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Nagy Emil. — Rajta, cfcak vonyitsatok! . . . Legfölebb, ha ideér, elszaladunk . . .
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Szanálás
Szanálnak minket:
Bölcs professzorok gyűlnek körébünk.
Gyanakvó szemünk félve tekinget.
Sápadt a képünk.
Nem mondható ez ügy kellemesnek.
Operáció nélkül nem eshet:
Bicska, lancetta, csipesz és vatta 
Mind ott lappang e szónak alatta.

Szanálnak minket
De ez, sajnos, csöppet se vigasztal.
Lehúzták rólunk az utolsó inget:
Meztelenül vár a műtőasztal.
Nem tudásszomjas: kapzsi és bámész 
A had, mely a páciensre ránéz;
Ennek mindegy az: élni vagy ölni.
Csak azt lesi: mit lehet örökölni?
Szanálnak minket,
Mondván: mens sana in corpore sano! »
S tapogatják sajgó sebeinket.
Nincs szív mellükben, megértő, szánó.
Testünk és vérünk puszta portéka:
Szegény, kínzott kísérleti béka.
Melyet metél sok kuruzsló-fajta.
Próbálva vészes tudását rajta.
Szanálnak minket
Ha mindjárt belehalunk is ebbe;
Csak az nyugtatja kebeleinket:
A gyógyszerbe pusztulunk, nem a sebbe.
S az egyszerű és szomorú sírra 
Komoly betűkkel lesz róva, írva:
A világ orvoskara körülállta 
S teljes sikerrel halálba szanálta. (JÁ SZ)

Tűnődések
Seiffensteiner Solomontul^  Tatatúvárosba volt ed botos, okit 

Lábasnak súfoltak. pedig o becsületes név 
tüle volt Ábrahám Münzzeld. Mikar o tonitú 
kieresztett o ierehekt oz oskolábul. ezek kó- 
rusbo kiáltozták: ..Lábas zsidó. Lábas zsidó!“
0  Münzzeldtül o feleség. o Breindl noszo
gatta o férfit, hód verjen már eccer szét 
küztük. de ez mondott: ..Evvel nem ükét 
lehet leszoktatni. Moid volomi mást én ki- 
tonálni fozom.u Másnap ozután. mikar o
1 ere kék mezint k ~iebált ak otána. odament 

hozfájufc^és mindediiknek adta néhánzv dorob cukrot. ..Sak 
kiabáltátok, sak kiabáljátok!”  — biztatott ükét. Második nap is 
idj sinált. hormodik nap is. 0  nedjedik nap már nem adta nekik 
semmit. Akkor o ierekek nádion döhösek lettek és elhatároz
ták, fíodi ezentúl nem kojebálnok, még ho megpokkad is bele 
oz oz Ábrahám Münzgeld. — Én oztot hiszek, hód sok lármás

pületikust. oki szereti másokra koiebálni. ileien módon elnémi- 
tani küllene. Hodha kikalkuláljuk, oz orszáznok is kevesebbe 
kerül, ho néhángyszor kopnok ed kis — cukrot, hód sak ordít
sanak és ozután mérgesen obbohadiák. mert már nem kópiák 
o mindennapi porciónt.O  0 Naftóle Pénectül mezholt o feleség, oki volt ed kiáll- 
hot ottan, házsártos személi. O temetésen kezdett beszélni o 
rebbe és mondta, hódi o megboldogult mileien példás feleség 
és szelidlelkületü nü volt. Erre o Naftóletül o borát, o Dávid 
hosenbalz meghúzta o iászoló férgy kobátiát és súgta neki: 
..Gyerünk el innen, údi láccik. edi idegen temetésre tévedtünk.“— Cince-conce. ho bemedi oz ember o nemzetiülésbe és hollio. 
mileien szépen pendelnek ed húron o foivédiik mez o radikálók, 
akkor aztat hisz. hódi ed idegen porlomentbe tévedt.O  0 Salme Topp rnedi o Rákóczi-úton és látio. ornint o 
Jankef Kopp riad sietve medi. Méz pedig ed egészen kölönös 
rohába: ed halotti lepelbe, omi egészen betokorta ütet és fehér 
horisnyábo. Rémüldözve kérdezi tűle: ..Oz istenért, mi von te
veled ?“  0  Jankef erre o száio. már mint o soiát száio elé tette 
o kézit és mondott: . Pszt, én meg vadiok halva!" — „Micsede 
beszéd ez! — kői ebált rá o Salme. — Ho mez vádi halva, akkor 
hová sietsz eng.vire?“  — ..O temetőbe". — felelt o Jankef. — 
„ 0  temetűbe? . . . É s  miért?“  — ..No hallod, o füvárös mez o 
Chevra oleian magosra emelt o nediedik osztáliii temetést is. 
hódi o szezéng.v halott kéngytelen gyalog kimenni o temetübe.“
— Én oztot látok, hódi omit o Jankef K o p p  o  holála otán sinált. 
oztot tömegesen sinálják Bodapesten oz élük. 01 ej an drágo o 
villamos, hód mind járják gyalog.

A tőzsdét is szanálják?
— Meneküljön, aki tud ! -C ■» _ _ _ _ _ _ _ C 3

Az üzlet — üzletSchwarczhoz beront Weisz és nagy hangon követelni kezdi a tartozását. Schwarcz végül is megunja a dolgot és ígv szól:— Mit töltsük az időt mi ió barátok haszontalan veszekedéssel? Meg tudunk egyezni békésen is.Weisz végül is hailik a ió szóra és kiie'enti. hogy nem bánia. egyezzenek meg békésen, ha lehet. Erre Schwarcz olyan pofont ad neki. hogy csak úgy szikrázik a két szeme.— Ezt nevezed te békés egyezkedésnek?! — háborodik föl.— Naja. '— mondia Schwarcz. — Mert ha mi itt tovább is veszekszünk, akkor, ahogy én téged ismerlek, nekem ugrói és két pofont adsz. Ahogy meg én magamat ismerem, hármat adtam volna vissza. Azért ajánlottam hát a békés egvezkedést. hogy ezt élkerulük. De azt már csak nem kívánhatod tőlem, hogy én a barátságra 33 percentet ráfizessek?!
Egy kis Dodona

Klebelsberg Kunó gróf. — . . .  és biztosíthatom a közvéleményt, a numerus clausus addig fog fönnmaradni a magyar egyetemeken, amíg én elvileg oly határozott el-ensége leszed a tafiszabadság korlátozásának, mint amilyen most vagyok. . .
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Csak azért is
(A pesti uccán találkoztunk a boldog béke egy ittfeleitett 

Hamupipőkéjével, a szemétkosárral. Ott állt az aszfalt szélén, 
két vasrúd között, árván, egyedül. Szivem egész melegével 
üdvözöltem őt.)

