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Conöon
London, komor, sötét harangtorony,
Földünk előtt őrt álló, büszke fal,
Ki homlokod hüs felhőn nyugtatod,
S lenn végtelen vizek sós nyelve nyal. 
London, szelíd, meleg gyász városa,
Hol méla köd mint halk flór kavarog.
Páris parázsló fényszikláiról
Feléd vágynak most fáradt magyarok.

Merengő árnyak útvesztő szíve,
Ködben komorló, bús kövadonat,
Csodák virágát lelni mélyeden,
Röpit feléd reményünk, szent vonat.
Mit rejt a rengeted, málló avar ?
Rajt merre lel tévedt utas jelet ?
Most száll tán végső esténk alkonya 
S biborfényt gyújt a Westminster felett.

S hajnalban Indiákon kél a nap 
S odáig ejti pengő aranyát,
S a fényözönvíz sodró árja közt 
Állsz mint dacos, éjfejü Ararát.
És Indiák szelén szállunk mi is,
Szemünk bízón csügg annyi kincs urán.
Nézd, kincsek kincse csendül most feléd. 
Hozzád dobbantja szivét ős Túrán.

De rónák lelke bénultan beszél,
Szabad pusztákon sír a rabbilincs,
Sosem görnyedt faj büszke úr-kezén 
Mint fog csikordul a kolduskilincs.
Mondd, lesz-e hozzánk jó szód, vigaszod ? 
Megérti echód a magyar nevet,
S ködöd, köved, ha selymes hant beszél 
S a Hortobágy délibábot nevet.

Kálin y Miklós
o

Kedves Borsszem Jankó!
Benne vagyok az agrárdemokráciában! Hogy hogyan lehe

tek én városi ember, tollforgató, sőt agrár frazeológiával: 
pennarágó, ebben is benne, azon úgy-e csodálkozik. Na hát 
nenne vagyok. Mert mihelyt elolvastam a lapokban, hogy 
Magyarország lövendő struktúrája az agrárdemokrácia, rögtön 
elhatároztam, hogy nem fürdők, nem mosdok többé, térdemen 
és lábamon ezáltal tavaszra bizonyos fekete réteg képződik, 
abban pedig retket termelek — s így benne leszek én is az 
agrárdcYnokráciában. Saját földem lesz, saját termésem, el
végre kisgazda leszek ezáltal én is.

Ajánlom példám követését a többi városi embernek, annál 
is inkább, mert ha önként ezt nem is határoznák el, kénytelen 
lesznek vele ebben a nagy agrárdemokráciában! Tisztelettel 
Valaki, aki most is föltalálta magát.---- Q-----

Megoldás a Madách-szinház ügy ében
Kedves Borsszem Jankó! A Madách-szinház nehéz ügyé

ben ajánlok egy könnyű megoldást. A színház menjen a 
Főrendiház helyére és viszont. A színház mehet a F. helyére, 
mert F. úgy sincs. A F. szintén mehet a színház helyére, mert 
F. úgy sincs. Ami pedig nincs, az akárhol lehet. Különben is, 
a Főrendiház direkt passzol a Zeneakadémiába, mert — mint 
tudjuk egyelőre a jövő zenéje. A jövő zenéjének pedig hol 
a helye, ha nem a Zeneakadémiában? Süket, aki ezt nem 
látja. Br.

Magyarország az ántánt előtt
A magyar békeszerződés föltételeinek tárgyalása során a 

magyár közönség körében az a téves hit terjedt el, hogy az 
ántánt hatalmasságai nincsenek kellőképpen informálva ha
zánkról. Közöltem az aggodalmamat Clemenceau titkárával, 
kinek jóvoltából sikerült a „Magyarország ismertetése" címen 
a békeszerződéshez mellékelt leirás másolatát megszereznem, 
azzal az egyenes utasítással, hogy azt hazánkban a kedélyek 
megnyugtatása és a téves hit eloszlatása végett nyilvános
ságra hozzam. A tanulmány így szól:

Magyarország az északi és déli sarok, vagy pontosabban 
Chile és Madagaszkár között, az északi szélesség 43 és a 
keleti liosszúság 56<>-u között, Európa szívétől* egy kissé 
jobbra, szóval úgy a gyomra táján fekszik.

határai. Északról félköralakban délig a Duna nevű hegy- 
láncolat választja el a szomszédos országoktól, délen a Dráva, 
vagy Száva nevű hegység. Ezen határ neve pontosan nem volt 
megállapítható, mert az e célra kiküldött földrajzi tudóst a 
jogász nevű félig nomád néptörzs megette. Nyugatról nincs 
határa, a határ a béketárgyalás alkalmával rendezendő.

Az ország belsejében kisebb-nagyobb hegységek sorakoz
nak, az említésre méltók közé sorozandók: a Tisza, Maros. 
Szamos, Ternes stb., melyeknek főbb csúcsai a Pozsony. 
Temesvár, Kassa. Kolozsvár, Balaton, Fertő stb. Az utóbbi 
kettőben igen sok szenet, rezet*és egyéb fémet bányásznak.

Nagyobb folyót: a Mátra, Vihorlát. Bakony, Pécs és 
Marosvásárhely, melyek eredete azonban nagyrészt ismeret
len. A kiküldött tudósok megállapítása szerint az előbbi három 
az Amazonba, a másik kettő pedig a Jangcekiangba torkollik.

Városai közül mcgemlitendők : Csallóköz, Mecsek. Tátra. 
Bugac stb., ahol is* egyes helyeken már kőből épült emeletes 
házak is láthatók.

Terményei: néhány kalászos faj. azonkívül dúsan tenyé
szik az uborkafa, majomlvenyérfa. továbbá nagyban termelik 
az istenfáját és a kutyafáját.

Lakosai: A magyarokon kívül vannak még félig nomád és 
vérengző törzsök, mint pl.: kunok, kohnok, jászok, jasszok. 
csibészek, hajdúk, nánások. igricek. icigek, jogászok, kanászok, 
juhászok és makkászok. A jogászok különösen veszedelmes 
népfaj. A huszár nevű vallásos népfaj. mely órákig egyfoly
tában el tudott imádkozni. kihalófélben van. Főbb eledelük 
a nyárson sült fokos és a paprikás és vitriollében főtt gatya.

