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Izsák legen dája

Bethlen Ábrahám. — Mit röhögsz? Mi van ezen nevetni való?Izsák. — Hogyne nevetnék ! Hát nem tudod, hogy’ történt a bibliában ? . . .
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Aratás
A term eszeinek boltos templomában 
M ár áldozásra harangoz a szel.
V igaszt lelünk m agérlelő csodában  
S  peng a kasza, az éltető acél.
A m ezőkön szorgos hadak sürbgnek,
K iki aratja azt, amit vetett:
Hála K ek ed , ki érőt adsz a rögnek  
S  a rög fiának adsz áj életet.

Van dolga m ost kérg es, kem ény maroknak  
Pacsirtaszótól hangos hajnalon 
É s ked ve támad m unkás m agyaroknak  
K aszapengésen , pacsirtadalon, 
fe le d v e  gondját és fe ledve gyászát 
Vágja a rendet, járja a tagot,
M ert m eghozza s m egérleli kalászát 
A jó  föld , m elybe szórtak jó  magot.

D e fanyar képpel álldogál a gazda,
K» sován y földbe rossz magot vetett:
Kalásza nincs, csak hitvány, törpe gázzá  
S  bizony halált hoz és nem életet.
Aratásának aranya csak talmi,
M ert jó  terntést csak tiszta szin-m ag ád 
S  aki a földet m eg akarja csalni,
Ffizony m ondom , m egcsalja az magát. *

M ihaszna m ost, hogy kesereg ve krá k og ?
Ha nincs búzája, van virága so k :  
A grár-szim bólum , kék búzavirágok  
S  bikaxaditó vörtfs pipacsok.
Ö röm e bennük pukkadásig telhet 
S  m ég munkában láradnia se kell 
S ha épp akar, még bogáncsot is lelhet,
M it pár szam ara vígan lelegel.

A z  ő vetése nem a le g különb itt 
lis  term ésével hombár nem telik ;
Ölhetett kézzel nézheti a többit,
H o g y izzadnak reggeltől esteiig .
S  mig g yű l kepébe m ásoknak kalásza,
Ö t nem izgatja ez a hajcihő  
S  m egvan a maga nagy vigasztalása,
H o g y ár m arad, mert nem dolgozik ö. (ja zig )-------- o--------Ha nincsen . . .Pedkny kapitánynak, a nagy amerikai magyarbarátnak áldásos jótékonysági munkáját a különféle honi szamaritánus egyesületek veszik át.Fájdalmasan sóhajthatunk föl: Ha nincs Pedló, a szamaritánus is jó! — — oKedves Borsszem Jankó!Mikor itt nálunk a rendőrség a felelőtlenek után nyomoz, nem tehetek róla. de mindig jegy gyerekkori emlék jut az eszembe. Az, hogy ki a fogó? Tisztelettel Dr.

- 9--------A telefonmizériákhozFolytonosan szidják a telefont, akarom mondani a „távbeszélőt**. ígérik ugyan a vezetőemberek, hogy majd-majd, de bizony nincs semmi látszatja a javulásnak. Azt javaslom, tegyék meg Rupert Rezsőt telefonigazgatónak. Nincs nála kiiünőbb távbeszélő az egész világon.

A közönséghez
A BO RSSZEM  JA N K Ó , amely mindig utolsónak hárította 

át a közönségre azokat az elviselhetetlen terheket, amelyekkel 
egy illusztrált újság szerkesztése, adminisztrálása és technikai 
előállítása jár. megint abba a — hivatásával ellentétes — szo
morú helyzetbe fut, hogy a lan árának emelését kell be
jelentenie.

A papír, melyre a BO RSSZEM  JAN KÓ-t nyomiák. csak
nem 60V%-al emelkedett a legutóbbi lapáremelés óta. a nyomta
tási költségek is közel ugyanannyival növekedtek, nem szólva 
a klisék folytonos drágulásáról s minden egyéb anyagár és 
munkadij ugrásszerű emelkedéséről.

Kénytelenek vagyunk tehát a BO RSSZEM  JA N KÓ  árát — 
habár csak mérsékelten — emelni: eszerint latiunk ára a jövő  
számtól kezdve példányonként 20 korona lesz,

A BO RSSZEM  JA N KÓ  előfizetési árát — még ennél is 
mérsékeltebben — egész évre 600 koronára, félévre 325 koronára, negyedévre 180 koronára emeltük föl.

Aki a B O RSSZEM  JAN KÓ-ra, ahelyett, hogy példányon
ként vásárolná, egész évre előfizet, 1040 korona helyett 600 koronáért. kapja lapunkat. Olyan kedvezmény ez. aminőt egyet
len illusztrált lap sem nyújt olvasóinak.

-------o-------  A kiadóhivatal
Reb Menachem Cziczeszbeiszer

válogatott átkozódásai— O fierr fűn walfenauer Wolff ore- 
ság gondoskodna o tiéd neveletlen gve- 
rekeidrül o Pedlaw kope/ángy hellett!

— Prubáliál te Berlinbe lenni ed fele* 
lût len elem!— Üt pere molva induljon o tiéd vo
natod és o Rupert képviseld oreság tori
son neked o perronon ed riivid" püle- 
tikoi beszédet!

