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ORSSZEM JANKÓ
SZERKESZTIK : MOLNÁR JENÓ é s  BÉR DEZSŐ

Előfizetési ár: Egész évre 1 0 0  korona. Fél
évre 5 0  korona. Negyed évre 2 5  korona. 

Egyes szám ára 2  korona

Telefon: Szerkesztőség és kiadóhivatal 
138-05

Megjelenik minden vasárnap ! Szerkesztőség 
és

kiadóhivatal a 
I  Jó zsef-té r  13 fi

Gulliverek „Ujj parlament" szigetén
avagy: az óriási kisebbség és a törpe többség

Vázsonyi. — Még szerencse, hogy ilyen öregek vagyunk, különben menten fölfalnának bennünket.
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Halálos Karnevál
A sziveken most Karnevál bolondul.
Hint mámoros harang, úgy cseng a szív, 
Csak fénybe révül s nem rémül a gondtul, 
Zenét hall csak, mely egyre táncba hív.
ÁH drága asszonyokból égi pompa,
Vállak haván hősül az ámulat,
Színes bor gyöngyöz kristály billikomba 
S a részeg város vad lázban mulat.

Lohol, liheg, nagy lobbot hány a mámor, 
Dünnyög a kedv, mint fulladt csimpolya.
Most minden szív izzóra gyuladt hámor.
Hol porrá ég a kétség konkolya.
S nem hallja senki a lázadt Dunát,
Zajló vizén a hullám mennyi jajt hoz. 
Harsogva zúg a sok hídkapun át,
S széles hátán halálos szél sohajtoz.

Párisba hóhérbárdot köszörülnek.
Kelet felöl idáig bőg az orkán.
És vége-hossza nincs kínnak, könuyünek, 
Mely ott szorong szótlan panaszszó torkán, 
És ván.vadt testeket láz lázadozva 
Mezitlen, marjuk lábat hajt a hóra.
Hogy lesse, irgalom hol várakozna.
Nem, Karneválra nincs most röpke óra.

Mert jaj mi lesz, ha egyszer csordulóra 
Gyűl majd a köny a pillák eresztékén 
S kizúgó árja kér egy fordulóra.
Az lesz a tánc bolondos farsang végén.
S Nyugat, Kelet fölöttünk összecsapnak 
S a gyulladt kedvbe mar jégajku vas.
És vér csordul mézes száján a csapnak.
Víg Budapest! az lesz a ncniulass.

Miklós

Indítvány
Tekintettel arra, hogy hozzávetőlegesen kétszázötven 

korona plakát- és egyéb költség esett minden választóra, in
dítványozom, hogy ezentúl tiltassanak be az efféle, gazda
sági erőnket messze túlszárnyaló agitációs kiadások, viszont 
köteleztcssenek a jelöltek minden szavazónak kétszáz koro
nát adni. Jelöltnek mindegy, választónak jobb, mintha plakátot 
olvas s mindezcníeÜil megmarad a papír. Kiváló tisztelettel 
T akarékos János, pesti válaszó.

Falusi levél Andrássyhoz
Méjfen tisztött ckcellcnciás uram mán tessék nékem mög- 

engedni hogy valamcjjcst hozzászavaljak a miskóci be- 
széggyihöz ameilikbc aztat tcccctt mondani hogy aszongya a 
zsidókat azér nem szeretik mivelhogy ük kerestek legtöbbet 
a háborúban hát én ammondó vagyok hogy amit kerestek azt 
mög is tanulták ősz tán szeretném én látni messzi határba azt 
a zsidót akit én ne tunnék kifizetni a kis lajbim zsebibiil de 
én eztet böcsülctüs úton szereztem csak az annyukom segített 
zsírt lisztet tojást mög miögyebet cipelni a városba, hát azér 
mondom, hogy ne tessék mindig a zsidót dicsérni hogy neki 
van a legtöbbje mivel is vagyok hnzafiságbul Szil Balázs 
magyar pógár és kisgazda.

„Mária44

A vad zsivajban- zengő ária 
Villányi Andor könyve: „Mária*'.
Meleg, vonzó szavára fölfigyelnek 
A tiprott szívek és a néma lelkek.

Glosszák a magyar békeszerződésről
1. Mint raagánkiviUi tudósítónk távbeszéli Neuillybői, a 

magyar békeszerződés 364 szakaszból áll. A nagy mü, mely 
jelentőségére nézve csak a 12. századbeli hires halottas be
szédhez hasonlítható, azért van szakaszokra osztva, mert min
den szakasz elszakít tőlünk valamit, úgy hogy végül semmi 
se marad a régi Magyarországból. így szakaszokba szedve, 
illetve elszedve, az egész szerződés könnyebben áttekinthető.

2. A bevezetésben hangsúlyozza az ántánt, hogy „szilárd, 
igazságos és tartós békére44 törekszik. A kötet tüzetes átolva
sása és áttanulmányozása után sajnálattal kell megállapíta
nunk, hogy ez a kijelentés csupán értelemzavaró sajtóhiba 
lehet, mert ilyen vagy csak ehhez hasonló igyekezetei a 
szerződés egyetlen pontja sem árul el. Ügy látszik, a mü 
nagy terjedelmére való tekintettel más irta a bevezetést és 
más a tárgyalást, s így az egyik nem tudhatta, mit irt a másik.

3. A szerződés szeriit a Máv. összes vonalai díjmentesen 
esek jugoszláv és román tulajdonba mennek át. Ezzel egy
idejűleg a B. K. V. T. meghatalmazást kap, hogy kültelki vona
lait az új országhatárokig hosszabbítsa meg. Miután úgyis csak 
néhány kilóméternyi új vonalról van szó, Magyarország lesz

az ántánt jóvoltából — az első modern állam, melynek egész 
közlekedési hálózata villamos erőre lesz berendezve.

