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A  legelszántabbaR

És ha összedül az egész világ, mi ketten akkor se lépünk le a porondról.
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Politika néne
Ejh, mi a kő, Politika néne,
Maga még él, szipírtyóknak véne ? 
Még mindig ront ereje, varázsa,
Nem ölte meg kényszer-hallgatása? 
Külön bottal agyonverni kéne, 
Politika néne?

Amikor a haréí kürt fölzengett,
Nagy örömmel búcsúztattuk kendet,
A százráncú, őrök vihar-mátkát, 
Nemzetünknek ezeréves átkát;
Csak azt lestük: örökké elmén-e, 
Politika néne?

S alig kurta kilenc hónap múlott, 
Hogy a szó-ár gégéjébe fúlott: 
íme, újból kipattan a placcra,
Kész viszályra, berzenkedő dacra, 
Bölcs elméknek kígyófűrtú réme: 
Politika néne.

Veri fészkét már pár potya pallér, 
Kiérdemült, untauglich gavallér, 
Versenytársa légbe szálló szélnek,
Ki meghal, ha róla nem beszélnek; 
Üres malmot járattatní kéne,
Politika néne.

Hál' istennek, kevés akad már ma, 
Kinél kedvelt az itthoni lárma;
Hátat fordít híveinek java: 
Enszavuknál szentebb a hon szava: 
Csak pár nagy száj támasza, reménye, 
Politika néne.

Csitt, nagy szájak, csatlósi csöpp észnek ! 
Nem taglejtés dolga most a kéznek. 
Többet ér egy kőzbaka a gáton,
Mint ki itthon vezér, szájat tátón. 
Száradjon el, rossz szipirtyók véne: 
Politika néne.

Csak óva tosan !
— Pincér, ezen a fölemelt árú drága kávén kevés 

a hab. Vigye vissza !
— Bátor vagyok figyelmeztetni, hogy mire tériilök- 

fordulok. könnyen megeshet, hogy újra följebb megy 
a kávé ára.

— Vájjon mi történik a 
bakancs- és posztócsalókkal ?

K ávéházban
— Mondja, kedves kávés úr, 

miért emelte föl a feketekávé 
árát ?

— Mert drágább lett a tej.
— És a szilvórium árát?
— Mert drágább lett a ku

koricakenyér.
— És a két tojást pohárban ?
— Mert drágább lett az üveg.
— Úgy ! Es mit gondol, 

marhák a vendégek ? . . .
— Pardon, ezt ők nálam 

jobban tudják.

A jó sz ív ű  grenerális
Beöthy Pál, a Ház elnöke, hozta magával ezt a 

galiciai históriát:
Mikor az oroszok Nyugat-Galiciában igyekeztek elő

nyomulni, az egyik majorságban egy muszka tábornok 
ütötte föl a szállását. A föld birtokosa nem volt otthon, 
csak a bérlő, aki minden lehetőt megtett a generális 
kényelme érdekében. A katonák azonban romboltak, 
dúltak, fosztogattak : szegény bérlőnek volt naponta 
mit fölpanaszolni a tábornok előtt.

— Majd mindent rendbehozok, mindent megtéritek 
— vigasztalta mindig a generális

És nem hozott rendbe semmit, pedig a bérlőnek 
már tízezrekre szaporodott a kára. Egy napon megjelen
nek ám az osztrák-magyar járőrök s nyomukban egy 
egész divízió. A bérlő rohan a generálishoz és újra kéri 
a pénzét. A tábornok izgatottan készülődött éppen, pa
rancsokat osztogatott, majd lóhátra pattant. A bérlő 
még mindig kérlelte.

— No jól van — mondta a tábornok. Minden 
károdat megtéríteni, én nagylelkű vagyok. A cár nevé
ben neked ajándékozom az egész bérlet tulajdonjogát.

Azután megsarkantyúzta a lovát és heves iramban 
száguldott — visszafelé.

Hadserejűfszóllitók
— Van egy tippem. Jó lenne Hindenburggal szövet

kezni hadseregszáliitásra.
— Megőrültél?
— Szó sincs róla. Ha ez a Hindenburg az orosz 

hadsereget úgy be tudjá csapni, képzeld el, hogy be 
tudná csapni azt a hadsereget, amelyet ismer.

Sok menyecskénél azéri van most házibéke, mert 
férjuram a háborúba ment.

\
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Egészség a harctéren Zórád rajza

— És mondja, főhadnagy, ilyen kopasz tejjel
— Hát tudja, az attól függ . . .  Ha gránát csap 

a húlés ki van zárva.

nem hül meg az ember a harctéren ? 
le, lehet cugot kapni, de ha leszedi az ember fejét,
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A  Huszár — a fo to g rá fu sn á l

— Hogyanéin nézek elég nyájasan ? . . .  Hát amiatt 
a muszka is épp eleget panaszkodott.

E gy k is  k ü lö n b ség
— Az egész ország, élén a fővárossal, az egé4z 

nemzet legyen szolidáris és egységes, akkor biztos a 
győzelem.

Ezt mondja mindenki, a főváros is, az ország is.
És mit mond Vázsonyi?
— A főváros én nagyok!
És mit mond Polónyi?
— A nemzet én vagyok.

-------o-------
J e len tés  P etrográd b él

A gyönyörű téli szezónt a Kárpátokban töltöttük. 
Vezérkari főnökünk a csapatok részére utószezon gya
nánt is a Kárpátokat jelölte ki, azért nem mozdultunk 
előbbre. A magyar Alföldön május elején már nagy 
melegek vannak és egészségügyig vezetőségünk véle
ménye szerint ez föltétlenül károsan hatna katonáinkra.

