid - védőknek. 
Mért? Azért, mert szegény, tehetetlen 
madártestvéninket. a faidot úi fészek

hez juttattam a fészekhivatal révén... 
A holló, aki csak a destruktív saitot 
szereti, rám fo^a hogy azért beszélek 
így, mert tévelygő koromban föl akar
tam osztani a barátkeselyű birtokait.

Ezért támadtak nekem a karvalyké- 
püek és a nemzetközi sasorrúak . ..

VÖRÖSBEGY. — Le a kommunista 
zsid óbére ncekkel !

FFCSKE (a vörösbegyhez): Hallgas
son. maga is vörös!

VÖRÖSBEGY. — De kitértem!
SZAJKÓ. — Mondjuk ki. hogy addig 

nem nyugszunk, míg az átkos sziriai 
faizatot ki nem irtottuk az erdőből

HOLLÓ. — Figyelmeztetem a szó
nokot. hogy ez izga+"~+ tartalmaz az 
erdő egyik társadalmi rétege e'len.

VÖRÖSBEGY. — Pfuj. zsidóbérenc!
BAGOLY. — Ki kell dobni! Hol va

gyunk? Pesten?!
SZAJKÓ ( pátosszal): Látiátok feleim 

szümtükvel, mik vogvmuk! Bizony 
utolsó nemzedék vagyunk. Már a fai
védő eszmének Is akadnak árulói!

VERÉB. — Egyik Hofló nem vájja 
ki a másik Hollander szemét!

VADGAÍ AMB. — Tú-dom!
RIGÓ. — Huncut a zsidó!
SZAJKÓ. — Örömmel látom, hogy 

Rigó barátom megérti a huszadik szá
zad uralkodó eszméit. Visszatérve a 
napirendre, mondjuk ki. hogy ott gyü- 
lésezünk. ahol akarunk/ Akadhatnak 
árulói a faidvédő irányzatnak, de ne 
feledjük, hogy dicső pártfogónk, az 
emlősök hatalmas vezére, a lipicai 
Farkas nem hagy el bennünket. Kísér
leteink. sainos. eddig csődöt mondtak. 
Az Uhut kiküldtük. hogy a baglyoktól 
hozzon segítséget, a Fecskét meg e1- 
küldtük a Kaméleonhoz, hogy onnan 
hozzon erősítést. De a zsidóbérencek 
mindig meghiúsították törekvéseinket.

RIGÓ. — Huncut a zsidó!
SZAJKÓ. — Utolsó reménységünk, 

hogy olyan külföldi szövetségest talá
lunk. aki haiiandó mozgalmunkban az 
erkölcsi és anyagi irányítást vállalni...

SZARKA. — Főleg az anyagit!
SZAJKÓ. — Már ki fs szemeltem 

egy külföldi emlőst, kinek személye 
felé osztat’an bizalommal tekint az 
egész erdő. Strakosch Elefánt a tisz
tességes neve és pénzt, paripát, fegy
vert kérünk tőle . . .II.

SZAJKÓ. — Dicső Nagvúr. ki messze 
földről érkézéi, hogy a madarak sor
sán segíts, szálunk Elébed!

ELEFÁNT. — örvendek. Miben le
hetek szolgálatukra?

SZAJKÓ. — Hallottad-e hírét az hí
res Lipicának. Lipica gyönyörű sely
mes két lovának és ama Farkasnak, 
kit ők hordozának?

ELEFÁNT. — Nem ismerem, ió le
venték. amaz urat.

SZAJKÓ. — Az ő nevében fordulunk 
Hozzád és kérünk, vállald az Erdei Ma
darak Egvesu etének díszelnöki tisztét.

ELEFÁNT. — És mi ama nagyszerű 
cél. amelyben ezen kiváló egyesület 
leledzik?

SZAJKÓ. — Megtisztítani az erdőt a 
turbulens betolakodottaktól.

ELEFÁNT. — Turbulens! Oh. mi 
drága e kis szócska nékem! De vájjon 
mit jelent, ió chaverom?

