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Politikai locsolás

Nem kell ide gőzszivattyú, Csak az a fő, hogy elszántságElég egy kis gépezet, Irányítsa a kezet. *
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A  finánc-3seni— Duett. Éneklik : Paupera Ferenc és Teleszky János —

P .— Oh. te országszomoritó. Gazdaságot nyomorító. Munkás-gyomrot homoritá, Technikázó dzsentri-bócher: Wekerlére s a nagy Égre, Mikor látod már be végre. Hogy tudásod vaimi sócher?À közönség szeme nyílván, Tudja már: nem adónyilván- Tartás ma a fiskus dolga. Elvégzi azt jól a szolga.Rovat, alcím meg kataszter Katasztrófát nem riaszt el. Pénzügyőri szeir.lész-nivó.Tíz esztendő előtt divó Adószámfejtési módszer.Bankó ellen titkos óvszer. Szatócskodás a hitellel És az államszámvitellel Üres hókusz-pókuszok:Taktikád alatt szuszog Minden termelési ág S  minden ágnak minden gallya. Zsidója úgy. mint «  gaj-ja. Oousque? — ezt kérdi hát A hitel- s a pénzvilág.

T .— Voltam és vagyok szakértő. Hozzám szó nem férhet sértő. Tekintélyem óv meg ettől S mindenféle felelettől.Bennem hisz a náció.Éljen a defláció.Ebben van csak ráció.Amíg virul a szakállam.Nem pusztulhat el az állam.P .— ügy van! Míg virul szakállad.Nem pusztulhat el az állad.De — megfogadhatod nálam — Tönkremegy belé az állam.Én mondom, a Paupera,Nem kell fiskus-vipera!T .— Persze bankót, egyre b an kó t!... Ültéss ide egv íaiankót.Prést forgatni sebesen ö  is tud, egyebet sem.De az én nagy tudományom,— Ha nyílik szám. szinte hányom — Az a ritka, az a nagy:Ha kérnek bankót, ne adj!Hisz’ a falusi surtankó Is megmondja: sok a bankó.Sokat hát nem érsz vele.

Volna csupán a fele:Lenne vásár-ereje.P .— Az áldóját, ilyen elme.Hogy heverhet parlagon!Lennék Brithon fejedelme.Piros bársonyszalagon Vezetnélek a kincstárba. —Ily zseninek ma nincs párja. Most, mikor a számtan meddő S megbukott a kétszer-kettő. Bizonyára a csodádra Járna sok kincstári lord,— Ki szintén nagyképet hord — Hogy íme a bölcs Teleszky Száján mely igét ereszt ki, Mondván: az az ország boldog. Ahol megbuknak a boltok.Hol a pénzhiány miatt Beállt a forgalmi matt.T .— Pénzzel a bolond is tud. —Föl is ut meg le is ut.A megdrágult paripát,A fölemelt tarifát.A jól fölsrófolt dohányt.Lakbért, kényért, buzogányt. Fokhagymát, marhatokányt Kevés pénzből hogy1 fizetsz ki: Ezt mutatta meg Teleszky.P .— Bámullak, oh nagy finánc.Ki csak hódolást kívánsz. Kemény, nemes agyad burka. Fantáziád mint a hurka:Rövid — s véres lesz a száj, Enni abból ha muszáj.Ám eggyet mégsem tanácsiok: Ha a Pénzügyi Tanácsot El kell hagynod egykoron.Jól vigyázz, professzorom:A Kohn Mór és Társa cégnek Ne ajálkozz volontérnek. Kiderülne az értéked Nemsoká ott S tudományod Nem ütné meg a mértéket.
M OLNÁR JEN ŐKi az árdrágitó? Két ellentétes Golf-áramlat— Egy kis találás kérdés —Tessék az alább következő szókat úgy összerakni, hogy egymás alá Írva, az egy vonalba eső betűk annak nevét adják. aki az élet legnagyobb drágítója. íme a szavak:

Dohány, villany, illeték, világitógáz. villamos, Máv, 
ipargáz.Válaszokat április végéig lehet beküldeni. A megfejtők között három jutalmat sorsolunk ki.

Friedrich István külpolitikai magántudós valahonnét a narancsfák árnyékából cikket* irt „A Nép“ -nek, Nitti volt olasz miniszterelnöknél tett látogatásáról számol be. A többi közt ezt irja:„Két ellentétes Golf-áramlat indult meg Európában. Választani ,kell!“Vájjon elárulta-e Friedrich Nittinek. hogy ő már választott is. A két Golf-áramlat közül — a Wolff-áramlatot.-------- o----------------- •---------  A szerkesztőség.önálló töprengés— Ha végre majd megszületnek a Buzáth ikrei, lesz-e annyi víz. hogy rriegíürösszék őket?
Molière megjósoltaHa így tart, mi lesz a zsidó medikusból, mire elvégzi az egyetemet?— A botcsinálta doktor. *

Itt a tavasz, zuhan a korona, jönnek a síber-fecskék. . .
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X aJ jo ^ í m . 
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A tűzveszélyes tőzsde0 .T 1" Hallottad, hogy tűzrendészeti okokból be fogják zárni a tőzsdét?Milyen alapon?Ugyan kérlek, hát nem elegen égtek le a napokban!Fajelméletí feladványvpríí^leLy'LPro*e$szor szerint a héberben néger vér van. A rn iiir« r - , n köztudomás szerint disznóvér van. Már most vett ü' ve[keveredés történik, ha egy zsidó néger hentestől vett vereshurkát eszik?