Az irodalmi törzsasztalnál
— . . .  igen tehetséges ember, olvastam versit 

nyugatban, szép hímes vers, férfivers, van benne nőknek 
való, de különben haszontalan ember, haragszok rá, 
csirkefogó . . .  ni épp itt jön . . . szervusz fiukám, hogy 
vagy kedves jó barátom, ülj le ide közibénk, szorítsatok 
neki kis helet, fiú fáradt, biztosan sokat dolgozott . . . 
Vagy jányokkal voltál édesem ? beszélj valamit, az ember 
örül ám, ha ilyen fiatalka nagy hangját hallja . . . Egyé 
valamit, nincs pézed, nesze, adok én, itt van ez a kis 
bankó, gondolom ötforintos, (egy húszkoronást dug a 
fiatal költő mellény zsebébe).

— . . .  azt mondják, szép verset irtál nyugatba, 
még nem olvastam, estére tartogatom ágyba, mikor 
lefekszek, tudod, fiukámbarátom, a kedves embereimtől 
ágyba szoktam olvasni igen figyelmesen és jószíwel- 
szerettel, máris otthon ki is van készítve a füzet 
a . . .  miben is jelent meg fiam? Vers vagy novelette?... 
Csak írjál fiam, nagy dolgokat Írjál, neked jövőd van, 
mindig mondom másoknak, kik szidnak, védelek fiam, 
mindenkit megvédek, szeretem ám én szegény embereket, 
csak gazdagokra haragszok. azokkal nem is állok szóba. 
(A költő köszön, elmegy.)

— Szegény nagyon jó gyerek, olyan jó becsületes
ábrázata van, #de kicsit buta lehet, kár, hogy olyan te
hetségtelen. Én nem olvastam, de mondják, múltkor 
valaki dicsérte, de én szidtam, mert haragszok rá, ződ 
szeme van. -------0-------

K edves Borsszem  J a n k ó !
Sándor barátom három golyót és két vitézségi 

érmet kapott. Végre is ott kellett hagynia a harcteret, 
ahol immár nyolc hónap óta kacérkodott a halállal. 
Tömérdek veszéllyel nézett már farkasszemet. Háromszor 
támadt föl haló poraiból, kétszer szökött meg az orosz 
táborból és egy ízben a sapkáját szitává lőtte a gépfegyver.

— Csodálatos dolog, — panaszkodott nekem itthon 
a fiú — nyolc hónapon keresztül egyik veszélyből a 
másikba estem, míg végre sebesülten ..biztos** révbe 
jutottam : egy jól fűtött első osztályú vasúti fűikébe . . . 
Hát persze, te most azt hiszed, hogy a vasúton már 
lecsillapodtak az idegeim. Csalódás, óriási csalódás !. . .  
Még ott se hagyják nyugton az embert. Képzeld csak: 
éppen ki akartam nézni az ablakon, amikor óriási 
fölháborodással olvastam, hogy:

[ K iha jo ln i ve szé lyes ! |

K étségb eesés
— Mért van úgy kétségbe

esve, Gyömbér úr?
— Megszökött a feleségem.
— No hallja! Hiszen maguk 

nagyon rosszul éltek.
— Igen ám, de elvitte az 

egyetlen kiló lisztemet.
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W ils o n  ku csébe r Bér rajza
Ami szép, ami fája, ami jó  :
Az nálam kapható.
Kaphatsz nálam léghajócskát, 
Imakönyvet, újat, ócskát,
Srapnellt más-más kaliberrel, 
Hadihajót sok fegyverrel, 
Torpedókat, ágyút, zabot,
Géppuskát és búzát, babot,
Kaphatsz nálam imakönyvet, 
Özvegyekért hulló könnyet,
Vehetsz patront is, nem egyszer,
S  tarsolyomban van sok kegyszer, 
Kaphatsz dumdum-lövegeket, 
Bélhasitó cövekeket,
Automobilt és biciklit,
Óriási hadi stiklit,
Békepipát, békepálmát,
Elesettek hősi álmát,
Van itt nálam gyapot, szövet, 
Kanóccal kapsz gyújtó-szöget, 
Szolgálhatok dinamittal,
Lidittel és ekrazittal,
Mindenféle puskaporral,
Főzelékkel, sörrel, borral.
Nem kopik fe l soha állam,
Kaphatsz mindenfélét nálam.
Csak két cikket ne kérj tőlem,
Nincs se szűkén, nincs se bőven, — 
Egyik a becsületesség,
Amit kérni sose tessék,
Őszinteség: ez a másik,
Fogad rá hiába vásik.
Minden egyéb, ami jó,
Nálam olcsón kapható.

— Vájjon mi történik a 
bakancs és posztócsalókkal ?

Maas—Mosel
Vértöl duzzad Maas és Mosel, 
Joffre erőt ott apróz el.
Ott fickándoz sirva-riva 
A francia offenziva.

Mert a Joffre hiú fiú, 
Kesereg a piou-piou ;
Búsan köp egyet a Maasba: 
Előretörünk, de mászva.

----- O
A leg fö lö s leg eseb b  m u n ka

— Miért izzad úgy, kedves katonai szakértő úr ?
— Azon töröm a fejemet, hogyan lehetne ebből 

a mai világos vezérkari jelentésből olyasmit kifacsarni, 
amivel megzavarhatnám az olvasókat, hogy aztán szak
szerűen megmagyarázzam nekik, hogyan is kell ezt a 
jelentést helyesen értelmezni.

-------o-------
Sok asszony csak azéri meneküli, hogy lássák, 

mennyire fiatal még.

f lk i nem a löoészárokban hősködik, hanem itthon 
csörteti a harcosok kardját, vagy nagyon nagy politikus 
fagy végtelenül egy ügy ü.