SZAJKÓ. — Turbulens az. akinek 
mozija, trafikja, italmérési engedélye, 
avagy egyéb tárgy hiányában görbe 
orra van...  Például a sas. a vércse, a 
karvaly, a papagájv. a sólyom ...

ELEFÁNT. — Érdekes! Naggyon ér
dekes! Hát nézze, édes Mister, én szí
vesen vállaílnám a dísze-1 nökséget és 
adnék egy miliárdot a nemes célra, de 
nekem is. hogy mondják, izé ... kissé 
görbe az orrmánvom ...

SZAJKÓ (a felét vakaria): Nem 
tesz az semmit, nagy ió uram! A fő. 
hogy ideadja a dohányt.. .  Aztán ki
nek köd azt tudni, hogy kegyednek ...  
izé ...  kissé görbe az orrmánva. Tes
sék titokban tartani...

VÁCZI TAMÁS
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Seipel kancellár
A beteg Ausztriát szanálta 
S jutalmul: több golyó találta.
4 hősök régi sorsa ez,
Mit vértanuk sora jelez.

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

A Dob-uccából
— Hol vacsoráztál ma?
— A Neigerbeaudban.

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

Ficsúr
Comblât lankatag veri 
Vékony sétapálca.
Termetén a börberi. —
Maskarás poiáca.
Selymes haizat. onduláli .
Ványadt és bizarr főn.
Pipe sen. bolondul áll 
S csupa, csupa partom.

Elfecsérti életit 
Hitien, öntudatlan.
Nők nyakörvre kénvtetik 
S minden pillanatban 
Füttyre táncol: vad. sóvár.
Kerge vágy dobália.
Illatozó budoár 
Dolgozószobája.

Amire fogát feni.
Biztosan kijárja.
Ebben aztán nagy zseni 
S remek a svádája.
Tőzsdén besszre spekulál.
— Nem nyer. aki gyáva —
S hogyha dolga csehül áll.
Ólmot küld agyába.

Könnyű kedvvel leit odább 
Stepp re rángó lábon.
Kedvesének csókot ád:
..Gyöngyöm, drágaságom.
Ha a jóisten hivat.
Megyek bátran, fessen.
Tudja meg. mi a divat 
Mostanába Pesten.“

Szent Péter csak nézdeli 
S csalódottan tör ki.
Pillantása vészteli.
Borzadozva dörgi:
..Hogyha ez az új divat.
Eb az. aki érti!
Nem tudom. fiam. mi vagy.
Nő. eunuch, férfi? .

SÁNDOR GYÖRGY

A  s ü l y e d ô  l é g h a j ó n

Vigasz-távirat
a magyar válogatott futball-csapathoz

Mi az a haarom egyiptomi csapaas 
ahhoz a tiz egyiptomi csapaashoz 
keepest, amit az een oeseim rúgtak 
bele az egyiptomiakba?

SEIFFENSTEINER SALAMON

Miért kaptak ki ?
A „Szózat44 és „A Nép44 szerint azért verték meg Párisban 

a válogatott magyar csapatot, mert sok volt benne a neológ 
zsidó és csak egy Orth.

--------O ------- I

Borsszemek
A nők a szerelemben szórakozást, a szórakozásban szerel

met keresnek. *

A nők győznek anélkül, hogy harcolniok kellene.
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Pünkösdi Olympihás
Fáraó ivadékai 3 :0  arányban megverték a helyi fajvédő-csapatot

Az általános pesti futballmánia rádiófceepatikus hullámai
val lázba hozta Mucsa fél intelligenciáját. A régi MUCSA =  
(Mucsai Úri Club Sport Alosztálya) spontán provoká ta a még 
alakuló, de szervezetlen MIÉRT-csapatot (Mucsai Ifiak Ébredő 
es Rugdaló Társasága), hogy pünkösd vasárnapján vívja meg 
vele az olympihai döntőmeccset. A bizottság dombszögi és bu
gaci Mokdny Berci földesúr és kurzusgentry vezetésével a 
nagykorcsma udvarát jelölte ki Stadionnak. Kapuk: jobbról a 
marhaistálló nagyajtaja, balról a disznóól. Középen a kuko- 
ricagóré mint födött tribün.

