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fl Balaton mellől
Itt vagyok a Balaton déli partján, ahonnét szabad szemmel 

láthatom a Tátikát és behunyt szemmel a sok fíirdőző mámikát. 
Itt vagyok, ahol Kisfaludy Sándor és Eötvös Károly szelleme 
és a pesti kokottokkal lerándult tőzsdeügynökök ezerkoronás 
borravalója lebeg a kékes-zöld vizek fölött. Itt vagyok, ahol 
megtanulhatom a mathematikának azt az alaptételét, mely 
szerint a vizitündérek meztelensége egyenes arányban növek
szik a szárazföldi felöltöztetés költségeivel. Továbbá ez az a 
hely, ahol minden test annyit vészit súlyából, amennyi a 
panzió által kiszorított pénz súlya, ha ugyanis még ezüstben 
lehetne fizetni.

Aki torkig van Pesttel, az idejön. Es jól teszi. Itt hozzájut 
Pest minden kellemetlenségéhez Pest minden kellemetessége 
nélkül. Itt megtalálod a kávéházi szomszédodat, akiről kiderül, 
hogy nem is olyan harcias stratéga és politikus, amilyennek 
ismerted őt, hanem jámbor, kérődző családapa, egy kislánnyal 
és sok nagylánnyal súlyosbítva. A kislány egy kicsit nagyon 
gömbölyű és ha látod térdig érő szoknyáját, negyven esztendő 
vihara villan ki alóla. Képzeld el, felebarátom, minő boldogság 
elmerülni a Balaton látóhatárában, mikor önagysága trikósan 
áll a centrumban. Tapasztalt hajósok mondják, hogy a Balaton 
rejtelmes háborgása és önagysága megjelenése között van 
bizonyos kapcsolat.

A homok, a homok .. : Boldog Somogy, amely annyi port 
termel, hogy a Balaton fövényének mindig van bőséges tarta
léka. Milyen előrelátó itt a hatóság! A falu utcáit nem szabad 
locsolni, mert szükség van minden porszemecskére, amit 
aztán a legolcsóbb szállítóeszköz, a szél juttat el a Balaton 
vizébe. Hogy a falu porának a vízbe való szállítása 
állandó és folyamatos legyen, szünetlenül kocsik járnak 
az utcákon és az okos lovak úgy vannak betanítva, 
hogy lábaikkal' minél több port verjenek föl. A kocsik után 
lompos kutyák futkosnak, akik a porforgalom emelése céljából 
minden házban szerződtetve vannak. Szerény véleményem 
szerint e kutyákhoz még azok a nagy kutyák hiányzanak, akik 
politikai botrányaikkal szintén nagy port vernek föl.

Hátra volna még, hogy a vizisportokról beszéljek. Speciális 
balatoni sport a következő: egy férfi és egy nő jó messzire 
és jó oldalvást bemegy a- vízbe. Mikor azt hiszik, hogy nem 
látják, egymás mellett úszkálnak, majd egyik a másik mögé 
kerül és igen élénk mozdulatokat tesznek a kezükkel. Aki távo
labbról figyeli őket — és ki nem figyeli őket? — azt hinné, 
valami rendkívül érdekes dologról beszélgetnek és merőben 
ellentétes a véleményük, — ezért hadonásznak úgy a karjaik
kal. Csakhogy nem ezt hiszik. Egészen mást hisznek. Néhány 
perc múlva — és ez szenzációs újítás a vizisport terén — a 
szárazon vannak, sőt a férfi_ délután már egészen kint van a 
vízből, mért vonatindulásig nem találkozik a férjjel. A férj 
ugyanis este érkezik Budápestről.

Van még azonkívül itt sok látnivaló. Leleplezni való annál 
kevesebb. Az emberek, különösen a nők, igen okosan, rájöttek, 
hogy ha lepel nélkül jelennek meg, a rosszmájúaknak nem lesz x 
többé mit leleplezni. Hölgyeink dicséretreméltó önmegtagadás
sal takarékoskodnak a kevés vászon-, selyem- és tricot- 
anyaggal, nem lehet semmit a szemükre vetni. Esténkint 
vacsoránál nagyon kényelmetlenül érzik magukat. Föl vannak 
öltözve és erősen megszólják a szemérmetlen kokottakat, akik 
bokán fölül mutogatják a lábukat.

. . .  A Balaton nagyon szép. Mindenki élvezheti egy-két^ 
hétig, igazán nem kell sok hozzá. Nem kell sok. Játékszerrel 
megkeresheted. Sőt játék nélkül is, kényelmesen, nyugodtan, 
izgalmak nélkül, három év alatt. Molnár Jenő

Tüzek
A szeretet mély, tiszta tűz,
Az égből hint ránk sugarat:
Szivünkből bút-éjt visszaűz 
S túl síron csillagunk marad.
Már a barátság földi fény:
Pásztortűz vagy égő kazal,
Melyet gyújt-olt önző igény 
S a vége — füst, fojtó, fanyar.
Pokolból pattant szikraláng 
A gyűlölet a telkeken:
Tűz, mit száz ördög szit akink 
S nem olt száz angyal könnye, nem.

•
S e három tűz együtt: a szerelem.

— ----- r° Számoldnyi Gyula
Reb Menachem Cziszeszbeiszer

szörnyű átkozódúsai
— Ledjél te holálos veszedelembe és 

védelmezze meg tégedet oz ententele!
— O Lengyel Zaltán oreság adjon fül 

tenéked tolálós kérdéseket o türvéngyszék 
elüti!

— Szolgálja tenéked elégtétel janánt, 
hód o Donábul kifogott hollódon nincsen 
semmiféle kölerűszoknok nyoma!

— Vigosztolja tégedet oz o tódat, hód o 
szőlészeti klinikán minden katasztrófa 
nélköl adta élétet 1 ed termeknek o te 
hojodon - lángyod!