JBOKSSZEM  JA N K Ó 1 8 1 5  áp rilis  2 56

Fordított v ilág  I.
Az isKolában Vértes rajza

A diáK a tanár előtt

A BORSSZEM JANKÓ TÁRCÁJA
H ősein k

— A polgárság Aranykönyvéből —
A hadseregnek Aranykönyve van, amelybe időről- 

időre följegyzik a hősök fegyvertényeit. Hogy a háború 
után a polgárságnak is legyen oka büszkélkedni és hogy 
egyáltalán tűrhető legyen az élete a fegyveres hősökkel 
szemben, elhatároztam egy Ellen-Aranykönyv kiadását. 
Ez a könyv a polgárság Aranykönyve. Szintén időről- 
időre jelenik meg és tartalmazza a kiválóbb polgároknak, 
az itthonmaradt hősöknek neveit és kiválóbb cselekedeteit 

E lk ezd em
Hájas Kázmér. Többszörös háztulajdonos, 4G éves, 

nőtlen, évi jövedelme kétszázhatvanezer korona, a tízezer 
koronán aluli adózók között, a Srapnell-kávéházból. 
Rendkívül jótékony. Hadi jótékony. A vak katonáknak 
kilenc koronát — gyűjtött. A Vörös-Kereszt perselyeibe 
két ízben egy fillért, egy ízben egy félig elszívott, szí- 
hatatlan trabukkót dobott. A háború első napjától minden
kit „héklizetf, aki nálánál fiatalabb és nem fekszik a 
lövészárokban. Boszúsága diihvé fokozódott, ha katonát 
látott itthon. Mikor meg}- a harctérre? — kérdezte 
ördögi vigyorgással. Szörnyen harcias. Nem szereti olvasni 
a hetvenéves szerb komitácsokról szóló hősi híreket.

Április 19-ike óta végképp elcsöndesedett. Akkor terjesz
tették be ugyanis a 43—50 éves népfölkelőkről szóló 
törvényj avaslatot.

Sérvy Balázs. A szerb háború óta specialista gyűjtő 
a legritkább orvosprofesszori bizonyítványok terén. Nem 
lehet zavarba hozni. Korán reggel a hivatalos lapot 
böngészi : nem neveztek-e ki valakit az orvosi fakultáson 
magántanárrá, rohan hozzá, gratulál és megvizsgáltatja 
magát. Duzzadt zsebeibe már zsebkendő sem fér a 
bizonyítványoktól. Eddig négyszer jelent meg a sorozó
bizottság előtt. Békeidőben másképp hívták, félelmetes 
krakéler, párbajhős, elvből csak honfitársán vág sebet. 
Tériszonyban szenved. Harctériszonyban. A tábornokok
ról persze lesújtó véleménye van.

Honffy Lothár. A Torpedó-kávéházban hallani 
buzdító, lelkes hangját : Mindnyájunknak el kell menni ! 
Nullás lisztből sütött kalácsot eszik s mikor a kukorica
kenyérről irt panaszokat olvassa, így szól környezetéhez : 
Hja, a háború áldozatokat követel. Lakásán legalább 
másfél métermázsa réz található apró tárgyakon és bú
torokon. Egyetlen darabot sem ad belőle önként. Este egy 
klubban gyújtó hatású beszéddel biztatja barátait, hogy 
még a márvány éjjeli szekrényekről is le kell szedniök 
a rezet, még az aranyfogaikat is oda kell adniok a had
seregnek. Eddig százhetvenhét hírt Íratott magáról a
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Fordított v ilág  II.
A gy a Korló téren Vértes rajza

A tanár a diáK előtt

napilapokban. Mozgalmat indított, hogy a háború után, 
minta polgári áldozatkészség hősét, mellszoborban örökítsék 
meg és esetleg a Népopera előcsarnokában állítsák föl.

Sturm Jakab. Mindig a fronton van, állandóan a 
fronton van szegény. A gránát közvetlen mellette csap 
le, a srapnellszilánkok szemtelenül bizalmaskodnak vele, 
a puskagolyókat a mellényzsebeiben fogdossa össze. 
Borzasztó életveszedelemben forog. Haditudósitó. Tíz 
kilót hízott nyolc hónap óta szegény.

Vörös Keresztélyné. Rendkívül ügybuzgó hölgy. A 
háború első hetében frissítőkkel várta a huszártiszteket. 
Azután gyűjtött. Gyűjtötte a róla szóló lapcikkeket. 
Férjének óriási uradalmaiból nagy fáradsággal száz 
szivarvéget vágatott ki, bányáiból tíz pár használt kapcát 
ásatott ki, pesti házaiból ő is hozzájárult egy tégla
darabbal a fedezékek építéséhez. A fedezék az Erzsébet
városban az úgynevezett Csikágóban található. Két lépés 
hosszú, másfél széles. Évi bére 1200 korona. A Huszár- 

-tiszteket Gyámolitó Hölgybizottság díszelnöknője.
Kovács János. Harminckilenc éves. Népfölkelő volt. 

Most civil. Féllába hiányzik. Hét hónapig feküdt a 
lövészárokban. Egész nap alig lehet hallani a szavát, 
nagyon csöndes, magáról egyáltalán nem beszél. Úgy 
látszik, nincs érzéke az „áldozatkészség** iránt. Seholsem 
látni a nevét. . _ .M o ln á r  J e n ő

N iko lá jev ics je le n ti a  cá rn a k :
—  Felséged hadserege a K á rp á to k  lá b a i

nál hever . --------- ©----------

Apák és fiuk
Kemény apák, derék fiák :
Most menni kell mindannyinak. 
Dobban, de nem nehéz a szív : 
Megyünk mind, ha a haza hiv.