Délután négy órakor egyiptomi kánikulában özv. Kuczoráné 
robogott be Mokány Berci trapperjén, mint védnöknő. Futball- 
kosztüm: Daru Illés csendőrkáplár hadibakkancsa mint futball- 
cipő. divatharisnyát imitáló natúr testszín — viszérbatikolás- 
sal, pirospozsgás térdein túl fasciszta-feketecsipkés bokorugró 
bugyogó. dús keblének olympihai halmait a sportdekoltázson 
túl csupán a választásokból visszamaradt kortestricolór 
födte elől, viszont hátul a tomporon lecsüngő fehér slájfnin 
még olvasható volt az elázott ..Éljen Kanapé Andris követünk !“ - 
fölirás. 1 ' '

Futbailbiró Kisapádi XXX. Estvánv örökös községi biró 
lett. akinek árnyékos szék gyanánt a közfabódét ajánlották föl. 
amiben nagy rutinnal foglalt helvet. Maikrapipáiát jobbik agya
ráról bálikra sodorintotta s egy hegyes távsörcintéssel meg
adta a jelt a meccs megkezdésére. A községi bakter mint 
taccsbiró ezt távtüiköiésse' továbbította.

Ezután a csapatok fölvonulása következett. Tüdőék malac- 
bandája a „Hej. huj dáridó. huncut á zsidó.. .“ -indulót húzta, 
majd szerszámukat letéve, átvediettek olvmpikonokká. MUCSA 
csapat összeállítása: kapus: Koplalaghy Jaroszláv bőrgróf; 
csatársor: Daru Illés csendőrkáplár mint center, ifi. Tollvás 
Dani és Lópata gyógykovács mint összekötők, a kántortanitó 
és patikárussegéd mint szélsők; Lohoghy Lehel felelősünk 
centerhalf; jobb- és bolháitok: Vlk Podjebrád községi barom- 
orvos és dr. Sajó (Sáp, khonvertita) fog-orvosok; hátulról: 
Pöndörke bá* és Borbolya Bálint — mint old boyok — beckek.

Az urak trikóban vagy jágeringben. de mind kurta magyar
kában. sőt a két beck kurta csizmában.

A MIÉRT összevisszaver' lo s at ott csapata így állt ki: kapus: 
Csizmadia Andris: center: Kása-Pötyöee harangozó és köszö
rűs; csatárok: a Pipa-fiúk és Piroska-fivérek: födözet: Tüdő 
Zsiga és két kamasz rajkója: leghátul a másik bandából két 
more mint beckek. akik egymást is fdivton beckdesték. Jelme
zük ielme^lelen vaja: sötét test és hason lélek. A csatárok föl- 
gyürt gatyában és bocskcrban.Még a meccs megkezdése előtt az élelmes Zélie speceráios
mozgó hűsítő és fogadási üzletet nyitott: 1 : 5-höz áru ván az

oddsokat a favorit MUCSA javára, amit azonban a résen lévő 
Sáji és Szróü nyomban megkontremináltak.

A kick off-ot természetesen Mucsa díszözvegye rúgta a tőle 
megszokott ringó modorban. Magasan röpült a labda és szé
pen szólt, mert disznóhólvagbó’ volt fölfúiva és cukorspárgá
val behálózva. A füstös fáraófiak rókatáncos tréninggel és keleti 
vehemenciával rámenéssel támadtak. Viszont Daru center
csatár valódi mucsai kupa-stüusban vagdosta kupán a purdé- 
kat. Piroskáékat sem kiméivé. A hendsekre az álmos biró sze
met húnyt. Az örömüvöltésbe fúló hercehurcának az lett a 
vége. hogy MUCSÁ-t sarokba szorították s a kézzet-lábbal 
való dulakodás közben a biró székét fölborították. Félidőered
mény: 00 a biró javára.