Kedves Borsszem Jankó!Egyes kereskedelmi szakmák elhatározták, hogy beszüntetik a hitelezést. Elkéstek e határozattal. Itt van például a Magyar Távirati Iroda politikai cáfológépe. Annak már régen 
nem adunk h ite lt ... Tisztelettel egy kereskedő.Régi, de jó

Kedves Borsszem Jankó! Olvasom, hogy a kormány hatalmasan fölemelte a vámdíjakat. Értem a kormányt. A vámon akarja megnyerni, amit veszt a AfAV-on. Tisztelettel egy des
truktív. aki fordítva olvas.
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W
Á térték elés bessz idején

— Mondd csak, Ella, mi van annak a tözsdebizományosnak a lányával?— Tizenkilencéves és ötmilliós.— Lehetetlen ! Hiszen két hónappal ezelőtt még huszonötéves volt és húszmilliós.— Jó, jó, kérlek, de most bessz van . . .
Aki kosztba adta a kosztpénzétAkik alábbi cikkemet el fogják olvasni, nevetni fognak s azt hiszik, viccelek. Pedig a legkomolyabb valóság, amit megírok. Sajnos, odáig jutottunk már. hogy a valóságnál jobb viccet a legötletesebb fantáziá sem tud már kitalálni. A furcsa és torz idő fantáziája mellett eltörpül a humorista kicsinyes kitalálóképessége s szégyenkezve vallom be, hogy kénytelen vagyok megírni azt. ami tényleg megtörtént.Egyik fixfizetéses tisztviselőbarátom évekig nyomorgott családjával és paprikáskrumplinál táplálóbb ételek nem igen kerültek asztalára. Végre megunta a nélkülözést és az az ötlete támadt, hogy szerény jövedelmét kosztba fogja adni, hogy legalább a kosztpénze tudjon rendesen kosztolni. Ekkor havi húszezer volt a fizetése s ő ezt a pénzt, amint kézhez kapta, kosztba adta ki 8 % mellett. Az első héten kapott pénze után 1600 koronát, kicsit koplalva kijött belőle s ebben a hónapban tőkéjének érintetlensége mellett megélt 6400 koronából. A következő hónapban már 40 ezer koronát tudott kosztba adni s így 12.800 koronát fogyaszthatott s volt már 40 ezer korona megtakarított pénze. A harmadik hónapban már hatvanezer korona, vagyis háromhavi fizetése után 19.200 korona kosztpénze volt, ami azt jelentette, hogy megtérült a rendes havifizetése. De ő nemcsak megélni akart, hanem meggazdagodni is, ezért a 19.200-at nem élte föl. hanem ezt a kosztpénzt is kosztba adta, ekkor már azonban 12% mellett. A következő hónapban 80 ezer korona után 38,400 korona és ezen összeg után ennek 12%-a volt megélhetési forrása. Az ötödik hónapban barátomnak 138,400 koronája volt kosztba adva s

ennek 12 %-a volt másodkoszt alatt. Az olvasóra bizom a további tételek kiszámítását, tekintetbe véve azt a körülményt, hogy a koszfpénz ma már 18% és barátom vagyona rég túlhaladta a milliót. Ezen fölül a boldog ember fizetését lassan- lassan mégis csak fölemelték s ma már ötvenezret tud havonta a kosztba adott tőkéje mellé csatolni. Barátom vagyona a 18 %-os heti kamat mellett hat hét alatt megduplázódik, mert ő most már a kosztpénzből bejövő kosztpénz-másodkosztpénzét harmadkosztpénzbe adja. Kiszámítottam, hogy félév múlva barátom vagyona meg fogja haladni a tízmilliót, úgy hogy pénzéből bejövő kosztpénzét ötszörösen adhatja kosztba. Ez pedig csak attól függ, hogy barátom megéri-e a félévet, mert most már olyan rossz bőrben van. hogy messziről meglátszik rajta, hogy a pénzét nagyszerűen kösztoltatja. ő maga pedig csak nagyon ritkán kosztol. Félév múlva pedig a tízmillióján vehet tíz kiló zsírt vagy két pár cipőt. C—Y

Költségvetés
Türelmetlen várta 
Keresztény és bűd. zsé. 
Mily eredményt hoz a 
Rég nem látott büdzsé. 
Ily csekély deficit 
Láttán a fai-ária

A Kállay-kettőst 
Nagy örömmel iária.
A sémi törlődik:
M a  ilyent csinálnék. 
Bizonyos, hogy rögtön 
Inzolvenssé válnék! . . . “Fogászati hírDr. Csilléry András fogorvos, mint értesülünk, öngyógyításra szorul. Nagyon fáj a foga — miniszteri tárcára.