— Saksupán angyi kilátásod ledjen 
neked oz olcsó élelmiszerre, omengyi be
lát ásó o kisgozdáknok von!
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Mi lesz a zsidókkal?
f i i .

Előre is j ó t  nevetve, 
Ö ltöznek szép  toa lettbe .

TI.

P a je sz t és k a ftá n t levesznek. 
E gy-kettő re  h ö lgyek  lesznek.

í r .

P a ra g ra fu stó l nem  fé ln ek , 
Láncolásból v ígan  élnek.
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Vegyes
Nem értem, hogyan lehet némely lapnak arculata azt Írni, 

hogy Budapest közbiztonsági állapotai kívánni valót hagynak 
hátra. Ellenkezőleg áll az ügy: közeledünk ama Árpád-házi 
király korszakához, amelyben senki sem nyúlt a máséhoz; 
amikor napokig feküdt bántatlanul egy elveszett arany vagy 
ékszer az utcán. Nálunk például már három napja áll a szemét 
a kapu előtt anélkül, hogy valaki csak hozzá is merne nyúlni.

=)r-
Este, ha lefekszem, eredeti módon oltom el a gyertyát. 

Elkezdek hangosan fölolvasni a Budapesti Közlönyből, ettől 
a gyertya elalszik magától.

*
Egy tanár barátomról, akit én jobban ismerek, mint az 

újságírók, azt irta az egyik lap, hogy nagy jövő vár rá. Véle
ménynyilvánítás helyett hadd meséljem el a következő regét:

Trója városában egészen buta emberek laktak, amiből az 
következik, hogy teljes boldogságban éltek. Azaz mégsem 
voltak teljesen buták, mert annyi eszük volt, hogy okos embert 
nem engedtek a városukba. A tudósok megirigyelték azonban 
a trójaiak nyugalmát és boldogságát, belebujtak egy nagy 
falóba és odatolatták magukat a város fala alá. A trójaiak be

dőltek a tudósok tervének és behúzták a lovat a városba. Ott 
aztán kirohantak a tudósok a lóból és a különféle tudományok 
vakitó fáklyáival fájdalmas és nyugtalan világosságot terjesz
tettek a városban. Azóta az emberek boldogtalanok és nagy 
respektussal viseltetnek a lovak iránt, amennyiben minden 
lóban tudóst sejtenek.

*
A humoristák — higyjék el — a legbecsületesebb emberek. 

Többször ejtettem már el az úton tárcát, csomagot és még 
sohasem láttam egyet sem viszont. Valahányszor azonban a 
szerkesztőségben viccet ejtettem el beszédközben, azt még 
mind viszontláttam a Jankó kővetkező számában.

*

Az emberek egyre panaszkodnak a nagy eipődrágaság miatt. 
Nem értem. Mit szóljon akkor egy százlábú?

#

A teieionos kisasszony annyira belefáradt a téves kapcso
lásokba, hogy nem tudta már este megírni az Ígért levelet, 
hanem elhatározta, hogy reggel egy órával korábban fog föl
kelni, hatra igázitotta az ébresztőt és lefeküdt. A vekker reggel 
hatkor elkezdett csöngetni, ahogy az egy jólnevelt vekkerhez 
illik. A telefonos kisasszony pedig azt mondta: Fiatal, és a 
másik oldalára fordult. Miért? Szokásból. Álmából nem tért 
ugyanis egészen magához és azt hitte, hogy valaki kapcso
lást akar. *

Friedrichék egy bravúros repülője, aki Palesztinába repült, 
hogy kikémlelje a zsidók hadállásait, a napokban tért vissza 
és többek között hirül hozta azt is, hogy a zsidók Palesztinában 
éppen most fejezték be az aratási munkákat, amit fénykép

fölvételekkel is bizonyított. E képeken az is látható, hogy a 
zsidók nem buzakereszteket, hanem buzamógendóvidokat rak
nak a mezőkön.

*
Egy országban nagyon üldözték a tolvajokat, láncosokat 

(természetesen messze az Operencián túl feküdt az az ország!), 
a betörőket, pénzhamisítókat és a többi efajta életmüvészeket. 
Erre ezek szervezkedtek. Midőn 
egy általános razzia alkalmával 
többet letartóztattak közülök, a 
szabadon maradottak követel
ték bajtársaik szabadonbocsá- 
tását, különben sztrájkba lép
nek, mondották. Mindenkineve
tett. És: sztrájkba léptek! Hetek 
múltak el és nem fordult elő 
egy lopás, egy betörés sem.
Már-már arról suttogtak az em
berek, hogy a rendőrséget, mint 
teljesen fölösleges, drága intéz
ményt föl kell oszlatni, hiszen úgy sem lop senki az ország
ban. Ettől & rendőrség megijedt és szabadon engedte a 
foglyokat, amiről széles örömmel számolt be a közönségnek a 
rendőri rovatnak már-már kétségbeesett vezetője.

. . .  ees Endre oda tette vala Beela elee az koronaat és égi 
kardot ees keerdezee imigien, inondvaan:

— Vaalassz! Kit keevaan szíved óhajta: kardot vagi 
koronaat?