— Vigosztoljon meg oz o tódat, hód 
o roblúiilkossúg. omit rojtod elküvettek, 
nem roblújilkosság volt. honem kölön 
roblús és kölön iilkossúg!— Jásszkarajenűn ledjél te o kon- 
kurrens kacsmáros!-------- o-—------Ami feltűntFöltűnt Friedrich István mérsékelt beszéde, — Írták a napi- lapok.Nekem más is föltűnt.Ott jártam a Lánchíd tájékán és nem láttam Friedridhet egy üvöltő forradalmi tömeg élén.Ott voltam az Ébredők Egyesületében és nem hallottam Friedrichet dörögni a „nemzetgyilkos** zsidók ellen.iMegíorduItam a Várban és nem láttam egy szakasz román katonát, akik csöndben megvárták, amíg Friedrich elfoglalja a jogforrási széket.Mindez nem tűnt föl eddig?Nem! Mi. szegény magyarok, távollátásban szenvedünk. Ami tegnap történt, azt már nem látjuk. És épp ezért szenvedünk a 

közellátás nfiatt is. _______ o________Jászkarajenői leletNyílik cella-ajtód és most menj, Keö,Üssön he a jogrendbe a mennykő!
------- g-------A főváros közzülléseA főváros ma délután 4 órától hajnalig tartó murit, úgynevezett köz-züllést rendezett. A züllést a polgármester nem tudva megnyitni, ezért Frekit kellett hívni, aki a fúróval rögtön megnyitotta. Ezután a polgármester figyelmeztette a köz- zülési tagokat, hogy lehetőleg parlamentáris hangot használjanak, minek következménye lett, hogy többen hajba kaptak s egymás fülének estek. A züllés hajnalig tartott, mikor is a letépett füleket a tagokkal együtt kisöpörVék.
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A z  Á g y r a já r ó  K é p v is e lő k

* Huszár Károly. — Borzasztó ez a lakásnyomor! Itt nem lehet mást tenni: a züilést megnyitom.
Csevegés a szemtelen szegény emberről 

és a drágaságrólSzemtelenség, kérlek alássan, sőt vérlázitó izgatás ez az ember itt a kávéház terras'za előtt. Nézd csak meg ezt a szemtelen embert: az egész1 maskara egy jól fejlett ádámcsutka, amelyre egy aszott zöldes kabát van akasztva, mint valami fogasra. Azonnal internáltatni kellene a nyomorultat, mert izgat a fennálló társadalmi rend ellen. Barátom, mi itt konszolidációt, gazdasági talpraállitást s egyéb mifenéket emlegetünk s jön ez a nyomorult s fölborit mindent! A gaz kommunista izgató hány hónapig éheztethette magát, amíg elérte, hogy ilyen cérnavékonyságú leit, hogy az *ember megbotránkozik rajta és az országot a külföld előtt kompromittálja. Barátom, nem lehet már birni a szemtelen szegény emberrel, mert nagyon elbizakodott, hogy így-úgy ő a szegény ember, ő dolgozik, meg miegymás. Ki mondta neki, hogy dolgozzék? Én vagy te? Ki törődik az ő privát munkájával? Disznóság, hogy a saját érdekeit annyira előtérbe tolja, amikor az ország olyan nagy bajban van. Barátom, a szegény, lerongyolódott ország koplal s alig lehet juttatni neki egy-két falatot, mert ez a falánk szemtelen szegény ember eleszl előle. Az ország, barátom, a Duna, Tisza, Dráva, Száva, a Lánchíd, meg a Tőzsdepalőfa koplalnak, barátom, mert ez a szemtelen.szegény ember dúslakodik minden jóban. Nem lehet, barátom, a lerongyolódott pénzügyeket rendezni, mert jön a szemtelen szegény ember és mutatja a lyukas cipőjét. Miért nem vesz magának rendes cipőt? Nincs pénze, nagy a drágaság! Folyton ezt emlegeti. De hogy lehet nagy neki a drágaság, ha olyan szerencséje van, hogy nincs Pénze, nem kell vásárolnia! Barátom, az embert* megüti a guta a dühtől, ha bemegy a divatárúshoz s rongyos selyemnyakken-

dőért elkérnek tőle kétezret! Hát ettől a dühtől meg van kímélve a szemtelen szegény ember, nem kell idegeskednie, nyugodtan élhet*, hízhat, hidd meg, az embernek az ma sok pénzt megér, ha szegény és nem lehet kiszipolyozni, az ma egy vagyon. Hát akkor mit ugrál az a szemtelen szegény ember? Amikor megtakarít havonta harmincezer koronát, amibe a megélhetés egy rendes embernek kerül, az, számítsd ki, évente háromszázhatvanezer korona; ennyit spórol meg évente a szemtelen szegény ember és még azt hazudja, hogy nincs vagyona! Ne hidd neki, még a bőre alatt is pénz van, azért olyan sovány, mert' nem fér már hájréteg a bőre alá. A sok szemtelen szegény ember mind gazdag: hisz már Jókai is azt mondta rájuk, hogy gazdag szegények és ránk, hogy szegény gazdagok. Érthetetlen, hova teszi azt a sok pénzt? Biztosan ellumpoljfe, azért olyan sovány, elissza a megtakarított harmincezreket s aztán idejön és izgat a társadalmi rend ellen. A szemtelen szegény ember hízik a gyönyörűségtől, ha megbolygathatja a társadalmi osztályok egyensúlyát; mert ez a nyavalyás telítve van forradalmi hangulattal. Én, ha főkapitány lennék, azonnal internáltatnám a nyavalyást. *Ami. a drágaságot illeti, ha lenne is, akkor is csak a fogyasztó érezné meg. De ez a fogyasztás nem vonatkozik erre a szemtelen szegény emberre, mert ezen már nincs mit fogyasztani, olyan fölháborítóan sovány.Mit gondolsz, barátom, meddig t'űri még az ország, a kormány, az illetökés körök a szemtelen szegény, embér terrorját? Mikor jön már egy olyan erőskezű népjobbléti miniszter, aki összefogatja ezt a sok szemtelen szegény embert s az internáltak táborába helyezi őket, hogy ne zavarják meg az ember jólétér s ne izgassák föl a társadalmat szemtelen sovány- ságukkal? ,  Cardmy
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Képviselőt (polgárt, bárót) Közbenjárót és kijárót. Ülésekre el nem járót.Üzlet miatt jól megjárót Ki nem ismer itt ma már?De egészen új a tipus,Ki föllép — akár a tífusz —S Pestre jutva. — ágyra iár.Hej, mert ritkább itt a szállás. Mint a kormánybiztos-állás. Mandátumhoz jutni semmi. Csak csendőrért kell üzenni S követté lesz a szamár.Ám szobáért ha dörömböz, Nem segíthet rajta Gömbös.S a kijáró — ágyra jár.