Én. — Remélem, nem ad kosarat?. ,9 * “  ■*1°gy őszinte legyek. nem szeretem az uccai ismerkedést. Holmi jöttment a la k o k ...Én. — Bocsánat., — Végre is nem tehetem túl magamat az etikett* szabályain. A formát be kell ta rta n i... NÇn* — Csak néhány kérdést, ha megengedi. . .O. — InteTjű?
Én. — Olyasféle.. A ö* — Tíz év óta állok ii*t és soha senkinek eszébe nem juto tt.. .
Én. — Annál inkább.— Hát csak röviden.
En. — Kérem. Amióta önt ideforrasztották a járókelő pestiek kezeügyébe és amióta ön itt e forgalmas helyen gyűjti magaba az impressziókat a gázlámpák fényes társaságában... O. — Röviden.
En. — Szóval előfordult már praxisában, hogy valaki rávetette volna önre a szemét. . .  
ö . —  ?Én. — Akarom mondani a szemetet? ö . — Soha.
En. — Micsoda? ön tíz év óta áll itt rendületlenül és még egyetlenegyszer sem érdemesítették arra, hogy önbe helyezzek a bizalmat. . .  
ö. — ?
Én. — Akarom mondani a hulladékot? ö . — Soha.
Én. — Csodálatos.
O. — No hallja? Mi van ezen csodálni való? A pesti ember eldobja a szemetet a villam oson... eldobja a kávéházban...

eldobja a moziban . . .  eldobja a színházban . . .  eldobja a leg- leheteilenebb helyeken, de a világért sem ott. ahol kellene, mert akkor nem volna pesti ember. . .Én. — Megdöbbentő.ő . — Tanulja meg, a pesti embert nem lehet rendhez szoktatni. Hiába mondják neki, hogy ne ugráljon föl a robogó villamosra. Azért is fölugrik. Hiába ordítják a fülébe, hogy balra térjen az uccán. Azért is jobbra tér. Hiába Írják ki a hivatalban, hogy tilos a dohányzás. Azért is rágyújt. Hiába kéri az ember a központot, hogy feleljen már végre. Azért se felel. Hiába Írják az illusztrált lapokra, hogy „ezt az Abbáziából loptam4*. Azért is kilopják. Hiába figyelmezteti a színház a közönséget, hogy pontosan érkezzék. Azért is késftn jön. Hiába hangoztatja a miniszterelnök, hogy legyen már végre konszolidáció. Azért se, juszt se, majd ha fa g y . . .  Hiába Írják a lapok, hogy Fedáknak nincs hangja. Azért is énekel. Hiába kérik a kritikusok Bús-Feketét, hogy ne Írjon több darabot Azért is ir.Én. — Kétségbeejtő.
ö. — Mit akar? Maga se különb. Lássa, ez az egész interjú is ide a szemétkosárba való és mégis a szerkesztőségbe viszi. Maga is csak pesti ember. Nem tanul rendet. E. M.-------- o---------

A gyerekkocsi
Kedves Borsszem Jankó! A fiatal házaspár gyermekkocsit vásárolni ment egy boltba. Az asszony magával vitte párhónapos kisdedét. Szép. kékre festétt kocsit választottak ki és boldogan fektették bele a gyermeket.A házaspár diadalmasan tolta maga előtt a kocsit a napsütéses uccán. Csakhamar csodálkozva vették észre, hogy a járókelők különös arccal néznek rájuk és majdnem mindenki mosolyog. Egy ideig nem tudták fölfedezni az okát csak otthon jöttek rá. A kocsin ugyanis ott maradt a boltos cédulája, amely nagy betűkkel hirdette:SA JÁ T  GYÁRTM ÁNY!
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M AGYAR RÁDIÓ-ÚJSÁG
+  Londonban hallották. Budapesten tegnap éjjel 11 órakor a Lipót-körúton három férfi megtámadott egv békésen hazatérő izraelitát. Több pofon csattant eL A környéken posztoló rendőrök nem hallották, ellenben a londoni pénzpiacon elhelyezett rádió-készülékek pontosan jelezték.X  Az előbbi hírben található pofonokat ugyanazon az éjszakán — mint pótlóan ielenlik — még több budapesti kerületben is leadták. De nem a rádió-készülékek.
=  Szenzációs találmány készült el a napokban, amelynek segítségéve Pékár Gyula drámáinak előadását seholsem lehet hallani.
□  Házasságtörések leleplezése a jövőben úgy történik, hogy a férj — elutazása előtt — rádiót rejt el a lakásán és tanuk jelenlétében egy másik készülék segítségével végighallgatja a nagy jelenetet. Pszihológusok szerint azonban ez a találmány azért nem tökéletes, mert hiányzik hozzá az a készülék, amely el is hiteti a férjjel azt, amit hall.§ A pesti rádiókat, ha ugyan félesztendőn belül fölállítják őket. távdsághossz hdvett távolságbesszre rendezik be.f.l Wolff Károly lakásán helyezik el az első magyar rádiót, amelv ötszáz kfométeres körzetben pontosan leadia a ró1̂  táplált véleményt. Szakértő rázsidológusunk szerint Wolff Károly nem lesz sokáig kiváncsi és már a második órában kidobja a — rádiót.(.) A síró kisbabákat rádión közvetített dajkamesékkcl altatják el. Ez a dolog még nem egészen tiszta s mint értesülünk. e1őbb tisztába fcgiák hozni.
T Gondolatokat is lehet olvasni a tökéletesített rádió segítségével. A magyar pénzügyi és gazdasági politika vezetői kijelentették. hogy nem félnek ettől a készüléktől.(*) Különös eset. Egy olvasónk irja: Dél-Olaszországban üdültem. Gyönyörű volt a tengerpart. S még gyönyörűbb egy karcsú nő. akit megszólítottam. Ebben a pillanatban anyósom haneiát hallottam. Igen. egészen érthetően: Te disznó, vári c s a k ! .. .  Rádiót sejtettem valamely bokorban. Félóráig nyomoztam. de nem találtam sehol. Megijedtem, hogv vakarni bajom van. Orvoshoz mentem, aki e szókkal nyugtatott meg: Uram. a rádió mindenütt jelen van. ahova beengedik, de az anyós még ott is ie'en van. ahova nem engedik be.
O  A szanálási akció sikere érdekében a parlament tanácskozótermében nem helyeznek el úgynevezett leadókészüléket.
í  Ugy ancsak a szanálási akció sikere érdekében minden városi adófizető lakásán /^adókészüléket hélveznek el.
0B Rádiótelefon lesz a legközelebbi újdonság. Drót helyett levegőhullám közvetiti maid a hangot. És a pesti ember meg- csiná’ia az első hullám-viccet: ..Itt a m orgu e!... A hullám mássaS beszél/ 4
#  Láthatatlan zenekart élvez az ember a rádión keresztül. A drótnélküli távi ró. az értéknélküli értékpapír, a vagvonnélküM vagyonos osztály után ez már nem is csoda. Olvan találmányt kérünk, am éy a Ivük nélküli harisnyát fedezi föl. mert a ha- risnvanélküli IvukkaJ már torkig akarom mondani — térdig vagyunk.©  A budapesti egyetemeket, mint értesülünk, nem szerelik föl rádió-állomássail. nehogy a numerus clausus folvtán kül