Az egyórás szünetidőt Tüdőék térzenére és tánvérozásra 
használták föl. MUCSA old bovai pedig frissen csapod t sörrel 
doppingolták izzadt pocakjaikat. A második félidő szenzációja 
aZ első gól volt. amit Pina //. kornerból rúgott, de az é’es 
lövés KoplaCaghv íusőrgróf kezei közölt utat talált az ólbâ  A 
sörmámoros intelligencia ,.Tem-pó mag.vű-roÁ:! “ -üvöltéssel
uszitotta MUCSA csatárait, míg a karzat „fraditapsot“ pacs- 
kolt a góré tetejére. Erre MUCSA legénysége lélek nélkül bár, 
de idegesen gánccsal és remplivel vetette rá magát a MIÉRT 
vegyes bandájára. Az egyedüli szakértő. Esa v. Kuhschnappel 
guvernánt „pfuj biró!“ sipitással üdvözölte a szundikáló birót 
az észrenemvett faultokért és offseidokért. Maid Piroska II. 
lőtt direkte a kapus gyomrába egy éleset, amitől disznószőr- 
grófunk a disznók közé pottyant hólyagostul együtt. Ez mint
egy tízperces konsternácáót okozott, mialatt Tüdőék titkos les- 
álásból kicseleztek egy úritököt és ügyes szöktetéssel az öreg 
Tüdő „Salem aleikum“-kiállással az ólkapufélfába rúgta, ahon
nan az a vályúba zuhant. A malacok mohón szétmarcangol
ták. Általános zűrzavar és véres verekedés vetett véget az 
Olyffipihásznak. Az ébredő biró 3 : 0-t ítélt a MIÉRT javára.

Főtiszt. P. Búi tár Frazibundus plébános nyomban óvást 
emelt Tüdőék pro/ttolása ellen, azt állitván, hogv a destruktív 
Sáii és Szróü a sötét játékosokat pofabagókkaC profitolták. Kis
apádi biró az MLSz sóhivatalához utasította a pátert. Le- és 
megverten vonult a bús letört favorit: MUCSA csapata özv. 
Kuczoráné vigasztaló asztalához torna, ahol Koplalaghv malőr- 
gróf azzal exkuzálta magát, hogy a tegnapi patkánvhaitóvadá- 
szaton kimerült és vadásztársaival egész éiiel egv ágyat osz
tottak meg: 2 ágyon. 3 az ágv a’att arányban.

A „Botond Bárdia“ kirakata előtt hullámzó közönség a 
hirek hatása alatt zsidóverést rögtönzött, melv célra a város 
lámpagyujtogatója egyiptomi sötétséget rendezett. A vád az 
volt, hogy a fáraóivadékból származó more-csapatot a pestiChevra Kadisa Dénzehe le. Éifél után több hulazvalázást vár-
nak a mucsai orvosé g vetem en.

Dr. Müller Mr. tan. szanatóriuma Tátraháza
Külön gyermekpenzió, teljesen egészséges gyermekeknek, szülői 

. felügyelet nélkül. Napi penzió, lakással, ötszöri étkezéssel 40 cs. kor.
Fölvilágositást nyújt, vízumot szerez a budapesti igazgatóság, dr. Kozma, Arany János-ucca 33. Telefon 21-84
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.A'C/ZPtf/? A O  r O A / /  C O S(Dinissteri gá3si
(Angliában, mint a lapokban olvastuk, a^kon- 

zcrvativ-párt indítványt nyújtott be. hogy a k öz- 
munkaügyi miniszter fizetését szállítsák le, mert 
őexcellenciája nem végezte el rendesen a dolgát. 
Reméljük, hogy ezt a példát a kontinensen is 
megszivle ik és akkor így fog festeni egy kép
viselőházi ülés.)

Elnök. — Soron következik Linck pénzügyminiszter fize
tésének leszállítása, illetve megállapítása. Jegyző úr olvassa 
föl az erre vonatkozó jegyzőkönyvet.

Jegyző (olvassa): Linck pénzügyminiszter őkegyelmes
sége fizetésrendezése ügyében Oppoz Icig ellenzéki képviselő 
úr nyújtott be leszállítási indítványt. A csatolt átirat szerint a 
miniszter úr elsejei gázsija 5000 maravédi. Ebből lemegy 
adóra 50, betegsegélyzöre 50, temetkezési alapra 50 és 
à contóra 1000 maravédi.

l inck miniszter ( közbekiált) :  Mi az? Egy összegben le
vonják az à contót!?

