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A  Duna jegén ...

Bethlen. — Na, ezeket sikerült jégre vinnem . . . Most még csak azt kívánom, hogy az isten adjon' 
nekik egy jó kis meleget . . .
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Búcsú
Isten veled, Ház, nemzetgyűlés Háza;
Isten veletek, ősz és zöld fejek,
Magyar ugarnak sok üres kalásza:
Isten veletek, apósok s vejek.
Dicsők, kiket két év előtt a Hon 
Választott bekötött szemmel, vakon.

Nem, mint a frankok büszke parlamentje. 
Nem volt oly magas színed vonala 
S a brit törvényhozásnak több a rendje,
Mint eszméid gubancolt 
De rend mit ér, mit színvonal ?
Botrányt kíván, botrányért ver szivünk.

Az ég egy kincset ád minden lutzápak 
S az őrzi azt, bár fénye már letűnt: 
Császárról, szól a vert germán fiának 
S míg nyugatibb népeknek végzetük 
Lloyd George-okut és 
Tiéd, hazám, Szabó de Nagyatád.

Zajong és zúg a Gazdapárt határú,
Ah, rég nem hallgat másra a magyar 
S a hősök gondbarázdás homlokára 
A sors friss bogáncskoszorút takar.
Üresen áll a fej, szivünk szorul 
S egy könny beszél holdak nagyságirul.

S egy könny Budárul,melynek várán László 
Sötéten áll, egy bús emlékezet.
Oda, oda immár a nagy odázó,
S u nagy munka, mit szájjal végezett.
Siratja néhány méla hegedős:
Kisköltö Menyhért, Szijj, Hir, Hegedűs.

De áll a Párt, még magasba nőnek 
J\z Uj Barázdán és Hazánk okon 
Szóvirági; erőt ád u merőnek 
Az ökrök mellett a sok elvrokon.
Kezek csattognak, mint a légycsapók, 
fis áll a Párt, s nem vesznek a Szabók.

S nem vesznek el,míg az öreg Kulidnak 
Rejtelmes P.-jén ho pihen, 
Mig emelkedhet ára a buzánuk 
S nő bankóasztag pórok zsebiben.
Magad zsírjában szinte szétfolyó:
Tán mu.tunk képe vagy, oh

Oh. én szeretlek bármilyen alakban.
Szeretlek otthon, ökrid köribe 

I- S' szeretlek égőn középpárti frakkban,
Mit Bethlen ölttet fölibe.
Öltözhetsz följül, mint pesti kazár:
Derékon ami úr a csizmaszár.

fis most isten veled, mentül továbbra, 
Nagyrészt örökre, Párt, isten veled. 
Emlékezeted nem vész itt homályba,
A hálás nép sokáig nem feled.
S ha visszatértek boldogulva. Hon, 
Megboldogulunk mind .

Rim-Eötvös

Az ébredők plakátja
/

1.

Klebelsberg. — Mit? ... Hogy én ezt a plakátot lekaparjam? 
Hiszen nincs benne semmi sértő, semmi izgató. . .  Eszem ágá
ban sincs lekaparni í

II.

(Úgy látszik, erre az esetre gondolt a klasszikus mesemondó, 
amikor a rókáról és a szőlőről irt.)
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Last, not . . . liszt

A legújabb órajelenet
vagy

Parlamentarizmus a fürdőben
Egységes István nemzetgyűlési képviselő szomorúan búcsú

zott a szép dunaparti palotától.
— A viszontlátásra — rebegte inegnatottan, amikor felült 

a 8-as villamosra és az épület körvonalai elmosódtak előtte.
— Az se biztos, hogy jövőre villamosszabadjegyem lesz
morfondírozott magában —, mert az is csak honatyának jár.

Aztán elment a bankettre, szónokolt, közbeszólt és még egy
szer amúgy istenigazában támogatta a kormányt. Hajnalig va
csorázott, ivott nagyokat, aztán kiment sétálni az utcára. Már 
óét óra felé járt az idő s Egységes István elhatározta, hogy 
katzenjammeresen a két évi mutatástól elmegy a fürdőbe.

— Lemosom azt a sok piszkot — mondta magában —, amit 
az ellenzék rámkent ebben a két évben.

Elsőosztályú kádat vett. Kicsit sokalta az árát, meg is 
legyezte a bajusza alatt, milyen kár, hogy a képviselők a für
dőbe nem kapnak szabadjegyet.

Aztán bement a kabiniába és vetkőzni kezdett. Ránézett a 
oiedence fölött lógó órára, pont hét órát mutatott.

— Ezelőtt 12 órával még képviselő voltam. Nagyságos kép
viselő úr. A miniszter szervuszt kiáltott neked a folyosón, — 
gondolta és belevetette magát a jó langyos vízbe.

Kitűnő volt. Ügy érezte magát, mintha a bársonyszékben 
ö‘ne, titkos vágyának emez elérhetetlennek látszó álomképé
ben. A langyos hullámok egészen betakarták, csak a feje lát
szott ki, az az okos fej. amelyhez annyi rágalmat vágtak az 
ellenzéki padokból. Végiggondolta az elmúlt két évet és meg
l e t t  egyetlen nagy parlamenti beszédénél, amelyet a mű
trágyagyárak zsidókézből való elvétele tárgyában tartott 
Emlékezett pontosan a beszédre, azóta is sokszor elol^psta az 
országgyűlési naplóban. Tudta, hol volt a „taps a jobboldalon 
es a középen44, hol volt a „helyeslés a jobboldalon44 és világo
san emlékezett, mint folyt le ama nagyjelentőségű aktus, ami
ről a felületes lapok csak úgy emlékeztek meg, hogy „szónokot 
számosán üdvözlik".