Ágyrájáró képviselőkSzörnyen meghat sorsuk engem. Bánatuk mint zászló lengjen Minden honfi szíve csücskén Mucsán és Reszege-Rücskéiu Mert mit ér, ha sasmadár A honatya géniusszá!...Ha nincs fészke, fogy a szusszá S alkotni is — ágyra jár.Most látni, mily fogyatékos Alkotmányunk, noha éposz Zengte hírét ernyedetlen,S rendeletben grófi Bethlen Zárszót irt hozzája már. . .Ö nagyobb tán, mint Periklész, De a követ, bármit is tesz.Mint a jogrend: ágyra jár.

Régi nagyság fénye-multán Ágyrajár itt — vigaszul tán — Nem csupán a honnak atyja. Hanem a hon sok magzatja.Mintha volna rongy betyár: Ágyrajár itt a becsület,Hűség, jellem, szent hevület S Múzsánk, az is ágyra jár.Ágyrajáró honatyáink:Péter, Imre, Pista, Bálint,Nem, nem tarthat így soká ez. Megjósolja ím a vátesz:Lesz helyetek puha. lágy,Piros bársony a huzatja S ha beléül a hon atyja:Éjjel szék és nappal ágy.MOLNÁR JENŐ

nemzetgyűlési képviselő levele Borsszem JankónakTekintetös Szörkesztő Ur! Szöröncsésen fölvergőttem Pestre, oszt szöméjősen is möktisztőtem vóna a Borsszem Jankót, mög a kedves csalárgyát magas látogatásomal, de föl- gyüvetelöm óta még mindig lefoglaltak a hazaffias gondok, mög a# kvártéjkeresés. Mert az a ház, ahun régeben laktam összeomlót, anyira, hogy most még egy ép álapotba levő félreeső héjét se találhatam bene, ahun egy pár napra meghúzhatom vóna magam. Mingyá mögálapitottam, hogy rosszul vót a fundamentum rakva, oszt nem úgy vót mögépitve, mint az egységes párt, akit Betlen kősziklára rákot. De az oszt mög is van rakva jól, oszt büszke vagyok rá,- hogyenek a kősziklának én is egy darabja vagyok még pedig egy értékös darabja, akit a büszke kőszáli zerge érdömösnek tartót, hogy fészket rakjon rá.Nem is gondolná az embör, hogy mire jó ez a kőszikla, ez- előt egy néhány száz ével Mózes fakasztot vizet belüle, most mög Betlen, belőlünk a kisgazda kősziklákbul fakasza az országra a jóllétöt. Észt ugyan könnyen mögtöheti, mert valamit fakasztani csak ónét lőhet ahun van, mán pedig ha valaki a hasamra néz, mögláthatja hogy it oszt ugyancsak van.A kvártéjkeresés oszt nem ment sehogyse mert Pestön

még csak két uccát ismerők, az egyik amejik a keletidül a parlamöntbe vezet, a másik mög aki az álatkertbe. De mög- érközés után még nem möhetem se a parlamentbe se az álatkertbe, mert még nem vófam igazoltatva. De hogy ez mög- történt most mán szabadon járhatok a parlamöntbe is mög az álatkertbe is, mert most mán tugyák pontosan hogy ki vagyok, mög hogy hun van az engöm mögilető hejem.Lakáskeresés közbe anyit őgyelegtem, hogy az egyik rön- dérnek mán gyanús vót a nagy katonaládáinal való tcnför- gésöm, oszt mögkérdözte, nem bomba van-e a ládámba? Hál' mondok néha roban, de azér nem bomba. Mikor oszt láta, hogy nagyobrészt tiszta gatják vanak bene, továb nem kétel- ködöt az általam mögálapitot igasságba. El is vezetőt mingyán a lakáshévatalhon, hogy ot majd kapok lakást, de az ot. ácsorgó embörök ászt tanácsolták, hogy csak akor mönyek bé, ha bisztos hogy 5 év múlva mögént mögválasztanak. Háí mondok ara ugyan nem vöszök mérget, de subickos kefét se ötem, hogy adig várakozak, de a kisgazda társadalomnak mögizenöm, hogy akik öt év múlva föl akarnak lépni képviselőnek, mán most kezdeményözék mög a lépésöket a pesti lakáshévatalnál.Nagy szöröncse ért, hogy kigyüvet* tanálkosztam egy gerófi cimborával, aki folajánlota, hogy amég iakást kaphatok, nála lakhatok az istálóba. Észt nagy kitüntetésnek vötem, mert az ü istálója ojan szép, hogy nálunk még a vizitezoba is kismiska hozá. így osztán mikor igazoltatáskor rákölöt irni a mandátumra hogy hun lakok, nyűgöt lélökel ráírtam hogy: Pesi'ön a geróf urnái, az istálóba. De nem is töröm magam, hogy másik lakást szörözek, mert én egyedül lakni nem szeretők, itt mög a geróf urnák annyi lova mög szarvasmarhája van, hogy az ük társaságukba igazán nem unatkozhatok.Mejhöz hasonló jókat kévánva tisztöltetöm a Borsszem Jankót* egész kedves csalárgyával ögyetemben.Kelt mint fönt, hejben, Kiskutyabagozányban.
Tisztöletel Kisgaz Daniországos nemzetgyüllési képvisellő-------- o--------Vizsgán— Mondd meg nekem, fiam, hol található a márvány?— Nálunk, tanitó úr kérem, az éjjeli szekrényen.
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Bethlen. — Ha addig várok, míg ezeken a köveken túlesap az ár, akkor elindul ugyan ajnalom, de már késő lesz. A malmot is elsodorja. . .Kedves Borsszem Jankó!Annyi javaslatot olvasok a gabonakampány pénzügyi lebonyolítására, hogy már-már kezdek megzavarodni. Pedig egyszerű a megoldás. Rám kell bízni! Ha az én saját kisded Kabonakampányomat le tudom pénzügyileg bonyolítani, akkor az egész országét még inkább. Ez a könnyebb nehézség. Tisztelettel Sony aró Vendel.-----------o ----------Mezőgazdasági töprengés— Vájjon milyen lesz az idei bomba-termés?