4. Ami a hadsereget illeti, az úr állam tarthat: egy doboz 
gyalogsági, egy doboz lovassági és egy doboz tüzérségi játék- 
katonát. francia gyártmányút, lovak és ágyúk nélkül. A légi 
haderő kiszolgáltatandó, kivéve az ú. n. kis luftballonokat, 
melyek a Városliget fölött nyáron gyakorlatozhatnak. Ezek 
legénysége 10 éven aluliakból toborzandó.

* 5. Magyarország mindenről lemond. Ha később rájönne,
hogy még van valami, amiről nem mondott le. ezt sürgősen 
köteles bejelenteni a Népek Szövetségének és 24 órán belül 
erről is köteles önként lemondani. (som )

o----------

Nyilatkozat
Az alábbi nyilatkozatot kaptuk:
K edves Borsszem  Jan kó!  Közölje b. lapjában, hogy a most 

sokat szereplő sokorópátkai (neuillyi) Béke nem én vagyok, 
miért is érte semminémü felelősséget nem vállalok. Egyben 
kijelentem, hogy amíg sokorópátkai (neuillyi) névtársam léte
zik, addig rólam szó sem lehet. Tisztelő híve nagyatádi 
(valódi) Béke.
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A  K örü lm én yek  változandósága

— Öregszel már te is, komám. Szürkül a fejed.
— Hát csak a feleségem nyomdokait követem.
— Hogy-hogy?
— Hát csak úgy, hogy azelőtt ő szült, most meg én őszülök.

Abnormis időjárás
Elárulom önöknek,
Mert nem vagyok ravasz:
Február az idén nem téli hónap. 
Ellenkezőleg, a legszebb tavasz,
Amin persze most mindenki örül.
De egy kis baj van a dolog körül 
S bevallom, egyenesen kétségbe esek. 
Számolva e szomorú ténnyel:
Mit csinálnak a nyakukon maradt szénnel 
A szerencsétlen szegény szenesek?!

Panasz
* Kedves Borsszem  Jan kó!  Megdöbbenéssel hallom, hogy 

70 kisgazda jön föl Pestre, akik itt zöldséget termelve, titkos 
konkurrenciát akarnak csinálni nekünk. Ez nem járja! Tisz
telettel egy bolgár kertész.

Rögeszme
Pogány József volt népbiztos megőrült.

=  És mi a mániája?
— A kényszerzubbonyt összetéveszti Napoleon köpenyével.

Ne bántsd a magyart!
A békedelegáció neuilly-i tartózkodása alatt történt. Az 

egyik magyar delegátus inasa nagy bajban volt, mert alig 
pár szót tudott franciául. Egy francia pincérrel próbálkozott 
kínos-keservesen beszélni, aki értesült a magyarországi insé' 
ges állapotokról és sajnálkozóan jegyezte meg:

— Entre les Hongrois sont maintenant beaucoup de loque
teux. (Fonetikusan: Antr lé ongroá szón mentnan boku dô 
lókötő. M agyarul: A magyarok közt most sok a rongyos.)

De ezt már a fiú is megértette. „Ongroá44, az magyart 
jelent, a „lókötő44-vel meg éppen tisztában volt. Dühösen 
vágta oda a franciának:

— Lókötő az öregapád!

Nem közölhető
— A házasság olyan, mint a dunyha.
_ ? ?
— Aki nincsen alatta, sokkal jobban látja.

---------o---------
Vitás kérdés

Kedves Borsszem  Jan kó!  Friedrich-párti barátom azt 
mondja, hogy Wekerle nem M ó. a parlamentbe. Én azt mon
dom, hogy Wekerle nem való ebbe  a parlamentbe. Melyikünk
nek van igaza?
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A no dala 1920-ban
Én nem tudom, hogy a föld és  a tenger 

Már hat esztendő óta mért inog.
Én nem tudom, hogy mit akar az ember,
Kinek a lelke millió titok.
Én nem tudom, hogy ki a szent, a vátesz.
Kinek fején  bárd, avagy fény ra g y o g . . .
Én nem tudom és nem akarom  tudni,
Mert én csak nő vagyok/

Én nem tudom, hogy biró-e az ember,
Vagy gyilkos, hogy ha em bertársat öl.
Én nem tudom, hogy mi az igaz feg y v er :
A szív-é, vagy a barbár, vak ököl!
Én nem tudom, hogy mit akar az em ber 
S hogy hol vannak az igazi nagyok!
Én nem tudom és nem akarom  tudni,
Mert én csak nő vagyok!

De — azt tudom, hogy anya szült a földre,
S szent csókja  kin lett, hogy engem adott.
És azt tudom, hogy fogytán van az em ber,
És nem szül a nő, hogyha már halott.
És azt tudom, hogy én is anya lettem  
És szivem  fölött égi fény ragyog.
Ezt, ezt tudom és el sohsem  felejtem ,
Mert én csak nő vagyok!

S azt is tudom, hogy van jogom  ölelni 
Az em berem et, aki nékem  él.
S azt is tudom, hogy nincs joga a késnek  
M ellembe vágni, hol a tej zenél.
S hogy egy az isten s hogy kívüle nincs más,
S kik ezt nem tudják, bénák és vakok!  
fo g y ja to k  engem ebben megnyugodni,
Mert én csak nő vagyok!