Ábrándozásában erős kopogás zavarta meg.
— Ki az? — kérdezte riadtan.
— Nagyságos úr, tessék öltözni — szólt be egy hang. — Le

telt az óra.
Rápillantott a faliórára. Nyolc óra öt percet mutatott.
— Hogy telik az idő! Akárcsak az a két év!
Kiugrott a vízből. Nagyon kellemetlen érzés volt. Jó volna 

még maradni, gondolta, de az óra alatt ott függött a vész
tábla:

Figyelmeztetjük t. vendégeinket, hogy a 
fürdés, az öltözködést is beleszámítva, leg

följebb egy órát vehet igénybe.
Szomorúan konstatálta, hogy nyolc óra már jóval elmúlott, 

midőn egyszerre hirtelen ötlet villant át az agyán. Föl
állott egy székre és megállította az órát. 8 óra 12 perckor.

-T- Ez alkotmányos eljárás — állapította meg. — Mégis csak 
lehet tanulni egy kis rafiinériát abban a parlamentben.

Megelégedetten ült vissza a jó langyos vízbe. Az óra enge
delmesen és kitartóan mutatta a 8 óra 20 percet. Egységes 
István volt nemzetgyűlési képviselő el volt ragadtatva az ötle
tétől és rezignáltan sóhajtotta magában:

— Hogy az a Gaál Gaszton is miért nem hagyta tegnap
előtt legalább még két évig állni a parlament órá it? !... (s t)

--------o--------
Drága a temetés

A főváros közgyűlésén panaszt emeltek az ellen, hogy a 
városi temetkezési üzem igen megdrágítja a temetéseket. Si- 
pőcz főpolgármester ezért elhatározta, hogy a temetéseknél 
lemond a húsz százalékos vigalmi adóról. A temetkezési üzem 
alkalmazottai borravalót csak akkor fogadhatnak el, hogyha 
ez ellen a halott kifejezett tiltakozást nem jelent be.

Arisztokratától csizmák kaphatók

I
 Ajánlatokat „Minek kell a csizma énnekem, I

mikor én a Gömböst szeretem* jeligére kér. I



4. oldal BORSSZEM JANKÓ 9. szám

A nagy temetés
Hogy folyt le a nemzetgyűlés mennybemenetele?

A zenekar rázendített az utolsó indulóra és a jobboldal 
tömött padsorain a méla gyász lett úrrá. A banda csak húzta:

Kitették a holttestet az udvarra,
Nincsen aki vésés-végig sirassa. . .

Úgy van, nincsen aki sirassa, de elhangzott a gyászbeszéd 
a legméltóbb férfiú szájából. Amilyen volt az élete, olyan lön 
a temetési szertartás. Budavári László, a nagy, mondta a 
búcsúztatót délelőtt kilenctől este hatig. Hangja el-el csuklott. 
Látszott rajta, hogy tudatában van annak, hogy talán a leg
utolsó beszéde eme hattyúdal, amely egyformán meghatja a 
gyászoló közönséget párt-, faj-, felekezet- és nemre való tekin
tet nélkül. A hölgykarzatról zsebkendőt lengettek a szónok 
felé, mire Csontos Imre megjegyezte:

— Ez az a bizonyos Perczel-eset.
A szónok hangja a beszéd végeztét jelezte.
— Mert én csak keresztény lapban nyilatkozom — dörögte, 

mire az ellenzéki hírlapírók karzatáról hangos zokogás hallat
szott

Végre hat óra után befejezte beszédét A gyászoló közön
ségen a megkönnyebbülés moraja vonult végig.

Ezután még több halotti beszéd hangzott el, majd fölolvas
ták a halottkém jelentését amely így szólt:

A halott neve: Nemzetgyűlés.
Apja neve: Friedrich István.
Született: 1920. február 16-án.
A halál oka: Végelgyengütés.
Észrevétel: Senki se vette észre.

Bethlen István és Gaal Gaszton
Tomcsányi P. Vilmos bejelentő

kezelőorvosok

Az ünnepélyes bejelentés után Schlachta Margit mint si
ratóasszony megadta a végtisztességet, hogy a megboldogult
nak még a másvilágon se legyen nyugodalma. A karzat nagy
számú hölgyközönsége szintén szerette volna magának bizto
sítani az utolsó szót és irigykedve néztek a Schlachtára, aki 
beszédével elhomályosította Apponyit és Huszárt

Eközben a képviselők megrendülve állottak a ravatal körül. 
Avarffy Elek orvostudor sóhajtva mondta:

— Meg lehetett volna menteni az életét még hat hónapra. 
Tomcsányi nem ismerte föl a diagnózist. Operative kellett 
volna beleavatkozni.

Patacsy Dénes egyre csak azt hajtogatta:
— Az Isten nyugtassa, szép volt, kár hogy ilyen rövid 

ideig tartott.
Kiss Menyhért mindenáron el akarta szavalni legújabb al

kalmi versét és erről a tervéről csak akkor mondott le, mikor 
Pékár Gyula azzal fenyegetőzött hogy az elhunyt érdemeit 
háromfölvonásos drámában fogja méltatni, amely a Nem
zetiben fog színre kerülni.

— Két kiváló mű egy témával, az egy kicsit sok lenne, — 
mondta a kitűnő költő.

Bethlen István hozzálépett a megtört apához, Friedrich 
Istvánhoz és melegen keblére ölelte:

— Az úr adta, az úr vette ... Ebbe bele kell nyugodnunk. 
Úgy vagyunk ezzel is, mint az általános választójoggal...

— Igen, — vágott közbe Dinich Vidor, a legnagyobb közbe
vágó — az úr adta — és Friedrichre mutatott. — És az úr 
vette el — folytatta, most már Bethlen felé fordulva.