Ees Beela mondaa:
— Mondsza Endre: dollaar nintsen? (—told)

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

Kedves Borsszem Jankó!
Vette észre, hogy a Tisza-pörben is az a legfogasabb 

kérdés, ami a külpolitikában: a Lengyel-kérdés?
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Jézus a tengeren
Nagy háborgás dúl a tengeren,
Rút elnyeléssel fenyegető. 
Zeng-dörögve villám nyilak at 
Szikrázik a haragos tető. 
Zsivajognak a bősz hullámok,
Vad vitájuk messzire hallszik 
Es a recsegő Élet-hajóban 
Bánatos, glóriás, szelíd fejjel 
Jézus fáradtan alszik,

Gyilkos szelek szeszélye szerint 
Kereng a hajó körbe-körbe. 
Kíméletlenül hányattatik 
Hullámtoronyról hullám gödörbe. 
Ott táncol a habok tetején,
Hol lefelé, hol fölfelé, 
fis Jézus nyugodtan, mélyen alszik. 
Mert a rémült tanítványok között 

_  Egy sincs, aki f elkölt éné,

Mig a fuldokló hajó ölében 
Jézus fáradtan szendereg,
Lábaitiál sopánkodik a 
Megrémült tanítvány-sereg.
Mélyen alszik, körülötte 
Gyáváskodón ténferegnek,
De nem keltik ö t és nincs aki 
Dorgáló szilárd hangokon 
Parancsoljon a vad szeleknek.

Oh, ti jajgató kishitüekl 
Bibliás szózat száll felétek.
Azt a mély álmú ifjú Istent:
A Könyörilletet, ébresszétek! 
Rázzátok föl! sírjátok fülébe:
,.Oh ébredi, szerelmes Istenünk 
fis ments meg minket!
Mert már mindnyájan 
Elveszünk, elveszünkV*

Szécsi Ferenc

Kedves Sportjankó!

Cérna úr strandtragédiája
____

Hinta szakad, repül Hátán 
És kiköt a Cérna hátán.

V.

Cérna ár a büróból jőve , 
Elrohan a strandfürdőbe.

Jí.

St mert el akar menni élve, 
Úszni ianul a sekélybe. Mig egy sirásó kiássa.

Dicsérje meg a nevemben Karafiáth III,
Jenőt, amiért nem azt csinálja, amit a 
vöbbi sportember, hanem éppen az 
ellenkezőjét. Amíg a többiek politikát 
űznek a sportban, ő szorgalmasan 
sportot űz a politikában. Hipp, hipp, 
hurrá! Tisztelettel egy sportgyerek.

Mindenkit érint%
— Gondolom, Erekyt súlyosan érinti 

a vasúti áremelés.
— Miért? Sokat utazik?
— Állandóan! A zsidókra!

Kedves Borsszem Jankó!
Érdekes, hogy Friedrich kiadása 

mennyire elüt az iskolakönyvek kiadá
sától, pedig lehet belőle is tanulni. Az 
iskolakönyvek kiadása bővített szokott 
lenni, Frledriché ellenben szűkített ki
adás. Tisztelettel egy könyvmoly.

Kövér hölgytől a viz habja 
Cérna urat partra csapja.

VJ.

Tisztaságra kedve szottyan, 
Elég volt már a piszokban. 
Miközben strandfürdőt átkoz, 
Visszatér az ősi kádhoz.

Óvás
Az a fél kilogramm kenyér és egy kiló liszt, melyet a 

tisztelt Ház asztalára helyeztem, nyomtalanul eltűnt. Kérem 
a becsületes megtalálót, juttassa el hozzám, mert nekem is 
szükségem van ennivalóra. Szabó József képviselő.

Augusztusi cukor
A főváros tanácsa közli, hogy az egyesitett élelmezési jegy 

3-as számú szelvényének szopogatási terminusát augusztus 
31-ig meghosszabbította. Az augusztusi 4-es számú szelvényt 
továbbra is számba, azaz szádba venni tilos.
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Októberi ifjak
Két éve lesz októberben,
— így dll a históriába —- 
összeült pár ifjú óriás 
A Hotel Astoriába.

Ittak-ettek és lumpoltak. 
Pezsgő ömlött az asztalon: 
Pezsgő, vér és arany nélkül 
Nem születik forradalom.

Csináltak nagy ramazúrit, 
Milyet ember csak ritkán lát 
S aztán az államtitkárnak 
Benyújtották a nagy számlát.

Kaptak busás vérdiiakat, 
Halásztak a zavarosban.
. . .  Októberi törpe if iák. 
Mennyit fogtok kapni mostan?

--------o----------  Som

Nyílt levél 
Laehne Hugó úrhoz

Oreságod, mint ahodjan 
eztet o Tisza-jilkusságrul szóló 
tudósításokba olvasok, aztat 
mondta 1918. novemberben oz 
ünnél járt forradalmároknak, 
hod most itt von oz ideje 
„szchairét happolni". Mivelhod 
én eztet o kifejezést nem iis- 
rnerek, pedig elég gyártássá-

— Ne búsulj fatter, most már javulni fog a helyz.t.
— Hogy-hogy?
— A közélelmezés ilyen „vass* lesz.

gom von o jiddiscli-deutsch 
nyelvbe, fülkérem oreságodat. 
ledjen olejan szíves, nekem 
szobod óráiba o zsargon-nyelv- 
bül leckéket odni, hód legolább 
olejan tükéletesen oztot todjak, 
mint ed Károlyi-párti volt kü- 
rüszténgy államtitkár. Vadjok 
oz (int megilletű tisztelettel 
Seiffensteiner Solomon.