Somlyó Zoltán-- ---- -o-------
A spanyoljárvány

és az ellene való védekezés
Lapunk kiküldött munkatársa átböngészte a spanyolbeteg

ségről szóló összes tanári, főtanári, magántanári és altanári nyi
latkozatokat, számszerűit 15,468-at, s hét napi verejtékes kivona
tolás, egyesítés és csoportosítás után azoknak rövid foglalat
ját adja a következőkben:

A kór okozó ja : Eredetére nézvést a kórság valószinüle- 
gesen a gyomortól származik, de nincs kizárva, hogy az 
egész a sexualneurastheniás alapokon fejlő göbös vese
lob részjelensége csupán s mint ilyen főként a tüdőkre, másod
lagosan a zsigerekre megyen. Lehetséges az is, hogy egyszerű 
lépinfekció, avagy esetleg a szimpatikus és antipatikus idegek 
valamilyenképpen való olyatén elfajulása, mely adott esetben 
s az orvosi tudomány mai állása szerint sohasem tévesztendő

össze a viszketegséggel, valamint az enyhébb lefolyású bél
csavarodással sem. A kór okozója egybehangzó nyilatkoza
tok szerint eddigelé ismeretlen, de minden reményünk meg
van arra, hogy rövidesen általánosan ismert lészen. Egy 
Csilléry nevű fiatal magyar fogorvos ugyanis fölfedezett 
bizonyos „destruktív44 bacillusokat, melyeket kísérletezésre 
szolgáló tengerimalacok és Dob-utcai hitsorsosok bőre alá 
ojtván, azok a spanyolbetegséggel azonos tünetek között 
múltak ki. Vizsgálatainak eddigi eredményeit kisbürgözdi 
programbeszédében foglalta össze.

A betegség  tünetei: Főfájás, láz, reszketés, hideglelés, 
fogfájás, álmatlanság, köhögés, prüszkölés, szemhéjlob, bélficam 
és orrnyálkahártyahurut s az eseteknek körülbelül 50%-ában 
ezeknek pont az ellenkezője, de nem ritkán szőrtüszőgyuladás, 
vándormáj, akasztás avagy villamos által való elgázoltatás is.

Kik hajlam osak a m egbetegedésre? Megkaphatják a bajt 
különösen a fiatalok, főként az elaggottak s kiváltképen a 
serdültek, a csecsemők és a középkorúak, tekintet nélkül va
gyoni állapotukra és politikai pártállásukra, míg ezzel szem
ben a bezárólag 1916 február előtt elhalálozottak többé- 
kevésbbé immunisoknak tekinthetők. Nagyon hajlamosak a 
megbetegedésre a kövérek és az alacsonyak, továbbá a so
ványak, magastermetűek és a közepesen fejlettek is, külö
nösen abban az esetben, ha szőkék, barnák, gesztenyeszínűek, 
feketék vagy vörösek és a hajzatuk dús, avagy ritka, vagy 
pláne ha nincs is hajzatuk s így fél- vagy egész kopaszok.

Ö vintézkedési tízparancsolat: 1. Fő a tisztaság, kerüld 
tehátlan a fürdőhelyeket s tartózkodjál a választási küzdel
mektől. 2. Ne igyál alkoholt és ne egyél sokat, hanem táplál
kozzál bőségesen és bort meg pálinkát vegyél magadhoz. 
3. Öltözz melegen és óvakodj a meghűléstől. 4. Edzedd ma
gad s ne végy testedre meleg ruhákat s ne menj melegből 
hidegbe, sem pediglen hidegből melegbe, hanem menj hideg
ből melegbe s melegből hidegbe inkább. 5. Ne dohányozz, mert 
az árt és csökkenti az ellenállóképességedet. 6. Szívj cigaret
tákat és szivarokat, hogy fertőtlenitsed velők a szájadat.
7. Mellőzd a kézfogást s főképen az ideáloddal való „kézfogót44.
8. Ne járj az utcán, hanem találd ki, hogy hol járj, ha eset
leg mégis be akarsz menni a hivatalodba. 9. Kerüld a kávé
házat vagy legalább is ülj a tükör alá. 10. Lélegezz a szeme
den át s füledben forman-vattát, légcsövedben lysoforinban áz
tatott törülközőt viselj.

Prognózis: Ki fenti óvintézkedéseket ötven-hatvan évig 
pontosan betartja, s Friedrich Istvánt vallja a legnagyobb 
magvar államférfiúnak, a legnagyobb valószínűség szerint 
hosszúéletü lészen e földön.

Lőrinczi Barnabás
o

Önálló töprengés
Vájjon jó házból való tanonc-e, aki a t. Háznak tagja?

-0----- ------

Pesti lány
— Kislány, jöjjön velem játszani.
— Szívesen, de csakis a tőzsdén.
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Magyar Mihály. — Csöndesebben vigadjanak, szegény édesanyám beteg.
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Képtelen természetrajz
Irta a kis Brehm

A disznó
A disznó háziállat. Nevét mindig így Írják, hogy sertés, de 

mindig úgy mondják, hogy disznó. Furcsa dolog, de hát több 
furcsa dolog is van a világon, különösen mostanában.

A disznót az emberek evésre használják, még pedig úgy, 
hogy eleinte őt hagyják enni, azután őt eszik meg.

A disznónak négy lába van, testnagyságára nézve akkora, 
mint egy kis borjú, persze mint egy olyan kis borjú, amely 
nem nagyobb egy disznónál.

Nyáron a disznót legeltetik, ami úgy történik, hogy a disznó
pásztor, akit a falusiak kanásznak, a városi iskoláskönyvek 
pedig kondásnak neveznek, kihajtja a disznókat a mezőre s 
ekkor irigykedve nézi, hogy azok gusztussal eszik a jó friss 
füvet, neki pedig se kenyere, se szalonnája.

A disznó igen lusta állat, fekvésen és evésen kívül semmit 
nem csinál, legfeljebb egy kicsit turkálja az orrával a földet 
s ezt a műveletet kedélyes röfögéssel kiséri. Ezenkívül semmit 
nem csinál, Az úgynevezett disznóságokat nem ő, hanem az 
ember követi el. Megjegyezzük itt, hogy ez nem csak a disznó- 
ságokkal van így, hanem a szamárságokkal és a marhaságok
kal is.