Gaal Gaszton ekkor már megrántotta a halálcsengőt
— Uraim, — mondta — megint sokat beszélünk. Kérem, 

csendben maradni. Az elhunytról vagy jót, vafey semmit.
S ettől kezdve síri csöndben folyt a temetés. Az elhunytról 

senkise szólt többé. ( Stella)-------o---------

Csak ennyit...
(Sanzon)

Én nem akarok finom dáma lenni,
Ne készítsék selyemből a ruhám,
Én nem akarok a korzóra járni.
Sem kávéházba minden délután.
Én nem kívánok finom szeretőket,
Nem kívánok sem autót, sem lovat,
Egy kis szobát csupán s egy kis faágyat 
És abban édes, boldog álmokat.

Én nem akarok cifrán tönkremenni.
Par főm közt élni — zsuppon halni meg.
Én nem akarok semmit, ami másé.
Nem akarok tartozni senkinek.
Én nem kívánok ékszert, drágaságot,
Jöttömre ne csattanjon száz tenyér. —
Az asztalomra zserbót sem kívánok,
Jó lesz nékem a barna rozskenyér.

Én nem akarok pénzér’ csókolózni.
Mint annyi, annyi sok szegény leány.
Én nem akarok címeres fogatban 
Gurulni gazdag ruék oldalán.
Én nem akarok semmit, ami drága.
Szerény, egyszerű szívre vágyom én:
Aki műhelyben gyalul és danolgat —
Egv kékblúzos. derék mesterlegény. . .

_______o ______ Somlyó Zoltán

Töprengés a Király-utcában
— Vájjon vége van-e vagy csak most kezdődik? 

■■■■■■■•■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■•■■■■a*■■■■■■■■■■■•

; MEGJELENT UJ KOTTA \

| Ha elmentél, ne vissza
Î Zenéjét szerezte Választó Közönség.
: Volt nemzetgyűlési tagoknak ajánlva.

■ ■aaaftaaaaai
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A megőrült forgalmiadó-alany
Rémes helyzetben vagyok. Hetek óta nincs állásom, egy 

vasat sem keresek. Hajamat tépem, de nem a magam sorsa, 
hanem a szegény államkincstár miatt, biztosan éhenhal, ha 
nem kapja meg tőlem a napi^betevő forgalmi adóját.

, egy könyvelői állást. Egy Andrássy-úti
a i , u  forgalmi-bejegyzési irodájának főkönyvelője lettem. 
A koldus mellett ülök egy kis sámJin s szorgalmasan jegy

zem a bevett tételeket Fizetésemet a forgalmi adó után 
kapom: egy és fél százalékot, ami nem sok ugyan, de mégis 
napi félliter pattogatott kukoricára rúg. Azért mondom, hogy 
rúg, mert a gyomorban is olyanféle forgalmi mozgásokat szo
kott végezni. Másnap ez után is forgalmi adót jegyeztem be.

Tegnap este, mikor hazamentem, vásároltam magamnak is 
egy főkönyvet, hogy pontosan bevézessem bevételeimet s meg
adjam az államnak azt ami az államé. Igaz, pénzem, nem 
lévén, kénytelen voltam eladni a télikabátomat 500 koronáért, 
hogy lehetőleg vastag főkönyvet vehessek, mert nálam nagy 
forgalomra van kilátás. Egész éjjel dolgoztam a napi kerese
tem forgalmi adójának bevezetésén. Nagyon komplikált szá
mítás: hármas könyvvitel és strazzához is kell ér tent Tudni
illik én a főnököm napi háromszáz adományának forgalmi 
adója utáni egy és félszázaléka után fizetek forgalmi adót 
így, tekintve, hogy főnökömnek sem adnak mindig ugyanolyan 
összeget, külön be kell vezetnem minden adományt, külön- 
külön a forgalmi adónak megfelelő másfél százalékot s ezen 
másfél százalék utáni másfél százalék saját bevétel utáni más
fél százalék forgalmi adót A tegnapi keresetem nem volt sok, 
csak 5 szem pattogatottra tellett mert a pattogatott árát a 
pattogató bácsi fölemelte, hivatkozván arra, hogy neki is for
galmi bejegyző irodát kell fenntartania. Az öt szemből egy 
darabot 15 részre vágtam, mert az államnak Vis-öd jár for
galmi adó fejében. Ezt eltettem a nachtkaszniba, elhatározván, 
hÓgy másnap boy-jal elküldöm az államkincstárnak. Éjjel 
azonban nagyon éhes lettem és megettem a forgalmi adót. Ez 
nem sikkasztás, csak kölcsön, holnap megadom neki. A fő
könyvben már meglehetős nagy tételek vannak. Főként az az 
ötszáz korona bevétel, amit a télikabátomért1 kaptam s amiért 
a főkönyvet vettem.

Ma korán eljöttem a hivatalomból, mert a koldust bekísér
ték a rendőrségre árdrágítás miatt Tudniillik egy úrnak, aki 
csak harminc koronát adott neki, kijelentette, hogy nála 50 a

minimum, mert neki magának is többe van, ami igaz, tekintetbe 
véve, hogy forgalmi adóbejegyző irodájának fentartása va
gyonba kerül Magáért a sámliért amin ülök, 200-at fizetett, 
hát még a könyv, Írószerek, fűtés, világítás, alkalmazott stb. 
Elhiszem szegénynek, hogy ráfizet az üzemre. Hazamentem 
és egész éjjel saját forgalmiadó-főkönyvemet rArideáltam.

Mivel nagyon sok munka van vele, elhatároztam, hogy forgalmi 
adom vezetésére segédkönyvelőt fogadok, nehogy elhanyagol
jam a pattogatottak beszolgáltatását

A segédkönyvelömet magam mellé rendeltem ki, hogy rög
tön vezesse be az én forgalmimat is. Az Andrássy-út sarkán

egész kis irodát rendeztem be neki. Persze ez sok pénzbe ke
rült: eladtam tehát a cipőmet, kabátomat és lakásomról le
léptem, amiért pár száz koronát kaptam.