Kultúrájuk és iparuk mesterkélt. A fővárost kettészelő 
patakon több kis hidacska van. melyet szeretnének építészeti 
remekműnek föltüntetni. Ilyen pl. az 562 centiméter hosszú 
Margithid, mely a 603 cm. hosszú kis sárfészket, a Margit
szigetet köti össze a két parttal. Van egy több száz frank 
költségen fölépített Parlament nevű kabaréjuk is. Iparuk oly 
tökéletlen, hogy vasúti forgalmukat csak néhány rozoga ablak
talan kocsival tartják fönn. Gazdasági életük primitiv voltát 
jellemzi, hogy ezüst- és aranypénzük egyáltalán nincs. Egy 
kiló korona: egy frank. . szánd



9. szám BORSSZEM JANKÓ 3. oldal

Éjszaka
Mint bálványokra őspogányok, 
Ügy téráel most az él a földre. 
Elszunnyadt most a fáradt élet, 
Sötét csöndből szőtt fátylat öltve. 
Az istenek haragja villan 
És vádak réme zúg a széllel.
Mint bűnös lelkiismeret,
Olyan sötét, komor az éllel.

Az élet-útnak árka mentén 
Vándorlegények megremegnek.
A temetőkön hallanak neszt,
Mint moralát a tengereknek.
Az öt világrész teste reszket,
Mint sistergő gyehenna-katlan, 
Most millió seb fölszakad,
Most millió sirhant kipattan.

Minden halott, kit ember ölt meg 
Golyóval, késsel és kötéllel,
Egy roppant hadseregbe zúdul 
S az élők ellen lön ma éllel. 
Özönlenek a barna árnyak,
JaI néked, élő vándorember!
Mi lesz, ha maid megütközöl 
E szörnyű szellem-hadsereggel?

E sötét, gyilkos éjszakában 
Hogy sir a vád, hogy sir az átok! 
Felhőbe bujt a hold karéja 
És csillagokat sose láttok.
Glédába állnak a halottak.
Rajtuk bibor a siri öltöny.
Tudtok aludni, bűnösök,
Ha szél süvölt a temetőkön?

Bródy László

Egy külföldi naplójából
— Boldog ország ez a Magyar- 

ország! Itt a kisgazdák tízezerholdas 
grófoknál kezdődnek. Milyen dús
gazdagok lehetnek a nagybirtokosok!

Ami a legfontosabb
Szerző. — Kérem szépen, egy szín

darabot irtam.
Színigazgató. — Igen? És csatolva 

van az államtitkári kinevezést igazoló 
okmánya?

J óték on ysági ak ció  a fa lu n

— Olvasták kendtek a miniszterelnök úr szép fölhívását a nyomor enyhitése dolgában ? 
Kendteknek is meg kell tenni a kötelességüket.

— Mögtösszük, főtisztelendö úr. Tessen megírni egy szép fölhívást a mi nevünkbe is.

Egy szerkesztőhöz
— A Bánk bán bordalából —

Gondold meg és ne irj,
A sors miatt sose sirl,
Mert eltűnsz, mint a buborék,
S marad mi volt a puszta lég.

Jellemző
Kedves Borsszem Jankó! Olvasom, hogy Jókai Mórnak (!) 

szobrát föl akarják állítani. Mi ez? Még mindig a Móroké 
a világ? Legyen már egyszer vége a mórikálásnak! Tiszte
lettel É. M.

Nem újság
Kedves Borsszem Jankó! ügy statisztikus barátom ki

számította, hogy a kisgazdapárt tagjainak összbirtokából, 
esetleges szétosztás esetén, a csonka Magyarország minden 
egyes lakosa kisgazda lenne, persze a szónak gazdasági és 
nem politikai értelmében. Mit szól hozzá, kedves Jankó? Ez 
kell a magyarnak! Tisztelettel egy kisgazda, aki az.

A Duna is politizál
A kommunizmus idejében nemzeti folyónk, a Duna, nemzeti 

politikusainknak lett nagy temetője. Mióta nemzetközi a Duna, 
azok is nemzetköziek, akik benne lelik sírjukat.
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A  m iniszterelnök , esté ly én

— Mégis csak hallatlan, hogy nekünk is úgy kell ácsorogni egy-egy jó falatért, mint odakint a szegény embereknek . .

Egy titokban maradt pályázat
Szeretve tisztelt laptársunk, az Uj Nemzedék sem akart 

elmaradni abban a pályázati versenyfutásban, amelyet Az Est 
és Az Újság rendeztek s a legnagyobb titokban, kerülve min
den olcsó foltünést, pályadíjat tűzött ki olyan zoológiái tanul
mányra, amely a zsidók külső alakját, jellemét, szokásait, 
erkölcseit és életviszonyait a legtalálóbban ismerteti. A pályá
zatnak, mint az Uj Nemzedék-nél dolgozó kedves kollégák 
elárulták nekünk, váratlanul nagy sikere volt. Hét fogorvos, 
45 néptanító, 106 levélhordó, 280 házmester, 411 viceházmes
ter és 5643 háztartási alkalmazott nyújtotta be pályaművét. 
Sikerült az első díjjal koszoruzott pályaművet megszereznünk 
s indiszkréció folytán elsőnek a Borsszem Jankó-ban tesszük 
közzé. A mi hasábjainkról indul a remekmű világhódító útjára. 
Tehát:

A zsidó
Zoológiái értekezés 

Irta: Plahunka Vendel házmester, 
hites antiszemita és ébredő fajmagyar*

A zsidó (népnyelven: büdös zsidó) az állatvilágban a leg
utolsó helyen fordul elő. Az állatok már régen kiverték maguk 
közül, így került az emberek közé. Az állatvilág nagy anti
szemita mozgalmát a karvalyok szervezték meg, akiket állan
dóan kompromittáltak a zsidók a görbe orraikkal. Az emberek 
azért nem tudtak úgy védekezni a zsidók ellen, mert ez a 
ravasz faj az ember külső tulajdonságait vette föl. így például 
két keze, két lába, két füle van és sokan el is hitték, hogy a 
zsidó ember, pedig ha alaposabban megvizsgálják, kiderült 
volna, hogy két szája és három gyomra van, az ujjaiban pedig 
mágneses áram kering, amivel a nemes fémeket magához 
vonzza. Továbbá megtudták volna, hogy azért olyan sápad
tak, mert egész nap csibukon keresztül szívják a vért, amely 
szokást a törökök tőlük vették át, csakhogy ők dohányt tesz
nek a csibukba. A zsidó nem jár egyenes úton, s ezért a 
természet görbe orral, görbe háttal és görbe lábbal verte meg. 
Az a zsidó, aki ennek dacára sasorrú vagy egyenesen jár, 
közönséges csaló, akit le kell tartóztatni.