Egy jobboldali hang. — Helytelen!
Egy baloldali hang. — Helyes! Le kell vonni.
Jegyző ( folytatja): ö  excellenciája tehát elsején 3850 ma- 

ravédira tart igényt.
Elnök. — Az indítványt benyújtó Oppoz Icig képviselő urat 

illeti a szó.
Oppoz I. — Tisztelt Ház! Mindnyájan egyetértünk abban, 

hogy ha az állam szolgája, a miniszter valami kárt csinál az 
országnak, azt a fizetéséből le kell vonni.

Mameluk jobbpárti képviselő. — Kérdés, hogy miről 
van szó! (

Oppoz I. — Nem kérdés, té képviselőtársam. Vájjon az ön 
becses felesége nem vonja-e le a cselédje béréből az eltört 
tányér árát?

Mameluk. — Nincs is feleségem! (Nagy derültség.)
Szoci János. — Talán tányérja nincs?! (Harsogó derültség.)
Oppoz I. — így tehát a miniszter úr, aki az ország első 

cselédje, kétszeresen felel az okozott károkért. Vádolom 
Linck miniszter urat azzal, hogy az egyenes adó kirovásánál 
Kohn Mórra csak 2000 maravédit vetett ki, holott neve
zett úr...

Egy hang jobbról. — Miért nem mondja nevezett zsidó?! 
(  Derültség.)

Oppoz I. — ... nevezett úr 3000 maravédit is fizetett 
volna, mert annyira számított, amint azt ő maga nekem ne
vetve elmesélte.

(A  Ház egyhangúan elmarasztalja a minisztert az ezer 
maravédi levonásában.)

Oppoz (folytatja): Vádolom továbbá a miniszter urat 
azzal, hogy az ajakír-behozata! tárgyában nem merte a

száját kinyitni. Ezáltal az országnak 2000 maravédi kárt oko
zott. Kérem levonni.

(A  Ház igy határoz.)
Oppoz. — Kimutatom, hogy a vámtarifánál a miniszter úr 

3000, a dohányjövedéknél 2000 maravédi kárt okozott.
Egy hang. — Hogyan?

Oppoz. — Szárított diófalevéllel, úgynevezett „vén diófa 
levelével4* töltette az egyiptomit, holott jó lett1 volna 
Zerkovitz-féle „hulló falevél" is.

(A  Ház igy határoz.)
Elnök. — Kimondom i‘ehát a határozatot. Linck miniszter 

úr terhére a Ház 8000* maravédi levonást állapított meg. 
Miután a fizetése 3850- maravédit tett ki, kérem, hogy a 4150 
maravédi különbözetef tegye le a Ház asztalára.

Linck miniszter. — Nincs pénzem.
Egy hang. — Vegye föl kosztba.
Linck miniszter (eíőkotorássza a pénzt és leteszi a Ház 

asztalára, majd sírva mondja): Kérem, mentsenek föl engem! 
Gazdagabb embert tegyenek meg miniszternek! Én nem győ
zöm a ráfizetést!

Elnök (csenget): Következik a földmívelésügyi miniszter 
úr fizetésének redukálása.

Dr. Blazirt előadó. — A földmívelésügyi miniszter úr 
suttyomban bérbeadía az állam rád vány i sötét erdőbirtokait 
tízezer maravédiért. holott mások 30.000 maravédit Ígértek. 
Mi nem kutatjuk az okokat, csupán azt indítványozzuk, hogy 
a 20,000 maravédi differenciát a miniszter úr egyenlítse ki.

Elnök. — Fizetése 5000, jár tehát még 15,000. Sürgős!
(A  Ház sorra veszi a kormány tagjait és 60,000 arany - 

maravédit kasszíroz be az állampáitztárba.)
Elnök. — Az ülést ezennel bezárom és megállapítom, hogy 

ideális kormányunk van, amelynek minden tagja elősegíti, 
hogy az állam ne szenvedjen pénzzavarban. (STE LLA )

B-listáséknál odahaza
Férj. — Most, hogy mindent eladtunk, ami eladható volt 

és mindent kiadtunk albérletbe, ami kiadható volt, mit ad
hatunk még ki, hogy ne kelljen éhenhalnunk?