%
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Kosztol a falu

— Hova viszi a lányát, Ágnes néni?— Kosztba adom a városba.— Hát a vödröt mért cepeli?— Bankóval gyömöszöltem tele. Azt is kosztba adom a városba.
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Márciusi legendaI.Mihály arkangyal megsuhintotta lángpallosát. Nagyot) dühös volt. Magából kikelve mordult rá Szent Péterre:— Ördög vigye! Ezekkel a költőkkel mindig haj van. De miért is adtatok neki kimenőt?Szent Péter mentegetőzött:— Százéves jubileuma volt. Azt mondta, reggelre ittlesz. Csak körülnéz egy kicsit a földön.— Azonnal teremtsétek elő!— Szolgálatára, fenséges uram.II.Az égi rendőrkapitányság angyalcsoporti a (nem tévesztendő össze az Angyal-csoporttal a Zrinyi-uccában) legkitűnőbb de- tektivjeit küldte le a földre, hogy a költőt megkeressék és visszavigyék az égbe, ahonnan kiséret nélkül távozott.Tűvé tették érte az egész fővárost de seholsem találták, Jártak a parlamentben, megfordultak a Sörház-uccában. az Akadémiában, a Petőfi-társaság ülésein is résztvettek, sőt attól sem riadtak vissza, hogy végighallgassák Pékár fölolvasását, de seholsem akadtak a költő nyomára. Ha földi porhüvelyét keresték volna, talán nagyobb sikerrel járt volna a dolog, de mert csak a szellemét keresték, szó sem lehetett róla, hogy megtalálják. Gondolták, talán ott lesz valahol a Petőfi-uccá- ban. De csak gallérjának ócska utánzataival találkoztak. Elmentek a Dunapartra, a szobor elé és megkérdezték a szobortól, nem látta-e a költőt? De a szobor gőgösen nézett végig rajtok. Mi köze neki Petőfihez?Az ügy kezdett reménytelen lenni. Akkor az egyik angyal- detektiv azt indítványozta, hogy jó lenne talán az egyetemi ifjúság között keresni a költőt, hiszen negyvennyolcban is közöttük járt mindig. És siettek is mindjárt az egyetemre. De itt sem találták. Kifelé menet földi rendőröknek nézték őket és gumibotokkal közéjök vágtak.Kezdett körmükre égni a dolog. Utoljára már a Petőfi- házban is megfordultak. De sehol semmi. Egyetlen jel sem mutatott arra. hogy itt valaha Petőfi járt. Miután reménytelen volt minden kísérletezés, hosszú orral visszatértek az égbe.Szent Péter kétségbe volt esve.III.Este egy újonnan érkezett lakó kért sürgős kihallgatást Szent Pétertől.— Na, ez éppen jó kedvemben talál — dörmögte Szent Péter és intett az őrangyaloknak, hogy vezessék elő az ipséi.— Üzenetet hoztam Petőfitől, szentséges atyám . . .— Petőfitől?— Igen. Kért, hogyha följutok az égbe. azonnal jelentsem szentségednél, hogy legjobb akarata mellett sem jöhet egyhamar haza. . .— És miért? — mennydörgőit Szent Péter.— Mert nem engedik. . .  p— Persze, a közismert magyar vendégszeretet. Talán disznótoron tartották valahol? No de csak kerüljön a szemem elé. Azonnal érte küldetek. Hol van, merre van? F e le lj! ...— Az úgy történt, szentséges atyám, hogy amikor Petőfi

lejött az égből, éppen március idusát ünnepelték. . .  A költő sugárzó boldogsággal csatlakozott a tömeghez, mely éppen az Ergerbergert dalolta hazafias hévvel. A lelkesítő ének után Petőfi a tömeg élére állt és elszavalta egyik forradalmi versét. De már az első strófánál lefülelték, igazoltatták és bekísérték a rendőrségre. Jelenleg internátusbán ül.Szent Péter villámló tekintete hirtelen elborult. Arcát forró könnycsepp szántotta végig. Aztán csendesen csak ennyit piondott:— Szegény S á n d o r... Hát kellett ez neki? DVAf/
8E-  = = —  = —  -38

Államcsíny és kormánypuccs
csak W olff-Gömbös cégnél valódi !Megrendelés előtt n e  forduljon a rendőrséghez!

----------  ■ ■ ■ '■ ----Iskolában, anno 1953Tanár. — Na, Pista, mondd meg, mire emlékeztet téged március tizenötödike?Pista (darálva): Március tizenötödike a szabadság, egyenlőség és testvériség dicső hajnala. Az egyetemi ifjak fölszabadították az egyetemet a zsarnok zsidók uralma alól. Akkor ugyanis 95 keresztényre a numerus clausus szerint öt zsidó esett, tehát 95 keresztény esett öt zsidóra és véresre verte. A tanszabadság megünneplése után az uccán alapos fejbe- magyarázatot tartottak az ifjak az egyenlőségből és a testvériségből. Ha a rendőrök nem lépnek közbe, még ma is virágozna az 1923-ban kivívott testvériség. Miután az ellenzéki lapok nyomdáinak lerombolása nem sikerült, a sajtószabadságért vívott ifjúsági harc sem hozta meg a teljes győzelmet.-------- o--------Itt a tavasz!— Olvastad a Meteorológiai Intézet jelentését? Átlagos hőmérséklet 0 fölött 10.— Hát már a Meteorológiai Intézet is Zürich után indul?
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Pótvers a villamosról
Szerkesztő úr. mit csináljak?
Most írtam egy verset s máris 
Javítani kell rajta, mert 
Elavult s nem aktuális.
Azt írtam pár napja, hogy a 
Villamoson jegyet vettem.
S érte húsán, szomorúan 
harminc koronát fizettem, 
hogy az ördög vitte volna 
El a villan y társaságot.
Mig megírtam, a jegy ára 
Otven koronára mászott.
Szerkesztő úr. érdeke, hogy 
Versemet gyorsan kiadja: 
ha nem teszi, megbánja, mert — hetenként kijavíthatja. FullánkHentesek— Mit szól hozzá, hogyan emel ez a bikaerejű Breitbart.— Nem csoda! Hiszen kollégánk.-------- o---------Amikor a víz folyik— Hova siet Gorgulákné asszony?— Megyek haza vízóraizni. ____A sajtó köréből— Igaz-e, hogy „A Nép“ előfizetőiszaporodnak?— Akad olyan is köztük.