A hősi kardot már fenik 
Tizennyolc évtől ötvenig.
Éretté serdül a gyerek 
S megif/úlnak az öregek.

bakancs- és posztócsalókkal ?

Nem látni sápadt arcokat,
Apa, fiú egyet fogad :
— Panasz-szót ki nem ejt a szánk. 
Éljen közös anyánk: — hazánk.

Az u to lsó  panam a
— Csakugyan felkötik a csaló hadseregszállítókat ?
— Úgy hírlik. De kivégzés előtt nekik is joguk 

lesz egy utolsó kérést előterjeszteni.
— Mit gondol, mi lehet az?
— Hogy ők szállíthassák a hóhér kötelét.
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LÖVIK Ka ROIYIfrl&ENEK *
Egy finom penna szé ttö rö tt:
Ki veszi észre fegyverropogásban, 
Szétdúlt faluk, romok között, 
Égzengésben, vérlobogásban ?
A Múzsa fé lreá ll, az árva,
S titokban fátyo lt von magára.

Tűnődések
S e iffen ste in er So lom ontu l

O Türviilgyben is sarazlak 
és o Béri Xachdruck mint Bé 
asztáljú fülkelü morodt olkolmos- 
nők. Eskötétel elült jelentkezte 
mogát o bizaccsági rasekólnál : 
„Herr Oberstlében, én büszke vo- 
djok, hód o hozát szalgálhotom, 
én leszek ed valúságos hús. En 
mogom tíz moszkát opritok fül 
poprikás hősnők, de tessék nekem 
eztet irásbo odni.u — „Mit fecseg? 
— vivőit rá oz ezredes — majd 

megkapja maga a behívóját.* — „De őzért sak tessék 
rúla Írást odni, o jú  isten is megáldjo 120 esztendeig. “ 
Nodjon nevetett oz ezredes o szokatlan kérésre és kérdezte. 
„Minek az az irás magának ?a — „Kérem oláson, ezredes 
őr, se oz én feleségem, se oz o moszka nem fagja nekem 
hinni el, ho rám néz, hód én ed kotona, ed hüs vodjok, 
de ho én oz ezredes oreságtul eztet irásbo megmotatom 
schwarz a f weisz, hód én vodjok ed kotono, ed hüs, ed 
óriás, nü, okkor próbáljon kételkedni o feleségem meg o 
moszka, hiszen okkor mekjül o bőjük nekik — oz ezredes 
órral, mert okkor én nem tehetek rúla, hód ed hús vodjok, 
mindennek oz ezredes ór lesz oz oko, oki Írást odto 
rida.* — Tip-top o tripl-aUidnc. 0  froncio sojtú is, oz 
ongol ojságok is már nodjon küvételik, hód odják ki oz 
irásokt o megedjezésrül. Nuná! Látni okorják, hód ki 
oz okájo onnok, hód oz ongol haccseregre bíztak volomit. 
Eztet nem is hisz igozán senki, míg írást nem motatnak 
rida, hod von ongol haccsereg és hód étiül várt voloki o 
világon volomit.

-------o-------
J-J-__________C sodabogár________ j -j-

M ikor a  h a lo tta k  o rd íta n a k
„Az elesettek és a halálra sebesültek kétségbeesett ordítása 

több kilométer hosszúságból órákig hallható volt." (Az Est 
április 10. számából.)

Réméig lángt hogy magát ápolja, —  ápolónőnek 
csap fel.

JA N K Ó

Ballada a krimi tatárokról
Izente a cár: — Fel, krimi tatár,
Hős ősök erős unokája.
Vértől veresül a déli határ:
Ti fogtok ügyelni reája.
Ki megsebesül, fiamul fogadom,
Ki mennybe repül, haza elhozatom 
Testét puha-selymü határon.
Én mondom, a cár.
Előre, tatár,
Előre, derék krimi tatárom.

Izente a cár — és ment a tatár,
Hős ősök erős unokája.
Fegyverbe borult a krimi határ,
Táncolt valamennyi mokánya.
Mind kurta legény, kutyacsontú, pihent,
De karja kemény, deli kardja kifent.
S mint méhköpüt hogyha kitárnak:
Zúg, zúdul a had,
El egy se marad;
Csak egyszer izennek a tatárnak!

Elment a sereg s a nő s a gyerek 
Parancsoló árva szivének;
Bár titkon esett sok könny kipereg,
De büszke, ha nézik a vének.
Szem szikkad ugyan, ha nyugat fele néz,
Szív tikkad ugyan — az idő be nehéz ! —
De bíznak, de hisznek, de várnak.
A cár szava él:
Mind, mind hazatér. .
Áldassék erős neve a

Hét hétre halad, ősz, tél leszalad,
Már zsendül a krimi fa zöldje,
De véres a hó gács szirtek alatt.
Ridegen idegen, hej, a földje!
Feszül az izom nagyerős karokon:
Tud vívni bizony a magyar, a rokon;
Hollók szomorú szava károg.
De harsog a cár:
Előre, tatár!
Halálba rohannak a tatárok.

Véres havas úton domb magasult,
Test dombja. . . hiába, hiába.
S aznap szomorún indult a vasút.
Holtak vasuta — Krimiába.
Negyven kocsiján kiterítve pihent 
— Nincs benne hiány — az egész regiment, 
Mind színe, virága tatárnak.
A cár szava él:
Halott hazatér . . .
Áldassék erős neve a cárnak.

!ászay-Horváth Elemér

A k tu ális
— Mi most a legaktuálisabb magyar nóta ?
— Az, hogy ritka búza. ritka árpa, ritka rozs . . .
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A  Három  sem leges G rác iák

— Vájjon ki lesz a gavallérom ? . . .