Nem maradhattam meg állásomban, mert a segédkönyvelőm 
teljesen megbízhatatlan. Magamnak kellett a kezembe vennem 
a dolgot s mivel két forgalmi adó bejegyzése egy embernek 
kicsit sok, inkább kiléptem az állásomból. Lakásom sem lévén, 
éjjel gázlámpák fényénél jegyeztem a forgalmi adómat Egy 
alkalommal -a rendőrségre kerültem, ahol a forgalmi adóval 
védekeztem. Nem hallgattak meg, hanem a Lipótmezőre vittek. 
A főorvos előtt magyarázni kezdtem forgalmi adó-ügyemet. 
Mikor nem értette meg, egyszerre tengelyem körüli többszöri 
forgással próbáltam megvilágítani a dolgot:

— Kérem, én forgalmi adó fejében ...
—- Most már értem, — mondta a főorvos — önnek eggyel 

több kerék forog a fejében.
— Igaz, erről egészen megfeledkeztem.
Azonnal vettem a főkönyvet s ez után is följegyeztem ma

gamnak a forgalmi adót Carámy

Sirató-ének
a nemzetgyűlés bezárása alkalmából
Gyászos zokogással hadd szóljon az ének 
Borús távozásán András Kuna P.-nek, 
Sokorópátkának, Csontosnak, Henczernek,
Végső tisztességén az egész rendszernek.

Hogy zokogva bőgjek, úgy jár most a vágy át.
Egy Szijj Bálint hordjon jövő ősszel trágyát.
Hej pedig eszének magas volt a röpte,
Bölcseségét csak úgy a padlóra köpte.

Be szomorú dolog, hogy el kellett válni.
Ily sok derék ember menjen most kapálni.
Kik voltatok egykor a hon atyja, őre.
Oda tartoztok ti, bizony, legelőre.

Sokorópátkai, eztán gyalog mászol,
Bár magos rangodhoz már sehogyse pászol 
Se az ekeszarva, se pedig a jászol.
Szerénységem zokog, Hungária gyászol k. I.
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N  a g y  taK ar itá s

Egy mozilátogató naplójából
Február 2.

Ma voltam a „Sötétség44 moziban, megnéztem „A fejetlen 
ember44 hetedik részét Nagyon érdekes, izgató film; kár, hogy 
a legérdekesebb jelenetnél félbeszakították és most egy hétig 
kell várnom, amíg megtudhatom: vájjon az őrgróf csakugyan 
azonos-e a táncosnő szobalányának az unokaöccsével, aki két
hetes korában trapézművésznek csapott föl és megszökött a 
vándorcirkusszal. — Holnap a „Kéjgyönyör44 moziba megyek, 
itt adják ugyanis a „Csimpánz menyasszonya44 tizenegyedik 
részét

Február 4.
Most jövök az „Ámor44 moziból, ahol egy csudafilmet lát

tam: „A zöldarcú leány“ -t Nagyszerű fölvételek, elsőrangú 
és egészen eredeti trükkök! Van benne például egy jelenet, 
mikor a repülőgép, melyen a mongol gombostügyáros utazik, 
összeütközik a földalatti villamossal. Szerencsére hősünk nem 
veszti el lélekjelenlétét átugrik a közelben veszteglő hidro- 
plánra és így menekül az őt üldöző messenger-boy-ok elől. 
Hátborzongatóan grandiózus film. Ez volt az első része, kíván
csian várom a többi 27-et. — Holnap „A bárónő papucsa44 
negyedik részét nézem meg, holnapután a „Krokodilus karmai 
között44 kilencedik részét.

Február 8.
Na igen, hát eddig rendben volna a dolog. Hétfőn az „Egy

szemű bandita44 tizennyolcadik része a „Sötétség44 moziban, 
kedden „A víziló szerelme44 huszonharmadik része az „Ámor44 
moziban, szerdán... na igen, ezt még nem tudom, hogy csinál
jam .. .  szerdán a „Kéjgyönyör44 moziba kell mennem a „Csim
pánz menyasszonya44 tizenkettedik részéhez, viszoit ugyan
csak szerdán esedékes „A  fejetlen ember44 nyolcadik része a 
„Sötétség44 moziban, ezt is meg kell néznem, mert szerdán 
adják utoljára. Hogy is kellene ezt csinálni?... Megvan! Az 
egyetlen mód, ahogy az ügyet el lehet intézni, a következő: 
6-tól 8-ig megnézem a „Csimpánz menyasszonyát44, 8-tól 10-ig 
pedig a „Fejetlen ‘^mber44-t, mivel pedig a „Sötétség"-mozi a 
„Kéjgyönyör**-mozitól meglehetősen messze van, 8 órára 
autótaxit rendelek a „Kéjgyönyör4‘-mozi elé, így remélhetőleg 
nem fogok elkésni. Kérdés azonban, tudok-e szabadulni a 
hivatalból 6 órára? Az a piszok Schwarc képes megint rám
sózni valami sürgős munkát és akkor körmölhetek ott hétig 
vagy még tovább is. Ennek nem szabad megtörténnie, a leg
jobb lesz, ha beteget jelentek és nem megyek hivatalba, így 
is fogok tenni.

Február 12.
Rémes. Ilyen pechem is csak nekem lehet. Mikor 8 órakor 

kijöttem a „Kéjgyönyör44 moziból, beültem az autóba és 
dupla taxit Ígértem a soffőmek, ha teljes sebességgel hajt a 
„Sötétség44 mozihoz. A soffőr hajtott is becsületesen, de 
egyszerre csak nagy pukkanás. ..  az autó defektust kap ...

körülnézek másik autó után ...  autó nincs sehol. . .  végre 
nagynehezen kapok egy konflist és ezen folytatom az utam. 
Megérkezem a „Sötétség44 mozihoz, berohanok és látom, 
hogy amitől féltem, bekövetkezett. „A fejetlen ember“ -t már 
lejátszották és én már csak a „Zigotó mint fogkefe44 című 
humoros filmet nézhettem Végig. Rémes, mit fogok most csi
nálni? Honnan tudom meg, hogy az őrgróf azonos-e?