földre szőrűt diákok orvul elleshessék az itteni tudományos előadásokat.í  összefoglalás: sok ezer kilométer körzeten belül mindent hallunk, csak azt nem fogjuk haHani ezután sem. am 'A a Dunaparti korzón a hátunk mögött mondanak.-------- o---------  M OLNÁR JEN Ő
A látszat csal

Kávéházi asztal. Poharak szerteszét.
Füst. Zai. E s y  leányról folyik a szóbeszéd.
Es.vik szól: ..Bármit is mond nekem akárki.
Gyanús: es y fiúval lehet mindis látni.11,
A második védi: ..Az csak olyan mese:
Ezért més nem kétlem, hosv tisztesséses-e?/“
Harmadik szól: ..Hiszen ez már fele annak.
Hosy a barátin, hisz’ folyton esyiitt vannak.“
Másik szól: ..Hosy es.vütt vannak, ez més nem ok.
Hisz az anyósommal mindis esyütt vas vök.
S azért sose mondta més senkise nekem.
Hosy ö a barátnőm, vas y hosy őt szeretem.*

A kerge birkák és a kapitány
Kedves Borsszem Jankó! Háború idején a „tápvonalon4 történt ez a kis história. A kapitányunk büszke volt arra, hogy a keze alá adott legénység soraiban egy állatorvos-növendék is szolgált. Történt hogy X. ezredes gazdaságában néhány birka megkergült. Az ezredes magához kérette a kapitányt aki készséggel vállalkozott a baj rendbehozására, bízva az ő kitűnő specialistájában. Most az orvosnövendéken volt a sor, akit magához hivatott a kapitány.— Idefigyeljen — mondta. — Az ezredes úr birkái közt valami elmebaj lépett föl. Tud-e segíteni a dolgon?— Mindenesetre megvizsgálom a birkákat, kapitány úr, de kérek magam mellé három-négy legénytA kapitány leült és Írásos engedélyt állított ki, amely így szólt:„Megengedem három közlegénynek kivezénylését az ezre

des úr birkaagyállományában történt baj rendbehozása
végett/*
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Korányi Frigyes
Főfináncunk ő kegyelme 
Européer, művelt elme:
Ha kell. ravasz, komoly kalmár:
Ha kell. finom irodalmár.
Elmés és kemény kritikus.
Nem balkáni politikus.
Tud akarni s akar tudni:
Hová fogunk véle iutni?

Valamikor volt már biz’ a 
Rút pénzügyeink kocsisa:
Markolta a gyeplü-szárat.
Hamarosan belefáradt.
Pesszimista, fanyar arccal 
Alkudott meg a kudarccal:— Már utánam az özönvíz 
S Hegedűs Lóránt, ki ön-biz.
De visszatért — s ha nem csal ma 
Optimista önbizalma:
Feledve a szennyes hó-lét.
Tavaszodik ránk a iáiét.
A föld zöld és az ég kék lesz.
Sőt a munka is érték lesz.
Jogrendben teljes mérték lesz 
S rosszul iársz. — ilyet ha kétlesz.
Korányi úr, megyünk önnel. . .
Oyerek ezt hallja örömmel,
Hisz’ úgy szeretnénk már bízni. 
Legalább is hittől fűzni.
A nagy útnak vágjunk neki!
Értünk ám mi tettből, szóból:
Csak először a hintóbái 
A korrupciót lökje ki! (iazig}-----------u -----------

A tizennegyedik
Kedves Borsszem Jankó! Flóris bácsit temették a falunkban, özvegye kétségbeesve sikoltozott a temetésen: — Uram isten, éppen tizenhároman v a g y u n k !... Még valami nagy szerencsétlenség történik!Végre öreg Nagy István így nyugtatta meg:Hát a halott?. . .  az kutya?

A  szín ész és a sú g ó k

Korányi (a súgókhoz) : Az istenért, halkabban súgjatok ! . . .  A közönség előre hallja, amit mondani fogok.
Mihaszna András

m. kir. röndér szemlélődéseiVan itt ész! Vagy ahogy mifelénk moi> gvák: sütni való! Most #s egy sütetrevalót sütöttem ki belülié, mégpedig azt. amit eddig senki gyalog- pógári ész vei fö! nem foghatott: how  mi a nvávaia baia lőhet annak a konszolibáci- iós szanállásnak? Mái nem a pénznincsetlen- ség avagy a drágaság. nem a hossz, mög a rossz, nem a sok varutasíberölés. se nem a ív ű  ^bárdos sikkaitás, még csak nem is a mögrázkóttató politika, hanem egyesegyedüfl az. hogy Pestön a pógárok nem la.r^ „  iól — gya’ og! Mer nem a lábukon iámak. hanem a lejükön. Mindnek az jár a feiibe. hogy hónap vögyön-é. vagy évadion, vagv hónap ögvön-e vagy kópiái ion? így aztán mind rosszul jár az uccán. mer összeszórakozzák magukat, oszt , e,klrnönnpk az aujtóknak mög a villanyosoknak, osztég iöl- uikdösik ükét. Azér most mán nem a soférokat és a kalózokat irkajiuk föl. hanem a gyalogjáró pasasérokat — forgalmi nön-