A zsidónak nincs szíve, mégis hosszú ideig él, míg a többi 
embert a szíve öli meg. A zsidó újszülöttnek a sakterek ki
vágják a szívéből azt a részt, amiben az irgalom és a szeretet 
lakik. Ezt az operációt csakis sakterek tudják elvégezni, aki
ket titokban az angol és amerikai egyetemeken képeznek ki a 
legjobb sebészekké. A zsidónak tüdeje is van, de sohasem 
sóhajt vele; ezt a kiuzsorázott embertársaira bizza. A zsidó 
férfiak mesterségesen horpasztott mellet hordanak, hogy a 
sorozó bizottságokat megtévesszék és katonai szolgálatra 
alkalmatlannak nyilvánítsák őket. Ennélfogva az a zsidó, aki 
hősi halált halt, vagy hősileg elnyomorodott, közönséges csaló, 
mert fajtájának egyik jellemvonását meghamisította. Az állat
világi osztályozás szerint a zsidó az erszényesek fajához tar
tozik. A pelikán és a pelikohn közt az a különbség, hogy a 
pelikán saját vérével táplálja gyermekeit, a pelikohn pedig,

* Helyesírási, szókötési és egyéb hibák a bíráló bizottság által kijavítva.

ha megöregszik, saját gyermekei által tartatja el magát. Ebből 
is látszik, hogy a zsidó olyan önző, hogy még a gyermekeit 
sem kíméli. A zsidó továbbá a majomhoz is hasonlít, mert 
utánzóképességei nagyszerűen ki vannak fejlődve. Például 
épp úgy jár, ül, fekszik, lélegzik, mint az igazi ember, de 
másképpen eszik, érez és gondolkodik. Ragadozó természe
ténél fogva minden könyvet magához ragad és addig nem 
nyugszik, míg végig nem olvassa. Ez a tulajdonsága föltűnő 
módon különbözteti meg idegen környezetétől. Mint az 
alacsonyrendü állatok általában, a zenét különösen kedveli. 
A világgal azt akarja elhitetni, hogy istenhívő és faragott 
képeket nem imád, mégis ő vásárolja össze a kiállításokon 
a képeket és a szobrokat. Tehát alapjában véve pogány.

A zsidó csordában él, amit ő családnak nevez. Csorda-élete 
tisztátalan és erkölcstelen. Például: a zsidó anya, akinek már 
18 éves leánya van, nem röstell újszülöttet a világra hozni. 
A zsidónak azért van annyi gyermeke, mert társaságról akar 
gondoskodni, a zsidókkal ugyanis mások nem érintkeznek. 
A zsidó gyerek minden aljasságra képes, hogy a másfajtájú 
gyerekek életét elkeserítse. Az iskolában ő felel legjobban, 
ami a veleszületett tolakodó és föltünési hajlam természetes 
következménye. Hitványsága és lelketlensége nem engedi, 
hogy mások is boldoguljanak. A zsidó nagy előszeretettel 
megy az orvosi pályára, csak azért, hogy embertársai életét 
meghosszabbítva, tovább szipolyozhassa őket. A legtöbb zsidó 
kereskedőnek megy.

És mert mindenáron társadalmilag akar 
érvényesülni. A villamos vasútakhoz is csak kalauznak megy 
el, nem pedig kocsivezetőnek, hogy mindig odadörgölődzhes- 
sen a neki idegen társadalomhoz. A zsidó utálja a munkát. 
Azért lepi el a nyomdászi pályát, hogy harminc éves korában 
tüdővészt szerezzen be és aztán az idegen társadalommal 
tarttassa ki magát.

A zsidónak ezen sok-sok hitványsága mellett egyetlen jó 
tulajdonsága van csupán a többi emberrel szemben: éjfél előtt 
egy korona, éjfél után két korona kapupénzt fizet.

A másolat hiteléül:
Molnár Jenő

--------o--------

Új népdal
Duna vize folyik csendesen.
Viseld magad szépen, rendesen.
Mert ki magát rosszul viseli,
A következményeit viseli. . .

Egy kis félreértés
Az Abbazia-kávéházban történt. A pincér körüljárja az 

asztalokat, a Neue Freic Pressét keresi.
— 1st die Presse frei? — kérdezi lépten-nyomon.
Az egyik vendég megszólal:
— Nein, die Presse ist nicht frei.
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— Tudod-e, öcsém, hogy lehet kákán csomót keresni?
— Nem én, bátyám.
— Hát úgy, hogy az ember elad egy szekérre való kákát, aztán jó csomót keres rajta.
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T u d h a to d  m á r  M in d e n h a tó , 
M i v a n  a zo n  s ir n iv a íó f

H o g y  jó s z á g u n k  ott déléig  et 
V alaho l a z  O lt, Z s il m e lle tt .

Kávéházi ablak Kedves Borsszem Jankó!
Kávéházi ablak:
Ottan ülni jó;
Mig a s z ív  rugalmas, 
Ifjú és bohó.
Álmokat vetít rád 
A tükörüveg;
S téli fákon nyílnak 
Tavaszi rügyek.
Hát még a sok szép nő, 
Aki arra jár.
A sok kandi szőke 
S barnahaju lá n y ...

Nézni a kis szoknyák 
Libbenéseit.
Húsos, apró lábak 
Csöpp lépéseit.
Ringó kis csípőket. 
Reszkető kebelt, 
Amiket az ember 
El sosem felejt.
S szőke május hóban 
Vágyni csók után 
Egy kis kávéházban 
Odakint Budán...

Aki betekintget 
Kacéran feléd,
S esküszöl, hogy máris 
Szerelmes beléd.

Reggel, délben, este 
Ülni tétlenül 
Kávéházi ablak 
Üvegén belül. . .

Ily szép panoráma 
Nincs seholse más.
Kávéházi ablak,
Édes álmodás...