Vass-Breitbart, a sziklarugó

Röpül a nehéz kő, ki tudja, hol áll meg,Hogyha néhány férfi azt nem mondja : állj meg !
BO RSSZEM  JANKÓ A SZÍNHÁZBAN

R é h  B ir ó h aELŐ JÁTÉKA színigazgató. — Mondja, mester, nincs valami témája? Herczeg Ferenc. — Éppen most töröm a fejem. (Látni, 
ahogy töri a fejét. Az egvik darabot aztán átnyújtja a Víg
színháznak.)A színigazgató. — Hiszen ez a Kék Rókáról a második bőr. Herczeg F. — Igen. Csakhogy bélelve van.A színigazgató. — Mivel?Herczeg, — Sirokkóval.I. FÖLVONÁS— Kedves öregem, csábítsd el a feleségemet, rabián. =  Ahogy parancsolod. De előbb mond unk néhány onzmát, mert a közönség mulatni akar.,., ?azad van. A nők olyan egyformák, mint a csokoládé- p ztillak. Csak a csomagolásuk különféle. l?.en- ügyesek még robbannak is.— Minden asszony hü. Ma az urához, holnap a szeretőjéhez. De hát nincsenek tisztességes asszonyok?i annak.— Es kik azok?Majd megmondom a második fölvonásban.F , . . .  II. FÖLVONÁSrábián. n  Nos?— Tisztességes asszony az, aki a szeretőjét uraval csalja meg.Kérlek, kezd melegem lenni.— ^en. A Sirokkó. . .im iri-t  , ĉ  meg a szinlapot. Dráma vagv vígjáték ‘mut játszunk?— i y £ SnézLA Vííiáték.nan fúj? ° r mi®rt ^  “ gy ez a sirokkó? És egyáltalán b=  Szédülök160 3 s“ g61yukhó1-— Én is ° . '

(Egymást

III. FÖLVONASDóra. — Tudom, föl fog mosolyogni arcod.Ha megsúgom. De jöjj hát közelebb:Anyának érzem, oh Tomy, magam.Kritikusok kara: —Szabadon bűn és erény között Választani, mily nagy eszme S tudni mégis, hogy fölöttünk Pajzsul áll Porzsolt kegyelme.Tamás. — Csak az a fölvonásvég, csak azt tudnám feledni!
(Függöny)„Végállomás"Akármilyen lesz a vásár.A tőzsdén hossz avagy bessz áll:A Szenes-féle ,.Végállomásinál Mindenki vidáman — beszáll.„Tűzhalál"

vagy: Dánielné az oroszlánbarlangbanDánielné-Lengyel Laura. — Kegyelem, kegyelem!Kritikusok kara (az oroszlánbarlangban): Hogy mertél megelőzni bennünket a Nemzeti Színházban?Dánielné. — Pékár csábított a bűnre, ő  volt ama Danton, aki mondá nekem: Robespierre Laura, követni fogsz. Ti pedig engem fogtok követni.Kritikusok. — Majd bolondok leszünk fölfalafni magunkat a kollégáink által! Ebben a nagy húsdrágaságban csak a kritikusoknak jut :ó falatDánielné. — Ne bántsatok! ígérem, hogy ezentúl jó leszek.Kritikusok. — Százszor le fogod irni büntetésből: Dicsértessék a mi atyánk. Keszler József!Dánielné. — És akkor nem fogtok széjjeltépni? Igazán?Kritikusok. — Oh te boldogtalan! • Te már régen széjjel vagy tépve, csak még nem tudod. (És ezt el is hiszik.)Egészen komoly— Miért van az. hogy a színházak mindjárt rosszul mennek, mihelyt a tőzsdén bessz van?— Mert ha a közönségnek nincs pénze, a műsordarabokat értékük szerint becsüli le.
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H úsvéthétfő  a falun

Schidit
szarvas

szappan

És mindez 10 fillérért!— Beküldetett —A budapesti királyi törvényszék 40. P. 66,673/35/1915. sz. alatt a következő végzést hozta:„Lederer Arthur és társa fölpereseknek Tibold Sándor alperes elleni 5730 korona 78 fillér és jár. iránti perében egy 10 filléres postabélyeg beváltásából nyert 10 fillér készpénz kezeltetik 1915—1916. évi 534. cikk alatt a budapesti m. kir. állampénztár mint bírói letéthivatalnál bírói letétként. A kir. törvényszék — tekintettel arra, hogy a felek az iránt, hogy ezen letét kit illet meg, mindezideig nem nyilatkoztak — ezt az összeget és netáni letéti kamatát a m. kir. kincstár részére a budapesti IX. kér. m. kir. állampénztárba helyezte el. Utasítja ehhez képest a kir. törvényszék a budapesti m. kir. állam- pénztárt. mint bírósági letéthivat'alt, hogy az általa 1916. évi február hó 28-án 534. cikk (534/18/1915. bírósági letétnyilvántartási naplószám) alatt bevételezett és a kir. törvényszéknek 1916. évi március hó 30-án 40. P. 66,673/14/1916. sz. alatt kelt végzésével bírói letétül elfogadott 10 fillért, szóval Tíz fillért, és netáni letéti kamatát ezen végzés jogerőre való emelkedése után és mások netalán szerzett jogainak sérelme nélkül, a birói letétből, a kir. kincstár részére a budapesti IX. kerületi m. kir. állampénztárba szállítsa és eljárásáról 8 nap alatt jelentést tegyen. Érdekeltek az állampénztárban elhelyezett letétre vonatkozó igényeiket az elévülési határidőn belül a kir. kincstár ellen a pénzügyi hatóságnál érvényesíthetik.Budapest, 1922 november hó 16. Dr. Usszauer sk., kir. it. táblai biró.A kiadmány hiteléül: Wersits Mihály s. k., tisztviselő.44-------- o---------Csöbörből vödörbe— Rettenetesek ezek az árak! Az ember rosszul lesz tőlük.— Csak éppen ez hiányzik, mikor a gyógyszerek is duplára drágultak. -----------o-----------Miért n e ? . . .Mért ne lehetne a Síp-uccából Sipőcz-ucca, a Gömb-uccá- ból Gömbös-ucca. az Alpár-uccából Kemalpárt-ucca és a Kármán-uccából Pekármán-ucca? . . .
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A h o l érdem esebb Keresni