dészeti kihágdosásért. Átcsoportosítottam magam az úi lezor- tomba. mint forgalmi röndér. Délután négytül hatig okosítom a gyaloglókat, hogy balra hajcsanak. Továbbad, hogy ne a sín-tér kel.'ős közepin. hanem a sínök külsőmellső ódalán kutyagol ianak. Ha pedig en netán vaüamejjik vakmerő át akar vándlizni a túlsó ódalra, azt csakis 90 fokosos delékszögbe kövesse el. úgy nem üti efl a kocsikat mög a konflislovakat. — mer a lovaknak illesmit úgyis héiiába dumálnék.Most hát egyelőre, míg a pesti pógárok a ióiárást kitanulják. addig ió'iárnak a gaztettvesök is. mer hagyom, hogy a sikkaitók szökdössenek. a kasszafúrókat furdaiia a ldkiösmé- ret, a szélhámolókat mög lebögtesse mög a szellőlebegő. A női rablógyilkolókat maid csak öszvefogdossák most a női beteg- tivök. Mer úgyám. vannak mán Hekus naccságák is. (Még mögéröm. hogy Mihasznánék is lösznek nemsokára.)Röttentő röndefen ez a szélkesfőváros itt Pestön. azér hát a röndéröket cutatszám szaporittvák. Vannak mán egésség- üw i őrök is. A szabadlábon járkáló iárványokra őrködnek ezök. Házrul-házra házainak, öszvefogdossák a gyanús Bac Húsokat oszt beradzijádzák ükét az Ó-uccába. ahun a röndér- doktor mögdezinspekciózza ükét.Köll ez a kis nagytakarítás mögén. mer r ai tünk lóg a zán- íánt balszöme, hogy folósithati-e mán a nagykőccsönt, mer most válik efi a tüdő a má j túl, vagyis : a kőccsönnel iárunk-e ióbban, vagy csak a lábunkkal.No. öreg vakom, befele! Semmi „sógor44, csak le a iárdárul! Inkább nézzön kend a lába alá. mer belelép a delékszögbe. Hásze. behúmva is rátalál kend az éji éli kovártélra. ahun most mán női fölügvelet alatt szundiká’iiat. M. m. r. m. U
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Pénzügyi programTudatom mindazokkal, akik gúnyosan szoktak mosolyogni komoly pénzügyi humoreszkeimen, hogy pénzügyminiszteri programot dolgoztam ki, amelyet már a Népszövetségi Tanács elé terjesztettem. Ez becsületszavára kijelentette, hogy nagyszerű dolgokat pengetek meg benne, kár, hpgy a lezüllött Európa nem tudj*a még értékelni ezeket a szenzációs terveket. Ne is kisér'etezzem — mondta ő — a fehér fakával, amelv- lye! semmit nem fogok elérni, menjek nagyratörő terveimmel a sárgák közé, Kínába vagy Japánba, esetleg a sárga

Adók. Az állam főjövedelmei: az adózás és a zsidózás. Mindkettőt intenzivebben kell életbe léptetni. Szüniön meg végre a

mai adómentes politika. Az alanv fizessen a ióbánásért hál-a- 
adót. mulatozására fogadót, szennyesére ragadót vessenek ki.

Ui pénzek bevezetése. Ui pénzeket kell nyomatni, melyekre rá kell Íratni, hogy e pénzt minden bank köteles ércpénzre beváltani. Nem lehet bizalma senkinek olyan pénzhez, amelyet csak „függő adósságokra44 váltanak be. Azután palikat kell keresni, akik a pénzekért tényleg ércpénzt adnak. Amikor sok ilven ércpénz gyűlt már össze, idegen valutát kel vásárolni, azért aranyat venni, hogy evvel pénzügyi helyzetünket végre szanálhassuk. CA RÁ M Y---------- c -----------fenébe. Pedig az én tervezetemhez képest a Strakosché egyenesen Kis Miska, hogy ne mondjam, Franczia Kiss Miska. Igaz, hogy az enyém nagyon is ellentétben van a Strakosch link szanálási programjával: érthető is, hogy ellenszenves nekik. Mindenesetre közlöm itt e hasábokon, nehogy majd azzal vádoljanak, hogy nem tettem semmit hazám megmentése érdekében.
A deficit eltüntetése. A deficitet úgy lehet eltüntetni, hogy a koronát állandóan szándékosan rontani kell. A deficitet iö- dözni nem szabad, mert abbó! katasztrófa származik. Ha a ko

rona napród-napra romlik, a deficit mindig kevesebb lesz. Egy év múlva a deficit oly kicsi lesz, hogy azt a mellénvzsebből lrdiet kifizetni. S csak idő kérdése, hogy teliesen eltüniék.
Pénzszűke. Ez a tünet nem jelentkezhet, ha a korona romlik. mert a romlással együtt iár. hogy sok a pénz. Hogy sok legyen a pénz. ahhoz az kell. hogy a koronát nyomják. Ebből az származik, hogy vagy le- vagy fölnyomiák. Ha lenyomják, ptnzbőve származik, ami ellen úgy lehet védekezni, hogy mindenki a nála lévő pénzt elveri. így végül odáig fogunk iutni. hogy a pénzt újra verni fogják, mint békében.
Tisztviselők. A tisztviselők természetbeni ellátását nem szabad megszüntetni. Sőt a pénzbeli díjazás helyett is természet

ben ke l őket ellátni. Ki kell vezetni őket a természetbe, például a Hűvösvölgy be s gyökereket és faleveleket kell védők etetni.