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

Az egyszeri fiatalember
ről és a profiságról

Az egyszeri fiatalember el
ment a bankárhoz és bejelen
tette neki, hogy elveszi a lányát.
A bankár haragos lett. „Verje 
ki ezt a fejéből, — ordította — * 
mert ha én verem ki, akkor be- 
verés lesz a vége. Az én lányo
mat nem fogja magafelvenni!” 
Az egyszeri fiatalember erre 
nyugodtan megszólalt : „Nem 
érdemes mérgelődni, kedves 
apóskám, hiszen mi már eddig 
is házasok voltunk, csak nem 
mondtuk/*

Az MLSz is haragszik, amiért 
liütteu tagjai profinak készül
nek. De, mit tagadjuk, ők is 
megnyugtathatják azzal, hogy 
„nem érdemes mérgelődni, ők 
már eddig is profik voltak, csak 
uem mondták!4*

Egy Károlyi-forradalmár költségszámlája
1918. október 27-én egy barátomnak 3-szor a fülébe K

súgtam: Éljen Károlyi! — à 1000 kor.......................  5000
Este a lakásomon három katonaszökevénnyel négyszer

elkiáltottuk: Éljen a nemzeti hadsereg! — à 1500 kor. 6000 
Október 28-án megismerkedtem hazánk nagyjaival:

Fényessel, Kérivel, Friedrichhel, Kunfival — à 1000 k. 4000 
Délután a forradalom sikere érdekében lépeseket tet

tem, lépésenkint à 50 kor. (szerény számítással
200 lé p é s ) ..................................................................... 10000

Este Tisza Istvánról a Nemzeti Tanácsban háromszor
jelentettem ki, hogy gazember, — à 1000 kor. . . 3000

Október 29-én fölháborodtam Wekerle hetvenkedő be
széde miatt; forradalmi fölháborodás maximálva 500 
kor. +  Wekerle hetvenkedése =  500X70 . . . .  35000 

Este Károlyival beszéltem, aki ötölt-hatolt; 5 X 6  =  30 . 30000 
Ezenkívül hazafias működési pótlék és kamatveszteség 15000

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

Üj könyv
A könyvpiac szenzációja:
A telefonkönyv megjelent.
Az összes lapok Írnak róla,
E könyv — ah — korszakot jelent.
A könyv mindenhol kapható.
De nem segít ez semmikép,
Ha rosszul kapcsol majd Kató 
S az össz-központi hölgylkék. som

Asszonyok a külpolitikáról
— Alapjában ez a Lloyd George miért akar elválni 

Madametól?
— Azért, drágám, mert féltékeny, mint minden öreg férj 

és haragszik b. nejére, amiért egy deli katonatisztről elisme
rően nyilatkozott!

Politikai kompendium
— Kezdő politikusoknak nélkülözhetetlen —

Kérdés. — Ki lehet képviselő?
Felelet. — Képviselő mindenki lehet. De azért ne bizd el 

magad. Te például nem lehetsz. Én sem. De egyáltalán, miért 
akarsz képviselő lenni? Mi vagy te? Fogorvos?

Kérdés. — Mi az az ülés?
Felelet. — Többféle ülés van. Zenekari zsölye, támlásszék 

síb. Ülés továbbá a huzamos időzés a váci fegyházban. Ülés 
a bak is, de oda kár ülni, mert a taxi ott is csak annyit mutat, 
mintha hátul ülnél.

Kérdés. — Mi az az interpelláció?
Felelet. — Egyes képviselőknek azt a törekvését, hogy 

egyrészt az ellenpártnak kellemetlenkedjenek, másrészt vá- * 
lasztóik előtt hatalmas harcosnak tűnjenek föl, interpellációnak 
mondjuk. Hasonlít a pénzhez, mert kiadják.

Kérdés. — Mi az a mentelmi jog?
Felelet — Mentelmi jog alatt értjük, hogy a képviselőt nem 

szabad sem a nyilt utcán, sem kávéházban, csak úgy inir nix, 
elír nix inzultálni, fölpofozni, hasát fölvágni, lebunkózni stb., 
mint például engem vagy mást, de ha esetleg mégis megtörté
nik, há>t akkor sem keli olyan nagy dolgot csinálni belőle...! 
Ily esetekben vigaszul szolgálhat az illető képviselőnek, hogy 
mentelmi joga meg van sértve. Ellenben, ha bocsánatot kérnek 
tőle, kibékül! Legalább eddig még nem történt meg, hogy csak 
egyetlenegy megsértett mentelmi jog is lovagias elégtételt kö
vetelt volna. —aa—

• ----  o----------

Aki a numerusz klauzuszt a maga hasznára fordítja
Kedves Borsszem Jankó! Nem hiába vagyok egyetemi hall

gató, hallgatok is mindig. Sose nyitom ki a számat, állandóan 
csukva tartom. Remélem is. hogy a csukott szám (numerusz 
klauzusz) alapján bejutok megint az egyetemre. Vagy nem? 
Tisztelettel egy egyetemi hallgató, aki hallgat.
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K ü lpolitika

- Mit gondol, elesik Varsó, vagy nem ?
— Ugyan kérem, hagyjuk ezeket a felekezeti kérdéseket.
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Harci játéKoK SiófoHon ma

Vörös ricsaj a Bakács-téren
Pár héttel ezelőtt föltűnt egy hórihorgas, lajliár-alakú jassz- 

a Bakács-tér keleti részén, a Tompa-utca torkolatánál. A 
vöröshajú Iván volt a legbrutálisabb fickó az összes jasszok 
közül. Ismertük őt s mindnyájan féltünk tőle még a nagy 
bakácstéri muri idejéből. Patzauer pár hónap óta haragban 
volt vele, mert a kölcsönzött golyókat nem akarta vissza
fizetni. A vörös Iván egy napon követet küldött hozzá, aki 
kifejtette, hogy a vörös jasszok — így neveztük el őket — 
hajlandók lennének Patzauerrel goiyó-cserekereskedehni 
összeköttetésbe lépni. Patzauer eleinte kijelentette, hogy nem 
hajlandó ilyen svihákkal szövjetkezni, de mikor meglátta a 
Vörös Lajhár fenyegető husángját, leengedte a hangját é: 
abbahagyta a köpködést is. Híinezni-hámozni kezdett s halo
gatta a tárgyalásokat.