Somlyó Zoltán

Tempóra mutantur...
Az egyszeri ember egyszer bement egy jónevü ékszerész

hez és így szólt:
— Nézze, ékszerész úr, van nekem egy régi masszív 

aranyóra-láncom. Ez már nem divatos, hát szeretnék belőle 
egy új láncot csináltatni, könnyüt, filigránt, amilyen most divat. 
Meg tudná nekem mondani, hogy milyen új lánc kerülne ki a 
régi láncból?

Az ékszerész a fejét csóválja:
— Honnét az ördögből tudnám, kérem, mikor a régit sem 

ismerem!
*

Ettől a régi históriától függetlenül eszembe jut, hogy 
Wagner Károly képviselő urat, — aki egy nemzetgyűlési föl- 
szólalásával, mely elnöki törvényes tilalom folytán már a 
kezdetnél befejeződött, nyilvánosan bebizonyította, hogy .,a 
régit sem ismeri*4, — a nemzetgyűlés beválasztotta az új 
házszabályt előkészítő bizottságba. És a képviselő úr még a 
fejét sem csóválta. Ügy látszik, már ő sem csodálkozik az 
ilyesmiken. . .

A keresztény nemzeti egyesülés és a kisgazdapárt közül 
tudvalevőleg mindakettő szerette volna megszerezni a több
séget, de egyiknek sem sikerült. Még most is reménykedik 
mindkét párt, hogy ha sem a választásokon, sem a pótválasz
tásokon nem is sikerült, de valamilyen módop mégis sikerülni 
fog a másik fölé kerekednie.

Behatóan megvizsgáltam ezt a kérdést, tárgyaltam politi
kusokkal, mérlegeltem a lehetőségeket és azt állapítom meg, 
hogy a fölülkerekedésre a keresztény nemzeti egyesülésnek 
van alaposabb kilátása, mert éleselméjű és a jövőbe is látó 
emberek valószínűnek tartják, hogy a kisgazdapárt tagjai 
közül, mivel nem jártasak Pesten s a pesti forgalomban, 
néhány héten belül 5—6 okvetlenül a villamos áldozatául esik, 
— ami által a kívánt arány automatikusan be fog állani. Tisz
telettel Valaki, aki a vesékbe lát.

------ • --------

Eltépték tölünk . . .
Eltépték tőlünk drága véreinket,
De szivükhöz rablókezük nem é r t. . .
Csillagtüzeknél titkos éjszakán majd 
Hívják Hadúrt s várják Csaba vezért.

Elorozták a legszebb földjeinket,
De birtokunk még ős-szüz Hortobágy . . .
Magyar dicsőség fényes délibábja 
Lelkűnkkel ott majd játszadoz tovább.

Elszedték oly sok hires városunkat,
De Budavár áll rendületlenül. . .
Föltárnád Mátyás s a magyar igazság 
Diadallal négy táj felé repül.

Elvették annyi kedves dús folyónkat.
De a miénk maradt Dunánk, T iszánk...
Vigyázzanak! Árjuk kicsap s ledönt majd 
Minden határt, mit ők szabtak miránk.

Bilincsbe verték szent Kárpátjainkat,
De nem verhették ormaik sze lé t...
Reszkessenek ! Orkánná nő az egyszer 
S haragja szórja őket szerteszét. .

Szamolányi Gyula
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A la p o s  o k

—■ Mongya, komámuram, nem lehetne ezt a bódét kimérni tüzelőnek? 
— Nem ám, komámasszony ! Mert akkor mi lenne bezárva ?

Kefét ettem
A munkakerülészeti minisztériumban voltam alkalmazva, 

tetszik tudni, a kivándorló osztályon, az én reszortom volt az 
amerikázás. De ebből, sajnos, nem tudtam megélni. Egész 
nap a fejem rágtam, nem lévén más betevő falatom. Már az 
egész hajat lerágtam róla, mikor is egy őrült és groteszk 
ötletem támadt. Bementem a főnökömhöz s így szóltam:

— Főnök úr, alázattal kérném alázatosan, legyen oly 
kegyes odahatni, miszerint fizetésem emeltetése által meg
élhetésem biztosithatása lehetővé tétetnék.

A főnök úr kegyesen rám nézett, aztán Öméltóságából ki
kelve rámorditott:

— Szerencsétlen, kefét evett maga, hogy ilyen kívánalma
kat hangoztat most, amikor a szegény állam olyan koldus 
lett, hogy még rongyos száz milliót sem képes kiadni 
propaganda-célokra?! Mondja őszintén, barátom, kefét evett 
maga?!

— Azt nem, főnök űr — mondtam. — De ez mindenesetre 
elsőrangú tipp. Milyen kézenfekvő, sőt kézben lévő pucolás 
alkalmából a kefe s még sem jutott eddig eszembe!

Hazamentem s ebédre bevágtam a sárkefét. Nagyszerűen 
Ízlett. Másnapra hatása is volt: kopasz fejemen hatalmas 
sárkefeszerü haj nőtt. Aznap reggel kipucoltam a ruhámat, 
rendbehoztam bajuszomat s mindkét keiét beebédeltem. 
Harmadnapra a spórhert-kefe jutott vasporral és krémkörités- 
sel. Negyednapra kalap- és fogkefe ugyanolyan porral. Ötöd- 
napra padlókefe ízletes viaszkkal. Hatodnapra már csak a part
vis egy kupicára való seprűvel, de ez már nagyon csikarta a 
torkomat, de azért lehajtottam. Egy hét alatt egész kefe- és 
söprűkészletem elfogyasztottam.

Még öt nap volt hátra elsejéig, rémesen kétségbe voltam 
esve. Hogy szerzem meg ez öt napra a mindennapi betevő 
kefémet?

A házban kölcsönkértem keféket, hogy elsején megadom. 
A kávéházban a ruhatárostól ruhakefét, a barátaimtól bajusz
kefét kértem kölcsön. Elsején megadom. Ugyanitt rendeltem 
két seprűt sacharinnal, mikor nem hozták, a sarokból ellop

tam s otthon ezt is megettem. Kölcsönkértem az utcaseprő
től a seprőjét. Hogy mire nem vitt az éhség! A kenyeret 
vettem ki a szegény ember kezéből s én ettem meg. A bor
bélyt leütöttem s három hajkeféjét elloptam. Nagyon finomak, 
pikáns brillantinízűek voltak. Ettem, mint egy kefekötő.