Ez vicc?— Nem tudja, hol találkozhattak Friedrich és Bethlen?— De tudom. A Vadőr-utcában.-------- o--------Kedves Borsszem Jankó!Tetszik-e tudni, mi a különbség köztem és a képviselők mandátumai között? Hát a képviselők mandátumait a képviselőházban igazoltatták és helybenhagyták, engem meg az utcán igazoltattak és helybenhagytak. Tisztelettel Byd. Zsy.
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Politika és magánélet— Akták a parlamenti életből —I. NyilatkozatAlulírott beismerem, hogy. a nemzetgyűlés tegnapi ülésén 
Egységes \András képviselőtársam felé azt kiáltottam, hogy „csirkefogó, gazember, hitvány fráter!44, de egyben kijelentem, hogy a fenti kitételt nem Egységes Andrásra, a magánemberre alkalmaztam, hanem Egységes Andrásra, a politikusra. Kép- vilesőtársam személyét illetőleg a legnagyobb elismeréssel és nagyrabecsüléssel viseltetem, Baloldaly János nemzetgyűlési képviselő. II. Jegyzőkönyv,mely fölvétetett 1922. julius 4-ik napján. Jelen vannak Kraké- ler Guidó és Oroszlán Vilmos urak, mint Egységes András úr megbízottjai, és Bajuszy Adolár és Retthenetes Tihamér urak mint Baloldaly János úr megbízottai.Egységes úr megbízottai készséggel elismerik, hogy felük a tegnapi ülésen azt kiáltotta Baloldaly felé: „Hallgasson, maga tolvaj, zsaroló, váltóh^misitó!44, de kijelentik, hogy felük nem akarta Baloldaly úr egyéni becsületét megtámadni. A fenti bűncselekménnyel Egységes úr csak a politikus Baloldaly urat Vádolta meg, nem pedig a magánembert, akinek jellemét nagyra- becsüli. Baloldaly úr megbízottai kijelentik, hogy a fenti nyilatkozatot felük nevében a legteljesebb elégtételnek tekintik s így az ügyet nem kívánják fegyveres útra terelni.Ezzel az ügy a lovagiasság szabályai szerint befejeztetett.Kmf. stb.

Toloncúton— Te, hova kisérnek bennünket?— Azt hiszem, Pestre. Nekem éppen kapóra jön. Erkölcsi tanúnak fogok Jelentkezni Zbona és Danics mellett.
IV. Levél

Nagys. özv. Baloldaly Jánosné őnagyságának, HelybenMélyen tisztelt Nagyságos Asszonyom! Engedje meg, hogy mély gyászában őszinte részvétemmel keressem föl. E komor percben úgy érzem, hogy ezenkívül tartozom néhány elvi kijelentéssel is. A köztem és megboldogult férje között lefolyt legutóbbi politikai affér óta, amelynek kapcsán bordatöréssel hat hétig kórházban feküdtem, — igen meleg barátság fejlődött ki köztem és az elhunyt között. PolitikaUag azonban egyre súlyosabb ellentétek merültek föl közöttünk és ezek az ellentétek adták kezembe a fegyvert is, amely, mint az esti lapokból méltóz- tatott értesülni, nyilt ülésen pár pillanat alatt végzett vele. Ellenfelem, Baloldaly János, a politikus meghalt, de Baloldaly Jánosnak, az embernek emlékezete mindig élni fog! Engedje meg, hogy a temetésen beszéddel áldozzak kegyeletes emlékének. Ebben a beszédben alkalmam fog nyilHi arra is, hogy sajnálkozásomat fejezzem ki afölött, hogy a megboldogultnak ilyen meggondolatlanul megsértettem a mentelmi jogát.Kiváló tisztelettel Egységes András képviselő-------- •--------- (Stella)Izsáki mementó
Kedves Limauer képviselő úr, — még most is föntartja azt a véleményét, hogy amikor Rupert Rezső elsőnek piszkálta meg a kurzus-jogrendet, az rnpertinencia volt? Szíves válaszáért esd egy link Auer. -------- ©--------Kedves Borsszem Jankó!Olvasom, hogy a fővárosé lesz a Margitsziget. Mi lesz a görbeorrú hajókkal? Kint lesznek a vízből, vagy ellenkezőleg? Tisztelettel egy szintál kitett tanító.Olajjal szagtalanított vicceidé— Mondd meg nekem, mi a különbség Kováid és az úgynevezett zöld házikó között?— Mi?IIf. Parlamenti beszéd„ . . .  mert, t. Ház, azt magam is készséggel koncedálom, hogy a vita hevében különböző súlyos tárgyakat vagdostam Egységes András igen tisztelt képviselőtársam felé, sőt azt is elismerem, hogy képviselőtársajriHfik a Ház asztalára letett orvosi bizonyítvány szerinti többrendbeli bordatörése abból származik, hogy képviselőtársunkat az ülésteremből kidobtam. Kijelentem azonban a Ház színe előtt, hogy Egységes András igen tisztelt barátom bordáit mint privátbordákat fölötte becsülöm és így eljárásom csupán csak egy politikai akció jellegével birt. (He

