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R öp ü l, z ú g  a gránát...

...............................ki tudja, hol áll meg,
Ki tudja, hol áll meg, kit hogyan talál m e g ? . . .
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Tempós a mozgás, halk a zsongás Az ég alatt, mely terped kéken:Itt minden csöndes, minden munkás A komoly és békés vidéken.
Boldog emberekAz emberek mennek és jönnek. Az asszonyok megadón szülnek, A gyermekek a gyöpön nőnek, Az öregek a padkán ülnek.

Ami van, azzal be kell érni.Ami nincs, aztat nem kell bánni; Nem kell adni és nem kell kérni És aki kér. azt nem kell szánni.Kicsit beszélnek, sokat tesznek.Nem kérnek s mástól mit se várnak; Itt naponta háromszor esznek És nagyot isznak rá vasárnap.
Boldog népek! Mit bántja őket A világ távol forgatagja?Szél hozza-viszi az időket És kinek mi dukál, megadja.

S nem kell nagyon hinnünk, mit tétlen Tanitók s vén banyák mesélnek: Hogy rajtunk túl és túl a réten Valakik és valamik élnek.A földből és a földnek élnek És keveset törődnek mással; Az istennel is úgy beszélnek. Mint jó, öreg. bölcs árendással.
Csak nem szabad sokat remélni S nem szabad sokakat szeretni: Élni kell, ember, élni, élni! Aratni, szántani meg vetni.

Csak mi vagyunk s földünk alattunk S fölöttünk ég, mely terped kéken S jussunk csak nékünk van aratnunk A csöndes, békés, bő vidéken.
JÁ SZ A Y -H O R V Á T H  ELEMÉR

Mihaszna András Búd meg a búza
m. kir. röndér szemlélődéseiVan itt ész! Nem iácca ki aztat se a rá- kosszentmihálli cinkos cinkos, se az a varutás Klopinincs. De mikó mán oiian- országos gaztettvesökrül óbégat- nak a firkászok. mint ezök a leventék mög ögvéb csirkászok. akkó taktikáhol köll folyamodni mög a iól kitró- bált tapéntathol. Ezt kaiabálom furtonfurt, amiiúta csak röndéri eszméletömet lötyög- tetöm a csákóm alatt. No de azér elárulom a fin-eszömet, hagy okosoggyanak űk is ekkicsit, — rájuk fér. Hásze Hindenburger hősapánk is taktikával fogdosta öszve a muszkákat rakásra. Amikó mán ölég „adat’* mög „nyom" vót a „birtokomba**, öszvekötöztem avval a bizonyos „vörösfonál- laT. aki végighúzódott a lacibetyárok csalafintaságán. Osztég csak tartottam a markomba a fonalat egy darabig, mint a sintér a deróthurkot, akibe beleszalannak a kódorgó kutyák. Úgyis lőtt! Ahogy ippeg este fütyiirészök a posztomon a vágott- dohány-uccába, hát mind hurokra került a csatornábul a sok patkányférög abba a szent minutába. amikó avval a zeklázitos puskaporral egy templom zsidót akartak föllobbantani. Ahogy rájuk • néztem, tisztába vótam vele, hogy ezök a felelőtlen rázongók csakis a zsidótemplomot akarhatták a Jehova egibe löppenténh Nem is vót ojjan nagy kunct kitanáni.Amikó mög később a Czigány Sándor városatya nasságos úr ágya alul jó pár kiló eklázitot húztam ki. rögvest tuttam. hogy itt valami kihágás történt. Először árúhalmozásra gondú- tam. de osztán kiderült, hogy nem zsidó ez a cigány, hanem hogy Czigány az a cigány, hát mingy ár tuttam. hogy itt ma- gossabb politikaji tudományrul van szó. Be is .szállítottam a leletöt a röndérségi kakaómagazinba, mivelhogy ott a helye mindön ijjen edényi szabaccság iránti ténykörülménynek. Oszt még aztat merik rám hujjángatni a nasszájú újságírók mög ögyéb szocimiskák. hogy hóttpontra jutott a nyomozás. Mög hogy elaltattyuk. márhogy mink. az ébredőket. Nem hiszök én addig a hótt pontba, amíg a Báli mester utóggya nem töszi oda a nyomozás végire a hótt pontot. Akkó lössz csak hótt pont, tisztőtt közvéllemény. Addig ne lefettyőjienek hát a téntásKörmü ténsurak.Hát kend. öreg vakom, mögént dezsrugtiv lapokat árul? Nem fél kend. hogy kend irányába is eklázitot kovácsolnak n czigány ok? Nó csak gyerünk onnét ^ sarokrul. befelé! Mög- 

láttya kend. miijén jogrönd van odabent. M. m. r. m. 1.
Változó közmondásMinden Czigány a maga Wolffját dicséri.

Mikor a búza elérte a 30,000 koronát. Búd János (a Buda- ; pesti Hírlap szerint: „közélelmező*4, szerintünk csak „köz- élelmezési*’) miniszter nagyban fogadkozott, hogy letöri ezt a magas árat. Es mi történt azóta, kedves Jankó? A búza ára 47—48,000 koronáig lendült. Már most mit gondol, kérem, nem lenne jó, ha Búd János kijelentené, hogy szabad folyást enged fölfelé a búza árának? Mert ha a múltkori letörési akció után úgy feltört, viszont talán letörne, ha a miniszter úr személye- } sen fölfelé segítené. Amennyire én ismerem a minisztereink pechjét, sikerülni fog. Tessék megpróbálni! Tisztelettel Valor \ 
fzor. •• -

Nincsics és Nincsev— Közli: Viczmándy Kaletnburszky Vicibáld —INincsev belgrádi bolgár követ meglátogatja külügyminisztert.— Itthon van Nincsics? — kérdezi a portástól.—• Nincsev! — hangzik a válasz.II.Nincsics visszaadja a látogatást a bolgár követnek.— Itthon van Nincsev? — kérdezi a portástól.— Nincsics! — hangzik a válasz.