Történt időközben, hogy Patzauer barátjával, Millenrandá- 
val, — a gúnynevet mi adtuk — Összeült s hónapokig el- 
piszmogott az összeharácsolt golyók kiosztásán. A szövetséges 
jasszok mohón kapkodtak a golyók után s többször össze
vesztek rajta. Én minden alkalommal kaptam egy-egy ílemmet 
vagy oldalbarugást, de nem sokat ugráltam, mert reméltem, 
hogy végül is kibékül velem Patzauer s a szövetségeseit 
priigöli el.

Többek között a Szepi és a Pepi egy alkalommal össze
különböztek vele és boszút esküdtek ellene. Titkon paktáltak 
a vörös Ivánnal és vártak az alkalomra, hogy mikor mehetnek 
neki Patzauernek. Szepi többek között cserélt is Ivánnal, úgy 
hog^f átguritott hozzá pár vörös golyót, mire ő több törött 
golyót gurított vissza.

Ékkor rémes esemény történt.
Nagy ricí^ij zaja hallatszott a Tompa-utca felől.
PatzaueréK összekuporodva ültek egy sarokban s épp a 

golyózási szerződés egyes pontjait vitatták meg.
Odanézünk: hát a Vörös Lajhár egy csomó jassz élén 

.hirigöl egy szegény, gyönge kis jasszt, kit magunk között mi 
csak „pólisi“-nak neveztünk. Én rémes haragra gerjedtem s 
ha husángom lett volna, rögtön rárohantam volna a Vörös 
Lajhárra, de hiába kértem Patzauer tői husángot, az egy kéz
legyintéssel intett le.

Hallgass, - mondta — te akarsz kikezdeni vele?
Láttam, hogy Patzauer is be van gyulladva, mert folyton 

átkiabálta neki: Hadd abba rögtön, mert odamegyek! A Vörös

Lajhár balkezével csak bunyózta a szegény jasszt, de eköz
ben sem hagyta abba a vele kezdett tárgyalásokat, mert jobb
kezével élénken gesztikulálva, ordítozott a fülébe.

Nemsokára bőgve jött vissza a kis jassz, hogy megverte 
őt az Iván. Patzauer dühösen ordította:

— Ügy kellett neked, miért kezdtél ki vele!
De a barátja, Millenranda, bátorította a megvert jasszt:
— Eridj oda és add vissza neki! Majd aztán odamegyek 

és segítek én is!
A kis jassz visszament s újból kikezdett vele, de kénytelen 

volt megfutni, mert a Lajhár dühös harci kiáltással ordította: 
— Hirig a vörös!

Különös volt ntfkem a bakácstéri „Hirig a lila!4* kiáltás 
helyett ezt a jelszót hallani s rögtön gondoltam, hogy itt súlyos 
világnézeti különbségek választanak el bennünket a Vörös 
Lajhártól.

Közben Patzauer összeveszett Millenrandával:
Te pedig tartsd a szád, mit uszítod azt a szegény 

srácot! -  és egy hatalmas pofont kent le neki. Pofont pofon 
követett, miközben a két szövetséges jassz belátta, hogy 
mélyreható érdekellentétek miatt a tárgyalásokat egy időre 
föl kell függeszteniük.

Szepi és Pepi egy sarokba bújva markukba röhögtek. 
Aztán Szepi a két pofozkodó szövetséges felé fordulva, gúnyo
san sivitotta*

— Miilen randa dolog, hogy már közietek sincs békesség!
o-------- Cardmy

Jaj de logikus!
Kedves Borsszem Jankó! Sokak furcsának találják, hogy

egyes vezérkarok hivatalos jelentéssel verik vissza az ellen 
séges hadsereget. Pedig ez nem furcsa, nagyon is természetes 
és logikus! Mert nézzük csak, mi az ellenséges hadsereg? Az 
ellenség szemefénye, jól jegyezzük meg: fénye. No, most 
gyerünk tovább. Mi a hivatalos jelentés? A hadi helyzet híi 
tükre, jól jegyezzük meg: tükre. Elég! Aki tudja, hogy. a tükör 
azért tükör, mert visszaveri a fényt, be fogja látni, hogy ter
mészetes és logikus, ha a hivatalos, jelentéssel, mint tükörrel, 
visszaveri az illető vezérkar az ellenséges hadsereget, az em- 
ütett fényt. Elég disznóság, hogy az ellenséges hadsereg a leg
több esetben nem felel meg a logika követelményeinek és ezt 
a logikus és természetes tényt nem veszi tudomásul. Tisztelő 
híve egy logikusan gondolkodó törzsvendég a Lipótmezőről.

Harci játéKoK SiófoHon azelőtt
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Fatum
Kínos hatással van reám,
— Bár nem kívánok sérteni — 
Hogy Lojdzsorzs és a Milerán . 
Nem tudnak egyetérteni.
A két úr konferenciáz,
Egyik nap itt, másik nap ott 
És egyre nö a bolsi-láz,
Mely'Európára átcsapott.

. . . S a  lengyel nép hiába vár 
Segélyt a sorsdöntő csatán,
Mert konferenciázni jár 
A Lojdzsorzs és a Milerán . . .

-----------o-----------som
Nem közölhető

— Ügy látszik, a fölbujtás olyan, 
mint a revolver.

— Miért gondolod? *
— Mert aki nem akar meghalni, az 

másra fogja!

Önálló töprengés
— Vájjon tanu-e Friedrich, vagy 

pedig vértanú?

Kedves Borsszem Jankó!
Budavári honatya 10 pontot állított 

töl végrehajtandónak a zsidókérdésben. 
Mondja, Jankó, képes lesz ezt végre
hajtani a 10 millió magyar, holott Ko
rányi azt mondta, hogy 19 milliárd a 
büdzsé? Tisztelettel egy statiszltkus.

------- o-------
Megfejelt népdal

Fölieié megy a tarifa.
Jól teszi:

Az utas a drágább jegyet 
Megveszi.