lyeslés az egész Házban:) Egységes András igen tisztelt barátomhoz mint magánemberhez és az ő bordáihoz a legmelegebb szálak fűznek, de Egységes Andrásnak, a politikusnak, a jövőben is ott töröm össze a bordáit, ahol érem. (Zúgó taps a Ház 
minden oldalán.)

— Az, hogy Kováid fest és tisztit, a zöldet pedig festik spiszkit4. -------- o-------------Kedves Borsszem Jankó!Borzasztó, hogy már a sör után is fényűzési adót kell fizetni! Eltöprengek rajta, mennyibe kerül a szegény polgárnak a sör és a sörház, valamint azon is, hogy mennyibe kerül e szegény országnak a Sörház-utca. Tisztelettel Fajtalan Jankó.
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Pedlow elm ent...
A „kis" kapitányt messzire
Kiséri könnyes ária:
Szellők szárnyán hálát üzen
A meggyötört Hungária.
Világon. óceánokon
A magyar bánat átremeg:
Velünk sirtt Pedlow kapitány.S az Isten áldja érte meg!-------- o--------- B. G.A kis indiszkrét

Kedves Borsszem Jankó! Végre megszűnt a Közmunkatanács. Ezek- után talán most már szabad megkérdenem, hogy tulajdonképpen mi köze volt a munkához ennek a tanácsnak? Tisztelettel egy régen kiváncsi.-------- o--------Kedves Borsszem Jankó!A sok balra és jobbra orientálódás engem hidegen hagy ebben a fene kánikulában is. Én csak arra vagyok kiváncsi, hogy a helyzetünk mikor fog végre jobbra orientálódni. Tisztelettel 
egy tisztviselő.-------- o--------Szivén találós kérdésHa egy szegény házaspár elhatározza, hogy kiöltözködik nyárára és az asszony körülbelül kétszázezer koronába kerül, mibe kerül akkor a férj?---------o--------  (áQPQSj)KorképA köztisztviselő kislánya beszalad a szobába:— Papa, — szól lihegve — a szomszédék Pistája azt mondta, hogy li6a vagyok. Mi az magyarul?Legújabb— Tudod, hogyan adtam éjjeli zenét a legszebb pesti Micikének?— Hogyan?— Vettem neki egy jegyet az éjjeli hangversenyhajóra. Így tesz a modern trubadúr. . . Férj. — Micsoda? Azt olvasom az elszámolásodban: vallásos célokra négyezer korona. Mi ez?Feleség, — Hát csak nem gondolod, hogy régi kalapban megyek a templomba ! . . .Morfondálások=  Azt hiszem, Peidl beszédje után fuccs annak a mondásnak, hogy: vörös kutya, vörös ló, Vörös Ember egy se’ jó.

A A háziurak is elmondhatják, hogy: vedd a lakót a házadba és kiver a házadból. No majd meglakoltatják érte.
V Furcsának találom, hogy az ébredőket bombával önköl- tögetik. Talán még mindig nem nyilt ki a szemük?§ Érdekes, hogy Benárd milyen ügyesen tud a Házban is kertelni. Ért hozzá. Lám, az öccsét is milyen szépen beültette a meleg ágyba.#  Azt hiszem, senkinek sem fáj. hogy Tomcsányi, Hegyes- halmy és Bemolák a „B “ lisztára kerültek.O  Azt* Ígérte Bethlen, hogy kiválogatja a színaranyat és lám, a Vass is jó neki.X  Miért vált ki Hegyeshalmy a kormányból? — Mert nemvált be. -------- • --------Szerkesztő úr,nem furcsa, ez: Nádor Jenő is a Király-színházban játszik.

Szemtelen kérdések— A rendezetlen fajú képviselők fizetéséi' is rendezték?
9— Kik vannak többségben a nemzetgyűlésben: a kijárók vagy az ágyrajárók?