Február 13.
Megvan! A „Sötétség*4 mozi igazgatójától megtudtam, hogy 

„A fejetlen ember44 nyolcadik része most Ramocsaházán van; 
az ottani mozi mutatja be ma és holnap. Az esti vonattal uta
zom Ramocsaházára.

Február 14.
Nem utaztam el. Nem is utazhatom, mert akkor elmulasz

tanám a „Zöldarcú lány44 második részét. Holnap se mehetek, 
mert holnap esedékes a „Krokodilus karmai között44 tizedik 
része. Nem tudom, mit csináljak.

Február 16.
Még mindig nem tudom; mit csináljak? Sürgönyöztem Ra

mocsaházára, visszasürgönyözték, hogy a< film most Tisza- 
lökön van. Mennék Tiszalökre, de nem mehetek „A bárónő 
papucsa44 miatt. Ma adják az ötödik részét. Holnap se mehe
tek. Az „Egyszemű bandita44 tizenkilencedik részét kell meg
néznem.

Február 18.
Mindennek vége. Ma kezdi játszani a „Sötétség44 mozi „A 

fejetlen ember44 kilencedik részét. És én nem láttam a nyolca
dikat. Most mit csináljak? Megnézzem azért a kilencedik részt? 
Megnézném, talán ebből is megtudom: azonos-e az őrgróf? De 
mégse merem megnézni. Mit szól az őrgróf, ha megtudja, hogy 
nem láttam a nyolcadik részt? Aliász

B e r ’s o i r >
G U M M I^ A R O K

ru gan yo s,  
tartós,

anmummiuuui
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Az ördöngős vegyész

Bethlen. — Ezeket az elemeket már betereltem valahogy 

A shimmy-láz
— Képzeld, szegény Jancsit a shimmy-láz annyira meg

viselte, hogy már a lábán sem tud állni.
— Hogy-hogy?
— Mindig a pártner lábán táncol.

a lombikba, de hogy vezetem le a felelőtlen elemeket ? . .

Tengeri betegség
— Igaz, hogy Amerikába akarsz utazni?
— Igen, de nagyon félek a tengeri betegségtől.
— Az semmi. Én már voltam tengeri b"*,g.
— Té? ... Biztosan akkor, amikor olvan sok főtt tengerit

ettél. y

Kedves Borsszem Jankó!
Nem értem, miért mondják, hogy a nemzetgyűlésnek feb

ruár 16-án volt az utolsó ülése. Tévedés. Sajnos, a nemzet
gyűlésnek egyik ülé$e utolsóbb volt, mint a másik.
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Kiegyeztem francia hitelezőmmel
vagy

A shimmy titka

1914 júniusában egyik reimsi pezsgőgyártól 90 napi hitelre 
25 láda pezsgőt vettem. A számla 15,000 frankról szólott. A 
pezsgőt hamar eladogattam, aztán gyorsan' bevonultam, hogy 
a számlát ne kelljen kifizetnem.

A háború elmúltával a reimsi gyár párisi fiskálisa oly szere
tetreméltó leveleket küldözgei'ett, hogy érzékeny szívem meg
esett rajta. Mit volt mit tenni? Egy félig-meddig okos egyez
ség nyélbeütése érdekében, egyéniakciószerűen, kiutaztam 
Parisba. Az ügyvéd úrral nagyon hamar végeztem.

— Oh, — szólt — az ügy igen egyszerű, ön lerizfeti a 15,000 
frankot és kamatait Ha nem, úgy elárvereztetjük és árveré
sen megszerezzük az ön vendéglőjét. Egyébként önnek sokkal 
civilizáltabb megjelenése van, mint amilyent egy magyarról 
föltételeznénk. Mai estélyünkön még egy táncos hiányzik. A 
feleségem meg éppen rajong az exotikumokért. Eljön, úgy-e?

—  Oh, hogyne! — dadogtam meglepetten.
— Nos, akkor számítunk önre. Boulevard Haussmann 15. 

Au revoir!
Megkönnyebbülten távoztam. Elárverezik az én láthatatlan 

vendéglőmet1. Kitűnő megoldás, erre nem is gondoltam.
Elmentem az adott címre. Az estély valóban nagyvilágian 

fényes volt. A hölgyek mind grande toilette-ben pompáztak. 
A házigazda nyomban fölhívott: rajta, shimmyzni! Fülem tö
véig elpirultan vallottam be, hogy nem értek a shimmyhez.

— ön nem tud shimmyzni? — kérdezték tágrameredt sze
mekkel és én megszégvenülten, megshimmysülten bújtam el. 
Senki sem törődött velem. Csak egy öreg, jóságos tekintetű 
úr figyel* reám. Megsajnált, hozzám jött:

— Fiatalember, ön nem tud shimmyzni? — szólt. — Hihe
tetlen, hogy manapság az emberek milyen könnyelműen, 
mennyire vaktában vállalkoznak egy párisi utazásra. Pedig 
ez a tánc végtelen könnyűséggel megtanulható. Elárulom ön
nek a nagy titkot. Ugy-e járt* ön iskolába? Nos, akkor vissza
emlékezhetik azokra a kínos percekre, amikor ki akart kérez- 
kedni, de a tanár úr nem vette észre, vagy nem akarta észre
venni jelentkezését Emlékezzék csak jól vissza azokra a láb-

és derékmozdulatokra, amelyeket ezekben a kritikus percek
ben t'ett.

Visszaemlékeztem. Mentorom folytatta:
— Nos, autoszuggesztió útján képzelje magát* ebbe a hely

zetbe. Végezze leplezetlenül az ennek megfelelő mozdulatokat, 
de akként, hogy azok még véletlenül se egyezzenek meg a 
zene ritmusával, ha ugyan az ön zeneérzéke ebben a muzsi
kában ritmust tud fölfedezni.