— Igaz, hogy tanulmányútra készül?— Igen, Ázsiába megyek a magyarok rokonait keresni.— Ugyan hagyja! Most mindenki Amerikában keresi a rokonokat.
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Indiszkrét kérdésekA tüntető egyetemi hallgatók nem ismerték föl szembesítéskor a verekedéssel vádolt rendőrtisztviselőket. Vájjon ha a .leigazolt*4 egyetemieket az igazoltatókkal szembesitenék. szintén ilyen negatív volna az eredmény?Hány olyan gazdasági stb. főtanácsos van, akinek nem pészachkor van a húsvétja?---------o--------
Választási kistükörA megüresedett Mennyibe kerületben két honmentő küzd a mandátumért: Dr. Kiyáh Róland, kormány támogató párton- kivüli agrárszociális legitimista ellenzéki és Analfay Béla disszi- dcns kemalista menseviki centrumpárti. Hacsak ez utóbbi 

bombasztikus eszközökhöz nem nyúl, Kiyáh megválasztása nyílt kérdés. Prognózis: derült kedély várható (korcsma, szivar. bor, trafikengedély, adóelintézési ígéretek stb.).Dr. Kiyáh tegnap négy helyen tartott programbeszédet A „Földnélküli atyafiéhoz címzett kiskorcsma nagytermében így turbékolt:— A túlhízott agrárizmust letörjük. Börtönbe a holdakat összekaparintó „egy birtokos több birtok*4 úttörőivel. Nekik egy pár cella, önöknek parcella. A földanyát nem sajátithatja ki néhány nagygarasú iéhűtő, a földanya mindenkié. Én vagyok II. Dózsa (azelőtt Deutsch) György és ültessenek bár gyors- forralóra vagy Meidinger-kályhára, ez marad az én szilárd elvem, gatyafiak.A „Víg demokrata** cégérü vendéglő színházteremmé átformált kuglizójában megjelent petíte-burzsoázia előtt imigyen gargarizált:w — Jogrendületlen meggyőződésem, hogy nem Vass Józsefből fakad a népjólét, hanem az egyedül üdvözítő^demokráciából, a nyárspolgárjogok kiszélesítéséből, a progresszív adózási rendszerből. Mint Vázsonyi sámesza és talpköve kérem bizalmukat.A „Keresztyén borbélydaruk és hasonszőrű áremelők leventecsoportja** a „Fene a középutat!"-kávéházban tartott gyűlést amelyen a következőket karattyolfa:— Mindennek az a szíriai faj az oka, a deflációnak és az inflációnak, sőt az antiszemitizmusnak is. És legalább szerényen hallgatna ez a faj, mint a fajdinnye a fűben, de nem, táterpeszkedik a közgazdaságra, a kereskedelmre. az irodalomra és a színpadra. Nem színpad, kínpad kell nekik!A szoci-áldemokrata pártkörben cicerói lendülettel ezeket filippikázta:— Testvéreim, szabadságjogokat a népnek, az internálótábor feloszlatását. Kéthly Anna születésenapjának törvényes ünnepként való beigtatását. személy- és vagyonbiztonságot pénztelenektől lefelé, vadat, halat, s m i . . .  pardon, hol is vagyok? Hja, azt hittem, hogy a s z o c .. .  Szóval, k. kér. szoc.

testvérkéim, a fontieket mondanám, ha októbrista és sötétben bujkáló, nemzetközi vöröslelkü hazátlan bitang volnék s t b .. . .Telefonice kiküldött tudósítónk jelenti, hogy mára tűzték ki a választást. A halottak leszavaztak, néhány ellenmeggyőződésű részeg és^turbulens polgárt, kik mindenáron Analfayra akartak szavazni, nem bocsátottak a szavazatszedő bizottság elé. Emiatt némi sémi-lövöldözés, verekedés és egypár komolytalan haláleset adódott. A csendőrséget megerősítették. A pro- és kontrapárti kortesek a Fő-ucca két oldalán húzódó csatornában elsáncolták egymást. Lapzártakor így alakult a helyzet:Dr. Kiyáh 1286 szavazat, 2 sebesült; Analfgy 13V* szavazat, 37 sebesült. cénagyPesti akasztófahumor— Hallottad? Breitbart, a híres „vaskirály44, eltörte a karját.— Ugyan!— De igazán. Föl akarta emelni a magyar koronát.-------- o--------Nem is olyan rossz tanácsAz uccai igazoltatások és verekedések sikere érdekében tanácsos lenne minden keresztényt megjelölni — mint régebben a zsidókat — és éjjel kivilágított fölirattal ellátni, körülbelül így: „Ezen személy érintése életveszélyes*4.Demokrácia— Most már igazán demokrata ország vagyunk.— Miért?— Mert nálunk a munkásokat kizárják, a bankárokat pedigbezárják. -------- o---------Nálunk fordítva lehetne
Kedves Borsszem Jankó! A cseh rendtörvénv tárgyalásánál a zavargó képviselőket teremőrök vitték ki. Ha arra gondolok. hogy nálunk sokszor alig lézeng jgy-két honatya az üléseken, úgy talán nem volna elvetendő eszme, ha a t. Házba teremőrök vinnék be a képviselőket. Tisztelettel egy szín

igazgató. aki nem szereti az üres házakat.