Br. Wewrewshegyy Dávid úr levele
Tolyáss Dániel oKleveles gazdatisztjéhez

Budapest, saját Palais, le 21. avril, 1915

Hallja maga Tajás! 
Magátul az alázatos jelentést 

az idójárásrul 1 és minden- 
koronra megtiltok, mert azért 
hogy maga Dániel, még nem 
eg}* prophet, éppen úgy, mint 
ahogyan én Dávid vagyok, de 
még nem királj, csakis udvary 
tanácsos.

Elkésik a tavaszi vetéssel, 
— így nekem ír — nem vé
gezni tud, hát nézze, vegyen 
be kesherűvízt, ami magát haj
tani fog munkára és mozgatni 

fog. Már Galilei is úgy akart, hogy mozogja a föld, 
csak éppen maga nem mozog Tajás és nekem kell hogy 
kimenjen a gall s ez magának tout egall — amit persze 
maga megint nem ért.

Csak vessen fúrt árpát és zabt nyakrafőre, de nem 
fűre, hogy elgazoschodjon, — megint egy szellemes 
mondás tűlem, ami három emelettel áll magátul a ko- 
pognacsúcs felett. És ne törelmetlenkedje. Hol van az 
megírva, hogy Péter-Pálkor moszáj aratni ? Akkor arat 
az ember, ha érett a búzáiul a kalász. Látja, én p. o. 
magára Minden-Szentekig várok és maga akkor is 
éretlen lesz Tajás.

Kiilönöschen a babt kell az idén részesíteni nagy j 
figyelembe. Ez a chemege a fogolytábor számára egy 
keresett cikkely. Remégne van rája, hogy juilletig sza- j 
pontunk egy milliónra a muszka foglyokt és ha a j

Nemessy Birtok akar szerezni babért, azt kaphatja csak 
sok babért. Ha maga eztet értné!

Ajánlok magának a háborús menütől a piécekt 
szaporítani a következükkel : lucerna-mártásch, bodorka 
here-sauce, papsajt-légume, kirántott misling, szőlőbajusz- 
apritás, ecetes gurdin, aszalt dudva. Eztet előbb mind 
maga kipróbálhat, mielőtt ad belőle a foglyoknak. Figyel
meztetek rája, azonban hogy a baromorvost fogyasztás 
közbe kéznél tartson.

A magához hasonló vén fráterek besorozásátul ne 
borsódzon a háta. Itt vagyunk még mink fiatalok, akiket 
az Armee tart mint utolsó reservt. Tartogatok is tűlem 
az erőt és mondjon meg az Ágnesnek is eztet a fontos 
körülmégnt. Addig nézegesse egy kévést körül a női 
perszonálban. nehogy nekem félig feljógyult sebesültek 
— felsűbb állami raisont sértve — csinálják illetéktelen 
concourrentzt Ha eztet sem értne, majd megmagyaráz 
magának tőlem a leányzó, az Alice baronesse.

A jümölcsökre vigyázzon, különösen arra, hogy 
semmiféle jümölcse ne legyen az Arpy úrffy, tőlem a 
trénbáró fiú otthoni harctéri jakorlatainak. Értve ?

Amivel vagvok magátul a kegyes uraság
Br. DÁVID v. WEWREWSHEGYY m. p.

P. S. Hozzon rendbe nékem a rendezvous-szobát, 
mert a jövő héten több pesti éjjeli ápolónővel teszek 
visit a Nemessy Birtokon. Magátul a dolog az lesz, hogy 
pont éjfélkor egy mozsárágyut elsüsse, mert a fővárosbul 
a hölgyeknek imponálni kell. v. FÖNTEBB^-------o--------

Fü letlen  gom bok
Zsolt bácsi a ran y m o n d ása i

fA lány, ha anyává lett, ezt szabad akaratából lette.“
„A gyermek nem oka a saját születésének."
„Az apával szemben a gyermeknek joga úgy alakul, amint ez 

vele szemben (a gyermek az apával szemben ? — B. J.) viselkedik. “
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H a d sereg szá llitá s i csa lá s
— Hallotta a legújabb csodát? Prisznicnét letar- 

tóztatták hadseregszállitási csalás miatt.
— Ne mondja!
— De mondom. Nyolc fiút kellett volna szállítania 

a hadseregnek, hét rendben is volt. de a nyolcadik fiá
ról kiderült a sorozóbizottság előtt, hogy tizennyolc éves 
korában leánnyá vedlett.

-------o-------
L evél a szerk esztőh öz
Kedves B orsszem  Ja n k ó  ár, 

ezen pár sor írásomat csakcsupán azért írom, mert aszon- 
gyák itt a kórházba, hogy pesti lapiró urak el akarják homáljo- 
síttani az én dicsőségemet. Mán pedig ezt nem engedhetem. Nagy
apám, Háry János — anyai ágon — mindig is azt monta nekem : 
Marci, oztán ha újságírókkal kerülsz együvé, ne hagyd magad, 
ha ük valami nagyot mondanak, mongyál te még nagyobbat. De 
most zavaros lett hirtelen a fejem, mert aszongya az egyik újság, 
amit nagy bötüvel úgy imák : Az Újság, hogy Bukovinában egy 
katona egymaga úgy fogott el negyven vagy hatvan muszkát, 
hogy egy ház körül, ahol az ellenség meghúzódott, körbeszaladt, 
minden ablakon belőtt, így azt hitték a muszkák, hogy egész 
csapat lövöldöz rájuk, hát megadták magukat.