Nincsics szerb

Tussol a rendőrség...

Kedves Borsszem Jankó!A kormány tudvalevőleg rendeletet adott ki a kisebbségek ! 
védelméről. Ejha, de iól kezd menni nálunk azoknak a destruk- j tiv ellenzékieknek! Tisztelettel egy gyanakodó.

tíá
m
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F a lu h e ly e n  o k o s a b b a k

— Látja, főtisztelendő ur, most póruljárt a pesti rendőrség, hogy nem búzavalutában tartja a pénzit.— Már miért, nemzetes uram?— Mert ha búzában lett volna a 140 millió, — már megkövetem alássan — akármilyen marhaerős ember lett volna az a Kopinits, még se tudta volna elcepelni.
Tűnődések

Seiffenstelner SolomontulC  O S prince Feige, oki volta edj for
más. csinos leángyzú, Pestre ment szó- 
kácsnének és edj év múlva hozogyütt 
Domboszlúra tereket szülni. Lett erre o 
faluba nádi gezéresz. mert o Sprince ho
zott edj olejan somó pénzt mogával, hódi 
oz ű sóletfazékja volt a legnadjobb, füs
tült hús is volta benne mindég, edj másik 
fazékba meg volt o kugli és o harmódikba 
o dempfhús. Domboszlún nem bírták ki. 
hát o Sprince mamájához kezdték járni o 

Tratsch Páni meg o Pletka Netti, megtodni. hódi o szolétendű 
kisbobának ki lesz majd oz édespopo. Már nem birto ki oz 
üreg asszonság és kérdezte o Sprincét: „0  faluba todni ókor
nak, kitiil lesz o jcrek?" Mire o Sprince monta: „Én rám 
mondhatják, hodj áldott állepotba vadjok, oztot is mondhat
ják. hódi Tereket fogok szólni, még oztot is mondhatják, hodj 
ezért nadjon sok pénzt kaptam, de hodj ki lesz o jerekemtül 
o papája, még ho megpukkadnak is: ez edj szent saládi titok!"  — Girem-górem o Czigány Sándor várostata oz ekrazitval!

Mondhatják, hodj tanálták nála, mondhatják, hodj fülrobban
hat, de hodj hitül von: oz. ho megpokkadnak is. megvon és 
megmorod edj szent titok.O  O Palié Schnüpper pék volt Szentpéíeren. Hodj Helen 
drága lette o liszt, sodálkozott rojto o Gase Pükkhahn, hodjan 
tód megélni és még hozzájo pompáson élni o Palte. Kérdezi is 
edszer oz olvasúkürbe: „Hallod, te Palte, olejan nehéz idüket 
élünk és te sak tovább graszálsz. Hodj lehetséges oz, mikor 
éntülem mán kiszárod oz adjvelü?" — „Gase testé ér. látod, 
őzért jó, ho oz ember két szent papot tort és nem ed jet. 0  mi
kor ez o nadj drágaság o lisztbe kezdüdütt, nem todtam mit 
síitái jók, hát én elmentem Keresztárba a szent paphoz taná
csért. o feleségem meg Ojfehtytúba siette o szent paphoz 
tonácsért. Keresztárén oztot mondták: nem bői, kisebbre küll 
sinálni o zsemlét, Ojfehértún meg oztot mondták, hodj kéccer 
olejan drágán küll adni o zsemlét. Mikor oztán én meg o fele
ségem hozogyüttünk, hát nem okortom se oz edjik, se a másik 
szent ember szovát mexegni és ezért o zsemle azútátul 
fogva kisebb is meg drágább is és én nadjon júl gyüvük ki!"  — Osz-posz o telefon. Én oztot hiszek, hodj két szent ember 
adhatott tonácst o postának, mert hodj o miénk telefon rósz- 
szabb is, drágább is. hát idj valahodj sak kifizeti- mogát.
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Tőzsdésné modellt ül
(Szín: a divatos portré-festő műterme. Tőzsdésné karosszék
ben ül. a művész éppen most próbálja ki a hátteret. Zsandár- 
kék selyemkendőt borit a főtől támlájára és szapora mozdu

latokkal redökbe ejti.)Tőzsdésné. — Mondja csak, drága Mester, mindenképpen ragaszkodik hozzá, hogy üljek?restö. =  Igen, így hatásosabb.— M ié r t? ... Talán az alakom?=  Oh. kifogástalan... De a méltóságos asszonyt, hogy úgy mondjam, jobban karakterizália az ülés, mint az állás. Méltóságod alakja az ülésben él. Él, mozog, vibrál, sistereg, foszforeszkál. És ülve jobban belekapcsolódik az Einstein-féle relativitási elméletbe.— Igen, igen . . .  Einstein . . .  Relative csakugyan kényelmesebb. ha az ember ül, de még majd azt gondolják, hogy álló alakra nem telt. . .  Édes Mester, vallja be, mennyivel kerül többe, ha állok?— Éppen ellenkezőleg. Kevesebbe kerül. Két és fél millióval kevesebbe.— Már ülök. Meg se moccanok. Milyen székben ülök?=  Tizenhatodik Lajosban.— Hogyan? Még mindig tizenhat? Máma biztosan fölmegy a tőzsdén . . .  Az uramtól tudom.=  Ez a szék, méltóságos asszony. . .  Ebben a székben ült a világhíres Pompadour asszony. Direkt az ön portréja kedvéért vettem.— No lássa, ugy-e. eltaláltam, hogy föl fog menni az á ra . . .=  Most pedig kezdhetjük. Hogy parancsolja Méltóságod?Mosolyogva, kacéran, édelegve. érzékien vagy inkább szentimentálisán, némi — hogy úgy mondjam — szűzi szeméremmel, esetleg Madonnaszerű fájdalmassággal, az eszményi anyaság alázatával? . . .— Mondja, Mester, hogyan festi a Robicseknét?=  Szemérmesen.— Azt a . . . !  Akkor én nem akarok szemérmes lenni. így jó lesz? Elég hóditó? Úgy találja?=  Majdnem . . .  Csak a száját. . .  húzza egy kicsit össze Méltóságod. Még job ban ... Úgy! M é g se ... Nagyon kicsü- csörödik, olyan csőröcskés . . .  szép, szép, de mégse. . „  Nevessen inkább! Sok, kicsit s o k .. .  Diszkrétebben. Igen. í g y . . .  Azaz. méltóztassék csak komolyan nézni. Még komolyabban! Nem. nem. . .  Gondoljon, kérem, 1917-re. . .  az akkori lakás- \ iszonyokra. . .  az akkori lakására ... Most. most nagyszerű. Igen, ez a szomorúság, ez a melancholia, ez illik a Méltóságod karakteréhez. . .  És most gondoljon a szüleire, a kedves papájára. a nagynénikre... Pompás! Igen, ez a kissé kétségbeesett arckfcejezés. ez a fájdalmas pillantás, ez illik legjobban. És most enyhítsünk valamicskét a vonások keménységén. Gondoljon a férje első bécsi útjára. . .  Nagyon jó! És most az idei valuta-spekulációra. . .  Fényes! így. így méltóztassék maradni. íme. a szenvedésen átcsillámló remény, a derengő nap. a boldogság első sugarai. . .  Ilyennek fogom lefesteni, s — Már bocsásson meg. Mester, én nem életrajzért jöttem ide. hanem egy művészi alkotásért. Ha kevesli talán, mondja meg őszintén, kétszer annyit fizetek, mint a Robicsekné. De legyen az egy műremek.=  Az lesz. az lesz. Csodájára fog járni Budapest. Kérném, talán az ékszereit kegyeskednék letenni. . .  zavarják a hangulatot.— Nem értem. Mester, hogyan akarja akkor kihozni a