— Pista, milyen régen Ígért maga nekem valódi kölni vizet!— Nem tudja, Irmus, hogy mióta Köln meg van szállva, a 
ZoZó a legjobb kölni v í z ? . . .
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77 A/M M£f?C-EJLcS

e l s ő  s é o e L - r ;  Első segély az öngyilkos tintaivónak
E z nem az a ta va sz...

Ez nem az a tavasz, amire úgy vágytunk! 
Talmi a melege, csalóka a fénye. 
Napsugara fáradt, imbolygó járású.
Mintha horpadt sírok felett lépdegélne.

Az esték is olyan könnyes-borongósak — 
Lármás vadludcsapat alig-alig száll át 
A levegőégen — s hajnalszürkületkor 
Ritkán hallani a darvak krúgatását.

Riadalom az Állatkertben— Az istenért, csak a teve vízmű-berendezéséhez ne nyúljon hozzá a főváros! -------- o ----------Bűn és bűnhődés— Szegény Dolfi botrányokozást követett el az éjjel.— Ne mondd, mit csinált?— Nem hagyta magát fejbeverni.
Párisi humor

Álmodozó puszták meghitt ismerősi:
A fecskék, gólyák is félve, tétovázva 
Rakják fészkeiket, s a pusztulás láttán 
Visszakivánkoznak idegen hazába.

Erdők, mezők színe sem olyan, mint máskor. 
Mintha minden rügybe', virágba?, levélbe’ 
Hervad ás. enyészet csirája rejtőznék.
S a patak is nagy-nug.v bánatról beszélne.

Böjtben— Biztosíthatlak, Henry, nem az én hibám, hogy az az angol megcsókolt.— De védekezhettél volna ellene!— Oh, hiszen tudod, hogy nem beszélek angolul. . .
Ez nem az a tavasz, amire úgy vártunk. 
Fagyos a fuvalma. gyönge a hatalma. 
Egyetlen álmunkat sem váltott valóra. 
Egyetlen zászlónkat sem vitt diadalra.

M essz esiró vággyal, megtépázott szárnnyal.
Rabság jármát nyögve vergődünk a porba\
Ez nem az a tavasz! . . .  Olyan a természet.— Vagy csak nekünk olyan!? — mintha haldokolna.

V ÀLYI N AGY GÉZA
*^unpe uaXZuf jjosnui-zam ai . *6 injQ Ji-JJszpf ‘ ’ i p a  ‘jsadBpog-ZOUJ0I Sp^UOJOUlVJa AivHiH aiaxad •M3ZS9NVH * v f ç u ï r v a y i a ç j

Besuopfn
-lEpdau jbABbui qqoi sa !°J3 a  AuaBai ÁBea iua|j 

‘JapBfBa ‘JBpBUlÁUBJV 
‘ajnp-oBuBj. ‘sjaA-iaj 

-oBubj, ‘BjmbsBjj ‘jasof 
May ‘(l®uia>|) ipaqs aqiM o ^ e s u o p f n z a u i a j ^ u p q
juaiaföauj jsoui ojazs^j ^osouopíeinjuojoujejg

M O M M N V P V  i i3A sn
— Ha még egyszer rajtakapom, hogy a Diana-puderemet haszn álja ...— Nem fehetek róla. naccsága. A nagyságos úr csak azt szereti.
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A pesti uccáról — De kérem, biztos úr . . .— Bocsánat, Fuchs vagyok.— De hát akkor mi a „Biztos44?— Az ön 25,000 koronája.— Szóval visszakapom!— Nem, az nekem biztos.'Megnéztem a cédulát. „Sorok Sarolta, Soroksári-út 6.IV. 37.“ Ez állt rajta.— Tessék beljebb! — biztatott Sorok Sarolta, akit villamoson fölkerestem.— Milyen szobát parancsol?— Oh, — dobbant boldogan a szívem — tehát kaphatok?— Hogyne, kérem, amilyent csak parancsol. Van mindenféle szobám, szerényebb, elegáns, úrnak, hölgynek, házaspárnak, párnak ház nélkül, házasnak pár nélkül, ár nélkül — és mindez potom 10,000 koronáért.Áradozó gyönyörűséggel adtam át a pénzt. És már ott is volt a kezemben egy papirszeletke négy címmel.Utánanéztem és kiderült: Az elsőt már a múlt nyáron kiadták. A második egy földszintes ház harmadik emeletére szólt. Ez legalább üres volt, csak kár, hogy lift nem volt a házban. A harmadik: Astoria-szálló. Kossuth Lajos-ucca. A negyedik: végre egy rendes cím! Mikes Kelemen-út 14, II., lift.Uccu! Kopasz kövér briganti fogadott nyájasan és csupán 5000 koronát kért. Meg forgalmi adót. És nyugtát is adott róla, a hátán egy címmel: „Fuchs Pülöp, I., Vérmező-ucca 196, VI. 17.44o —balKatedrái bölcseség,Uraim! Kétféle tárágya van: műtrágya és istállótrágya. Hogy melyik jobb, az ízlés dolga/*_______ __________
Danse macabre.. .

Nem látok semmit multban és lövőben.
Sivár a ielen. mint Arábia:
Csak tétován nézek szét a világon 
Én. bús apáknak búsúló fia.

Csak átok van. halál és semmi élet 
S vétekül fogant vezérlő Nagyok:
Égő világ . . .  Csodák tervibe járunk 
És mégsem tudom, hogy miért vagyok

BalSbrs ütötte ükapák harag la.
Históriát csináló bús harag.
Bizony ma gúny az ősök büszke dacca,Ala minden csak a cifra szó marad.