Valami kézimunka m iatt. . .
Kedves Borsszem Jankó! Egy meggazdagodott ügynök leánya, még közelebbről a hozománya nagyon megtetszett egy ügyvédnek. Már-már úgy volt. hogy megkéri a kezét s ez okból fölkereste a szü'őket. A látogatás után azonban föltűnően kerülte a családot.Az apa már eldicsekedett néhány barátiának, hogy milyen előkelő veie lesz. Mikor azután elmaradt az eljegyzés, megkérdezték tőle:— No, hát mi történt?— Tudiátok. — mondta az ügynök — föntjárt nálunk az ügyvéd és valami nem tetszett neki. . .  valami kézimunka . . .— Mi-cso-da? — csodálkoztak a barátai.— No igen. Körülnézett a lakásban és azt mondta: ez a 

miliő nem tetszik nekem . . .
Kedves Borsszem Jankó!Olvasom/hogy a vidéken .3. gazdák közt cédulákat osztalak ki. amelyekre a háziállatok pontos számát is föl ke1! írni. Lám. mily gondos és előzékeny a kormány a városi lakosság iránt, Mert mit csinálna'szegény, ha neki is számon kellene tartania az ő háziállatkáit? Nemcsak az a kellemetlenség érhetné, hogy nem tudná őket összeszámlálni, de azonfölül még hamis könyvelés miatt — mes is csípnék.

o
Pesti botanika— Mondd csak, lehet-e a százszorszépből ezeriófű?— Már hogy lehetne ebben a szörnyű besszben!...
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T e tő  alatt az úi isK ola

Haller István. — Mégis csak szép magától, kolléga, hogy az új épület mellől nem hordatta le az én művemet. 
Klebelsberg Kunó. — Fölösleges azt lehordani. Összedűl az magától is.

Apró versikékElvetem, kedvelem, tengeriánc.Gömbös sógor, mit kívánsz?Nem kívánok egyebet.Csak a kormány-kereket.*Egy. gettó, három, négy. . .Adóalany, hova mégy?Nem megyek én messzire.Csak a tönknek szélire.•
(Korányi Frigyes dcda:)Végigjártam a Trianon-temetöt. Elvesztettem az államiegy-préselőt.A bankóprést, Bethlen uccse, nem bánom, Csak mit véle elrontottam: szanálom.

A szemüveges család— Ejnye, hol a páDaszemem. asszony? A csiptetömet akarom megkeresni.— Mari, keresse meg gyorsan a szemüvegemet, hadd lássák utána!— Addig te keresd, fiam!— Mindjárt, csak előbb megkeresem a monoklimat.

Aranyköpések
A nőnek az fai legjobban, ha olyan dolgot kell elhallgatnia, 

amit még a barátnőié sem tud.
•

Nem azok a hitvány emberek, akik becstelenséget bcjzél 
nek. A becstelenség maga beszél.

•

Bolond gondolatokat a , Házasság" rovatban közeliek  
az újságok. *

Ha a becsületnek meztelenül kellene járnia, mennyivel töl 'j 
szabónőre lenne szükség.

A nőnek sem első, sem utolsó bűne nincs. Mindig cs 
utolsóelőtti. Karádi Emil
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Párbeszéd az uccán

— El akarok válni az uramtól. Kati.— Aztán miért?— Mert nem tudok véle összeférni.— Nem tudsz vele összeférni? Hiszen tíz éve éltek együtt!— Igen. de én kofa vagyok, egész nap ott tfök a piacon:az uram meg most bakterséget vállalt. — hát semmikor se tudok vele összeférni. . . -------- o--------
Utazás a HoldbaA tudományszcmjtól áthatva, elhatároztam, hogy látogatást teszek az Ür egyik bolygóián. Nem ültem föl sem ágyúgolyóra, sem szárnyakat nem csináltam, nem ültem föl a kormány Ígéreteinek sem. hanem fölültem a vasút___  nem. kérem, nem avasútra, hanem a vasúti tarifára és nem kei ett sokáig várakoznom. hanem egyszeriben a magasba lendültem és egy bravúros felessel a Holdon teremtem.Legnagyobb meglepetésemre emberfonná iú lényeket pillantottam meg. akik épp úgy. mint én. -a fejükön álltak. Nagyon

meglepett a do'og. de gondoítam. ahány bolygó, annyi szokás, hát nem forduham vissza a fejemről. hanem én is a fejemen kezdtem sétálni. Hála a földi megélhetési viszonyoknak, hozzá voltam szokva az akrobata mutatván y okhoz és így a dolog nem is ment nehezen. Azért megérdetóődtem a dolgot az egyik

..emberitől. aki azt felelte, hogy az itt egészen természetes dolog, mert az ő agy velejük súlya olyan nagy. hogy másképp nem volna egyensúlyban a tes/tük. csak így. ha a feiükön járnak. Mikor elárultam, hogy föMi vagyok, igen elcsodálkozott, mert ök a Földet kihűlt égitestnek tartották s megkérdezte, hogy nálunk nem a feiükön jármak-e az emberek. Én. nehogy rossz fényt vessek a magam és az egész Föld agy velő viszonyaira. azt mondtam, hogy nálunk is. amivel nem is vetettem cl a sulykot olyan nagyon, mert e'egen vannak nálunk is. akik a fejük lágyára estek és akik a lábukkal gondolkoznak. Különben igen jó viszonyok között élnek, majdnem minden ember földbirtokos, ami valószínűleg onnan van. hogy igen sok magyar ,.födesúir‘k-nak van amatfeCé parfagon hagyott birtoka.A Holdbeliek bámulatosan kulturáltak a perpetuum mobile ott olyan mindennapi dolog, mint teszem föl nálunk a viHíamos- e'gázolás. Ott egy bakter olyan okos. mint nálunk egy városatya, a szemeteskocsis meg olyan. . .  hogy valami nagyot mondjak. . .  mint Csontos bá\ Én, hogy megmutassam, hogy azért mi sem megyünk kultúráért a szomszéd bolygóba, minthogy olvasnivalót vittem az útra magammal, megmutattam nekik a modern magyar drámairodalom termékeit. A hatás bámulatos volt. Akinek csak megmutattam, azonnal fölfordu’t a tejéről és csak nagynehezen tudott visszafordulni ..természetes44 helyzetébe. Egy igen kellemetlen betegség keseriti meg az életüket: a földkórosság. ami ott annál kényelmetlenebb, mivel a fejükön kell a háztetőn sétálniok. . .  azaz. . .  nem is a háztetőn, ha úgy vesszük, mert a háziakat is fordítva építik, amint, hogy minden, de minden fordítva van náluk, mint nálunk. Képzeljék d . ott a legnagyobb szamarakat ültetik a ve- zefőá Másokba, mert ott úgyis mindenkinek megvan a maga vezetésére való esze. Már egészen beleszerettem az ottani fordított világba, amikor egyszer eszembe jutott, hogy ha már olyan okos lények között vagyok, legalább fölhasználom az alkalmat és falvíagositást kérek olyan dologra nézve, amit a szerény földi eszünkkd nem tudunk fölfogni. Meg is kértem egy holdbéli fogalmak szerint is okos holditól. hogy magya