karaktert? . . .  Ékszerek nélkül. . .  Pedig ezt a gyöngysort éppen a karakter miatt vettem tegnap.=  A lelki karakterre gondolok____  A test. a lélek és aszellem harmóniájára.— Erre magam is gondoltam. Mester. Akkor, úgy-e, fönnhagyhatom a brilliáns fülbevalókat és a diadémot?. . .  Direkt a lelki és szellemi harmónia miatt vettem.=  Hopp, volna egv ötletem, méltóságos asszony. Lent áll az autója?— Természetesen.=  Nagyszerű! Szenzációs, korszakalkotó! Autóval együtt fogom lefesteni. Életnagyságban. Méltóságod éppen leszáll az autóból, a soffőr mereven áll a háttérben.— Csincsilla-bunda . . .  kócsagos kalap . . .=  Kitűnő.— A háttérben a Bazilika . . .=  A Bazilika?. . .  De méltóztassék meggondolni, a méretek . . .—■ Mert onnan jövök szentmiséről. . .  Ezt a jelenetet kell megörökíteni. Mennyivel drágább így?== Mindjárt csak . . . Autó, soffőr. Bazilika a háttérben . . .  ez három méter széles, két méter m a g a s ... Még tízmillió!— Kicsit sok. De legalább Robicsekné megpukkad. . .  0
még csak a Dohány-uccai zsinagógát kaphatná háttérnek, az pedig kisebb, mint a Bazilika. M OLNÁR JEN Ő-----------O-,------;---  •

Reb Menachem Cziczeszbeiszer
válogatott átkozódásal— O Cigány Sándor ekrazitos oreság- 

nál ledjél te ádjrajáró!— Ne ledjen teneked o jüvű eszten
dőre semmi más támoszod o fűváros
nál, mint o Herr fan Wolff oreságtul o 
baráccság!— Odjál te falusi kosztba o hajadon 
lángyodat o nyárro és kilenc húnap 
múlva lepje meg tégedet teljes száz pro- 
centes szaporolattal!— Sak údj egészen véletlenül akkor 
gyelenjenek meg o te lázitú onteszemit 
cikkeid, omikor megint ed] Szilágyi 
Dezsü lesz oz igozságüdjminiszter!— Edjesedjedül oz Ulain Ferenc ore

ságtul o küz életi tekint élj ledjen o te ót almod!— Küzkedielem foltán internáljonok tégedet o Club-kávé-
házbo! -------- «---------

Önálló töprengés— Jó kapás a „Három kapás"?
Távirat

KOPINITS JENOE, AHOL VAN 
Keerem suergoesen visszataavi- 

ratozni, hogy hol a vicc abban, amit 
oen csinaalt, mert mindenki nevet 
raj ta, csak mi nem.

AALLAMRENDOERSEEG
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A Rombach-uccábanDolfi. — Te, Dávid! Huszár Károly azt mondta a tisztelt Házban, hogy nagy hálátlanság a jótevő kézre ütni.Dávid. — Az semmi, de az még nagyobb hálátlanság, éjjel az uccán a fejére ütni. --------o— -----
önálló töprengés

7-  Károlyi Mihály grófnak vagyonát hazaárulás miatt az Ítélőtábla is elkobozta. Mi lesz azokkal a vagyonúkkal, melyeket egykor hazaárulás címén adományoztak?

Rövid, de velős nyilatkozat„Mbah! És ha azok a Kovács-fivérek csakugyan végrehajtották volna a merényletet a Dohány-uccai zsinagóga ellen? Ki jár oda közülünk?
A nagy zsidók és a kitért zsidókm-------- o--------

Az első magyar női ügyvéd albumába— Minden asszony ért a pöröléshez és mégis ön az első, aki erre diplomát kapott.
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Az igazi fajvédelem