Hálatelt szívvel köszöntem meg, de önbizalmam már any- 
nyira elveszítettem, hogy egyedül az autoszuggesztióra nem 
mertem támaszkodni. Az ablakból láttam, hogy szemben van 
a Pharmacie Vicario. Odarohantám s a fölcsengetett patikus
tól egy üveg Hunyady János keserűvizet (Uniadi Zsánosz-t)  
kértem. Az utolsó cseppig kiittam. Visszamenet hármasával 
ugrottam a lépcsőkön. A hazai forrás működni kezdett. Élénk 
mozdulatokkal léptem a szalonba és egyenesen a háziasszonyt 
kértem föl. Shimmym már az első lépéseknél a tetszés moraj
lását váltotta ki. A hölgyek majd szétszedtek. Valamennyien 
velem akartak táncolni. A házigazda hozzám rohant:'

— Kedves barátom, megvallom, ön az est clouja. Társasá
gom el van ragadtatva. De mi az? Csak nem akar komolyan 
távozni? Talán az egyezség miatt? Ugyan, szót sem érdemel! 
ön nem tartozik semmivel, csak a shimmy vei!

— Ügyvéd úr, egy önérzetes magyar nem fogad el ala
mizsnát. Különösen nem, ha jó shimmy-táncos. Én tartozáso
mat az észszerűség határain belül meg akarom fizetni, — felel
tem kellemetlen grimásszal, de önérzetesen.

— Jó, hát fizessen a shimmynél is kevesebbet: 15,000 osz
trák koronát

Beleegyeztem, aztán ész nélkül elrohantam.
Németh Aladár

fizessen elő a Borsszem Jankóra!

Mert harm adszor i az előfizetők résztvesznek rejtvény
pályázatunkon és hetenkint nyolc értékes jutalmat osz
tunk ki köztük;
m ásodszor : aki félévre fizet elő, ingyen kapja a 
SeiFensteiner-adomakönyvet vagy a „Jaj, az a Hege
dűs* című könyvet;
o lő szőr: aki egy évre fizet elő, ingyen kapja a 
„Seiffensteiner Salamon adomái" és „Jaj, az a 
Hegedűs* című illusztrált humoros könyveinket.
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Shim m y k ö zben

— Tudja, Mancika, én már önálló iparos vagyok. A magam lábán járok.
— Na, ezt nem veszem észre.

| I C S O D A B O G A R A K  |

Nem esik messze a „Messe" a misétől
— Beküldetett —

„BÉCSI NEMZETKÖZI MISE

TAVASZI MISE 1922
MÁRCIUS 19-25

MINDENNEMŰ FELVILÁGOSÍTÁSSAL
SZOLGÁL A BÉCSI MISE HIVATAL

BÉCS, VIL, MUSEUMSTRASSE 1 (AUSZTRIA)*

(Csak talán nem azért lett a Afess?-ből mise. mert a derék 
bécsi síberek a sikerült vásár után „m/seberach“ -ot szoktak 
mondani?) — o—

Hölgyek, jelentkezni!
— Beküldetett —

„Felhívás. Férjhezmenendö inteligens hölgyekhez! 1000— 
2000 K-át fölajánlok azon egyénnek, ki részemre 30— 40 év 
közötti urhölgyet ajánl feleségül. Aki 2 holdas szőllő birtoko
mon a tavasszal, lélekemelő szép foglalkozás után tekintélyes 
biztos mellékjövedelemre számithai nagyobb méhészet föl-

V a r g a
KOSSUTH UOOS-UTC/111.

állításával és ennek berendezéséhez társulna. Magánvagyon
nal, önálló üzlettel rendelkező, vagy állandó foglalkozásban 
levő inteligensebb úrhölgyek ajánlatai kéretnek, ki egy jólelkű, 
derék, becsületes, 42 éves inteligens keresztyén emberhez 
óhajtana férjhez menni, valláskülönbség nélkül. Nemes szívű 
hölgyek küldjék fényképes szíves ajánlataikat, vidékről is. 
P .. .  L ___ úr címére (orsz. méh. egyl. tagja) K .. .  (Pestm.V*

Azokkal a t. képviselő urakkal, akik a 
nemzetgyűlés utolsó ülésén azt kiáltották: „Élje
nek az újságírók /*, sajnálattal közlöm, hogy 
elkésett kívánságukat teljesíteni nincs módomban.

SOMOGYI BÉLA f

Színházi hír
Mint halljuk, a budapesti kabarékban szíves viszonzásul

nemzetgyülésezni fognak. (Magyar Tévirati Hiroda.)

Francois
Crêmant Rosé

pezsgő
L eg jo b b

DiDôsÊgben és
kapható ós javítható
N E U M A N N - n á l ,
nifiFBIZB-e. U III. 138-77.
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Olvasóinkhoz !
1 kilogramm

10 üveg
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Sajnos, de való
— Én ismerek egy embert, aki s7nre.>l.odik a nemzetgyűlés 

berekesztése miatt.
— Bolond?
— Dehogy bolond! Humorista.

Mélyen megrendült szívvel jelentjük, hogy drága (éven
ként müliókbi kerülő) halvaszületett, de csak most kiszen
vedett halottunknak,

Nemzetgyűlésnek
élettartamát semmiféle kooperációs beavatkozással nem 
sikerült meghosszabbítanunk. A gyűlés fölfakadt és vére 
elfolyt Drága halottunk feloszlásnak indult holttestét 
már átadtuk a feledésnek.

Gyászoló apa Gyászoló anya
BETHLEN BUDAVÁRI

Barban
Szeretem ezt a fesztelen, őszinte hangot, ami itt járja. 