Akkor a tűzben vas izzóit s acélos 
Pengévé hallott az izzó anyag.
Ma az elemek pusztító tüzébül
Nem kél acél. csak görcsös rongy salak.. . .  Szomorú, foitó őszi ködben járunk.
Ma meg kell minden szívnek állnia:
. . .  Búcsúztatok ma vad halotti dalfal
Én. bús apáknak búsúló fia. U.v Károly

Lakást keresek— Egy kis körforgalom —Minthogy a közelgő házbéremelésre való tekintettel bájos háziasszonyom, Szívó Amanda, lakásom — bejárat a lépcsőházitól az előszobába, az előszobából a konyhába, a konyhán es fürdőszobán át végre az én elegáns, amik (legalább ezeresztendős) bútorokkal fényesen (16-os villanykörte) bútorozott szobámba — árát havi 2Ö ezerről csekély 120 ezerre emelte, UJ lakást kellett keresnem.Hozzáfogtam tehát. Az egyik reggeli lapban ezt a hirdetést , v'astam: „Csinosan bútorozott szoba potom áron kapható,vérmező-u. 196. VI. 17.44< Marohantam. Szemüveges, barátságos haramia fogadott. A lakása ajtaján hatalmas tábla: „ Biztos" lakásközvetitő. Miután Pénztárcámat átkutatta és 25,000 koronával megkönnyeb- öitett, cédulácskát nyomott a kezembe, mondván:Ide tessék, kérem, elmenni, itt valószínűleg kap lakást.
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Magyar pénzügyi politika
Kórus:

Kállay: Emelem a trafik árát.
Wolff: Emelem a viteldíjat.
Waikó: Emelem a vámtarifát
Vass: A lakbért fölemelem.
Termelő: Emelem a búza árát.
Gyáros: Megdrágul a gyári termék.
Kereskedő: Drágábbak a cikkek mátul.
Tisztviselő: Minden drága,— javítsatok!
Munkás: Minden drága, — több munkabért!
Fogyasztó:Megfulladok, odavagyok Egészen.Nincs mit tennem, kosztba A pénzem. [adom

Ellenkórus:
Teleszky: Pénzt nem adok, vallód kárát
Teleszky: Bánkó nem lesz, bárhogy híjjad!
Teleszky: Nem kap pénzt sp köz, se privát.
Teleszky: Nincs bankó, nincs kegyelem!
Teleszky: S  ki lesz^aki koronát ád?
Teleszky: Pénzt nem kaptok, bárhogy kell még.
Teleszky: Nincs pénz se elöl, se hátul.
Teleszky: Én csak egyet, — pénzt nem adok.
Teleszky: Nem adok pénzt éppen azért.
Teleszky ducit éri káröröm 

mel):Mit bánom én, ha az ég is Leszakad!Fő, hogy büszkén tartha- Nyakamat. [tom a-------- *Egyetemi töprengés— Vájjon MEFHOSZabbitják-e az egyetemek jótékony húsvéti szünetét? -------- •--------Kedves Borsszem Jankó!Méhely Lajos barátunk megállapította, hogy a zsidók tulajdonképpen négerek. Most már kezdem érteni. íiogy a legtöbb zsidó miért Schwarcz. Tisztelettel egy barna.____________________
JCunyadi János

természetes keserűvíz 
az egyedüli m agyar termék,melyet a világ minden részében ismernek és használnak.

Jancsika kérdi:— Papa. úgy-e Zalaegerszegen vannak azok a tyúkok, akik húsvéti pirostojást tojnak?-------- o---------Javítás alattMint munkatársaink jelentik, a kormány újabban Javítás alá“ helyezte: 1. az egyetemi tanszabadságot, 2. a szubvencionált lapok színvonalát. 3. a korona árfolyamát. 4. a iogrend- javaslatot, 5. a szélsőjobb uccai erkölcseit és 6. a búza „alacsony44 árát. -------- •--------önálló töprengés' — Ha a képviselők jelenléti díja ezer korona, vájjon mekkora 
távolléti dijat fizetne a kormány Gömbösnek és Wolffnak?

® ©  SZE R K E SZT Ő I Ü ZE N E T E KHirdetéseink egy része anyagtorlódás miatt kimaradt. Kéziratokat és rajzokat nem küld vissza a szerkesztőség.
A Borsszem Jankó húsvéti számát kedden, március 27-én 

zártuk le. — Gi. Van érzéke a dolgokhoz. Csak ott téved, hogy a p. c.-n fönnakad. „Pour condoled4 — mondja a francia s a két betű ennek a rövidítése. — bál. Nem adhattuk át üdvözletét a papírkosárnak. Előkelőbb helyre keriiét. Reméljük, konzervatív természetű és meg is tartja a kivívott pozíciót. —V. N. G. Mind a három hangulatos, őszinte, közvetlen és műgonddal csiszolt. Megjelennek. — H. M. Négy ötletke bevált. — M—s. Igaza van, szép vízi ügyek vannak a fővárosnál, ahogy azt Szépvizi-Balázs Béla regénye mutatja. Vagy talán a Zsirkay úr „Tüz“ -ét akarták eloltani vele? — Asztrológus. Magyarázza meg nekünk, hogyan van az, hogy a budapesti zsidó egyetemi hallgatók borús napokon is csillagokat látnak. -  Breitbart. Éjjel azért mégse menjen ki az uccára! — Városháza. Most jönnek csak rá, hogy Budapest teli van porral? Mi már négy év óta nyeljük. — Km. Bródy László ú; verseskönyve („A huszonötödik ucca“ , Athenaeum-kiadás) a kiváló tehetségű fiatal poéta fölfelé törő útján nevezetes állomás. Mélyhangulatú gondolatokkal terhes, művészi köntösű költeményeit ezekben a csúnya, zaklatott napokban öröm és enyhülés olvasni. — 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
7 n á / ttu ű to m
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Képrejtvény

A megfejtők között tizenegy jutalmat sorsolunk ki. Jutalmat 
csak lapunk előfizetői nyerhetnek. Jutalmaink a következők:1. Egy nagy doboz „Oceánu cukrozott gyümölcs.