ülföldi fürdőhelyen
követelje a B O R S S Z E M  J A N K Ó - t !, Megnyugtató— Micsoda! — kiált föl a férj rémülten, amikor őnagysága* hat podgyásszal jelenik meg a nyári elutazás előtt.— De édesem, — nyugtatja meg a feleség — csak kétszázezer koronát' adtam ki és gondold meg, ezek a ruhák olyan lengék, olyan könnyük, hogy legalább kétezer koronát takarítunk meg a podgyászon.
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Patacsi Dénes levele 
Sokorópátkat Szabó Istvánhoz

Kegyelmes költő- és követtársam, Están, Válaszolni néked pennám most se rest ám, • Ámbár bévallom, sok érdemimmel együtt*:A honmentő munka egy kicsinyég elnyűtt.Mert, komám, miolta csak kétágú lettem,A Hazáért ennyit sosem ittam-ettcm,Sosem szolnokoltam ennyit még egy végbe.Fáj is a gigám, meg a hasam környéke.A derekam is íáj, akit leütöttek,Mikor egyhangzattal követnek megtöttek, Merthát szentigaz, hogy somfamódon kemény Az az elnyomatott gaz ellenvéllemény.De hát a Hazáért szenvedni is illik:A mennyekbe az út tüskéken át nyillik S mögsúghatom, komám, hogy fejed ne Ióbázd: Az ellenvéllemény nem öszik több kóbászt!Kemény volt a harc, de ügön diadalmas: Sokoró és Patacs esmég nagyhatalmas: Örvendhet az Ország, hogy újfönt meglettünk. Bár csak néhány csizmás cselleng itt mellettünk. De bölcsek ebbül oily kohnglúziót fonnak. Hogy elég vagyunk mi magunk is a honnak: Eggyünk is ér annyit, mint egyébbül tíz más, így világlik ki, hogy mennyit ér a csizmás. Mert mi a szavunkat nem egy tűzön főzzük: Elsőbbet megrágjuk, aztán megkérődzük,Azután lenyeljük, aztán megemésztjük S mire világot lát, jobb, mint az ő főztjük!Az az áldott józan magyaros észjárás.Akinek méllségre nyomába se jár más:Az az igaz öblös magyaros hanghordás.Kihez minden grófnál jobban ért a csordás;Az a nagy méltóság, amivel kajátunk:A mi való külön tulajdon sajátunk.Híjába utánoz ebbe holmi Meskó,Annyit ért ehhől, mint ködmönhöl a cseszkó. Válik (mint a Kasnya mondta) hitvány giccsé, Csak tán épp a Bethlen konyit hozzá kissé.Mert ű mindenhol ért: ökonyómiáhol, Ajtonyómiáhol, gasztronyómiáhol,Fülológiáhol, urológiáhol.Szóval mindenféle teremtett iáhol.Áldjuk is az istent, hogy ijj vezért adott,Ki mögött nyomhatjuk fenekkel a padot.Amit kegyelmed is soká cselekedjék S méltóságos hassal 
Dénes de Patacscsal Észben, egésségben soká vetekedjék.

A hosszújáratú mozidarabMindenfelől rámmeredtek a plakátok: „A HOSSZÚ MOZGÓ- ban 4 KENGYELVÉR mindkét része egyfolytában látható.44 Nem tudtam ellentállni a csábításnak.— Kérek egy jegyet!— Oh, tessék csak várni, — szólt a pénztár hölgye, a hosszú darabhoz illő mosollyal — csak két jeggyel lehet az egészet végignézni.— Én várok, — válaszoltam — sőt be is rendezkedtem az előadás 30,000 méteréhez mérten.— Úgy? — szólt közbe a tulajdonos, kit disputálásom a kasszához csalt — ez fölösleges volt, kérem. A „Hosszú Mozi44 a legmodernebb kényelemmel kedveskedik vendégeinek. Ezek a kedveskedések két csoportba oszthatók: egy részüket a vendég, ki rászánta egész délutánját és estéjét, a fölvonások közti világosságban kapja meg, míg a másik kedvezménysorozatot a sötétségben élvezheti. Â világosság alatt minden vendégemnek kijáró kedvezmény, hogy káprázhatik a szeme, fejfájás eílen aszpirint vehet be. vizet vehet hozzá a borfiútól, ha nem tetszik a szomszédnője, becsukhatja a szemét. A két rész közötti szünetben saját fogorvosunk ingyen kihúzgálja a fogait, ha kedve van hozzá, vagy ha a foga fáj, ha esetleg a hosszú darabtól megbolondulna, készen állnak a mentők, kik kényszerzubbonyba húzzák, hogy így csöndben elkényszeredve élvezze végig a másik 15,000 métert* is.— Roppant kedves dolgok. — mondtam meghatva — most már égek a kíváncsiságtól, hogy a sötétben élvezett kedvezményekről is referáljon.— A sötéi*ben a kedvezmények még fokozódnak — folytatta a tulajdonos. — Először is láthatja a darabot, ha ez esetleg már untatná, piszkálhatja fogait, sőt joga van kiabálni, hogy „le- jebb“ vagy „följebb", aszerint, hogy a darab le- vagy fölcsúszik. A kedvezmények csimborasszója pedig, ha a hosszú darab alatt honvágyat érez, b. feleségét is iderendelhetjük; ha világosság lesz, nálunk csengetni szoktak.Ez utolsó szókat már a büszkeségtől dagadó mellel mondta. Én az alkalmat megragadva, mellbe vágtam és elrohantam, de még futás közben visszakiáltottam neki:— Süsse meg a moziját, azért akartam egy fél napot a moziban tökeni, hogy b. feleségemet egy fél napra nélkülözzem s maga a nyakamra akarj-a hozni?! M—s
------------- o-------------- Kedves Borsszem Jankó!Rupert úr azt mondotta, hogy le g y ü n k  v é g r e  te s tv é r e k . No, no, csak nem akarja a Rezső naccságos úr komolyan, hogy a testvérem csakugyan a testvérem legyen. Éjjen a testvériség és a vasárnapi szabaccság! Tiszteletlel a M a ri  

sz o b a lá n y . ----------o----------SiófokonRövid párbeszéd a vízben:— Nagyságos asszonyom, én magáért tűzbe tenném a kezem.— Egyelőre csak t*artsa a vízben, lehetőleg három lépésrea tüztől. -------------o -------------Kedves Borsszem Jankó!A kisebbség védelmében telelármázzuk Európát s ugyanakkor idehaza a kisujjunkat sé mozdítjuk a kisebbségre jutottak érdekében. Tessék megnézni, hogy a kisebbségben maradt képviselők közül kapott-e csak egy is matídátumot? Tisztelettel e g y  kibukkant.