Elsején rohantam egy kefeboltba élelmiszerért. Szent isten! 
Egész havi fizetésemért csak egy fogamra való fogkefét 
tudtam venni. Szerkesztő úr, kérem, az éhínség szélén állok, 
legyen szíves, küldje el e cikk kefelevonatát lehetőleg öt 
példányban. Elsején megadom. Cardmy

---------- O----------

Gyenge az albán, urak!
Egyszer volt egy ember, Ernke e.ött szépen 
Szakalla volt kender. Kibérelt egy helyet.
Mit gondolt magába? Szakállát eladta
Szakállát levágta. Gyenge albán helyett.

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

Házassági akadály
Az egyszeri fiatalember jegyben járt egy lánnyal. A partie 

azonban váratlanul visszament. Megkérdezték az egyszeri
fiatalembert, hogy miért ábrándult ki a menyasszonyából?

— Nem ábrándultam ki! — felelte a fiatalember. — Sőt Rá
jöttem, hogy az isten direkt nekem teremtette. A menyasszo
nyom a párom volt elejétől fogva. Olyan egyformák vagyunk, 
mint egy pár cipő. Én azt szeretem, amit ő szeret, ő azt 
szereti, amit én szeretek. És éppen ezért nem vehetem fele
ségül. Mert — mondjuk: mi lenne, ha liba lenne ebédre? Hogy 
ennék a libából én is egy egész májat meg ő is? Lehetetlen
ség. Szegény vagyok, mint a templom egere. Mit tehetek? 
Lemondok róla. Az egyformák ikernek valók, de házaspárnak: 
nem. Ez az egész. *

Talán a keresztény nemzeti egyesülés pártja is azért nem 
köthet házasságot a kisgazdapárttal, mert az egyforma elv 
házassági akadály?
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lebélyegzik, nem bélyegzik, lebélyegzik. .  .*
Hajnalban kilenc órakor lihegve rontott be szobámba a ba

rátom.
— Még nem is tudod? — kiáltá fuldokolva. — Egészen biztos 

forrás. Lebélyegzik ! Jövő hétfőn délelőtt pont tízkor f
— És ez holtbiztos? — kérdeztem, ágyamból kiugorva.
— Na hallod ? — mondta sértődötten és elrohant.
Nagyon megijedtem, gyorsan felöltöztem, magamhoz vettem

összes vagyonomat, melyet mindaddig óvatosan őriztem Író
asztalom fiókjában és elrohantam. Elhatároztam, hogy idegen 
valutába fogom fektetni. Veszek érte frankot, vagy társulok 
tőkéssel és veszünk érte közösbe dollárt, vagy maravédit, 
vagy bánomisénmit, csak idegent. Azt nem bélyegzik le. 
Útközben eszembe jutott, hogy illenék barátomat, Aladárt is 
figyelmeztetni. Fölrohantam hát hozzá egy percre, hajnali 
iéltízkor, és fölriasztva álmából, fuldokolva kiáltottam:

— Hallottad? Lebélyegzik. j
— Biztos? — kérdezte Aladár.
- -  Na hallod? — feleltem sértődötten.
Aladár nyugodtan odalépett a telefonhoz. Fölhívott vala

kit, beszélt vele, azután megvetően mosolygott:
— No? Mit szólsz hozzá? Nem bélyegzik le!
— Nem? — kérdeztem és elhittem, mert hiszen ennél biz

tosabb forrás csak nem kell, és megnyugodva indultam vissza, 
hazafelé.

De az úton találkoztam egy ismerősömmel és szóbahoztam 
előtte a dolgot. Ismerősöm azt mondta:

— No, majd én megmondom. Lebélyegzik ugyan, de nem 
bélyegzik le, mert az 1—1000 szériát nem bélyegzik le, az 
1001—1529-ig lebélyegzik, aztán megint nem bélyegzik le, 
aztán. . .

— Micsoda? — mondta egy másik ismerősöm. Hogy széria 
szerint? Ki mondta ezt a marhaságot magának? Lebélyegzik 
ugyan, de nem széria szerint, hanem a pirosat széria szerint, 
a zöldet nem bélyegzik le, a kéket egy kicsit, harminckét 
százalékkal, de viszont a magas széria-kéket jobban!

— Igazán? — mondtam és megköszöntem neki.
Aztán elmentem egy tőzsdetanácsos ismerősömhöz és elő

adtam neki, miszerint tudomásom van róla, hogy részben 
lebélyegzik, de viszont részben nem, és elővettem a vagyo
nomat és megkértem, válassza ki, melyiket tartsam meg és 
melyikért vegyek idegen valutát. A tőzsdetanácsos így felelt:

— Nem bélyegzik le. De ha lebélyegzik, akkor se törődjön 
vele. Mert vagy nem bélyegzik le, akkor nem bélyegzik le, 
vagy lebélyegzik, akkor lebélyegzik ugyan, de akkor viszont 
javul a valutánk, minek következtében lemennek az árak.

Félóráig prédikált, aztán kérdezte, hogy megértettem-e?
— Meg! — mondtam én.
— Mit értett meg? — kérdezte.
— Azt, — feleltem — hogy vagy lebélyegzik és akkor 

lebélyegzik, vagy nem bélyegzik le és akkor nem bélyegzik 
le. De én azzal nem törődöm, mert most azonnal megyek a 
Párisi-utcába és megveszem a barátnőmnek a kalapdíszt, 
amire már egy fél éve fáj a foga és így legalább megszaba
dulok végleg a vagyonomtól, de engem többé nem fognak 
gyötörni és ne kínozzanak agyon vele, hogy Iebélyegzik-e, 
vagy nem bélyegzik le. Na! Megértette? Megértette?! Mi?!!