A másik újság, amejjik ide a kórházba is jár. Az Est, 
meg aztat mongya április 18-ára, hogy a Busz kapitány úr kétszáz 
katonájáról azt hitte az orosz, hogy egész hadosztály. Egy had
osztály az egy divízió, mondok, egy divízió az húszezer ember, 
a hozzávaló tüzérséggel, trénnel, miegymással. Hát hiszen magam 
is felökleltem egy cug muszkát, nékem se kottyan meg ötven 
hatvan ellenség, de mán szeretném én látni azt a kétszázat, aki 
húszezernek látszik. Meg azt a körbeszaladó komámat is — de 
elevenen.

Minekutána pedig az én igazmondásomon csorbát ütni nem 
engedek, osztán ennél nagyobbat mondani mán jómagam se tud
nék. kérem tisztelettel, kedves Borsszem Jankó úr, szíveskedjen 
az én hitelemet egész Magyarország népe előtt esküvel bizonyí
tani. Mellyel is vagyok tisztelettel és szeretettel

Mus: have ró Ördög Marci
---o-------

fi bölcs tanítvány
Bár Japántól messze fekszik, ó, 

Mégis kedves néki Mexikó. 
Wilson úrral érle kikötött 
És szerzett ott egy kis kikötőt.

Wilson úr keserg e nagy bajon: 
Tanulékony a japán majom!
Bem szórhatja rája oádjait: 
Utánozza brit barátjait.

Vájjon mi történik a 
bakancs- es posztócsalókkal ?

SZERKESZTŐI ÜZENETEK
Signant. Hogy mért jutott jóval kevesebb harctéri kitüntetés 

a közös hadsereg magyar katonáinak és a honvédeknek, mint 
másoknak, erre a kérdésre azzal lehetne válaszolni, hogy a mi 
honvédeink, a mi huszárjaink közül nagyon nehéz kitűnni. Kemény 
kötésű legény mindannyia. — B. I. {Nagybecskerek.) Vérszegény 
esetkék. — A. J. A nagy buzgalom közben megfeledkezett hű 
barátainkról: a humorról és a szatíráról. — II, J., L. I*., V. R., 
K. / .  Vigyázó Laci pályázatra bocsátja rajzaitokat. Legyetek türe
lemmel a pünkösdi döntésig.— 1). Sz. (Szeged.) Ön jobbhoz szoktatott 
bennünket. — S. L. Egyik sem való nekünk. Betíirejtvénnyel nem 
gyötri olvasóit a B. J. — G. J. A Libertate =  lieber Tate a diluviális 
korszakból való. — K. S. Elcsépelt háborús tréfák. A B. J. nem 
vállalkozhat a káposztát fölmelegitő háziasszony szerepére. — Kas., 
F. J. A legközelebbi folytatásban fölhasználjuk. — V. s. A hazafi- 
ság kérdéseiben vitriollal és epesavval, míg a háború tart, nem keres
kedik a tisztes szatirikus. Aki nem tudja türtőztetni a rossz máját, 
hazánk és a külföld lövészárkaiban enyhülést találhat. — R. P. 
Ön panaszkodik, hogy nem tud eljutni i  frontra. Szívesen szolgál 
protekcióval bármelyik ..jóbarátja“. — Ms. A magyar sajtóra iga
zán csak az az úr merészelhetett sarat dobálni, aki számtalanszor 
élvezte a nyomtatott nyilvánosság jótéteményeit. A legelső publi
cistától a legutolsó rendőri riporterig. Igaza van : ez egészen spe
ciális pesti szokás. A zsurnalisztáknál pedig nincsenek jobb fiuk : 
huszonnégy óra alatt a legvéresebb sérelmüket is elfelejtik. — 
Sz. E. Kár, hogy ebben a drága világban a babot nem eredetiben 
mellékelte a verses válaszhoz. — M. A. (Öcsény.) Ezúttal nem 
tudtuk az ön javára lendíteni Fortuna szekerét. Ámde : mikor annyi
felé van suskus, mért ne lehetne egyszer itt is ! — K. S. (Sepsi- 
szentgyörgy.) Rébusz-szakosztályunk jelentése szerint egyszer már 
napvilágot látott. — Kinő. A mozidarabokról irt kritikák a reklám 
műhelyeiben készülnek. Rőffel mérik, akárcsak a filmet és soronként 
fizetik. — Sp. Hogy mért sturmol a magyar baka, amikor rohamra 
megy vagy rohamoz, hogy mért Deckung, illetve dekkung a fede
zék, erre csak az újságok nyelvi lomposságával, a haditudósítók 
szajkózó tudálékosságával felelhetünk. Vannak cifrább szók és 
kifejezések, utánzatok, torzítások és korcsok is, amelyekre ugyan
csak ráférne egy okos, színtiszta magyar cenzúra. — Ént. Mink 
is láttuk a párisi Matin-nnk azt a számát, amelyben egy úgy
nevezett harctéri fölvétel a cárt a fronton ábrázolja. És pedig : 
őfelsége dúsan terített asztalnál ül, mellette jobbról és balról egy- 
egy nagy hercegnő. Az asztal súlyos ételektől és nehéz pálinkák
tól rogyadoz. így van a cár a fronton a háború kilencedik és az 
alkoholtilalom nemtudomhányadik hónapjában. Ez a kép való
ban lelkesítheti a lövészárokban fetrengö orosz katonát. — 
bj. Eddig megtartotta az úristen. Persze önök jobban tudják ott 
fent a harctéren, milyenek az utak. Az újságok feneketlen sárról 
írnak, holott — mint ön írja — van feneke a sárnak, de egészen 
alul. Ezzel vigasztalódjék! — Hindenhurg. A nagy hadvezérről 
gondos kis munkát adott ki a Magyar Könyvtár. Mindent meg
talál benne, amit a mazuri hősről tudni óhajt/— K. J. Elkoboztuk, 
nehogy Kotlik Zirzabella úrhölgy kezébe kerüljön. — Háború. 
A háború tartama alatt elkövetett bűntények között az öné 
valóban nem esik súlyosabb beszámítás alá. Kurtítással és feje
léssel igyekszünk jóvátenni a bűnt, ami voltaképpen nincs is. Cdv! — 
—ik. Kettő hijján beváltak. Cdv 1 — J. H, A képtéma elmés, de 
előbb talán intézze el a cenzúrával. Az apróságok közül kettő 
csattanós. Sz. A. A legsablonosabb hadi verseléseket szaporítja 
csupán. Nyilván egy véleményen van velünk abban, hogy csak a 
legjavát szabad közülni a hihetetlenül szapora harci termelésnek. 
Hova jutnánk különben ! — Ih A. (Lőcse.) Ismételve kérdezzük : 
mért zaklat ön bennünket német versekkel ? A Szepességben 
nyilván ön az egyetlen magyar, aki azt hiszi, hogy a B. J. németül 
jelenik meg. — F. M. ( Vinga.) Még csak magát a gyereket kellett 
volna elküldeni, hogy a csomag teljes legyen. (Vak nem hiszi, 
hogy az eredetiség dolgában gyanakvók vagyunk ? A mellékletek 
visszaküldésére nem vállalkozhatunk. A rajzokat Vigyázó Laci 
átvette. — Több levélről a jövő számban.