- Hát persze! Hiszen bárban az igazság!_________________
Ht a farsang! A zene és a tánc ismét elfoglalta trónusát és bevonult az ó 

jókedvű hiveinek kedves birodalmába. Tiatalok élik vidám világukat és az öre
gek — megfiatalodnak. Mindezt a csodás átalakulást a zene varázserejének 
köszönheti az emberiség. A zenének, mely éppen ezért az élet legfontosabb 
egvensúlyozóia. Vajh hányszor tölborulna ez az egyensúly, ha nem volna itt a 
világ legdrágább kincse: a hangulatunkat kiegyenlítő enet Aki tehat tud iát- 
szám valamely hangszeren, az muzsikáljon. -  aki nem tud : tanuljon, ak< pedig 
egyiket sem teszi, menjen azonnal a leg úja b » Shimmy- és egyéb tánclemeze
kért, mely gyönyörű Király Ernő-nótaujdons igokért STERNBERG hangszer- 
gyár .GramophotT-osztályába (VII., Rákóczi-út 60.)

® © SZERKESZTŐI ÜZENETEK

Kéziratokat és rajzokat nem küld vissza a szerkesztősét.
Aki közölhető rébuszt küld, résztvesz a Borsszem Jankó 

heti jutalomdiiainak sorsolásában.
A Borsszem Jankó jelen számát kedden, február 21-én zár

tuk le. — Elek. Kuna P. András mester nevét más formában 
már rébuszba szökkentettük. — H. K. (Pápa.) Sajnos, minda- 
kettő régi. — ród-nö. Mindent beleirt, csak egyet felejtett ki: 
a humort. Idővel talán megjavul. — Tárogatós. Szerényebb 
igényeket kielégít. — S. S. Nem a kiadóhivatalban van a hiba. 
A t. p. rendesen megy. — Hmv. Csak előfizető vehet részt 
heti jutalomdíjaink sorsolásában. Udv! — R. Z. Qyöngéljük.
— R. B. Ebben a közkedvelt — bár már kissé elcsépelt zsá- 
nerben — sokkal, de sokkal elmésebb és mulatságosabb karco
latokat olvashat a B. J. régebbi számaiban. Talán valami mást!
— Áliász. A hosszú hallgatás nem használt. Egy humoreszkjét 
mégis besoroztuk. A kért évfolyamot elküldi a kiadó. — ce. 
Jól pattog. — G. L. Karcolata, bár itt-ott fölcsillan benne a 
humor, még nem üti meg lapunk mértékét, ötletesebbet ké
rünk. — U. J. 1. Nem tetszik gondolni, hogy túlságosan borso
sak? Reméljük, az ön jó dohányának illatos lesz a füstje is. 
2. A lapot útnak indítottuk. — B—y. 1. Ezek még zsenge kí
sérletek; talán megizmosodik toliforgatás közben. 2. Mentali
tás =  gondolkodásmód, fölfogás. A „fajmagyarok44 persze 
irtóznák a jó magyar kifejezéstől. — Többeknek. Nem ele
gendő, ha rejtvényeinket jól oldják meg; Jutalomdíjakaf csak 
előfizetőink kaphatnak. Egyetlen nyeremény fölér negyedévi, 
illetve félévi előfizetéssel. — P. F. C. (Pápa.) Amilyen kompli
kált a megszerkesztése, épp olyan egyszerű a megoldás. — 
Obé. Ugyanezzel a fáradsággal talán mulatságosabb dolgot is 
összeeszkábálhatoft volna. — Több levélről a jövő számban.

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

Kiadótulajdonos: Borsszem Jankó lapkiadó r.-t 
Igazgató: Szekeres Rudolf

EMBER KÜZDJ
AZ INFLUENZA ELLEN

ÉS b íz v a  b íz z á l
A

KÖZGAZDASÁG
A Magyar Őstermelő R.-T. Kron- 

berger Lipót udvari tanácsos elnök
letével megtartott közgyűlése Elek 
Gyu’a vezérigazgató előterjesztésére 
elhatározta, hogy a 9.470,054.14 nyere
ségből 36 korona (18 százalék, tavaly 
11 százalék =  22) fizettessék. Az osz
talék f. hó 20-tól kezdve az intézel fő
pénztáránál ÍV., Széçhenyi-utca 1. sz), 
valamint a Magyar Általános Takarék- 
pénztár R.-T. (V., József-tér 14) fő
pénztáránál kerül kifizetésre. A fel
ügyelő-bizottság új tagjául Győry 
Lóránt ny. minisztert választották meg.

A „Hermes" Magyar Általános 
Váltóüzlef R.-T. közgyűlése az 1920-21. 
üzletévre 20 korona osztalékot állapi- 
tort meg és elhatározta az alaptőke 
fölemelését 10 millióról 50 millió koro 
nára. Minden régi részvényre négy új 
vehető át 1921. jufius 1-től kezdődő 
szelvénnyel, darabonkint 400 korona 
tel quel árfolyamon Határidő március 3.

A Budapesti Iparbank elhatá
rozta az alaptőke emelését 10 millió 
koronáról 20.400,000 koronára. Az elő
vételi jog 2 : l arányban, 250 koronás 
árfolyamon gyakorolható.

O d a  m e n j e n  
,,J azz -B an d a“

W

tánclemezeket venni, 
ahová mindenki megy

W AG  N E R
hangszerárúházába, Budapest I C  Kérjen lemez* 
Vili. kér., J ó z e e f - k S r ú t  m űsort!

Br lllián so k a t,
Székely Emil ékszerüzlete,
Címre teeeék fliyslaL Telefee i Jéxeef

rály -u , 61. 
‘ IMMM ) 

106-35
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Képrejtvények

ii.

A megfejtők között nyolc jutalmul sorsolunk ki. Egy rejtvény 
ijj megfejtése is elég a sorsolásban való részvételhez. Jutalmaink 

a következők:
? 1- egy doboz Floris-csokolúdébonbon.