Szálljon Is föl minden, ami 
Állami,

Mert nem szabad félúton meg- 
Allan!.

A  danzigi K ik ö tő b en

- No az ántánt végre mégis a hóna alá nyúlt a lengyeleknek. 
— Azóta búsul a lengyel hóna állapotján.

Az árdrágító dinnye Vétkeim
Kedves Borsszem Jankó! A napokban egy szemtelen dinnye 

kikezdett velem. Fikezdett fixirozni s beszuggerálta nekem, 
hogy szeretném megenni őt. Megkérdeztem a kofától, mibe 
kerül és kiszámítottam, hogy 30 koronánál többet nem kell 
adnom érte. De mennyire elrémültem, mikor a dinnye a mér
legen egy pillanat alatt háromszor akkorára nőtt meg s így 
kénytelen voltam 90 koronát leszurkolni érte. Miközben hónom 
alá vettem s haza cipeltem, észrevettem, hogy percről-percre 
kisebb lesz. lgv csapott be a nyomorult! Rögtön szaladtam a 
rendőrségre jelentést tenni, de ekkorára már olyan kicsi lett. 
hogy nem tudom, most milyen módon lehetne kiutalni neki a 
megérdemelt huszonötöt, mert nem fér rá. Tisztelettel C—y.

--------- o—

A vallás
— Ügy látom, a Tisza-pör polgári gyanúsítottjainak egy

forma a vallása.
— Már hogy gondolod?!
— Ügy, hogy mindegyiknek — tagadó!

BR1LLIÁNST 24.000 K d g l
A R A N Y A T grammját  ̂ 2 8 - 2 9 0  K - l g
mindenkinél magasabb áron vesz : U A C A  Népszínház-utca 7. 3

Fgy barátom, akinek kedves kis felesége van, meghívott hol
napra gombalevesre s mivel nagyon kedvelem (a gombalevest 
is), el fogok menni és gombát fogok enni, azért hadd írjam le az 
utolsó gyónás óta elkövetett vétkeimet, hogy lássák, mennyire 
tévedtek azok, akik jóravaló embernek hittek életemben:

1919-ben dinárt kínáltak nekem egyhúszért és én nem 
vettem;

egy barátomnak azt a tanácsot adtam: nősüljön meg. amit 
ö komolyan vett és tényleg megnősült:

a krisztinatéri templom előtt elhaladva, nem emeltem meg 
a kalapomról szóló zálogcédulát;

megkívántam más ökrét, aki a kirakatban lógott, amennyi
ben azt sóhajtottam a hónap vége felé: Beh ió lenne ebből egy 
negyedkiló!

másnak kivántam a feleségemet;
loptam a pénzemet — azt hiszem, mert 180 koronát fizettem 

egy kiló nyerscukorért;
káromkodtam, mert csak fölül volt cukor, míg alul reib- 

szandot találtam;
Tsten nevét hiába vettem, mert a reibszand csak reibszand 

maradt. told)

Kedves Borsszem Jankó!
Igaz az, hogy a botrány azért bottal kezdődik, mert célzás 

akar lenni?
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Profi népdalok
Megy a profi, megy a profi Kanizsára,
Onnan pedig oda, ahol nagy az ára.
Elöl ül a masiniszta,
MLSz szerint az ügy csöppet se tiszta.

*
Pótészt ettem, profi lettem igazán,
Szív nem feled, isten veled, szép hazám!
Tapsol tenyér, de a kenyér többet ér,
Bennem kfn dúl, rögtön indul a szekér.

*

•  Profi lettem, profi, mint az angolok.
Félvilágot vígan bebarangolok.
Két lábammal keresem a kenyerem,
Pénzfogástul kérgesül csak tenyerem.

*
Csak titokban akartam profi lenni,
De nem segit titkolódzás, se semmi,
Profi lettem, sírhat már az MLSz,
fnbelölem amatőr már sose lesz! Br.

Képtelen természetrajz
Kimaradt a nagy Brehmböl

A macska
A macska igen őszinte állat, lia éhes, eszik: ha jóllakott, 

fekszik; ha jól érzi magát, dorombol; ha valami baja van, ke
servesen nyávog. Ez gondolatainak és érzelmeinek oly köz
vetlen kifejezése, amit a képmutató emberek sehogy sem tud
nak megérteni, tehát valami hallatlanul körmönfont ravasz
ságot sejtenek mögötte s ezért azt mondják rá, hogy ravasz. 
Azt hiszik szegény macskáról, hogy ő is olyan, mint a galíciai 
zsidó, akiről a másik galíciai zsidó tudta, hogy Tarnopolba 
utazik s amikor a pályaudvaron megkérdezte tőle, hogy hová 
utazik, az azt felelte, hogy Tarnopolba, így szólt rá: micsoda 
svindli ez már megint, miért mondod te, hogy Tarnopolba 
utazol, mikor csakugyan Tarnopolba utazol!? Az emberek, ma
gukból indulva ki, a macskátóJ is azt kérdezhetnék, hogy: 
miért nyávogsz te. mintha valami ^bajod lenne, mikor 
csakugyan bajod van. Az emberek a macskát ravasznak tart* 
ják. de ez csak azt jelenti, hogy az emberek ravaszok. Semmi 
mást nem jelent ez. még azt sem. hogy például: minél koszo
sabb a malac, annál jobban dörgölődzik. vagy hogy: ha foltos 
is a ruha, az nem szégyen, csak rongyos ne legyen.

A macska kicsiny állat, ami az ember egocentriznmsára 
vall, mert a bolha szerint a macska óriási nagy állat, legalább 
is akkora, mint az ökörnek egy százholdas legelő.