A disznó életkora a tudósok előtt ismeretlen, mert míg a 
tudósok megfigyelték, hogy a holló 200 évig, a teknősbéka 
500 évig, a ló 30 évig él, s így minden állatnak megállapították 
az életkorát, addig a disznóról csak annyit mondhatunk, hogy 
élete leöletéséig terjed, mert úgy látszik, még az nem fordult 
elő, hogy egy disznó, teljes életét leélve, természetes halállal 
halt volna meg. A disznók szempontjából ezt bátran disznó- 
ságnak mondhatjuk, továbbá általában az állatok szempontjá
ból szamárságnak minősíthetjük, hogy egy állat éppen disznó 
lett, sőt talán akkor sem esünk túlzásba, ha kijelentjük, hogy 
valóságos ökörnek kell lenni annak az állatnak, amelyik ilyen 
körülmények közepette disznó lett. Higyje el minden olvasóm, 
nem érdemes disznónak lenni.

A disznó mesterséges etetését hizlalásnak nevezik. A sertés
kereskedő egy csomó disznót összevásárol s egy telepre be

állít, ahol is velük együtt hízik, de míg a disznókat, amikor 
már iszonyú otrombára híztak, a Perlesz bácsi levágja, addig 
a sertéskereskedőket és hizlalókat rettentő pocakjukkal és 
tokájukkal tovább is maguk között kell szívelniük a szegény 
sovány embereknek.

A házi disznónak közeli rokona a vaddisznó, melyről meg- 
emlitendőnek tartjuk, hogy a hímjét konok következetességgel 
mindig vadkannak mondják és Írják az emberek, aminek, 
miután ezt más állatokkal nem is csinálják, semmi értelme 
sincs, sőt sajnálatos tévedésekre vezet, például az iskolás
leányok egészen felnőtt korukig azt hiszik, hogy van nőstény 
vadkan is. * (ni)

C SO D A BO G A RA K

A rejtélyes mentőöv
Egy új, de máris közkedvelt délutáni napilap január 24-iki 

számában, a „Tízmilliós ékszerlopás44 című cikkben a követ
kezőket olvastuk:

„Ebben a kazettában volt többek között egy XV. század
beli mentőöv, diónagyságú rubin- és zafirkövekkel. . .  Ez a 
mentőöv  egymaga hatmillió koronát ér.44

Most már legalább tudjuk, hogy „koronázáskor, nádor- 
választáskor, meg más efajta nagy ünnepségek alkalmával44 
diónagyságú rubin- és zafírral kirakott m entőövet szoktak 
használni, de hogy mire, arról halvány sejtelmünk sincs. 
Pardon, talán m enteövet gondolt, kedves laptárs?

Néma megadással
Kedves Borsszem  Jan kó, olvastam a lapokban, milyen 

fájdalmas szavakkal jelentette be P ékár  Gyula államtitkár a 
Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártjában a szörnyű neuillyi 
békeföltételeket. Az egy kaptafára készült tudósítások végén 
ez a mondat áll: „A tagok néma m egadással fogadták Pékár 
beszédét.44 Nem is tudtam, hogy Pékár államtitkár urat már 
a saját pártjában is néma megadással hallgatják. Eddig csak 
azt tudtam, hogy a Nemzeti Színházban előadott darabjait 
fogadták néma megadással. Tisztelő híve G. B.
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Po lón y i  a m enn yországban

— Micsoda ? ! Itt még mindig nincs kurzusváltozás ? Majd megpiszkálom egy kicsit 
ezt a mennyországi koncentrációt!

Magyar sóhajok
A Szajna partján vígan vannak, 
Mert győztek ők s a kard a jog.
De Parisig is elsuhannak 
A szálló m agyar sóhajok  
És elviszik az E lyseebe  
A m agyar anyák átkait 
S belézúg a zengő zen ébe:
Ül Elzászt mért csináltok itt?

A sóhaj száll nagy m esszeségig, 
Áttépve az angol ködöt:
A m agyarság egy ezredévig  
Itt vérezett és  őrködött,
Egy ezredév harcokban tellett,
Itt tört meg Kelet ostrom a, 
M ennydörgés lesz a Them se mellett 
A sóhajunk: nem, nem, soha!

S a sóhaj csapat ázva-fázva  
Száll át a m esszi tengeren  
És Wilsonnál a Fehér Házban 
M ementóképpen m egjelen . . .
S álmában óriásra nő meg 
A m agyar vértanú-kereszt 
S fü lébe zúg a reszketön ek :
A postol lásd, te tetted ezt!

London és Newyork, Páris, Róma, 
Hallgassátok meg jajszavunk,
Amíg szunnyad a m agyar róna, 
Amig sóhajtunk, jajgatunk . . .  
M egálljotok ti győztes népek,
Üj háborúhoz visz az út.
Ja j  annak, ki fészkünkbe lépett. 
Szivünk sikolt: boszút, boszút!

Somló Ferenc

A kis ravasz
— Tudod, örégem, én egy nővel, 

akinek rossz a cipője, ki se kezdenék.
—  ??
— Na hallod! A mai cipőárak 

mellett!

7 éli felhők
Az égre nézek. Küldeném a vágyat 
Távol feléd, — de útja bús, fakó.
F ekete  felhők úsznak, mint a bánat,
És szomorúan hull a hó.

Mi lett belőlünk! És mi lett a nyárból, 
M elyhez csodásabb nem volt fogható! 
Szivünkben most rem ények rom ja gyászol 
S künn szomorúan hull a hó.

Szép honi tájak ellenség kezében .
Mi elszakadva egym ástól egészen.
Dús álmaink helyén koldus való.

Szivem s hazám, — oh, m elyik seb  égöbb?  
Az égre n ézek s nem küld sem mi fénylőt. 
Hull, szomorúan hull a hó.