Felelős szerkesztő: D r. M OLNÁR JE N Ő
Művészeti szerkesztő : B É R  D EZSŐ
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K éprejtvény

Jutalma a BORSSZEM JANKÓ 1915-re szóló naptárának 
egy példánya. A BORSSZEM JANKÓ 2471. (Ï6.) számában 
közölt képrejtvény megfejtése :

S zab ad ság , sze re lem  :
E  kettő  k e ll n ek em

A megfejtést 44-en küldték be. Nyertes Ollcndcr Margit 
(Marosvásárhely, Nyár-utca 2) lett, aki mint a rébusz-szelvény bekül
dője megkapta a Borsszem Jankó 1915. évi naptárát. A Borsszem 
Jankó naptárának kisorsolásában résztvesznek a nem előfizetők 
is, ha ezt a szelvényt — az adatok közlésével — beküldik a 
szerkesztőségnek.

----------------------- R É B U S Z - S Z E L V É N Y -----------------------
Megfejtés :.................................. .....................................................
Név és lakás : ................................................._..............................

Kiadótulajdonos: A BORSSZEM JANKÓ lapkiadó-részvénytársaság.
Szerkesztőség: IV., Károly-körút 4. Kiadóhivatal: VI., Teréz-körút 38. 
Előfizetési ár : Egész évre 16 K. — Fél évre 8  K. — Negyed 
évre 4 K. Egyes szám ára 36 fillér. Megjelenik minden vasárnap. 
T e le fo n s z á m o k : Felelős szerkesztő 33 -2 4 .  Művészeti szer

kesztő 6 1 -8 6 .  Kiadóhivatal 1 3 8 -0 5 .

Kincs senkije a Karctéren 1
Akkor Önt ez a hirdetés nem érdekli. 
De van olyan polgára ma hazánknak, 
akinek nem kell aggódnia egy drága 
életért? Golyótól, szuronytól óvja meg 
az Isten, de a golyónál, szuronynál is vesze
delmesebb k iü téses  tífu sztó l megóv
hatja Ön is, ha küld neki egy-két dobozt

Promptot-
tfnysol) hintőpor-
ból. Ez a név törvényesen védett, e néven 
kérje a patikában vagy drogériában, 
más nevű szert el ne fogadjon helyette, 
még ha olcsóbban kínálják is.

Egy doboz ára 1 k o r. 50 . 
E g y e d ü li k é s z ítő je :

„CHINOIN"
G y ó g y s z e r  és  V e g y é s z e ti  
T e r m é k e k  G y á ra  R .- t .

(Dr. Kereszty és dr. Wolf) Ú jp e s t, T ő -u .

jVíegtört a Kárpátokon
az orosz offenziva. Vége Nikolájevics álmá
nak. nem törhet be a magyar Alföldre és 

sohasem látja szinröl-színre a

KOTANYI
PAPRIKÁT.

Főüzlet: Budapest, Teréz-körút 7.
Fióküzletek: VII., Kun-utca I2 . és 
S z e g e d e n , Kárász-utca 5. sz.
Newyork, 205, 2. Avenue, I3 . Str.

Nap-nap után olvashatjuk a lapokban, hogy mennyire 
kedvelik katonáink a szájharmonikát, mert kedves, melodikus 
zenéje fölviditja őket és számtalan kellemes perceket szerez. 
A tábori szájharmonikát, csekély 1 vagy 2 koiona beküldése 
ellenében, bérmentve küldi a táborba Wágner a „H angszer-  
K irá ly11 (Budapest. Vili., József körút 15). Kérjen a saját érdeké
ben fényképes tábori hangszerárjegyzéket.

Csfzfürdö
megnyílik május elsején
Csfzi vfz ismertetőjét és prospektust 
------ küld a fürdőigazgatóság. ------

— Miért nevet a szanitéc ?
=  Mert nincs dolga.
— Miért nincs dolga?
=  Mert nincs kiütéses tífusz.
— Mióta nincs tifusz ?
=  Azóta, mióta a Szauitéc-tetiipor az összes 

tetveket kipusztitja.
Kapható gyógjtárban, drogériában. Tábori csomag 1 K. 

Csak Szanitéc-port fogadjon el.
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WÁGNER HANGSZER-KIRÁLY
országszerte elismert elsőrendű hangszer- és beszélőgépek árúháza

BUDAPEST, Vili. kér., József-körút 15. szám
Számos kitüntetés. Elismerőlevelek. Javitószakműhelyek.