rázza meg nekem, hogy mi is az a takarékkorona. És — oh csodák csodája — ő sem értette! Ezen aztán annyira meglepődtem. hogy e felejtkeztem magamról, visszafordultam a lábamra, mire elvesztettem az egyensúlyomat — mert biztonság kedvéért súlyokat szereltem a felemre ottlétem alatt — és visszaestem a  Földre.Egész úton hazafelé azon gonddlkodám. hogy miként fogom én maid megszokni a fö di állapotokat a holdbéli fölfordultság után?! És amikor a Földre kerültem, csodálattal vettem észre, hogy semmi változást nem érzek és — ami azelőtt sohasem történt meg velem — a legtermészetesebbnek tartottam a Bethlen-kormány politikáját. HUM ÉROSZ

TűszúrásokMikor azt mondják rád: már nem vagy a régi, akkor tudhatod, hogy nagyon régi vagy.
Ameddig csalódás van alvilágon, addig nem hagyja el az embert a remény. «Némely asszony annyira elszigeteli a férje szívét, hogy végre ő maga sem fér hozzá. Sz. M.-né

S f f U A W
az elismerten egyedül tökéletes ferlőtlenitö szer
M indenütt kapható ! M indenütt k a p h a tó i
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K IS  C IR K U S Z
Krix és Krax a porondra lép. Az 

egyik fehérre van mázolva és a jobb 
oldalról Jön. A másik balról törtei elő. 
rikító vörösben.

Krix. — Játszunk parlamentet. 
Krax. — Jól van. Játszunk.
Krix. — Kezdjük.
Krax. — Kezdd te.
Krix (nekigyürközik): Csirkefogó. 
Krax. — Gazember.
Krix. — Részeg disznó.
Krax. — Szarvasmarha.
Krix. — Hatókör.
Krax. — Tenyészbika.
Krix. — Lipótmező.
Krax. — Kapcabetyár.
Krix. — Döglött patkány.
Krax. — Trágyadomb.
Krix. — Kutyapecér.
Krax (súgva): Kifogytam.
Krix (visszasúg): Én is.
Krax. — No még egy utolsót.
Krix (erőlködik): T e . . .  t e . . .
Krax. — Csak ki vele.
Krix (kimondja): T e . . .  t e . . .  ember!
Krax (fölfortyan): Micsoda? A házszabályok értelmében tiltakozom ilyen becsülettipró, arcátlan sértés ellen. Elnök, utasítsa rendre!
Krix (ordít): Ember . . .  te . . .  tisztességes ember. . .
Krax (arculati).
Krix. — Állat.
Krax (diadallal): Az más!

(Kibékülnek)______________---;------- o------- ---
__________ APRÓHIRDETÉS__________
Alifásából  e l b o c s á t o t t  íó-tűdéin ébredő-kortes elmenne vacuum cleaner-nek. Levelek ..Rutinirozott44 jeliírére a kiadóba.

C sú n ya  tavasz

Szilágyi Lajos kertész. — Úgy látszik, ebben a rossz időjárásban elfagynak az én legszebb virágaim.

J f e

Fözőiskoía
1. Legtöbb asszony nem a férjét, csak önmagát csalja meg.2. Ha egy nő azt mondja neked, hogy csúnya vagy, akkor egészen bizonyos, hogy tetszel neki.
3. Tévedés azt hinni, hogy a nők igazmondására legköny- nyebben úgy jövünk rá, hogy pont az ellenkezőjét hisszük el annak, amit mondanak. A nők már ez ellen is tudnak védekezni. Olyat mondanak, aminek még az ellenkezője sem igaz.4. Ahányszor szeretsz, annyiszor élsz.
5. Már magáért a válás gyönyöréért is érdemes megnősülni.
6. Valid meg a nőnek őszintén, hogy szereted, és ki fog kacagni. Sírni csak akkor fog, ha már hazudnod kell, hogy szereted.7. A szerelem csak addig van, amíg nincs. Mihelyt van, már nincs.
8. A nő a szenvedésre született Legtöbbje boldogtalan volna, ha nem csalódna.9. Vannak nők, akiknek az a legnagyobb vétkük, hogy — tisztességesek.10. Sohasem várd a nőtől azt, hogy igent mondjon. Igazata nő úgyis csak-addig mond, amíg hallgat DYMI

M e i n l k á v é A ringlispil előtt— Ugy-e, papa, ez a vasárnapi magánforgalom?
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Mire reagál a pesti tőzsde?Bizonyos, hogy a tőzsde, a gazdasági élet szeizmográfja, minden apró jelenségre reagál. Alábbi törvényeket hosszú évek tapasztalataiból szűrtem le. melyeket elolvasván, mindenki tudni fogja, mikor vegyen, mikor adjon el. mikor lőjje főbe nugát. mikor realizáljon, mikor födözzön és mikor iiedezzen, mikor kössön érdekházasságot, mikor kösse föl magát stb.1. A tőzsde az ország gazdaságának és gazságának együttes fokmérője.2. A tőzsde, azaz börze neve onnan származik, mert állítólag azért teremtette az Úristen, hogy a vesztes börzéző háta tőé lúdbőrözzék.3. A tőzsdén vagy fölmennek a papírok vagy leesnek. A fölmenés akkor történik, ha a gazdasági élet biztató, a termelés zavartalan, a korona értéke szilárdul szóval a hangulat bizakodó. Le akkor esnek a papírok, amikor a korona pár ponttal emelkedik, szóval az értéke növekedik, ami azt jelenti, hogy a termelés zavartalan, a hangulat bizakodó. Föl akkor mennek a papirok. amikor a korona esik. elértékte"enedik. ami azt jelenti. hogy a termelés semmi jót nem igér. nem bíznak benne, szóval általános a bizalmatlanság.4. Ha a papirok sokáig se le. se föl nem mennek, akkor a tőzsde szilárd, amit más néven döglésnek is neveznek. Dög'ött az a papir amelyet hiába födöznek le. mégis rothasztó szagot áraszt. A döglöítpapir nem mozdul, hiába rúgják oldalba. A dög.ött papimak vagy részvénytársaságnak az a vége. hogy föloszlásnak indul.5. A fönti normális viszonylatokon kívül még több beteges, abnormis tünet jellemzi a mai pesti tőzsdét. Ezek közül legfontosabb a rémhír, melvet felelőtlen elemek terjesztenek. Például arra a boldog rémhírre, hogy a pénzügyminiszter lemond, a papirok hirtelen fölszöknek. Arra a valódi hírre, hogy a pénzügyminiszter tén\1eg lemondott, a papirok iiedtükben csalódva a földre csücsülnek.
6. A tőzsde mindent hall és mindent ’át és mindenre reagál. Ha a pénzügyminiszter feleségének pincsije hascsikarást kap.