2. egy üveg „Lysoform ".

3. 10 üveg Farsangi sör. a Polgári Ser
főzde gyártmánya (házhoz szállítva),

Modern szemüvegek j;
B A R N A  A N D O R

Jwuhe|»ébenVll..t».bella.utc«ll.

lá t c s ö v e k ,  id ő je lz ő k  
k é s z ít é s e  é s  j a v í t á s a  

le g o lc s ó b b a n  c s a klátszerspecialista
Postai szétküldés naponta.

4. egy nagy doboz 
„Virág"-féle dessert,5* egy Sphinx-„ f í j -O ZO N E"-készlet (egy üveg szájvíz, egy doboz kettős francia fogpor, egy tégely fogpaszta),ő. egy darab P. Márkus Emilia arcápoló szappan.TeLcroM. is-at7- egy kis üveg

egy nagy 
üveg ZoZó 
kölni viz.in  lélkiió ..Uhu" kávépótlék.
keí M r Berson-gumisarok (férfiaknak és nőknek), 
egy nagy palack RAPID Ü L folyékony fémtisztitó szer.

Ü °rsszem Jankó 2878. (12.) számában közölt képrejtvény neiyes megfejtése: ~Tarifaemelés
m m k b a n k ö % im .teSek névsorát,helyszűke 'miatt, jövő._____________________ KÖZGAZDASÁG
• " ■ S “Æ s ï ““ré.i r i .  lon,soky közli, hogy avénvekriV!f ny,e-SeJC1 az 8sszes úi >*«- bany: kM .»  elô,iétel1 joeot 1:2 a-ány- váltó R ^ yÍÍ >ISiámito10 és Pénz-á s t . s s u g í  « « * - * ■evár r *Pestl S Pódium - és Enyv-M  m Hll& 'éa28atósága elhatároztaK-ra v i l i  t«? apvîkt,ének 160 millió , ra való fölemelését, lelenlee fon?a-értékű" r ltVÓi 400l2 ? ) dzb- 200 K n^ -  névirtii,-é f nv «M X» drb- I » »  K , talékaitkUrf  feP ósszevonatni. A tar- névér^u- terhére 32,000 drb. 1000 K a m íiu fí á ^szvényt bocsátanak ki, * amelyeket a régi részvényesek 5 :2  aranyban ingyen kapnak. Az igazgatója 8 J2vas°lni fogja ezután a közgvü- im n fe  i W .  .további 48,000 drb.!???*£  névértékű úi részvény bocsát S S S . J "  Ezen uj részvények teties ^ s zű k b e n  a részvényeseknek fognak

fölajánltatni. Minden 7 darab 1000 K névértékű részvény alapján 3 új részvény vehető át fcgy tőzsdei kötés 25 drb. helyett ezentúl 10 drb lesz.Dr. Jiis t-fé le  Izzólám pa- és Villam o ssági Gyár r .-t. közgyűlése osztalékát 17 K-ban (10 százalék) állapította meg. A szelvények április 1-tól a Magyar Országos Központi Takarék- pénztárnál válthatók be. Az alaptőkének 100000,460 K-ról 150.000 690 K-ra való fölemelését határozták. A részvényesek az összes új részvényekre 2:1 arányban 1030 K-ért gyakorolhatják az elővételt e hó 20-tól 24-ig a MagyarOrs7. Közp. Takarékpénztár Kigyó-téri fiókjánál. Itt említjük meg az értesülésünket, hogy a vállalat részvényeit rövidesen a tőzsdére is bevezetik.A W örner J .  és T ársa gépgyár r .-t . közgyűlése az 5.822336 K nyereségből az 1922. évi osztalékot a 3 sz. szelvény beváltása ellenében 30 korn- nábái állapította meg, amelyet március 22-től kezdve a társaság pénztára (V., Váci-út 48) fizet ki.

VIRÁG O S Z K Á R
C U K O R K A -  É S  C S O K O L Á D É - Á R Ú G Y Á R  R.-T. 

-  B U D A P E S T ,  VII., N E F E L E J T S - U C C A  12.
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KONIGSTADTLER 
TESTVÉREK R.-T.

B U D A P E S T ,
IV . k é r . ,  P i lv a x - k ö z  3.

J E L t r O N :  1 8 -O S

HUNGÁRIA 
C A S IN O

gyermekkerékpárok, csomagszállítók, gummik, alkatrészek le g o lc s ó b b a nH i A c g H i  H p á k  I  Í Í Q 7 I Ó  brékpârraktàr éigyártás. Budapest, Német- U M J à c t U l  L J c d K  L d b i L l U  ucca 45. Árjegyzék ingyen. Tel.: József 6*94K e ré k p á ro k

Oroszlánok
a

fővárosbanaz előkelő divatáruüzletek kirakataiban jelzik, hogy legelterjedtebb ma már a Joss-féle oroszlán védjeggyel ellátott elsőrangú gallér, kézelő, ing.
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