Legújabb műkedvelő hangszerei:

ifuvola
Bárki egy ó ra  alatt m egtanul
hat ra jta  játszani. A Varázs
fuvola 20 acélhanggal és kel
lemes bögökisérettel van el
látva. Á ra tokkal, iskolával 
c s a k .........  4  k o ro n a .

W á g n er
han g versen y-
b eszé lő g ép

E pompás kiállítású, hatalm as 
hangú, ór iás i hangverseny-  
beszé lőgép, 200 db. angol
koncert-tűvel cs a k  2 5  K.

Cim balom
Remek, kellemes - zongora
hangú, igen finom kivitelben, 
pedálemelóvel 160  K-tÓI 
6  30 K -ig . Alig használt
hangversenycimbalmok állan

dóan raktáron.

T iin d é rh a ra n g o k
A „Tündérharangok* ková
csolt vasállványon lő össze
hangolt fem csengöve l  van 
ellátva. Rendkívül kellemes 
hangú. Bárki azonnal já tsz
hat rajta . Ára tokkal, verőkkel, 
iskolával. c sak  8  k o r .

K étsoros h an g v er
seny h arm o n ika

Magas finom szekrényfi, 19 
fedett billentyűvel, 6 bőgővel, 
a c é l h a n g o k k a l ,  erős fú 
vóval, gvöngvházgombokkal 
cs a k  2 0  K, f in . 25  K.

Kérjen a saját érdekében ingyen és bérmentve fényképes hangszerárjegyzéket 
Óvási Figyeljen a Wágner névre és a 15-ös házszámra, hogy máshoz ne tévedjen

A ke rékpá rv l lago t  2 0  év óta uraló
eredeti „The Champion - kerékpárokat "  MAGYARHON á s ó  LEGNAGYOBB £S LEGJOBB HÍRNEVŰ ORAÜZLETE.

3 évi jó tállással, mélyen laszállitva 165 
koronától, havi 10 és 12 K-ás részletekre. 
Special kerekpárokat 8 5  korináért és

kerékpáralkatrészeket guramikat. pe
dálokat, láncokat, fogaskerekeket, ko- 
nuszt, csészéket stb. vidékre is bárhová
30° o árleszállítással szállítunk.
Láng Jakab és Fia
kerékpára katrész-és kerékpárnagykeresk.
BUDAPEST, Vili., József-körút 41 b.
Fióküzleteink : VI., Andrássv-út 55. sz., 
Baross-tér3. Budán: Margit-körút 6. Nagy 
árjegyzék 1500 képpel ingyen és bérmentve.

ÓRÁK. ÉKSZEREK 10 í« I ió (á liá ssa Ín !i|
RÉSZLETFIZETÉSRE

^^^^pes^rj^gyjekbermentve^avitáso^

■|>elhízás+
kitünően bevált ellenszere az aranyérm ek
kel és oklevelekkel kitüntete tt „Dakodin1*. 
Nincs túlerös test, nincs kiálló csípő többé, 
hanem csak karcsú, elegáns alak ée 
kecses term et. Nem orvosság ez, nem 
titk o t szer. csupán a túlerös. de egészsé
ges egyének biztos eszköze a norm ális 
testalkat* elnyerésére. D iétát nem kell 
tartan i s nem szükséges a megszokott 
életrend megváltoztatása. A hatás mégis 
meglepő. F.gv csomagnak, amely egy 
egész hónapra elégséges, 7 kor 50 fill, az 
ára, két csomagé 14 kor. Kapható a pénz 
előleges beküldése, vagy utánvét mellett. 
G yártelep : H iv a ry o n  & C o .N ew y o rk . 
Egyedüli szétküldésihelv : GrOSS A n ta l  
k iv i te l i  h á z a .  B u d a p e s t ,  V i l i . ,  

J o z s e f -k ö r u t  2 3  2 5 .  s zá m .

Szakorvos

D"- KAJDACSY
b ő rg yó g yász, v. k ó r h á z i o rv o s  M  á P r ^ *

BUDAPEST, Vili., József-körút 2 G.’ sz.
1 'jóftyit biztos sikerrel, tapasztalatai alapján: mindenféle bőr" 
bajokat, idegbetegseget, valamint nöí bajokat. Beoltások: .,Ehr 
lich 606‘* módosított legújabb szerével. Vérvizsgálat Wasser
mann tanár módszerével. Nőknek külön* bejárat, levél útján 
k  gyógyulást találnak azok, akik személyesen meg nem jelen 
hetnek. vagy a fővárostól távol laknak. Gyógyszerekről gon
doskodik Szakszerű könyvét bárkinek ingyen küldi, költség (30 
filléres bélyeg) ellenében. Rendel d. e. 10-4-ig és este 7—8-ig.

Egészségügyi műszak i  
berendezések gyára.

Legmodernebb rendszerű 
központi fűtés és szellőz
tetés. Vízvezeték, csatomé 
zás és légszeszberendezé- 
sek. Városi vízmüvek, csa
tornázások és derítő tele 
pék. Gyógy- és gőzfürdők.

Prospektusok.-Árajánlatok, csász. és kir. udvari szállító

Budapest, Ilii. kerület, Pélerlly Sándar-ulca M. szám.
SZER K ESZTŐ SÉG : I / .  kor., Karoly-cdrút 4. « • • fo n :  3 3 - 2 4 .  KIADÓHIVATAL: VI. k«r., T «réi-körúl 3 8 . *zám, «•(•fon : 1 3 8 - 0 5 .

A Parti. Lloyd-társulai nyomdája, Budapest, Mária Valéria-utca 12. (Nyomdaigaigató : MÁRKUS PÁL.)