*  & O C JE V Y  C S A L A JJ
A  reve cs'tró
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N y á r i  s z e re le m

— Na jó, Pali ! Ha már ilyen szépen kér, kénytelen leszek magát meghallgatni, de azt előre is megmondom, hogy a legmesszebbmenő diszkrécióra számitok. Ha nem lesz megelégedve, mondja el nekem, ha meg lesz velem elégedve, — mondja el másoknak.
9 BARANGOLÁS A SAJTÓ -DZSUN GELBEN 8Hát ez mi?„Minden székházrészvény egy-egy tégla a szakmai székházhoz. Minden szaktársnak néhány ilyen téglával kell a mel

lét vernie, hogy hozzájárult a székház költségeihez." (A 
>,Nemesfémipari Közlöny" 13. számából, 279. old.)— o—Vájjon hogyan vesznek mértéket?!

„Zománcozott éjjelit minden nagyságban mérték után szállít raktárról G. J. vaskereskedő, Buzatér." (A miskolci 
»28-as Újság" hirdetési rovatából.)
LAKÁST TAKARÍT, FEST, 

POLOSKÁT IRT 
E ra “ P AX - VÁLL AL AT

Embererö, lóerő— Mondd csak kérlek, tulajdonképpen hány embererőnek felel meg egy lóerő?— Egy ló e r ő ? ... Várj csak! Egy lóerő, az hat embererő.— Ne mondd! És hogy számítottad ki?— Hát nézd csak. Ugy-e, láttál már vasúti kocsit*. Ott világosan föl van Írva: 6 ló és 36 ember. Na már most 6 a 36-ban megvan 6-szor. Vagyis 1 ló 6 ember, illetve 1 lóerő 6 embererö.Szeget szeggel— Azért mégis az állam a legszerencsésebb a világon.— Miért?
-  Mert a pénzkiadását ugyanazzal fedezheti._____________

—  E z ü s t  e v ő k é s z le te k  —
kazettában, 12 sze- p 7 ; j Q A p n t p l f h p n  n a 9Y  vá- 
mélyet, k o m p l e t t ^  e r i e E O e i l  lasztékban

ARANY EZÜ ST  . B R ILL IA N SB E V A LT A S

S Z IG E T I NÁNDO R É S  FIA
B udapesti  IV.f M ú z e u m -k ö ru t  17. —  Alapittatott 1867
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Fridrik ditséreti
Készítem ma kobzom nótának, de vinnék,
Ditséretit zengve Stefanus Fridiiknek,
Azki méltó sarja mátyásföldi sziknek.
Lévén oly gyümöltske, melly sohsem érik meg,

Ö, ki hajdanában lántzhidi tsatában 
Vitt véres lobogót istenigazában.
Sereget vezetvén hátid általában:
Most is nagy nyomaték ez kitsiny hazában.
ö , férfi léttére ki az Kursust szülte,
Sidókat lurkókkal hóttru körosztülte.
Foss tragyiciókkal tsizmáját törülte:
Illatos nagy nimbus lebeg ökörülte.
Majd az kormányszékbe hogy rútul kitsöppent, 
Jómadárként másik aszott ágra röppent.
Köpenyét forgatván, vissza sohse döbbent 
S leve egyre nagyobb, leve egyre több bent.

Amaz Andrássyval állt labontz-vezérnek.
Régi fegyvertársit eresztvén a szélnek 
S mert az illy hithagyás nem két garast ér meg, 
Gyűltek táborában monétai érmek.

Most esmég, Andrássy hogy rúgta ódalba,
Kurutzok mellett kezd hold-üvöltő dalba:
Illy tsuda-hősökről ember ritkán hall ma, '
Bár az isten adná, faj ja ki ne halna!

Thomas Litter at us de JazowKedves Borsszem Jankó!Ugyan kérem, legyen szíves megmondani, mi volt Magyar- országon addig, amíg nem tudták, hogy mi az a — jogrend?Az egyetlen alkalomFeleség. — A szomszédnőm meséli, hogy gyakran arra ébred föl éjszaka, hogy a férje álmában beszél.Férj. — Szegény ember! Biztosan csak akkor jut hozzá.A törpe ruhája
Kedves Borsszem Jankó! Zolinak, a népszerű törpének panaszkodik az egyik artista, hogy nincs pénze.— Akarsz pénzt keresni? — kérdezi a törpe.— Hogyne! — feleli az artista. — Mivel?— Van otthon két öltözet ruhám, próbáld eladni. __________KÖZGAZDASÁGA Brit-Osztrák Bank és  Keres

kedelmi R.-T., Wien, közli, hogy alaptőkéjét 700 millió osztrák koronára emeli föl. Minden két régi részvényre egy új vehető át 1000 osztrák koronáért 5ö/o folyókamat) Bécsben az intézet őpénztáránál és Budapesten az Angol- Magyar Banknál.
François