Súlyos kérdés
Mit gondol, kedves Borsszem Jankó, vájjon szégyeli-e 

magát Wekerle Sándor azért, mert a Belváros kiválóbb 
államférfiúnak tartja Friedrich Istvánt, mint őt?

Egy belvárosi tanár.

A kor gyermeke
Kedves Borsszem  Jan kó!  A napokban, amikor az irodából 

hazamentem, fiamat az Íróasztalnál találtam. Föléje hajoltam 
és néztem, hogy mit ir. Egy füzetben statisztikát csinált arról, 
hol volt és hányszor volt az idén itt meg ott. És olvastam, 
amint következik:

Húszszor moziban.
Tízszer színházban.
Ötször hangversenyen.
Hatszor sportversenyen.
Kétszer iskolában.

o

A szerző
— Büszkén mondhatom, hogy Friedrich szavazóinak nagy 

részét én szereztem.
Kortes volt?

— Dehogy! Cselédszerző vagyok.
o-

Nem, nem, soha!
Egy elajándékozott erdélyi város lapjában ez a ..gut- 

gesinnt44 versike jelent meg:
Nagyon kegyes Nemzeteknek. Sírva zengi :
Ez a béke, Ezért magyar Ordíts, jenki !
Menedéke Mást nem akar. Hurrá! béke,

Antantéke.
Ha az ártatlan kis vers sorainak kezdőbetűit olvassuk, 

örök tagadásunk kerekedik ki: Nem, nem, soha!
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Gyönyörű lett volna.,.
Megálltam az élelmiszer-üzlet kirakata előtt és néztem . . .  

néztem. . .  Sokáig néztem, noha orvosom eltiltott minden
nemű izgalomtól. Sorra élveztem a kirakat üvegén keresztül 
a csodákat. Volt ottan balra elül osztzéhering, melynek le

vágták a fejét, nehogy afölött való mérgében, hogy hagyma 
helyett közönséges káposzta közé fektették, kipletykálja ba
latoni eredetét. Mert, ugyebár, megtörténhetne, hogy egy 
ilyen hering, mikor fogyasztója osztzéül szól hozzá valamit, 
arra gyújt rá, hogy:

„Hullámzó Balaton tetején csolnakázik az Osztzéhering- 
importrészvénytársaságnak egy halász-vigéce“, — (ami ét- 
vágylohasztóan és illuziótrontóan hatna). Míg a heringet 
néztem, afelől is gondolkoztam, vájjon a káposztát is a Bala
tonból fogják, az osztzéheringgel egyetemben? Vagy azt más
honnan hozzák? Valami közeli helységből? Talán Káposztás
megy erről?

Az osztzéhering mellett rollmopszok feküsznek. Ezek 
amolyan ravasz halak: ha belekerülnek a halász hálójába, 
akkor úgy összehúzódzkodnak, mint egy sündisznó, hogy a 
halász azt higyje róluk, hogy nem halak és visszadobja őket 
a vízbe. Aki arra törekszik, hogy minél tovább ehessen a 
pénzéért, az inkább rollmopszot vegyen, mert spárgáján akár 
órahosszat is elrágódhat. Különben zoológiái tekintetben a 
rollmopsz csak annyiban különbözik az osztzéheringtől, hogy 
másképp Írják. Vagy három darabot ettem a rollmopszokból, 
(úgy imaginer, az ablaküvegen keresztül), mert tisztítják a 
gyomrot.

A középen füstölt keringek feküdtek; tejesek, ikrásak 
vegyest. Az egyik tejesbe bele volt szúrva egy táblácska: 
darabja 4 K. Ez a tejes büszkén kacérkodott a szomszédság
ban fekvő osztzéheringek egyik ikrás kisasszonya felé, de ez, 
nem lévén feje, csak nehezen tudta viszonozni. Ezek a füstölt 
heringek különben elevenebbeknek — vagy kevésbbé dög
lötteknek, vagy hogy is mondjam — látszottak; nagy szemeikkel 
bátran néztek az utcára, míg az osztzéheringek mintha vég
telenül és némán fájlalták volna csonkaságukat. A rollmopszok 
pedig, semmivel sem törődve, magukba szállva, magukba 
göngyölítve gubbasztottak üvegükben. Olyan indolens, ellen
szenves benyomást tettek rám ezek a rollmopszok!

A füstölt heringekből nem ettem, mert az orvosom eltiltott 
a dohányzástól.

Azután volt ottan savanyú paprika is. Olyan apró tompa 
végű. Erről irta egyszer egy francia iró, haza Franciaor
szágba, hogy olyan az érzése annak, aki ilyet eszik, mintha 
egy félig lenyelt macskát farkánál fogva vissza szeretne 
rántani a torkából és a macska ezt nem engedi, hanem a 
karmaival kapaszkodik. Na, köszönöm, ebből nem kérek; 
attól az ember egy félóráig krákog és a nyelve lehűtésére 
annyi levegőt szív visszafütyülve magába, hogy egy tisztes, 
öttagú hivatalnokcsalád egy. hétig meg tudna élni belőle; 
azután kiissza a vízvezetéket, egy negyedkiló porcukrot 
szórna a nyelve hegyére és még meg is izzad. Aki izzadni 
akar ebben a hidegben és nincsen fája, annak melegen 
ajánlom az ilyen paprikát, bár — hogy őszinte legyek 
hidegen is jó.

Azután láttam sonkákat. Mily gyönyörűeket! Ha ezek 
mellé elképzelem azokat a sonkákat, melyeket a nyáron lát
tam a margitszigeti strandfürdőn, akkor megértem, miért 
nincsenek Budapesten emberevők. Ezek sonkák; ízletes, kí
vánatos sonkák!

A pénztárcám megremegett a zsebemben; érezte előre, 
hogy én itten, a hónap még hátralevő részének és az ő ki- 
cirkalmazott tartalma közötti kedvezőtlen arány tekintetbe
vétele nélkül katasztrofális pénzügyi transzakciót fogok le
bonyolítani a boltossal. . .