Ez a kérdés : válasszatok !-------—9--------
Érdekházasság tőzsdei alapon— Egy tőzsdés naplóiából —
Jun. 10-én. A rémes krachban teljesen leégtem. Zsebemben ma mindössze húsz koronám van, az is 0*67*-es zürichi kurzussal. Nem tüdőm éihez kezdjek? Főbelőjem magamat, azaz Fegyverben spekuláljak?
Jun. 11-én. Schwarcz. az ügynök, ma meglátogatott s egy egészen új papirt ajánlott, mely még megmenftietne az életnek. A papir fején e szavak állottak: „Házassági levél44. Azt mondta:— Ennek a papírnak az eljegyzéséről van szó. Ma számodra a legjobb kötés ez a házasságkötés.A Mandelbaum leánya lett volna a tétel, Schwarcz szerint magas, csontos, fekete leány, csontanyagban is megéri a pénzt, a Spódium ma kitünően áll.— Nehéz papir. — jegyezte meg Schwarcz — eddig nehezen lehetett túladni rajta.Megkötöttem az üzletet.
Jun. 12-én. Ma fizetési nap volt. fölvettem hát a tízmilliót. A menyasszonyomat is megnéztem, igaz, hogy lefödözött álla

potban: kabát volt rajta a hűvös idő miatt. No. nem mondhatom, hogy a murányi Vénusz, de hát én nem is spekulálok Rimamurányiban.
Jun. 13-án. Ma kaptam egy csókot a menyasszonyomtól. Azt hiszem, ez a nő, a Ianyhaság dacára, mely részemről tapasztalható, szerelemben hausse-ra spekulál. Édes volt a csókja, mint a Cukor. Szaladtam hát a tőzsdére s azonnal vettem egy pár kötést.
Jun. 14-én. A Cukor ma ugrásszerűen emelkedett. Örömömben megcsókoltam a menyasszonyomat s így nekem is ugrásszerűen kellett hozzájutnom a szájához. A tízből már húszmillióm van: újra elememben vagyok.
Jun. 15-én. Az apósom ma azt a tippet adta, hogy feküdjek bele minden erőmmel Műtrágyába. Meg is tenném, de mi lesz akkor a menyasszonyom csókjával és a Cukorral? Inkább tartom még egy ideig a Cukrot.
Jun. 17-én. Tekintve, hogy a Cukor napról-napra emelkedik, elhatároztam, hogy Rizát, a menyasszonyomat, egyszerűen „édesemének fogom szólítani hálám és ragaszkodásom jeléül. Ma, mikor először használtam ezt a megszólitást. Rizám szeme fölvillant, a következő pillanatban fejemet szerelmesen magához ölelte s ajkunk egy csókban Izzón Egyesült. Kiszabadítottam magam ölelő karjaiból s szaladtam a tőzsdére. Minden pénzemet Egyesült Izzóba fektettem.
Jun. 18-án. Az Egyesült Izzó ma kissé esett, izzó szerelmem Riza iránt kezd lanyhulni. Ma menyasszonyom újból meg akart ölelni, gyöngéden elhárítottam s azt mondtam:— Riza, ne tégy többé ilyet, hisz még nem vagyunk házasok!Ö szenvedélyesen felelt:— De mikor tudod, hogy nem vagyok Fából.Rohantam a tőzsdére, az Izzót eladtam s minden pénzemmel az Ó- és Egyesült Fába feküdtem bele.
Jun. 20-án. Gyönyörűen emelkednek a papírok. Számításom szerint Riza hozományából már harmincmillió lett. #
Jun. 21-én. A Fa olyan magasra ment föl, hogy eséstől félek. Baj lenne, ha az a sok fa a fejemre pottyanna.
Jun. 22-én. Pillanatnyi esés állt be, de én nem ijedek meg a saját Fám árnyékától. Még tartom. Ma meglátogattam a menyasszonyomat. Még neglizsében volt. úgy látszik meglen- tem. Megállapítottam magamban, hogy ez a nő, ha nincs kikészítve, a világ legrondább nője: magas, csontos, annyi szöglet van rajta, hogy a kutya az szerelmes lehptne belé. Rohantam a tőzsdére, eladtam a Fát. minden pénzemmel Spódiumba menekültem.
Jun. 30-án. Kerek százmillióm van. Nagyszerűen sikerült. Meglátogattam a menyasszonyomat. Újra megnéztem, de most alaposan.— Istenem, nem is ronda ez a nő! A múltkor rossz kedvben voltam. Egy kicsit hosszú ugyan, de ez a hausse nagyon jól áll neki. . .  _______ _________  CA RÁ M Y

A cím kötelezRossz nyelvek szerint a bomba behajitásakor először egy ismert fővárosi ügyvéd vonult vissza eszeveszett sietséggel a kávéházi hadiszintérről. Nem csoda! A háború alatt ő volt a Clubban a „kávéházi Conrád!

Lenkeffy Ica levele a ZoZó-céghez:

ft Hl'ffMtto

Mint zúgó,
Mint zúgó. zajgó tengermélyre szálló 
Búvár fürkészem lelkem útjait.
A titkos kincsek vágya csal, vakít. 
Dalom: szirénhang, bűvölő varázsszó.
Alámerülök, éberen vigyázok . . ,  
Csalóka álmok játszanak velem.
S előkerülnek fénylőn, hirtelen 
Kagylók, gyöngyök és tündöklő kordiák.
S amíg megejt szent, mennyei öröm.
A dús zsákmányban elgyönyörködöm — 
Egy gondolat hait, tépi szivemet:
Lesz-é. ki mind e drága kincseket 
Elrejti majd egy újabb tengermélybe: 
Sóvárgó. érző lelke reitekébe?

VÁLY1 N AGY GÉZA



27. szám BORSSZEM JANKÓ 7. oldal

M iért hűvös a nyár?

— Tudja, Ella, miért olyan hűvös a nyár? Mert nem vezették be a tőzsdére a hőmérőt.
— És ha bevezetnék?
— Akkor az is emelkedne.

A tihanyi visszhangnálÉn. — Mit csinál az a sok képviselő a Dunaparton, ahol a parlament áll?A visszhang. — . . .  lamentál.

A Lehel-piacon— Hallatlan, hogy megdrágult a tojás. Mi az oka ennek?— Hja, kérem, nagyzási hóbortba esett. Amióta bombának használják Pesten, százpercentes magassági rekordot javított.
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Kedves Borsszem Jankó!Az utóbbi időben nagyon elszaporodott urnagyüjtésnek megvan a hatása. Legutóbb a Kossuth Lajos-ucca végén

volt dolgom. Másfél óra alatt sikerült, a mellékelt kacskaringót megjárva, az ucca végére érnem. Tisztelettel egy adakozó.