Van házimacska és vadmacska, a vadinaeska jóval nagyobb, 
mint a házimacska, amit igen helytelen természetrajzi szabály
nak tartanak mindazok, akiknek valaha a vadmacskával ügyes
bajos dolguk akadt, például akiknek a vadmacska a nyakukba

s z a n a t ó r i u m
tüdőbetegeknek 

a Magas-Tátrában. 
Magyar szakorvos 
vezetése alatt. Napi 

penzió (hízókúrávai) 60 cseh k o ro n a .  F e lv ilá qo sitá s  (út
levél, beutazási engedély ügyében is) (V .p J ó z s e f - té r  13. (A 
Borsszem Jankó kiadóhivatala ) D. u. 12—1-ig. Telefon 138-05.

ugrott: ezek sokkal helyesebbnek tartanák, ha a vadinaeska 
jóval kisebb lenne, mint a házi macska. Na de még örülhetnek, 
hogy nem az a vasszerkezet ugrott a nyakukba melyet a 
hajósok neveznek vadmacskának.

A macska egérrel táplálkozik, amellyel, mielőtt megeszi, 
úgy játszik, mint Kund Abigél szokott a legénnyel, lia nincs 
egér, akkor persze beéri tejjel, zsemlyével, grizzeNés hússal 
is. lia nagyon keveset adnak a szegény macskának enni, vagy 
ha pláne eleszik előle a zsemlyét és a tejet, akkor elfogy, a 
fogyó holddal sarlóvá hajolva, ami igen kellemetlen.

A macska hasznos állat annyiból, hogy az egereket meg
eszi, sőt a patkányt is megfojtja, de haszontalan annyiból, hogy 
a legyet, szúnyogot, poloskát és konyhasvábot nem eszi meg. 
Hasznosságát csak fokozza az, hogy néha a nyulat is helyet
tesíti a vendéglők asztalán.

A macska karcsú, fess állat, jóképű, kis tompa orra szóra
koztató pöcögetésre igen alkalmas. A bajuszát nem pödri s a 
nősténynek is van bajusza, ami miatt a kanmacska a nőstényt 
minden alkalommal igen beható vizsgálatnak veti alá, hogy 
meggyőződjék róla. vájjon csakugyan nöstény-e.

A macska a nagy macskafélékkel — tigrissel, oroszlánnal, 
jaguárral — rokonságban van, tehát a nagy és hatalmas vadak
nak egyenes leszármazottja, őseire azonban semmiesetre sem 
olyan büszke, mint Szemere Miklós volt Hubára.

A kismacskát cicának hívják, a cicus ellenben egy kis nő, 
akit, ha valami koiniszságot követ ei. szintén macskának szok
tak nevezni, különösen ha elég sovány ehhez a kifejezéshez.

A macskáról azt állítják, hogy bármilyen magasról dobják 
is le, mindig talpra esik. E természettudományi tétel azonban 
még nincsen teljesen megerősítve s ajánlatos lenne, ha az 
ellenőrző kísérleteket lefolytatnák s léghajóról, nyolc kilo
méter magasból dobnának le egyszer egy macskát; a termé
szettudósok foglalkoznak is az eszmével, de a léghajósok, 
akiknek nincs sok érzékük az elméleti tudományok iránt, eddig 
szinte bűnös módon közömbösek voltak e problémával 
szemben. (ni)

SZERKESZTŐI ÜZENETEK
Kéziratokat és rajzokat nem kiild vissza a szerkesztőség.
.4 Borsszem Jankó jelen számát augusztus 17-én, kedden 

zártuk le. — „hota.“ A karcolatait „nem nevettük ki“, — de 
nem is közölhettük. Jobbat kérünk. — m—s. Egyik bevált. — 
G. T. L. Táv verselésre papirhiány miatt nem vagyunk be
rendezve. De különben is rossz a vers. — Flpsz. Ha felelősünk 
nyaralásából visszaérkezik, akkor teljesíteni fogjuk kérését. —- 
K. .1. Ezt a két témát már teljesen kimentettük. — H. E. Bön
gésztünk belőle. — M—y. A rajzok jók. Jönni fognak. — 
10. pont. Igaza van. Köszönjük. — Bojkott. Megszűnt. — 
If|. L. P. Sajnos, gyöngék. -  Főiskolai. Szomorú, de nem tréfa. 
— S. Csak véletlen találkozásról lehet szó. A most küldöttek 
közt nem akadt közölhető. Jobbakat várunk! — Korz. Akadt 
ott még jobb is! — Ant. Küldeménye rokkant. — Több levélről 
a jövő számban. _______

ITY  DROGÉRIA
Budapest, IV., Eskü-út 5. sz.
Kozmetikai különlegességek,droguák, kötszerek, giimml- 
áruk. Fürdőhelyekre és vidékre szétküldés naponta.
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Lesz lakás!
A lakáshivatal 25-ik újjászervezése alkalmával a tiszt

viselők jól sikerült bankettet tartottak. Az elnök tósztjában ki
jelentette, hogy ezentúl minden jogos igényt ki fogunk elégí
teni. A Máv. főműhelyében 1000 lakályos vagont rendeltek 
meg és így sikerülni fog minden hajléktalant elhelyezni. A tár
saság kedélyes hangulatban a reggeli órákig együtt volt, aztán 
mindenki elment jól berendezett lakására.

i A KERTMOZI
(V á ro s lige ti fa so r  é s  A réna-ú t sa rk án )

a legkellemesebb nyári szórakozóhely.
M in den  héten e l s ő r a n g ú  új m űsor.

«% • |  |  • 0  ___ ékszert, aranyát, ezüstöt
I l e  Q  legm aensahb

U I  I l l l Q I l a  napi árban VeSZeiV. 
Hartenstein ékszerész, Rákóczi-út 9. (Pannónia mellett.)

Fájós lábakra készit cipőket
m  GERŐ ADOLF FIA, Budapest, IV., Kossuth Lajos utca 4.