Feleség. — Tudod mit, ember?... Egyikünk majd kiadja 
a lelkét.
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A pesti közélelmezés titkaiból
A kisfiú a mészárszékben:
— Kérem, bácsi, tessék adni ötezer koronáért kutyának 

való májat', de kéreti a mama, hogy friss legyen, mert a papa 
múltkor is rosszul lett tőle.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK

Kéziratokat és rajzokat nem küld vissza a szerkesztőség.

A Borsszem Jankó jelen számát kedden. íunius 3-án zártuk 
le. — R. J. (Mátészalka). Utánanézünk és azután levélben 
fogjuk értesíteni. — K. E. A mostani küldeményt közhelyek
kel szürkit‘ette el. — K—ffy. ötletesek, beváltak. — Wolff 
Károly. Szívesen közvetítjük ajánlatát a Beketow-cirkuszhoz. 
— Egyiptom. Lám, lám, maguk sem fognak tüzet, mihelyt svéd 
gyufát használnak. — Bús magyar. Vigasztalódjon! Amit' el
rontott a magyar láb, azt helyrehozza a magyar kéz. Sze
rencsére nemcsak futballistáink, hanem nagyszerű piktoraink 
is vannak, akik nem tűnnek el az egyiptomi sötétségben. —

a biztos hatású fertőtlenítő.  
Nőknek nélkülözhetetSen!

V—e. Hadd szóljon a Bethlen nótája: , Károg a varjú a 
jegenyén, Azt mondja: Wolff Karcsi nem enyém. Akárhogy 
károgja, sajnos, tudom én: Wolff az én nyakamról le nem 
mén.“ — Futballista. Ne legyen olyan mérges! Máskor inkább 
legyen előrelátó és vigyen magával Párisba patkánymérget.

B—r I—n. Nagysádnak ko molly sikere volt? F—k S—i 
azt izeni: ajálja magát, fésüli a haját. — Kormánytámogató. 
Ön úgy marad, mintha menne és úgy megy, mintha jönne. — 
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

_________________ KÖZGAZDASÁG_________________
Az Urikány-Zsilvölgyi Magyar Kőszénbánya r-t. az 192?. évi osztalékot 

részvényenként 25,000 K-ban állapította meg Az 5000 K névértékű részvények 
33. számú szelvénye május 30-tól kezdve a Hitelbanknál kerül beváltásra.

M in t  é r t e s ü lü n k ,  az ezüst- és aranybeváltáson 
kívül brilliánsékszerbeváltás is eszközölhető, IV., Vár
megye-utca 7. Brilliánsbeváltás 10—12-ig. Pénztári órák 
aranyra és ezüstre 9—5-ig.

Meinl-kávé
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Képrejtvény

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

1. négy darab „Mátra"-szinszappan,

2. W üveg Szent István duplamalátasör. 
a Polgárt Serfőzde gyártmánya (házhoz 
szállítva),

3. egy nagy tábla 
Szerencsi csokoládé,

4. egy nagy doboz
„Virágu-féle dessert.

állampénztári tisztikor (Tiszaroff). amelynek a Borsszem 
Jankó egy évfolyamát; 13. Löblovits Miklós (Debrecen, Ké- 
ses-u. 12), akinek a „Seiffensteiner Salamon adomái44-t küldi 
a kiadóhivatal.

5. egy nagy üveg 
„Óceán" lames,

7. egy Sphinx-,,BI-OZONEu-készlet (egy üveg szájvíz, egy 
doboz kettős francia fogpor. egy tégely fogpaszta).

8. egy üveg „Lysotorm",

9. egy darab P, Márkus Emilia arcápoló szappan.
10. két pár Berson-gumisarok (férfiaknak és nőknek),
11. egy nagy palack RAPIDOL folyékony fémtisztitó szer,
12. a Borsszem Jankó egy évfolyama (1917— 1922. évekből).
13. Seiffensteiner Salamon adomái.