Hörhéröésa kutyául fölemelt kutyaadóról az illetékes szaktekintélyekhez és ebadóalanyokhoz:Mokány Berci. — Hallod, Szellő!? Kutyaadó, — a kutyafáját! Hát csak hadd gyüjjön! ősi virtus, hogy adót nem fizet a magyar. Hát még — kutyaadót!... Az én Szellőm nem is kutya, hanem — agár. Ide osztán jó helyre kutyagol az adószödő: Bugacra! Csak egyet fittyentök, oszt a Szellő úgy röpül, hogy a lovasitott finánc se éri utói. . .Baron v. Wewreshegyy Dávid. — Kutyaadó? Nálunk multimilliomosoknál — bagatell! Elrendeltem, hogy nemessy Udvaromban népszámlálachet tartsanak a luxus-, salon-, vadász-, sport- és egyéb faykutyákról. Én úgyis pausáléba kiegyezkedni fogok 50 percentre.Tollyás Dániel. — Olvasom a .,Kisgazda és Vidéke44 szakközlönyben, hogy kegyes Uraságomat űlyabban kutyaadókkal sújtják s így Komondor és Puli állattenyésztési felügyelő közegek adófizető polgártársakká válandanak, akikről immár mátrikullát is kell vezetnem. Van is itt bőven kis kutya, nagy kutya, legalább nem ugat héjjába, csak győzze füzetni a kegyes Uraság, — én úgyis héjjába ugatok.Reb Menachem Cziczeszbeiszer. — Sak aztat kívánok, hodj a kotjaadó-kitonálók ledjenek nédj hétig johászkotják, a johászkotják pedig adószedők: oki birjo, marjo.Dicsöffy Lóránt. — Kutyaadó! Kacagj Bajazzó! Mink többet ugatunk, — mégse a kutyatartók fizetik utánunk az adót. Pfuj ! Szeretnék pecér lenni, hogy a talpnyaló ebeket hurokra kerítsem, akik a nagy kutyák talpait nyaldossák hitvány koncért, míg a hü kutyának — kuss! Kutyaélet a művészet!Sanyaró Vendel. — Szeretnék egy virilista kutyánál maradék oszlVa s ubV.'oni'is lenni, — hátha végre jóllakhatnék ebbe a sovány kutyavilágba.Dr. Hombár Mihály. — Tek. kir. Törvényszék! Védencem: Hector és társai, úgyis mint a KUSS tagjai (a bíróság és laikusok kedvéért: Kutyák Ugató és Segély-Szövetkezete), a kutyáliter fölemelt kutyaadó miatt perújítást is kérhetnének, de röviden csak egyet vakkantanak ezen drákói ítéletre. Mert ő éberségeik őrzik a házat a családot a polgárságot a fajt, nemzetet és hazát; s ha ez mind rendben van, úgy jogrend is van. Már pedig aki jogrendet teremt a házban és hazában, az nem 
adót, de ordót érdemel. Kérem védencem fölmentését!Kottlik Zirzabella. — Oh! szűzi szűm! Dobbanat éri e Hiób- hír hallatára! Még hogy hü társam és szüm-szerelmem, pici japán Pincsikém fejére adót vetnek a kegyetlen, kőszívű férfiak! Ah! hallod ezt drága kis' ölebem, egyetlenem! A Pincsikém nekem nem luxus, hanem: élettárs, hű barát. Kibe bizhat másban manapság egy árván maradt szűzi hajadon, mint egy hü kutyusban, aki bizonnyal hűbb sok hűtlen, csalfa férfinál.Juci szobacica. — Hej! hamissak mind az férfijak és — nagy kutyájc! Csak fizessék hát az adót! Velem, a szobacicával úgyis kutyálkodnak eleget annélkül, hogy lerónák adójukat a — szömtelenök! A kutyaférfi fizessen, — a cicus az csak nevessen! Ollan hellre nem is szegődök, ahol kutya van. Én biz nem sétáltatom. Hát az én tüzojtóm, — az kutya?..

Mihaszna András. — Kutyaadó, az csak rnögén néköm gondadó. Eztán a kitróbállt közröndészeti eréllömet és tapénta- tomat a zadó nélkül kódorgó bitang kutyákra köll pazalornom. Amék kutya nem adófizető, azt bekésértetöm a zállami sin- térrel! No, Hacsekék kutyája, ölég vót a potyázásbul itt a posztom előtt, azér hát csak befele, most mán kihágás miatt mars! M. m. r. m. I.!Báró Monocles. — Shoking! Hová tűnik áz ősi errény? A nemes véreb, vizslá, setter, fárkás-kutyá és à többi árrisz- tokrátá eb? Á kerresztezés és fájnemesités? össi trádiciónk és nemes kéck-vérünk tiltákozzik, hogy a tellivér és fajebeket egy kálápádó állá vegyék à közönségess ádófizető polgárok- kál. C ‘est la miserable burzsoázia. Ázsia! Tálián mágunk ká- párjuk ki a műkotorékot? E degenerált V/7űg-ban egy ex- clusiv őssnemesnek úgy sincs más passió, mint à Turff, és éltető eleme a mükotorék! Fidonce!Rucaháti Tarjagoss Illés pohárköszöntője: Urram! Urram! Feő-feő-fináncminiszter Urram! Úgyis mint pénzgyártó és pénzártó szaktekintéll; úgyis mint leromlott p. ü. viszonyunkon erőszakot-tévő iparlovag; úgyis mint a Keőszikláhából is forrást facsarró Adósróff; úgyis mint a „Héjjába Minden“ búsmagyarok asztaltársaságának ̂  tb. díszelnöke, — a kutyafáját! — szállók az Úrhoz. — Állva konstatállom: Szolnokot s^ámossan zavarják közbeszóllók, mondván: „Egy kutya ugasson!44 „Helles a bőgés!44 — Replikázva riposztozok: „De csak az a kutya ugasson, amik adót fizet!" — Új adó! Vígadó!- Dáridó! Igyunk egyet rája, úgyis elnyel az adósír szája. A kutyaadó kitanállójának egésségére ürítsünk, Urraim! Éh éhéljen! Ex! Vivát!Egy sarokkő a Nagykörúton. — Nekem már eleget fölemelték a kutyák. Emeljék föl a kutyáknak is! -Hadd trafálja őket is jól oldalba a jól megérdemelt — kutya-adó. . .A Beszélő Kutya. — Én nem csak ugatok, de beszélek is. A művészet szent nevében, amely még szabad e határban, beleugatom tiltakozó szómat a kultúrkutyák és a kutyaművészek nevében, hogy kuss! illetve ahogy a művelt kétlábú mondaná: nem adózunk! Ha adózunk, nem ugatunk! A „beszélő44 kétlábúak többet ugatnak, mégsem adóznak. Ez a demokrácia és jogegyenlőség? Vau! Vau! % —BÓK