C r a b A P V A e i  «rgyógyitó orvosi 
S f i d a U i  V U 5 1  rendelő intézet
Budapest. VII., Dohány-u. 39. Rend. d. e. Il-L, d. u. 4-7-ig.

frányát, platinát
S P A N N  ékszerész, W esselényi-utca  6*

N in c s  tö b b é  d rá g a  ru h á z k o d á s !
P n n n p r  T p c t v p r p k n p l  Vla* Sz o n d y -u . 23. sz á m , táraságoktól r u p i J C r  l e M V e r e K l i e i  levetett férfi- és fiuruha nagyárűházában

¥-¥ A  ¥  A  A  tanintézet előkészít magán- 
1 1 / vizsgálatokra.  — Szén
szünetben rendes tanítás középiskolai tanulóknak. —
BUDAPEST, VI., Gróf Zichy Jenö-utca 19. szám.

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

Vásárolok brilliánst,
SSSfW SSi horribilis áron œ S Æ Î r t

r  Nádor g X

AmeriKai rendszer az éH- 
izerKeresKedelem terén.
Rendkívül célszerű újítást lépteteti életbe 
a kitűnő hírnevű Hellinger Henrik órás 
és ékszerész. A cég magánosoktól bizo
mányba átvesz ékszerárút és műtárgya
kat, melyeket a legkedvezőbb föltételek 
mellett áruba bocsájt. Ezen újítással úgy 
az eladó, mint a vevó részére nagy elő
nyödet biztosi!. Hellinger Henrik, 
IV., Türr lstván-u.9, félem. ÍVácl-u. sarok).

Képrejtvény

A megfejtés jutalma a Seiffensteiner Salamon adomái című 
könyv. A Borsszem Jankó 2742. (33.) számában közölt kép
rejtvény megfejtése:

Táblabiró
A megfejtők számát és a nyertes nevét a jövő számban kö

zöljük. Az augusztus 8-iki számban megjelent talány helyes 
megfejtését („Képmutató oláh”) 142-en küldték be; nyertes 
Markovits Margit (Budapest, V., Mária Valéria-utca 12) lett.

Szerkesztik : Molnár Jenó es Ber uezsó 
A szerkesztésért felelős : Dr. Molnár Jenő 

Kiadótulajdonos: Borsszem Jankó lapkiadó r.-t. 
igazgató : Vadász Henrik

REMÉNYI MIHÁLY
a Magyar Nemzeti 
Zeneakadémia házi 

hangszerkészítőjének

hegedű készítési m ű te rm e
Budapest, VI., K irá ly-utca  58/b

Saját készitményü mesterhegedük, valamint régi fran
cia, német stb. mesterhegedük nagy raktára. Quint- 
tiszta hangversenyhúrok. Á r je g y z é k  d í j ta la n ._______

& ÇTERNBERG S353%
W  M P  Az összes hangszerek békeidőben választékban!



12. oldal BORSSZEM JANKÓ 34. szánt

ErtH ető

— Nem értem, ez a festő barátod folyton henceg mostanában a kiskorúságával. Mi lelte?
— Biztosan egyéni aukciót akar rendezni !

frányátb r ill ia n st, p la t in á t  mindenkinél magasabb áron vesz
Spiftzer Marce l l  ékszerész,
VII., C sá n y i-u tc a  2. szám . (Klauzál-tér sarok.)

Briliánsokat gg&SftS
K o rn H íill^ P r A rn o lH  B u d a p e st, Vll., W e sse ló n y l-u tc ar v u r i l l l d u ^ c r  M r n u i u  8. szám . Pontos címre tessék {gyein! 1

Ratio
tlUREïïAPAPIR

i i  szórakozás !
]

híres régi évfolyamai 
megrendelhetők a 
k ia d ó h iv a ta lb a n
Az 1914. évf . 60
» 1./15. n 60
n 1916. » 80
» 1917. » 100
n 1918. n. 100
n 1919. n 120

R
■ J H . f  S I jl á ta la k ít , jawit, hozott anyagból legújabb divat | £ l | | f  t i  IV  szerint készít

^  Statter és Biedermann bőrdíszmüárúkészitők
Damjanich-utca 46. — Nagy raktár kész árukban.

M
Kézimunkák szak
szerű keretezése

Váradi Bélá-nál, Budapest, Andrássy-út 43.
űvészies KépKereteK szerű keretezése

B
rilliánsokat és aranyat á r b a n * v e s z  i

SINGER, “T e ré z -k ö rú t  8. 
T e le fo n  5 —80.

M o z i t
ah arberein /e/m  
íillam, mcs//en\j-H<9>
T ? - \ e te ti lenre' F
Kérjen árajánlatot

H ^ C H E K u F A J í i U S
hineilHllOíimÍKil *2(lkÍIZlt‘fl0 f «: 
Bii(l»i|Mvsi Ktiroly Korúi 2 íi*

Am m  a, brilliánst, platinát
l d n r Q t |  le g m a g a sa b b  á ron  vesz  :

POLGÁR ékszerész, VI., Teréz-körút 2.

B rilliánsokat é e &é k e z e p e k e « e bárkhiél
drágábban vesz S Z É K E L Y  E M IL  ékszerüzlete, Budapest,  

K irá ly -u tc a  51. Teréz-templommal szemben.
O lm m  t e t té k  flqye ln l. T e le fo n i  J ó z se f  106-35.

ré g i r o n g y o so k a t  Is»
a legmagasabb árakon 
v e s z  v ag y  c s e r é l

T U D U K  T IV A D A R  sz ö n y e g ja v ltó  é s  t isz tító te lep e*  
n ok -u tca  12 a. Telefon 46—68. Meghívásra házhoz jön.

Szőnyegeket
“  TUDUK TIVADAR szőnveaiai

VI., D a ln o k -

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