Dühösen zsebrevágtam mind az ötszáz koronámat és ott
hagytam a faképnél. Szilt

0 A tragikus hirtelenséggel elhunyt dr. Szabolcsi Lipót utolsó humoreszkje.

Az E. E. E. tiltakozik
Az alábbi levelet kaptuk:

Hamhamcsiang, február 24.
Kedves Borsszem Jankó! Az „E. E. E." (Emberevők 

Erkölcsnemesitő Egyesülete) a legerélyesebben tiltakozik az 
ellen a rágalmazó hadjárat ellen, mely nemes intenciónk el- 
homályositásával az önök erkölcstelen állatiságát a mi ideális 
embergazdasági életünk erkölcsi nívójára akarja emelni. Til
takozunk az ellen, hogy önök magukat a mi „ember4* nevünk
kel nevezzék. Ez a tiszta és fenkölt név önöket meg nem illeti! 
Önök, különösen az utóbbi időkben, olyan céltalan (itt a hang
súly) anyagpazarlást visznek végbe, hogy azt mi, civilizált 
népek, szó nélkül nem hagyhatjuk. Ne áltassák magukat azzal 
a tévhittel, hogy mi is csak olyan kultúrálatlanok vagyunk, 
mint önök. Ez halálos tévedés! Mi az emberevést céltudatos 
gazdasági szempontok kellő kihasználásával és tekintetbe
vételével hajtjuk végre, amit legjobban az bizonyít, hogy 
kormányunk kulturális kiadásainak nagyrészét az ember
fogyasztási adókból fedezi. Ezzel szemben önök megölik és 
— oh barbár együgyüség! — nem eszik meg egymást. Legye

nek meggyőződve, hogy ha mi olyanok lennénk, mint önök, 
akkor szégyenünkben megennénk magunkat Kövessék nemes 
példánkat mert különben kénytelenek leszünk, kitéve magun
kat szenvedésnek és számtalan veszélynek, fölkeresni önöket 
a rémségek hazájában és mindnyájukat megölve — saját 
barbár szokásuk szerint — egyszerűen földtömésre használni, 
mint a többi szelidebb vadállatokat szokás. Mert ne féljenek: 
nem fog olyan akadni köztünk, aki arra vetemedik, hogy önök 
közül bárkit is eledellé magasztasitson föl. Uraim, mi igazi 
emberevők vagyunk, mi elvből csak embert eszünk! Tiszte
lettel. Csakamdfát Kapdbcmár, az „E. E. E." ügyvezető elnöke.

------- o--------

Egy kis számvetés
1915-ben 4500 koronába került egy vagon papiros. Akkor 

40 fillér volt egy Borsszem Jankó. Ma 300,000 koronába kerül 
egy vagon papiros. Hát mennyiért adhatjuk a Borsszem 
Jankót? Nem 66-Szor drágábban, mint ahogy a papír ára emel
kedett, hanem alig 8-szor drágábban. Vagyis 3 koronáért És 
ebben az ingyen 3 koronában bent van a papíron kívül a drága 
nyomtatás, a klisé, irók és művészek értékes munkája.

Március 1-töl 3 korona egy Borsszem Jankó. Aki félévre 
fizet elő, a legutolsó negyedévi számokat, aki egész évre fizet 
elő, a legutolsó félévi számokat díjtalanul kapja. Az előfizetési 
ár április elsejétől: egész évre 150, félévre 75, negyedévre 
38 korona.

A kiadóhivatal------- O--------

„Visszaállítják a fejadagokat"
Kedves Borsszem Jankó, a múlt héten azt olvastam a 

lapokban, hogy „visszaállítják a fejadagokat4. Egy kicsit gon
dolkoztam a dolgon. Azon tűnődtem ugyanis, hogy vájjon ezt 
a munkát is Báli Mihály fogja-e elvégezni?

valódi egyiptomi, kap
ható C ITY -drogéria, 
IV., Eskü-ét 5. sz. és 
HONVÉD -drogéria, 
I., Attila körút 2. sz.

100 gramm dohányhoz elegendő próbaüveg, ára 15 korona és postaköltség.
kilogramm „ ,  adag, „ 35 ,  * *



BORSSZEM JANKÓ9. szám 9. oldal

Luna
i.

A Hold aranyladik,
Kél égi tengeren 
Csillagtól csillagig.
A fiold bűvös madár, 

kerteken
Fénylön dalolva száll.
A Hold lótuszvirág,
Az él mély csönd-taván 
Mélázó bús világ.
A Hold az éj szive,
Vagy egy nagy könny talán, 
Mellyel lenéz ide.

II.
A Hold arany ladik,
Kél égi tengeren 
Lelkemtől alkadig.
A Hold bűvös madár.
Szép égi kerteken 
Nekünk dalolva száll.
A Hold lótuszvirág, 
Vágyamnak mély taván 
Mélázó bús világ.
A Hold az én szivem, 
Könnyezve éjszakán 
Rádhailik szelíden. sz. gy.

A z  á lla to k  v ilá g á b ó l

— Nem szégyeled magad? A gyermekeid az utcán koldulnak és te eliszod, amit 
azok összekunyorálnak.

— Hallgass ! Ezzel én fenntartom a nyomort, amiből a szegény családom él.

Aki az irodalomért ir
Én vagyok az, kérem. Tudom, hogy ebben sokan kételkednek, 

de már nem sokáig kételkednek, mert be fogom bizonyítani.
A napokban írok a kávéházban és odaül hozzám egy ismerő

söm. Azt mondja, hogy miért irok, hisz abból úgy sem lehet 
megélni. Mondom, hogy az igaz, hogy az Írásból nem lehet meg 
élni, op azonban mégis irok, nekem magasabbrendü irodalmi 
céljaim vannak, én magáért az irodalomért irok.

— Mért nem kereskedik inkább? Mért nem lánckereskedik?
— Nincs bennem üzleti szellem.
— Mért nem vett például két vagon másodpercmutatót olcsón, 

hogy aztán eladja drágán, mi? Pár milliót keresne rajta.
— Nem kellenek a milliók. Imi akarok, írnom muszáj.
— Ha‘már okvetlenül Írni akar, miért ir Magyarországnak ? 

Látja, ha maga okos ember lenne, akkor lefordittatná a müveit 
amerikai nyelvre, nem mondom, hogy éppen sziu-indiánra, hanem 
csak egyszerűen angolra ; -itt egy novelláért kap kétszáz koronát, 
az kétszáz korona; egy könyvért kap háromezer koronát, az 
háromezer korona ; azonban • Amerikában egy könyvért kapna 
háromezer dollárt, azt szépen ide hozná magának a pos'a s ez 
majdnem egy millió korona lenne. Mért nem csinálja ezt?