— No, Sárika, hogy tetszett az a kepp. amit Holzer-nél vettem neked?— Nagyon! Tudod, azóta folyton keppeddel alszom el, keppeddel ébredek.
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Kedves Borsszem Jankó!Az egyik vidéki kurzuslap enyhítő körülményül a bomba- merényletet ezzel a címmel közölte: „Egy kézigránát vetődött be a Club-kávéházba." No, no, kedves fajvédő urak, tudtunk- kal a kézigránát ott már törzsvendég. Tisztelettel egy pesti.-------- o--------
A kotló aggodalmaA kotló hisztérikusan fölugrik a tojásokról, hátrapislogat, csóválgatja a fejét és így tűnődik:. 7-  No, most már magam is kiváncsi vagyok, mi sül ki a tojásaimból: csirke-e vagy bomba?

[ § I b aran g o lás  a sa jtó -d z s u n g e l b e n  I g IBiológusok, figyelem!„A javaslatról csak egyet nem lehet mondani: azt, hogy kevés volna, és hogy nem a legőszintébb és legtisztább intenciók bordájában fogamzott meg.44 (A ttMagyarság44 junius 23-iki számából.) — o—
4 Az ö fantáziájuk” • • *a tőzsdebizományos. . .  megállt egy lényes Graef-Stift- autó előtt és megkérdezte, mibe kerül.— Harminchét millió korona. — volt a válasz.

A tőzsdebizományos kihúzta a pénztárcáját és lefizette az 
összeget. (A ,.Magyarság44 junius 29-iki számából.)*Ha annak az állítólagos tőzsdebizományosnak a legjobb esetben 25 ezer koronás címletekben volt a pénze, akkor is 1480 darab 25 koronás kellett hogy a pénztárcájában legyen. Ugyan kérem, hol kapni ekkora pénztárcát s ha kapni, hol varrják azt a zsebet, amibe belefér?

és z sebórakü lön iegességek  
S Z É K E L Y  B É L A  órásnál, Wesselényi d  I.  (Károly-körút sarok.)

Kedves Borsszem Jankó!Hallom, hogy Bécsben nemzetközi rendőrkongresszus lesz az ősszel. A mi rendőrségünk bizonyára díjmentesen vehet reszt a kongresszuson. Hiszen — bár önhibáján kivül — a különféle merényletek körül kiállította magáról a szegénységi bizo
nyátvány t ._ Jjsz ^ ^ e \ _eg ^ _sz a k ért^ ________________________________****** ■■■■■■■■■—§■■■■> rnmmmmmmmmmmm——gBaajj'jjií

a kávéja, ha babkávé és pótlék helyett 
az újfajta „E N R I L O akészíti.
„ ENRILO  “ tökéletesen pótolja a bab
kávét. Erősebb, izletesebb és ezen 
felül még rendkívül olcsó is. Eme 
különlegesség minőségéért, gyártójá
nak, a FR AN CK  HENRIK FIAI cég
nek világhíre szavatol.
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önálló töprengés............  ........ ....Váj jon * konstruktív tevékenység-e egy templom de- struálása? -------- *--------
Kedves Borsszem Jankó!Alighogy az erőskezű Csdky honvédelmi miniszter hivatalba lépett, a Club-kávéházba bombát röpítettek a Csákv- 

uccai oldalról. Célzás akart ez lenni? Tisztelettel egy törzs
vendég. -------- o--------

A jogcím— Látod ezt a fiatalembert? Ez is megérdemelné, hogy vitézzé avassák.— Miért? Mit csinált?— Semmit, öregem, de törzsvendég a Club-kávéházban.
Kedves Borsszem Jankó!Olvasom, hogy a „Fészek” a Beöthy László tiszteletére tervezett garden partyját jobb időkre halasztotta. Hát sohasem tartják meg? Tisztelettel egy politikai időjós.

® ®  SZERKESZTŐI ÜZENETEKKéziratokat és rajzokat nem küld vissza a szerkesztőség.
A Borsszem Jankó jelen számát kedden, iulius 3-án zártuk 