A sonkán ez állott: kilója 160 K. Rövid fejszámolás után 
elszántan benyitottam a boltba, bátran odaléptem a főnök 
elé -és kértem — tíz dekát. (Nem húsz, kérem, tíz!) És a 
szemem odatapadt a késhez, amint ünnepélyes hangtalanság- 
gal metszett le egy szeletkét a vajpuha, illatos, rózsás cso
dából.

És ek k o r... fölébredtem! Azaz: kezdtem fölébredni. Ab
ban a pillanatban kezdett derengeni fejemben az a fájdal
masan szomorú tudat, hogy hohó, hisz én mindezt csak ál
modom.

De a valóságnak ez a megismerése még nem tudott az 
álom ködéből határozottan kibontakozni, úgy hogy én, miután 
a helyzetet fölismerve, ráeszméltem, miszerint én ebben a 
ritka kedvező esetben egészen bátran vehetek egy kilónyit 
is a sonkából, meg vissza birtain magamat zökkenteni a 
gyönyörteljes álomba. Egy-két pillanatra csupán, azért hát 
így szóltam a henteshez nagysietve:

—  Különben, tudja mit, adjon inkább egy kilót __  és
erősen fogtam az álmot, míg a kiló sonka a zsebemben nem 
volt.

— Így, most aztán már nem bánom, fölébredhetünk —
mondtam és egészen fölébredtem. (—told)

------  o

Utóhang a tihanyi visszhanghoz
Kedves Borsszem  Jankó, fölbuzdulva a fényes sikeren, én 

is fölkerestem a tihanyi visszhangot. Én kérdeztem és ő felelt.
Én. — Mi jár ki annak, aki átél még ilyen tíz telet?
A visszhang. — . . .  tisztelet.
Én. — Mit szeretnék Svájcban magasan látni egy hosszú 

koron át?
A visszhang. — . . .  koronát.

_______ Békeuzsora idején
A szegény ember gyermeke fohászkodik:
— Istenkém, édes istenkém, hallgasd meg imánkat és add 

vissza nekünk a jószívű, becsületes hadiuzsorás bácsikat és 
néniket.

Ő S Z Ü L É S  E L L E N  H A S Z N Á L JA
a világhírű amerikai

D. DION H A IR .R E S T O R E R -* ,
nem hajíestöszer, hanem a H a j eredeti szinét adja vissza.
Csodálatos hatása abban van, hogy teljesen visszaállítja a hajgyökér 
íestéktermeló képességét. 20 K előzetes beküldése ellenében, vagy után
véttel szállítják a magyarországi főraktárak : Pesten : CITY-drögéria, 
IV., EskG-út 5. sz„ Budán : HONVÉD-drogéria, 1., Attila-körút 2. sz.

ia, f

J
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Rémuralom István  bácsi e lta lá lta
Budapest, január 26.

A mostani irány annyira üldözi 
mindazt, ami vörös, hogy Vörös Vincé
nek, az MTE. hires középtávfutójának, 
külföldre kellett vándorolnia. Jelenleg 
Prágában versenyzik.

S zékesfehérvár, január 27.
, Tegnapelőtt naplementekor föl

tűnően vörös volt az ég. A város sür- 
gönyileg kérte föl a kormányt, 
tegyen erélyes lépéseket az Országos 
Meteorológiai Intézet ellen, nehogy 
az eset ismétlődjék.

Szeged, január 28.
Tegnap egy belvárosi festékkeres

kedésben egy kiló vörös festéket  akart 
vásárolni Roth Jakab címfestő. A bolt
ban elrejtve volt rendőrök széttépték 
és letartóztatták.

Sopron, január 29.
Egy szomszédos német faluban 

lakodalom alkalmával landler-X táncol
tak az odavaló heánzerek. Az egész 
társaságot letartóztatták és tíz évi 
plakátolvasásra Ítélték.

Budapest, január 30.
Tegnap fölnyársalták Freund Gyula 

urat, a „Saharlötty“-kávéház tulajdo
nosát, mert billiárdgolyói közt pirosat 
is találtak, kasszájában egy föltűnően 
vöröshajú fölirónőt alkalmazott és 
alsóspartnereinek tökbemenését állan
dóan rontotta pirossal.

(—told)

Áprilist járatnak velem
Állok a villamos megállónál egy emberrel. Jön egy meg

telt kocsi.
— No, erre fölül? — kérdezem.
— Nem! — felel az ember a kocsira tekintve. — Fölül már 

nem lehet! És fölül — alul.
Én lemaradok s ő valahonnan a kerekek tájékáról vigyo

rog rám vissza.
Borzasztóan bosszankodom, hogy az ember áprilist járatott 

velem. De így Van az, mikor februárban enyhe áprilisi idő jár. 
Egyszerre kitűnő ötletem támad és már el is mult a bosszú
ságom. Eszembe jut, hogy ez sikerült vicc, ezt én is megcsiná
lom valakivel. Már jön is velem szemben a médium, egy szer
kesztő barátom. Csakhogy nagyon siet.

— Hó, — mondom — álljon meg egy percre!
— Nem lehet, — felel — nagyon sietek. De azért megáll.
— Tudja hova sietek? — kérdi. — A rendőrségre ketl 

mennem, föl akarom jelenteni egyik iró-kollégámat, aki ipar- 
engedély nélkül szénnel kereskedik.