— Mondom, hogy nincs bennem üzleti szellem, s ezt nem akarják 
az afféle kalmárok elhinni, mint maga. De most már dühbe jöttem, 
most már megharagudtam a Tamásokra, be fogom önzetlensége
met bizonyítani ! Kisérjenek figyelemmel, hogy mit fogok csinálni !

Hogy mit fogok csinálni? Hát juszt is kimegyek Amerikába, 
ott fogok Írni és onnan fogom ide szeretett Magyarországomba 
küldeni a müveimet, a honoráriumokat koronában kapom s a 
koronákat a posta szépen el fogja nekem Amerikába hozni. írok, 
mondjuk, havonként öt novellát, ezzel keresek ezer koronát, ezért 
kapok Amerikában három dollárt, havonként három dollár, szép 
pénz, abból fogok ott élni.

Ajánlom ezt a módszert mindazon magyar Íróknak, akik, úgy 
mint én. önzetlenül, tisztán az irodalmi ambiciótól sarkalva Írják 
halhatatlan műveiket____________

BRILLIÁNST “  í»«w« 24.000 K-ig | 
A R A N YA T  *VS«S*' 28-290 K-ig
mindenkinél magasabb áron vesz : | / A / ! Á  Népszínház - utca 7.
Hivasra házhoz jövök ! w # € \ J w  Telefon ózsef -2-20. |

A veszedelmes étel
— Hát bizony, nagyon finom, de roppant veszedelmes étel 

a hal. Az én anyámnak is egy halszálka okozta a vesztét. 
Megakadt szegénynek egy szálka a torkán, mire jó apám úgy 
vágta hátba, hogy abba a minutumba meghalt.

Nem közölhető 4
— Most már tudom, mért dudál vígan a portugál.
— Mért?
— Mert ő nem spanyol!
* Ez alatt a cím alatt közöljük a hét legrosszabb viccét.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK
Kéziratokat és rajzokat nem küld vissza a szerkesztőség.
A Borsszem Jankó leien számát február 24-én, kedden 

zártuk le. — K—y J—a. 1. (—told) jelzéssel Bechtold Jakab 
Kapitány ir és rajzol a Jankóba. 2. Azonos vele. — M. S. Ügye
sen megverselt ötlethiány. — dorlász. „Az első segély44 című 
jókedvű és eleven. Talán egyszer átgyúrjuk. A másik gyönge. 
A rébuszok# amennyiben jók, régiek. K. L. Priinitiv rajzol- 
mányok. — Augusztus. A hazafias lelkességen kívül alig van 
egyéb érdeme. — B. J. 1920. Talán irtáskor több szerencsével 
jár. — Sz. Gy. A „Kapuzárás44 című vers három utolsó strófája 
javításra szorul. — B. N. E. Csak a kiindulási pont volt jó, de 
azután nem tudott a témával boldogulni. Próbálkozzék még 
egyszer. — Több levélről a jövő számban.

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

Igazgató Vadász Henrik

szállít minden mennyiségben és nagy- 
f a r a j d UUg U Kd l  Ságban a legolcsóbb gyári árak mellett
E ls ő  m a g y a r  m ű p a r a fa d u g ó g y á r .
SZERDAHELYI DEZSŐ *é”d efon !J ó Jcí 6̂ 0.
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Melyik nap az „az egyik" ?
Kedves Borsszem Jankó! A gázgyár tudatta a lapokban, 

bogy a hét egyik napján nincs gáz. Ellenben azt elfelejtette 
tudatni, hogy a hét melyik napja az az egyik. Ez pedig nagy 
baj! Mert az én gázam például túlzott spórolásból, ahelyett, 
hogy — szabályszerűen — a hét egyik napján nem égne, a hét 
egyik napján sem ég. Honnét az ördögből tudjam most már, 
hogy melyik az az egy nap, amelyen nincs gáz, és melyik az 
a hat nap, amelyen — lehetne? Tisztelettel egy pesti bérgúz- 
tulajdonos.

a IeghaWsosaDD íertőflenftőszer, nem mér
gező, hatásában többszörösen felülmúlja a 
szublimátot és karbolt. Gyártja: „Chinoin" 
gyógyszer- és vegyészeti termékek gyára 

r.-t. Uioest.
Á r a  5 . — k o r o n a .

Kapható minden gyógytirban !

KERPEL
Shampon, Arcpouder

a legjobb !
KERPEL-gyógytár, Budapest, V. kerület, Lipót-körut 28.

Perzsa- és szmirnaszőnyegeket
legmagasabb D C M V ÍlV /IT Q  VII., Károly-körűt 9, I. em. 
árban «e.c D C I I I U V I I O ,  Telefonsz. József 115—14.

BRAUN TESTVÉREK R.-T. S K ff f i
e l s ő r a n g ú  COGNAC gyártm ányai

m indenütt kaphatók.

K éprejtvény

A megfejtés jutalma a Borsszem Jankó 1919-re szóló Bolseviké 
naptára. A Borsszem Jankó 2717. (8 ) számában közölt kép- 
rejtvény megfejtése: Ö t ö l - h a t o l

A megfejtők számát és a nyertes nevét a jövő számban közöl
jük. A február 15-iki számban megjelent talány helyes megfejté
sét (nMérlegképes könyvelőu) 294-en küldték be ; nyertes Madáchy 
István tanár (Miskolc, Horváth-utca 15) lett.
V á s á r in k  flyéngyöt, aranyat és min-
rdaallUlV M l l l l l d l l a l )  den ékszert legmagasabb árban.
ADLER ékszerész, Budapest, Király-utca 44.

INTIM KABARÉ aárTTWt
Forgács Rózsi és Abonyl Géza felléptével STELLA MARIS. 
Mészáros Alajos felléptével A CSODAGYEREK. -  NIN TTE, 
énekes bohózat -  A KÉPVISELŐJELÖLT, t r é fa .-A  TILALOMFA,
tréfa.—Konferál Kovács Andor. — Magánszámok: SZEL ESS ELZA, 
Cseresnyés Erzsi, Vlrágh Rózsi, Cseh Iván, SUGAR GYULA.
V asárn ap  délután 2 l/s órákor m érsékelt h elyérak.

Nincs többé drága ruházkodás!
P n n n o r  T p c f u p r p l f n p l  VI., Szondy-u. 23. szám, uraságoktól ru p p e r  Ic M V c í o KIICI levetett férfi- és fiuruha nagyáruházában

1. rendű dpők!
Női boksz, bagaria vagy sevró, fekete, fél, fűzős, francia 
vagy amerikai alakú rövid tej, igen elegáns, párja 560 K.