le. — M. kir. posta. Mi nem követjük a rossz példát. A Borsszem Jankó szerkesztői postájának tarifája a régi marad, hiába is erőlködnek az urak. — K—r. Ezúttal jófele méltó a gazdájához. — Ecsedl. Kedves apróságok. — Föv. Alk. Szöv. Házi filológusaink összetették minden tudományukat, hogy a kért pár betűs monogramot kisüssék, de igazán nem ajál- liatjuk, hogy címüket a fontinél rövidebbre kurtítsák. — Kovács-fivérek. Kiki saját szerencséjének?... Ekr.azitos. Az ébredők szellemi sziporkái vajmi ritkán robbannak. Lehet, hogy más téren több sikerrel működik. — Amatőr. Rövidebbre fogtuk a mulatságos históriát. — Ér-ucca. Tartalom és forma dolgában egyaránt gyöngék. — Club-kávéház. Vájjon mikor fognak már egyszer a Club-kávéház bombás törzsvendégei is fizetni? — N—*y E—I. Excellenciád azt mondta, hogy a kurzus hatása alatt az elsőrendű zsidók elkeseredtek és a harmadrendüek meggazdagodtak. Ezzel szemben egy sereg „harmadrendű” zsidó — magánhivatalnokok, kereskedelmi alkalmazottak, kisiparosok, kiskereskedők — arra figyelmeztetnek bennünket, hogy ők szegények maradtak, viszont annál jobban el vannak keseredve. — Tulajdonos. Ön ú. n. ötletes hirdetés-szöveget kér tőlünk a Lipótvárosban lévő kávéháza számára. Talán ez jó lesz: „Katonai és műszaki elemek bevonásával sikerült kávéházamat gránát- és bombamentes fedezékké kiépíteni.” — Főkapitányság. Nem úgy verik a „Czigány”-t! — Kopinits Jenő. (Ibi ubi.) A maga helyében mi hitelrontás címén port akasztanánk a Kovács-fivérek nyakába. Ki beszél itt már magáról? — K. B. M. Versben, sajnos, egy kis bessz van, amióta az aktualitások egymást érik; már pedig a Jankó elsősorban a hét humoros és szatirikus tükre.

c s i l l a g h e g y

De azért nem feledkeztünk meg róluk. — Hü olvasó. Csak annyiban furcsa, hogy a derék bogiári kereskedő nem bigy- gyesztette oda ezt a pár szót: az itt nyaraló művészek és művésznők találkozóhelye. Ezért a csekélységért pedig nem szabad kiszerkeszteni. — Wolff Károly. Képzeljük, milyen robbant jól mulat uraságod ekrazitos párthívének, Czigány Sándor úrnak letartóztatásán. Gombás eset! (Pardon, náthá- sak vagyunk.) — Több levélről a jövő számban.Szerkesztik: Molnár Jenő és Bér Dezső A szerkesztésért felelős: Molnár Jenő Kiadótulajdonos: Borsszem Jankó lapkiadó r.-t. ______________________ Igazgató: Szekeres RudolfSzeretnek az istenek engem, Rémitő módon szeretnek,
Hogy fertőzéstől oltalmamra 
Lysoformot rendeltek.

k ö zg a zd a s á g
Kéve Magyar Mezőgazdasági és | 

iparfejlesztési r.-t. céggel a gazda- ! társadalom több vezetőtagja új agrárintézmény létesítését határozta el, I amelynek az a rendeltetése, hogy a I gazdák terményértékesítő és hitelnyújtó | szerve legyen, anélkül, hogy bármilyen irányban monopóliumra törekednék. Távolabbi programjában szerepel a mezőgazdaság intenzivebb művelése és iparosítása is. Mindezeket kizárólag saját anyagi és erkölcsi erejének iölhasználásával igyekszik elérni. Eddig az igazgatóságban helvet foglalnak: gróf Zichy János, gróf Hoyos Miksa, Mayer János, Ipolyi-Keller Gyula, Purgly Emil, Beliczay Géza és űr. Mutschen- bacher Emil. A társaság alaptőkéje egymiltiárd korona leszA Jelzálog Hitelbank közgyű
lése. A Magyar Jelzálog Hitelbank 1922. üzleti éve az előző évről áthozott 1358,815 korona 69 fillérrel együtt, 70.059,564 korona 7 fillér tiszta nyereséggel zárult. A folyó évi junius 30-án tartott rendes közgyűlés elhatározta, hogy tekintettel az intézet külföldi tartozásaira, ezen nyereségből 68.000,000 korona, miként az előző évben, az „Árfolyamveszteségi ta rtalékalap“-ba helyeztessék és 2.059,564 korona 7 fillér az új üzletévre vitessék át.A Glze la Gőzmalom r -t. közgyűlése elhatározta, hogy az esedékes osztalékszelvényt julius 5-től kezdő- dőleg a Magyar Leszámítoló és Pénzváltó Banknál 100 koronával beváltja, mely alkalommal a forgalomban levő ideiglenes elismervények végleges részvényekre fognak kicseréltetni. A közgyűlés továbbá felhalalmazást adott az igazgatóságnak, hogy alkalmas időpontban a részvényeket a tartalék- alapból 1000 korona névértékre felülbélyegezze és a részvénytőkét 300 millió koronára fölemelje.

A L*oyd Bank Részvénytársa
ság közli, hogy rendkívüli közgyűlése elhatározta, hogy az intézet alaptőkéjét 500.000,000 koronáról egy milliárd koronára emeli föl. A régi részvényesek minden öt darab régi részvény után három új részvényt vehetnek át darabonként ezer koronás árfolyamon. Az elővételi jog julius 4-től julius 12-ig, a pénztárak nagy forgalmára való tekintettel délután 4—7-ig a titkárság helyiségeiben is gyakorolható.

Hungária Egyesült Gőzmalmok 
r -t. közgyűlése elhatározta, hogy az 1922. évi osztalékszelvény 150 koronával a Magyar Általános Hitelbank pénztáránál beváltassék. A közgyűlés továbbá elhatározta, hogy a részvény- tőke 420 millió koronára emeltessek föl oly módon, hogy 105,000 darab 2000 K névértékű a folyó évre is osztalékjogosult részvény : 1 :1 arányban 4000 K árban a régi részvényeseknek fölajánltassék. A felpénzből a régi, 200 K névértékű részvények 2000 K névértékűekre fognak fölbélyegeztetni. Az elővételi jog a Magyar Általános Hitelbanknál gyakorlandó.A Kőbányai Polgári Serfőző és 
Szent István Tápszerművek r.-t közli, hogy junius hó 30-án tartott közgyűlése az elmúlt tizletévre 250 K osztalék kifizetését határozta el.