az első félórában őrült bessz indul meg. mert a tőzsde úgy í pelui'ál. hogy a pénzügyminiszter felesége ezért kínozni fogja a n,’risztért, aki rossz kedvében a tőzsde ellen valami úiabb odót fog kitalálni. Egy óra múlva azonban a tőzsdén rettenetes hossz indul meg, mert a hascsikarást a tőzsde a javára fogja magvarázni: úgy okoskodik, hogy a pénzügyminiszter szereti a feleségét és vigasztalni fogja, miközben elfelejti a tőz dét és békében hagyja, ami bizakodó hangulatot teremt.7. Ha a nagy kontreminőr kis csomagot kap. a tőzsdén a Nimolista Bank papírjai hirte* 1en az égig szöknek. Sokan tudni vélik, hogy a bankvezér a Nimolista Bank hóna alá fog nyúlni. Másnapra kiderül, hogy a nagy kontreminőr barátnőié csak az ottfelejteti hózentrágerét küldte vissza a barátjának. Erre a l írre a papirok még jobban felszöknek, mert az orttíeleitett l:ózf ntráger ió kabala.
8. Mindezekből kiderül, hogy a pesti tőzsde, egynéme’v kilengéstől eltekintve, mindig szilárd. Pénzét az ember itt csak n ag y . k á n vesztheti el. Mindenesetre ajánlatos a következő jó kabala: az öngyilkossá lett tőzsdézők köteléből egy kötéstze.czni. az szerencsét hoz vagy ha pechet hoz. legalább az illetőnek van mire felkötnie magát. C—YA M AGYAR KM*. O S Z T Á L Y S O R S JÁ T É K  új játékterve általános feltűnéstI ?lt az egész országban nemcsak azért, mert a nyeremények számát 24,000>re c nelték. hanem mert a nyeremények összege valóban szenzációs Szerencsés < cetben 1,000.0 0,000, azaz egymflllárd korona Is nyerhető: 600 millió iutalom 

»'s 400 millió főnyeremény, azután 200 millió, 100 millió, 50, 40, 30, 25, 20, 15, 10, 8, 0, 5, 4 ,3 ,2 ,1 millió stb. nyereményeket sorsolnak ki összesen 8179 millió korona összegben. Tehát biztos, hogy akinek eddig volt sorsjegye, most még inkább részt fog venni az új osztálysorsfátékban. de akkor siessen sorsjegyet venni, mert dacára annak, hogy ezentúl több és sokkal nagyobbak a nyeremények, a sorsjegyek száma nem több, mint azelőtt volt. A sorsjegyek hivatalos árai: 
egész 40,000 K, fél 20,000 K, negyed 10,000 korona. Húzás május 13-án kezdődik.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK
Kéziratokat és rajzokat nem küld vissza a szerkesztőség.

A Borsszem Jankó jelen számát keáden, április 8-án zár
tuk le. — Húsvéti számunkba április 13-áig lehet kéziratot beküldeni. — K. E. Hármat bentmarasztottunk. — N—d. Személyesen szeretnénk beszélni róluk. Addig is, ne fukarkodjék a régi zsánerévei. — Kokó. Nyomtatásban nem hat. inkább csak úgy ‘odavetve, társalgás közben. — K. S. Mindakettő találó. — K—r. Ritkán esik meg az ilyesmi a mi szeretett bátyánkkal» vagy tán sohasem esett meg. De hát olykor a ió öreg Homéroszra is rájön a szundítás piWanata. Hogy is mondiák mifelénk? Annyi baj legyen! — H—g. Hadd süssük el itt. Tehát: Korányi Sándor professzor operáció nélkül szanál, de a fivére. Frigyes, csak operációval tud szanálni. — Lp. Hogy a kénvszerkölcsön visszajár-e?. . .  Nem tudjuk. A hadikö’csön nem vot!t kénvszerkölcsön. Talán azért is nem járt vissza. — 
Tavaszi versek. Most, éppen most rontsuk az ország hitelét, mikor a legnagyobb bizalomra van szükség? A papírkosárba szanáltuk. — T. G. 1. Megállapítjuk, hogy ön is kivétel nélkül helyesen feltette meg a Borsszem Jankó 1923. é v ijto lsó  negyedében megjelent rébuszokat 2. A kiadóhivatal azt izeni önnek, hogy aiz idei két jutalommal már kárpótlást nyújtott. — Több levélről a jövő számban.Szerkesztik: Molnár Jenő és Bér Dezső A szerkesztésért felelős: Molnár Jenő Kiadótulajdonos: Borsszem Jankó lapkiadó r.-t. Igazgató: Szekeres RudolfM in t  é r t e s ü l ü n k ,  az ezüst- és aranybeváltáson kívül brilliánsékszerbeváltás is eszközölhető, IV., Vármegye-utca 7. Brilliánsbeváltás 1 0 -12-ig. Pénztári órák aranyra és ezüstre 9—5-ig

kaucsuk-talpvédö és kaucsuk-sarok
megvéd nedvességtől és meghűléstől



15. szám BORSSZEM JANKÖ 11. oldal

Azok az_előfizetőink, akik a rejtvényt helyesen fejtik meg, a következő ajándékokban részesülnek:
1 négy darab „ Mátra"-szinszappan,2 10 üveg Szent István duplamalátasör. 

a Polgári Serfőzde gyártmánya (házhoz szállítva),
3- egy nagy tábla 

Szerencsi csokoládé.