Pálm ai cipönagyárúház.Terézkörút 29 b

101-2000 hold liiirlokoi
vennék vagy bérelnék hosszabb időre. Aján
latokat a birtok helyének és minőségének megjelö
lésével „M. P.* jeligére e lap kiadóhivatalába kérek.

■ a l f A e n b  bútorozott szobák, üzlethelyiségek, üzle- 
H c l S O H j  tek, házak, telkek, villák forgalmi válla

latnál, Huszár A„ Budapest, V., Zrinyi-utca 1. Telefon 81—08.CARBID-
ACETYLEN.LÁMPÁK

BÁRDI JÓZSEF ...T .
GYAR.UTCA 23.

Amerikai rendszer ez éK- 
szerKeresKedelem terén.
Rendkívül célszerű újítást léptetett életbe 
a kitűnő hírnevű HeUinger Henrik órás 
és ékszerész. A cég magánosoktól bizo
mányba átvesz ékszerárút és műtárgya 
kát, melyeket a legkedvezőbb föltételek  
mellett áruba bocsájt. Ezen újítással úgy 
az eladó, mint a vevő részére nagy elő
nyöket biztoalt. H « l l l n á « r  H e n r i i t ,  
"7., Tűrr litván-a. 9, félem. (Vád-a. sarok),
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REMÉNYI MIHÁLY . A S s S I
hegedűkészitési műterme

Budapest, VI., Király-utca 58/b
SajAt készitményű mesterhegedük, valamint régi fran
cia, német stb. mesterhegedük nagy raktára. Quint- 

______ tiszta hangversenyhúrok. Árjegyzék d íjt a la n .__________

D r. F le s c h -fé le
Leghamarabb 
megszünteti :

CKABOFORM-
I WKENŐCS ÚJBÓL KAPHATÓ.

OTV ART, RÜH ESS EG ET. használható.
10,15 és 30 koronás dobozokban. Bedörzsölés utánra valóSkaboform ára 6 K.

Kapható minden gyógytárban.

Főraktár: T ö r ö k  J .  g y ó g y t á r a ,  K S g f t S S M 1» :

ZSOLDOS Tanintézet
előkészít m agánvizsgákra 

üti., j)ohány-utca 84 =  Telefon 3. 124-47

STELLA SÜTŐPOR
^  a leg jo b b . M indenütt kskapható.

D r. r Ü R E D I
M .  ]R e n d e l é s  

egész nap

féle

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

Van használt hanglemeze? j k
szükség van anyagra a lemezgyártáshoz és fzért 
magas beváltási árakon veszi meg a lemezeket

WAGNER HANGSZERKIRÁLY
Budapest, József-körút I5. Fiók: Ráday-u. I8 S v

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

Ö n n e k  pénzre van szüksége?
m*” náum bkáap h a sz n á lt  fé r f ir u h á k é r t
B A L Z S A M ,  Budapest, VII., Király-utca huszonhárom 'KI

H -  1 / A i n A P Q V  orvos* rendelőjében férfiak és 
u r .  I V M J U M O O Y  nők betegségei szakszerűen 

lí.onf kX.nt n ó i... gyógy irtatnak. Rendelés : dél-
Budapest, jozsef-korüt 2. szám előtt io —4-ig és este 7—s-ig.

Aranyat, platinát brVllI VnsVrt"9  . w  9 S ______________ magasabb árat fizetek.
S P À N N  ékszerész, W esselén yi-u tca 6.

20.000 Acetyl en gyertya
10.000 AcetylenIám pa

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

BÁRDI VILMOS, Budapest,
Rákóczi-út 12. Telefon József 120—22.

V á sá r o lo k  b rilliá n st,
gyöngyöt, aranyat, I g A r r i t l i l i C  á r  A l t  S IN G E R  ékszerész platinát és ezüstöt n U l N D I H í  O l U i l  Rottenbiller-utca 24.

R p S I I S Á M B A l f a l  gyöngyöket, e zü stö t é s  
D r i l l l a l V S O K a l  é k s z e r e k e t  mindenkinél 
drágábban vesz S Z É K E L Y  E M IL ékszerüzlete, B u d ap est, 

K irály-u tca 51. Teréz-tem pl ómmal szemben.
Címre tessék figyelni. Telefon: József 105-35.

h ó c i p ő t  é s  m in d en  g u m m it ja v ít, v u lk a n iz á l

Neumann Géza, Budapest, Ó-utca 51, gyár-u. sarok.

f r á n y á t ,  b r i l l i á n s t ,
J f  gyöngyöt, régiséget, régi arany- é s

^  ezüstpénzt v e s z e k  m agas árban.

Frivaldszky Ferenc, ékszerüzlet, Dohány-utca 90.

Gazdag választékban:
puha gallérok, selyem  
és horgolt nyakkendők

Nyakkendőkéi
Nyakkendők ^SVÖ-UtCa 5 (KlOtild palota)nagyban is. é s  V ., D e á k  F ó r e n O i l t C a  1 4 .  SZo

Bélyeggyűjtők!
mazó „Amatőrök Könyvtára* című

Kiadásunkban megjelenő 
és úgy a Szövetkezet is
mertetését, mint készlet- 
jegyzékünket *s tartal

mazó „Amatőrök Könyvtára* című vállalatunknak első füzetét 
2.50 korona ellenében bérmentve megküldjük. Külföldi újabb 

bevásárlásaink anyaga most van feldolgozás alatt, új áraink mérsékeltek, 
jelenlegi árszabásunk átlagosan Márka =  3 korona. Újdonságaink vétel
kényszer nélkül tekinthetők meg. Amatőrök Forgalmi Szövet
kezete, Budapest, IV., Magyar-utca 1, Kossuth Lajos-u. sarkán.
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Magyar gyerekek H ollandiában

Tenger ellen épít a hollandus falat # Ám e nevezetes művelete alatt 
S  röptében kapja be a besózott halat, Magyar gyereknek is pár ízes falat.

(Réthy László verse nyomán)

A Pesti Uoyd-társulat nyomdája, Budapest. Mária Valéria-utca 12. (Nyomdaigazgató MÁRKUS PÁL.)
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