Uj részvény a tőzsdei magán- 
forgalomban. Mint halljuk, a Magyar Finom Bőrgyár r.-t. részvényei a magánforgalomban 17 000 korona árfolyamon jegyeztetnek. Értesüléseink szerint a gyár, melynek alaptőkéje ezidőszerint 25 millió korona, nagyobb amerikai érdekeltség bekapcsolása által, mely küszöbön áll, egvik számottevő ipar- vállalatunkká fejlődött. A részvényeket az Általános Hitel és Kereskedelmi r.-t. fogja a tőzsdén bevezetni.

M in t  é r te sü lü n k , az ezüst- és aranvbeváltáson kívül brilliánsékszerbeváltás 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. Jutalmat 
esak lapunk előfizetői nyerhetnek. Jutalmaink a következők:1. egy nagy doboz 

„Virág"-féle dessert.2. 10 üveg Tavaszi sör. a Polgári Ser
főzde gyártmánya (házhoz szállítva).

3. egy üveg „L y  so form",

4. egy nagy doboz „Óceán" 
cukrozott gyümölcs.

6. egy Sphinx-„BI-OZONE"-készlet (egy üveg szájvíz egy doboz kettős francia fogpor, egy tégely fogpaszta),7. egy darab P. Márkus Emilia arcápoló szappan.8. egy nagy 
üveg ZoZó 
kölni viz,9. egy félkiló „Uhu" kávépótlék.

10. két pár Berson-gumisarok (férfiaknak és nőknek),11. egy nagy palack RAPID O L folyékony fémtisztitó szer.A Borsszem Jankó 2892. (26.) számában közölt képrejtvény helyes megfejtése: E la g g o t t  o s z tr á kA multheti számunkban megjelent talány helyes megfejtését 
86-an küldték be. Nyertesek: 1. Káldor Béla Budapest, VI., Andrássy-út 45), akinek egy nagy doboz „Virág“-féle dessertit ; 2. Vécsey Marcel (Budapest, V.. Árpád-ucca 11, II.), akinek tíz üveg Polgári Serfőzdéi Tavaszi sört: 3. Vizer Ferenc 
(Pápa, Griff-szálló), akinek egy üveg „Lysoform“-ot; 4. Sauer Jenő (Orocháza), akinek egy nagy doboz „Oceán“ cukrozott gyümölcsöt: 5. ifj. Vargha Gyula (Üllő), akinek egy doboz

„Ovoinaltine44 tápszert; 6. Schönfeld Jenő (Budapest. VII., Wesselényi-ucca 46), akinek egy Sphinx-„BI-OZONE“ -készle- tet; 7. Eörsy Gizella (Rákoshegy), akinek egy darab P. Márkus Emilia-szappant; 8. Reményi Ármin (Budapest, II., Csalo- gány-ucca 17), akinek egy nagy üveg ZoZó kölni vizet; 9. Dörnyei Lajosné (Nagytétény, ó-ucca 3), akinek egy fél kiló ,,Uhu“ kávépótlékot; 10. Geréb István (Budapest, IX., Bokréta-ucca 29), akinek két pár Berson-gumisarkot; 11. Szi
geti Vilmos (Szigetvár), akinek egy nagy palack „RAPIDOL44 folyékony fémtisztitó szert küld a kiadóhivatal.

■ufűvészies képkeretek !Kézimunkák szakszerű keretezéseí *  Váradi Bélánál, Budapest, Andrássy-út 43. j

TELEFON: József tizennégy—hetvenhat,

módjára kószáltok, lézengtek, ténferegtek. időtöket 
pocsékoljátok, ahelyett, hogy bármilyen ingatlan, ház. 
villa, telek adás-vétele, lakasátadás. cserelés, pénze
teknek kitűnő jövedelem mellett való elhelyezése vagy 
tökével finanszírozó társ szerzése végett azonnal a 
Lloyd  é r té k e s ítő  v á lla la th o z  fordulnátok.

LLOYD értékesítő
BAROSS-TÉR TIZENÖT SZÁM 
(Keleti pályaudvar mellett)
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— Mit teccik jáccani, nagyságos úr? Párost vagy páratlant?— Hát nem látja, hogy nós vagyok ? — Páratlant !
fö ls z e r e lé se k  le g o lc só b b a n  
b e sz e re z h e tő k

Sport- és gumiáruház-ban
Szányiel, M ark fe ld  é s H e ld

V ll.f K ira ly -u c c a  39. szá m .
Telefon: József 128-21.gyermekkerékpárok, csomagszállítók, gummik, alkatrészek le g o lcsó b b a n

HifSçaHi H p ÔIz I á c 7 ln kerékpárraktár és gyártás. Budapest, Német- UlUodul L/CdK LdoZlU ucca 45 .Árjegyzék ingyen. Tel.: József 60-94

KerékpárokABADIE
valódi fiuncfa papír

Ingatlanok, gyárak, irodák, üzlet- 
helyiségek, lakások, albérleti szobák

Huszár és Steiner ■d*,-»éte,-,-,rod*.v ’ZHn5rl̂ 11Telefon : 81—08. (Gresham-palota.)

I
■ I  j  _  I lá tc sö v e k , Id ő je lz ő k

Modern szemüvegek n - s s A U r S a
B A R N A  A N D O R  látszerspecialista
m ű h e lyé b e n  VII., Iz a b e lla -u tc a  I I .  Postai szétküldés naponta.

(U S ÏÏA M N R 1

Ulilciftb nlnUzftlmm
híres régi évfolyamai 
megrendelhetők a kiadó- 
hivatalban és a Kultúra 
könyvkereskedésében, 
Budapest, VI., Teróz- 

körut 5. szám.
Az 1916. évf. 2500 kor.
. 1917. , 2500 .
. 1918. . 2500 .
, 1919. . 2500 ,
. 1920. . 2500 .
, 1921. , 2500 .

W a ln m lih l
Rendelés egész nap. 

R á k ó o zi-ú «  8 2 , 1, c m . I, a  R ó k u s -k ó r h á x z a l a z e ia b e a .

A Pesti Lloyd-táfsulat nyomdája, Budapest, V„ Mária Valéfis-utca 12. (NTom<laií»s*até MÁRKUS PÁL.)