—  Ne mondja! —  mondom.
— De mondom — felel ő. — Tegnap tizenhat kisebb- 

nagyobb szén-darabot akart eladni különböző kabaréknak.
Ez is áprilist járatott velem? Hát megbolondultak az em

berek? Annyira dühös vagyok, hogy nincs is kedvem már hi
vatalba menni aznap. Megfordulok és haza megyek. Rossz-

f ta r s fa A llf fÁ lfs t  szállít minden mennyiségben és nagy
j a i  d jaU U yU Jvai Ságban a legolcsóbb gyári árak mellett
Első m agyar mii parafadugó gyár.
SZERDAHELYI DEZSŐ S t t r B J S W f B *

kedvüen érkezem haza, de nőm megcsókol, megsimogat és ez 
némileg kiengesztel. Leülünk. Egyszerre így szól a feleségem:

—  Tudod, ti férfiak nagyon rosszul tettétek, hogy nekünk 
nőknek megadtátok a választói jogot.

—  Mért, aranyom?
— Mert most már a sok otthoni, utcai, látogató, estélyi és 

tudja ördög miféle ruhákhoz még egy újfajta ruha is kell: a 
szavazóruha . Már meg is'rendeltem.

Hirtelen mosolyra húzódik ajkam és nevetve mondom:
— Engem nem lehet már becsapni, drágám. Április! 

Április! Mi?
És ekkor — ekkor kedves feleségem megcsókol újra és 

elémfekteti a — számlát! (szilt)

Nincs többé vesztegetés
— Mit szól hozzá, kétszáz koronát kerestem a szavaza

tommal.
— Hogy lehet az? Hogy lehet most keresni a szavaza

tokkal?
— Na hallja, pontosan annyira büntettek volna meg, 

hogyha nem szavazok. ---------o---------

Kritika
— Milyen volt a „Három csésze tea“?
— Háromnak három, csészének csésze, de teának — 

limonádé.

BRILLIÁNST ”■ ESSF*' 24.000 K-íg | 
A R A N Y A T  **»■-“"-.* 2.8-290 K-ig
mindenkinél magasabb áron vesz : | f l l # * Á  Népszínház-utca 7. ■
Hivasra házhoz jövök! w H V l w  Telefon tózsef *2-20.
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Kedves Borsszem Jankó!
Megy a Bur-Vasút Újpest felé és az angyalföldi állomás

nál elakad. A kalauz átszállást dirigál, az utasok között egy 
rákospalotai nénike is van, aki nehezen mozdul helyéről, mire 
a kalauz sürgeti:

— Gyorsan szállni, gyorsan . . .
Az asszony visszamorog:
— Hiszen ha én szállnyi tunnék, akkor nem ülnék a maga 

nyavalás villamosára!
o---------

Pénzügy a pesti kávéházban
Föpincér. — Nagyon sajnálom, kedves Döme úr, ez a száz

koronás osztrák bélyegzésü s így minimum harminc percentet 
le kell vonnom belőle.

Vendég (ijedten). Minimum harminc percentet? Azt nem 
bánom, de nagyon kérem, hogy maximum csak száz percentet 
vonjon le belőle!

SZERKESZTŐI ÜZENETEK
Kéziratokat és rajzokat nem küld vissza a szerkesztőség.
A Borsszem  Jan kó jelen számát február 3-án, kedden  

zártuk le. — Hü olvasó. Töprengésére múlt számunk címképe 
megadta a választ. Reméljük, teljes megelégedésére szolgált. 
— Citerás. Biztosan Inger volt az a Szolimán? Tessék csak 
utánanézni. Máskor olvashatóbb Írást kérünk. — B. J. 1920. 
Jtt-ott akad. — Med. Nagyon mulatságos a Sz. Fr. U. 
január 20-iki számában W. M. beszédének ez a meta
forája: „a porából m egélem edett Phönix!“ Lám, lám, 
már a Phönix is elaggott. Ki hitte volna? — Sz. A. Motoszkál 
benne valami. Tegyen még egy kisérletet. — Medikus. Jól 
pattog. — Dákó. Próbádon a saját lábán járni. Azt hisszük, 
sikerülni fog. — Krim. Kriminálisán rossz. — —t. Bizal
munk a jövőben. — P. J . (Inóta). Kedves eset, d-e nem 
anekdota. — H. F. (M argitsziget). Csak lelkes és hazafias, mű
vészi érték nélküj. — Fehér toll. Gyengécskék. — Több lev é l
ről a jövő számban.

Szerkesztik : Molnár Jenő és Bér Dezső 
A szerkesztésért felelős : Dr. Molnár Jenő 

Igazgató: Vadász Henrik

Perzsa- és szmirnaszőnyegekei
legmagasabb DCKlVflVITQ VII., Károly-körűt 9, I. em. 
árban vesz O C I i I U V I l O ,  Telefonsz. József 115—14.

KERPEL
Shampon, Arcpouder

a legjobb !

KERPEL-gyógytár, Budapest, V. kerület, Lipót-körút 28.

BRAUN TESTVÉREK R .T. K S
e l s ő r a n g ú  COGNAC g y á rtm á n y a i

m in d e n ü tt k a p h a tó k .

CARBID
ACE*YLEN.LÁM PÁK

BÁRDI JÓZSEF . . . t .
G Y Á R -U TC A  23.

K ép rejtvén y

A megfejtés jutalma a Borsszem Jan kó  1919-re szóló Bolseviké 
naptára. A Borsszem Jankó 2714. (5.) számában közölt kép- 
rejtvény megfejtése:

Tisztítótűz
A megfejtők számát és a nyertes nevét a jövő számban közöl

jük. A január 25-iki számban megjelent talány helyes megfejté
sét („Hegedűs Lórántu)  254-en küldték be; nyertes Bányay Al- 
bertné (Budapest, Nefelejcs-utca 4) lett.

I M T I M  If  A R A D É  V l.,Te ré z -k ö rú t 46.IF I I I r í  l iM D M K E  Minden este 7 órakor
F o rg á cs Rózsi és Abonyi Géza felléptével S T E L L A  M ARIS. 
M észáro s A la jo s felléptével A C S O D A G YER EK . -  N I N .T T E ,  
énekes bohózat.- A  K É P V IS E L Ő JE L Ö L T , tréfa.- A  T IL A L O M F A ,
tréfa.— Konferál Ko vács A n d o r. —  Magánszámok: S Z E L E S S  E L Z A , 
C seresnyés Erzsi, V lrá gh  Rózsi, Cseh Iván, SU GAR  G YU LA .