A Borsszem Jankó 2940. (22.) számában közölt képreitvénv
helyes mentése: Barométer

Előfizetőink, akik a Borsszem Jankó multheti rejtvényét 
helyesen fejtették meg, a következő ajándékot kapják: 
1. Lőwy Gizella (Budapest, VI., Szabolcs-u.^ 8), akinek négy 
darab „Mátra44 színszappant; 2. Kovács Józs'ef gépészmérnök 
(Budapest, VI., Szondy-u. 11), akinek tíz üveg Polgári Ser
főzdéi Szent István duplamalátasört; 3. Márkus Pál (Buda
pest. V., Wurm-u. 2), akinek egy nagy tábla Szerencsi csoko
ládét: 4. Baumgarten Aranka (Budapest, VIII., Karpfenstein-u. 
15), akinek egy nagy doboz „Virág“ -féle dessertet; 5. Manns- 
wirth Dezső (Budapest. VI., Podmaniczky-u. 47—49), akinek 
egy nagy doboz „Óceán44 cukrozott gyümölcsöt; 6. ifj. Rad- 
ványi Sándor (Kótaf), akinek egy doboz „Ovomaltine44 táp
szert; 7. Gelb Rózsi (Budapest, V„ Kádár-u. 4), akinek egy 
Sphinx-,,BI-OZONE“ -készletet; 8. Vitéz Géza (Szentendre), 
akinek egy üveg „Lysoform44-ot; 9. Heilig Sándor ( Balaton- 
boglár), akinek egy darab P. Márkus Ëmilia-szappant; 10. 
Dr. Lória Hugó (Újpest, Tó-u. 5), akinek két pár Berson- 
gumisarkot; 11. özv. Horváth Józsefné (Gyula), akinek egy 
palackv„RAPIDOL44 folyékony fémtisztitó szert; 12. M. kir.

Pom padour, 
H árom  Grácia,
Jáva, Blues, Banan
és egyéb tánclemezujdonságok gramofon 
hanglemezen legnagyobb  választékban

HANGSZER-OTTHON
FEKETE MIHÁLY

Budapest, József-körút 9. sz.

F É R F I I N G E K
£ukács és pásztor
Budapest, IV., Egye iem -utca  ff  
G ró f  Káro ly i-pa lo táva l  s zem ben

L e g o l c s ó b b  s z ó r a k o z á s  !
hires régi évfolyamai meerendelhetők a 
kiadóhivatalban és a KULTÚRA könyv
kereskedésében, VI., Teréz-könit 5. sz.

Az 1917. é v i. ... 50000  kor. 
„ 1918. „ . . .  50000  „
» 1919. „ . . .  50000  „

Az 1920. é v i. ... 50000 kor. 
.1921. „ ... 50000 „
„ 1922. „ ... 50000 „



V e r s e n y  e lő t t

Gömbös istállótulajdonos (Wolff zsokéhoz): Remélem, tisztában van azzal, ha nem hozza be a lovamat, hát elcsapom 
A trener. — Az a baj, hogy sok a fölösleges hús a lovunkon. Jó lenne, ha a zsoké néhány kilót lelovagolna róla.
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V I R Á G  O S Z K Á R
CUKORKA* ÉS CSOKOLADÉ-A r UQYAR R.-T. 

BUDAPEST, VII., NEFELEJTS*UC CA 12. —

El ő f iz e t e k  ö n n e k
a BORSSZEM JANKÓ-ra

negyedévre 400,000 korona névértékű elhasznált magyar bélyeg 
beküldése ellenében. JÁSZAI BORISRA bélyegkereskedés 

Budapest, IV ., Kossuth Lajos.ucca 6.

Művészies képkeretek
Kézimunkák szakszerű keretezése

Váradi Bélánál, Budapest, Andrássy-út 43.
aaaaaaaaaa *a

A Pesti Lloyd*tái salat nyomdája, Budapest, Vn Mária VaJéria-ucca 12. (Nyomdaigazgató MÁRKUS PÁL.)