4- egy nagy doboz
,.Virág“ -féle dessert.

i

5. egy nagy liveg 
„Óceán" james,

6. egy doboz

7. egy Sphinx-..Bl-OZON Eu-készlet (egy üveg szájvíz, egy doboz kettős francia fogpor, egy tégely fogpaszta).
8. egy üveg „Lysoform ".

9* egy darab P. Márkus Emilia arcápoló szappan.
10. egy nagy 

üveg ZoZó 
kölni víz,

nek egy darab P. Márkus Emilia-szappant; 10. Kaff Erzsi 
(Budapest, VI., Andrássy-út 51), akinek egy nagy üveg ZoZó kölni vizet; 11. Schönfeld Dezső (Budapest. VI., Mozsár-u. 9), akinek két pár Berson-gumisarkot; 12. Márkus Pál (Budapest, V., Mária Veléria-u. 12), akinek egy nagy palack „RAPIDÜL** folyékony fémtisztitó szerv; 13. Miskolci Nemzeti Kaszinó 
(Miskolc), amelynek a Borsszem Jankó egy évfolyamát; 14. dr. Paiaj Sándor (Budapest. V., Bálvány-u. 24), akinek a „Seiffensteiner Salamon adomái“-t küldi a kiadóhivatal.
P o m p a d o u r ,  
H á r o m  G r á c ia ,
Jáva, Blues, Bananés egyéb tánclemezujdonságok gramofon hanglemezen l e g n a g y o b b  választékban

HANGSZER-OTTHON
FEKETE MIHÁLY

Budapest, József-körút 9. sz.
A plébános órája

Kedves Borsszem Jankó! A régi jó világban órát vett a lúci pap Miskolcon. És pedig olyant, ami akkor még ritkaság- számba ment: tíz napban egyszer kellett fölhúzni.Másnap reggel, hogy a harangozó beállít a parókiára, megmutatja neki a pap a drága kincset. El is mondja, jobban mondva el is árulja őkelmének, miféle fortélya van az órának, t. i.,.hogy tíznaponta húzatik föl egyszer.Hírét se hallotta a harangozó még ilyen csodajószágnak, nemhogy szemtől-szembe állt volna vele. El is álmélkodott szerfölött. Csak nagysokára jött ki belőle a szó:— Teremtő isten! — Még télen csak értem, de hogy bírja a hosszú nyári napokon! N. A.

11. két pár Ber son-gumisarok (férfiaknak és nőknek),12. egy nagy palack RAPID O L folyékony fémtisztitó szer,13. a Borsszem Jankó egy évfolyama (1917—1922. évekből).14. Seiffensteiner Salamon adomái.A Borsszem Jankó 2932. (14.) számában közölt képrejtvény
W” * Közös nevezőa Borsszem Jankó multheti rejtvényét Helyesen fejtenék meg, a következő ajándékot kapják: 
im fenyő  Béla (Vác), akinek négy darab „Mátra** színszap- 

J*°'nisch Ottó, huszárszázados (Budapest, I.. Tárnok- h ** 16)» akinek tíz üveg Polgári Serfőzdéi Szent István auplamalátasört; 3. Szalmás Károlyné (Baja), akinek egy / vf^la Szerencsi csokoládét; 4. Schach Miksáné (Buda- • \ Hl., Nagyíuvaros-u. 7), akinek egy nagy doboz „Virág* -nessertet; 5. Klein Imre (Budapest, VI., Felső erdősor 31), aKmek egy nagy doboz „Óceán** cukrozott gyümölcsöt; m h- Erzsébet (Nagyatád), akinek egy doboz „Ovo-maitine** tápszert; 7. dr. Csillag Dezső (Budapest, VII., Szö- vetseg-u. 45), akinek egy Sphinx-„BI-OZONE“-készletet; 
zj Volvovits Dezső (Budapest, VIII., József-körút 9), akinek egy üveg „Lysoform“-ot; 9. Lustig Sarolta (Nagytétény), aki-

OVOMAUlNEj 
&  1

( L . -JggijÉM. MMDCNNAP!
dLCT IZGALMÁBAN 

WMCDÚJ.rÁDADTSZSMZCT 
Wjlgpr CDÓSITÓJC

H80Az 19 ,  19 . 19

Legolcsóbb szórakozás!
ni]17. évf.18. ,  . . .  19. „ . . .

1 K IÍIIIIIIIU keresk
5 0 0 0 0  kor. 
5 0 0 0 0  „ 
5 0 0 0 0  „

égi évfolyam ai m egrendelhetők a ilvatalban és a K U LTÚ RA könyv- edésében, VI., T eréz-kőrú t 5. sz.Az 1920. évi.... 5 0 0 0 0  kor. * 1921. * . . .  5 0 0 0 0  ,.  1922. * . . .  5 0 0 0 0  *



Olaszország válogatott futball-csapata eredeti fölállításban

(A baloldalon két kis fe j és a jobboldalon egy kis fe j a tartalék)

NACCSAGA!

ÉN CSAK

„PNEP WIMPAS8ING“
Egyesült ruggyantaárúgyár r.-t.,

ezelőtt Meunier J. N. Reithoffer. 
Budapest, VI., A n d rá ssy-ú t 8.
Telefon: 99-47. : :  Sürgönyeim: Asbestos, Budapest.

Kapható 
minden jobb 

cukorka-

V I R Á G  O S Z K Á R

és csemege- 
kereskedés

ben.

C U K O R K A - ÉS  C S O K O LÁ D É -Á R Ú Q Y Á R  R .-T . 
B U D A P E S T, VIL, N E F E L E J T S -U C C A  12. -ELŐFIZETEK ÖNNEK 

a BORSSZEM JANKÓ-ra
negyedévre 300,000 korona névértékű elhasznált magyar bélyeg 
beküldése ellenében. JÁSZAI BORISKA bélyegkereskedés 

Budapest, IV ., Kossuth Lajos-ucca 6.
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■ylűvészies képkeretek
» Kézimunkák szakszerű keretezése

®  V árad i Bélánál, Budapest, Andrássy-út 43.
la e e e e a e a e a e ■ ■ ■■ ■* «■

A Pesti Lloyd-társulat nyomdája, Budapest, Vn Mária Vaiéria-ucca 12. (Nyomdaigazgató MÁRKUS PÁL.)