Vasárnap délután 2Vs órakor m érsékelt helyárak.

Veszünk viselt férfiruhákat és cipőt
PO PPER  és A N G E L U S Z , P e tö fi-u tc a  7. Telefon 94-49.

Briliáns, gyöngy, arany és ezüst 
ékszereket ZflíZ Sctivarci, 8SS£r2Æ

Veszek bútort, szőnyeget, függönyt, fehérneműt. 
Hívásra házhoz jövök. GOLDNER, VIII., 
Teleki-tér 3, V. emelet, 2. ajtó.

Biztos védelem
spanyol nátha ellen a
F O D O R M E N T A

LYSOFORM MAL
való száj- és toroköblögetés

I a l f á c A l r  bútorozott szobák, üzlethelyiségek, üzle- 
^■c * * * c * ® * * ® ^ |  tek, házak, telkek, villák forgalmi válla
latnál, Huszár A., Budapest, V., Zrinyi-utca 1. Telefon 81—08.
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Zongorát, pianinót, harmoniumot

REMÉNYI MIHÁLY
e ls ő ra n g ú  zo n g o ra te le p é t m eg nem  látogatta.
Budapest, V I., K irá ly -u tc a  58. s z .
L e g fin o m a b b  z o n g o rá k . L e g o lc s ó b b  á ra k .

vegyen» 
m íg

D r .  F le s c h -fé le
Leghamarább 
m egszünteti :

CKABOFORM-
V  K E N Ő C S  Ú JB Ó L  K A P H A T Ó .

Í ? R T , n

G E l i  használható.
10» 15 és 30 koronás dobozokban. Bedörzsölés utánra való Skaboform ára 6 K.

Kapható minden gyógytárban.

p ^ ^ ^ i r ö l ^ ^ y ó g y t á r ^ ,

ZSOLDOS Tanintézet
előkészít magánvizsgákra 

Pll., Dohány-utca 84 =  Telefon 3. 124-47

STELLA SÜTŐPOR
e  a le g jo b b . M indenütt kapható.

D r .  F Ü R E D I
JL !R e n d e lé s  

egész nap

fé le

rendelő intézet férfiak és nők be
tegségeinek szakszerű gyógyítá
sára. Budapest, Rákóczi-út 32, I.

TÁROGATOK
és tárogató-iskolák

WAGNERIsmét
kaphatók

, .HANGSZER-KIRÁLY" nál

Budapest,VlllJózsef-körut 15
t'l.lc: IX., KAday-utr. IS

Briliánst aranyat, ezüstöt, ékszert leg
magasabb napi árban veszek. 
Schiller, Kecskeméti-u. 11.

Önnek pénzre van szüksége?
m“̂ 5^bk«p használt  fé r f i ruhákért
B A L Z S A M ,  B udapest, VII.» K irá ly -u tca  h u s zo n h á ro m

Dr. KAJDACSY
Budapestjózsef-körút 2. szám

orvosi rendelőjében férfiak és 
nők betegségei szakszerűen 
gyógyittatnak.Rendelés: d.e. 

10—4-ig és este 7—8-ig.

20.000 Acetyl en gyertya
10.000 Acetylenlám pa

Szívós és csöpögős rendszer, mindenféle kivitel
ben, nikkelből és sárgarézből azonnal kapható.

BÁRDI VILMOS, Budapest,
R á k ó c zi-ú t 12. Telefon József 120-22-

Szakorvosi vérgyógyitó orvosi 
rendelő intézet

Budapest, VII., Dohány-u. 39. Rend. d. e. IM., d. u. 4-7-ig.

Brilliánsokat é k s z e r  e k e t  mindenkinél
drágábban vesz S Z É K E L T  E M IL  ékszerüzlete, B u d a p e st, 

K irá ly -u tc a  51. Teréz-templommal szemben.
C ím re  tessék figye ln i. T e le fo n  : Jö ze e f 106-35.

Aranyat, platinát arban veszek. 
R T  mindenkinél

magasabb árat fizetek.
S P A N N  ékszerész, W e sse lé n yi-u tca  6-

F o p f i  1*1 i k io  fehérneműért lep-
lu i  III Ulldul l magasabb árat fizetek
levelezőlap-hívásra házhoz jövök: Rottenberg, Király-utca 40.

f -f  A  T  A  A  ^  tanintézet előkészít magán-
vizsgálatokra. — S z é n 

s z ü n e t b e n  rendes tanítás középiskolai tanulóknak. —
BUDAPEST, VL, Gróf Zichy Jenő-utca 19. szám.

____ ___ ______•• f i  f  Kiadásunkban megjelenő

elyeggyujtok ! slss&w bsiS
jegyzékünket is tartal

mazó „Amatőrök Könyvtára* cimü vállalatunknak első füzetét 
2.50 korona ellenében bérmentve megküldjük. Külföldi úiabb 

bevásárlásaink anyaga most van feldolgozás alatt, új áraink mérsé
keltek, jelenlegi árszabásunk átlagosan Márka 3 korona. Újdonságaink 
vételkényszer nélkül tekinthetők meg. A m a tő rö k  F o rg a lm i S z ö 
vetke ze te , B udapest, IV. k é r., V iga d ó -u tca  5. szám .



12. oldal BORSSZEM JANKÓ é. szám

K ülpo litika  a b u d o á rb a n

— Mit gondol Pali, mért kívánják olyan nagyon az angolok a német, vezérek kiadatását ?
— Leckét akarnak venni tőlük a következő világháborúra.