10 üveg sör. 
gyártmánya

a Polgári Serfőzde ^  
(házhoz szállítva), *

[ , két jutalom kisorsolásában csakis azok vehetnek részt, 
; aK,k a Borsszem Jankóra egész évre fizettek elő.

3. egy kis üveg

£ egy nagy üveg ZoZó kölni viz.
5- két darab P. Márkus Emilia-szánván, 
b egy üveg ..Óceán1 jam, befőtt vagy egy doboz cuk

rozott^ gyümölcs.
 ̂ egy kiló Szent István-malátakávé.

1̂ *51 két pár Berson-gumisarok (férfiaknak és nőknek).
A 3— 8. jutalom kisorsolásában a „Borsszem Jankó“ félévi 

es negyedévi előfizetői vesznek részt.
A Borsszem Jankó 2821. (8.) számában közölt képreitvé- 

nyek megfejtése:
.1 '7>',

I. Karlista II. Fehérpapir
A megfejtők számát és a nyertesek nevét a jövő számban 

főijük. A február 12-iki számban megjelent talány helyes 
Megfejtését („I. Integritás; 11. Szentpétervár4) 125-en küldték 
.3* Nyertesek: 1. AufrUht László (Debrecen, Széchenyi-utca 
. Dr. Berger Andor címén), akinek egy doboz Floris-csoko- 
•^ébonbont; 2. Kasznár Jenő (Budapest, IV., Hajó-utca 8— 10), 
2 Mek 10 üveg Polgári Serfőzdéi sört; 3. Nagy káliéi Casino- 
‘ 'ZVesület ( Nagykálló). amelynek egy kis üveg Hungária Ca- 
s»n° habzóbort; 4. Czifra Ermni (Budapest. X., Mogyoródi-út 

akinek egy nagy üveg ZoZó kölni vizet: 5. Dr. Matu- 
vövszfcy István (Nyíregyháza), akinek két darab P. Márkus 
rítiiiia.jjzappant: 6. Ungváry Lajos (Budapest, L, Krisztina- 
kor*t), akinek egy üveg ,.Oceán“ jam, befőtt vagy egy doboz 
cukrozott gyümölcsöt: 7. Kohn Rozsika (Nagytétény. Dunu- 
*!l.Ca 12), akinek egy kiló Szent István-malátakávét: 8. Bergl 
-andor vezérigazgató (Budapest, VI.. Teréz-körút 9), akinek 
ket^Pár Berson-gumisarkot Küld a kiadóhivatal.

I Mit keres? Háztartási alkalmazottat,
f é r f im u n k á s t ,  női 

munkást, bútort, 
lakást

M e g t a lá l j a  a

FRISS ÚJSÁG
A p r ó h i r d e t é s e ib e n  !

L E L T Á R  E L Ő T T !
Elsőrendű flanell ing ...............................  . 600.—
Csodaszép  horgolt nyakkendő . . . . . . .  180.—

Frakk-ingek, nyakkendők, 
színes ingek, hálóingek a

NYAKKENDŐHÁZBAN
IV., Kigyó-utca 5, (K lotild-palota).

vér- é s  nemi bete
gek ré szé re .

írót Saliam-oltás !
Vendelé* egész nap. R ák ác ii-ú f W .  szám , I. em elet I.

Művészies képkeretek
Kézimunkák szakszerű keretezése

Váradi Bélánál, Budapest, Andrássy-út 43.

1A K
végre m egtudtam , 

hogy

Shimmy, 
Foxtrott, 
One Step
legújabb felvé
telű hanglemez 
nagy választékban 

kapható

Otthon*** Fekete Mihály
g r a m o f o n -  é s  le m e s o s s tá ly á b a n

Budapest, J6zsef-körut9,
ahol I N G Y E N  le m e z u jd o n s iq o k  m ű so ra  kaph ató



Férj. — Mi-i-i ? ... A feleségem cipője négyezer koronába kerül ?
Cipész. — Nagyságos uram, nálam nem szokták nézni azt, amibe kerül, csak azt, ami belekerül.

Családi,
iskolai,
színházi mozit akar?

fo rd u ljo n

Hatschek és Farkashoz
IV., Budapest, Károly-körut 26. szám

aranyai, ezüstöt, ékszert ie*> 
magasabb napi árban veszek 
Schiller, Kecskemeti-n. 11Brilliánst

KABATA CSOKOLÁDÉ VALÓDI
• ti •

FINOM

Szőnyegeket i*
V  TUDUK TIVADAR BZÓayeaJavtté ée tisztítói 
*tM ttI9L Hetidet: IV., Fsreelit tara f i  ml TefefVe 4M t *

rongyosok j| le, 
legmagasabb árakon 

ws«y • • • r é l
t t ln rtH óte leM , 1 , Oeteet- 

. Befkhreere I

VER bőr- és nemi betegségek teljes gyógyításán 
legjobban n .  kJ I T  7 Ő P R hírneves
ajánlható U n  Ifi I I t U L I l  intézete 
BUDAPEST. Vili., JÓZSEF>KORUT S. SZAK.
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MlSHEICSf 
rZY Á C I-U T C A  io

AZ UUVAUBAk

TERNBERG udvari
Rákóczi-út 60, iáját pilitájábai. *  ®

Az összes hangszerek legfinomabb minőség* 
ben. Mesterhegedük legnagyobb választókban. 

Hangszerek javítását szakszerűen végezzük. V id é k re  
sz á llítá so k a t  a l e g p o n t o s a b b a n  e szköz lünk. i

S»S?“ er Zongora-, cimbalom- 
és harm onium -terem , 
Etofon-szalon.
hanglemez-repertoárja. Az összes létező 
Mnmiain-táncnk gramofnnlemezen. Icrltl.

A Pesti Lloyd-társulat nycndája, Budapest, V, Mina VaJeria-utca 12. (Nyomdaigazgató MARKUS PAL.)