Crêmant Rosé 
pezsgő

SZE R K E SZT Ő I Ü ZE N E T E K  ® ®

Kéziratokat és rajzokat nem küld vissza a szerkesztőség.
A Borsszem Jankó jelen számát julius 4-én, kedden zár- 

luk le, — Dn. Meglehetős kisiklás, amikor a „Magyarság44 cikkírója Rousseau állambölcseletét keresi a 16. századeleji magyar parasztmozgalomban és örömmel állapítja meg, hogy a keí4tő közt nem volt kapcsolat. Nem, valóban nem, amint ez Rousseau életrajzi adataiból is kiderül. Született 1712-ben, meghalt 1778-ban. Egy kis anachronizmus, semmi más. — Vándor. Legyen szíves egy szerkesztőséggel tovább állni. — St. Nem lehet viccelődni a képviselői napidíj fölemeléséről. Ha csak ennyi kárt okoznának a hon némely aVyái! — Vicl. Ha a viccei után kéne megítélni, inkább a Pici álnevet ajánlanánk önnek. — B—a. ön aranyparitásos honoráriumot óhajt? Forduljon akkor bizalommal a Metropolitan-Üperához. Föltéve, hogy épp olyan nagyszerűen énekel, mint ahogyan nem tud irni. — Sz. Gy. Mind a két rébusz elmés. — Zrn. A Simpli- cissimusban olvassuk: Ha az ember újságokat olvas, gondolkodóba esik és ha már gondolkodóba esik, akkor nem olyasújságokat.-------y —y. Teljesen igaza van. Húsz-harminc évvelezelőtt* az ön ötletei és versikéi valóban „bíborosán eminensek44 voltak. — Március. A magyar ember a levest is meg a fagylaltot is eszi. Ennélfogva nem sült el a vicc. — T. J. Örömmel láttuk viszont. — Dr. G. E. Mire föleszméltem, — Írja ön — a Béla gyerek már mind kiitta a tíz üveg sört: s aztán már üthettem botVal a nyomát. Erről a sörről és erről a „nyomozásról44 a — Sörház-utca jut eszünkbe. Üdv! — M. E. 
(Sopron.) Nagyon ügyes. — 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
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Képrejtvényeki. ii.

A megfejtők között tizenkét jutalmat sorsolunk ki. Egy rejtvény megfejtése is elég a sorsolásban való részvételhez. Jutalmaink a következők:
1. egy doboz Floris-csokoládébonbon,

2. 10 üveg sör, a Polgári Serfőzde 
gyártmánya (házhoz szállítva).

3. egy Sphinx-,.B l-OZO N  Étkészlet  (egy üveg szájvíz, egy doboz kettős francia fogpor, egy tégely íog- paszta),E három jutalom kisorsolásában csakis azok vehetnek részt, akik a Borsszem Jankóra egész évre fizettek elő.
4. egy kis üveg5—6. hat-hat doboz (sárga és fekete)

„ G L A D Y S" luxus-cipőkrém.7. egy nagy üveg ZoZó kölni viz.
8. két darab P. Márkus Emilia-szappan.9. egy üveg „Óceán" jani. befőtt vagy egy doboz cuk

rozott gyümölcs.
10. egy kiló Szent István-malátakávé.
11. két pár Berson-gumisarok (férfiaknak és nőknek),12. egy nagy palack „R A PID O L" folyékony fémtisztitó 

szer.A 4— 12. jutalom kisorsolásában a „Borsszem Jankó“ félévi és negyedévi előfizetői vesznek részt.A Borsszem Jankó 2840. (27.) számában közölt képrejtvények megfejtése:I. Kasszadarab II. Üt az óraA múlt heti számunkban megjelent talányok helyes megfejtéséi* 112-en küldték be. Nyertesek: 1. Vass József (Pálffy- 
kávéház). akinek egy doboz Floris-csokoládébonbont: 2. 
Balász Simon (Budapest. VI., Eötvös-utca 42). akinek tiz üveg Polgári Serfőzdéi sört: 3. Horvát Irén (Budapest, IV., Egyetem-utca 2), akinek egy Sphinx-„BI-OZ()NE“ -készletet; 4. 
Boós László (Szombathely. Máv.), akinek egy kis üveg Hungária Casino habzóbort: 5. Held Fülöp (Budapest, VI.. Lovag- ntca 6), akinek 3—3 doboz (sárga és fekete) „GLADYS* luxus-cipőkrémet: 6. Hegedűs Simon (Budapest. ÍV., Váci-utca 27, Tokaji Bortermelők r.-t.), akinek 3—3 doboz (sárga és fekete) „G LA D YS44 luxus-cipőkrémet: 7. Schwarz József 
(Budapest. II., Margit-körúi 5/b, III. em.), akinek egy nagy üveg ZoZó kölni vizet: 8. Gröger Edéné (Budapest, III., Vörös- vári-út 122). akinek két darab P. Márkus Emilia-szappant: 9. Gzv. Klein Arminné (Budapest, V.. Sas-utca 27. III. 4), akinek egy üveg „Occán“ jam. befőtt vagy egy doboz cukrozott gyümölcsöt*; 10. Lipták László (Szendrő, Szénbánya. Borsodm.), akinek egy kiló Szent István-malátakávét: 11. Téglás Sándor 
(Budapest, I.. Villányi-út 4. fsz. 1). akinek két pár Berson- gumisarkot: 12. Dr. Csiky  János (Vásárhelykutas), akinek egy Palack „RAPIDOL** folyékony fémtisztitó szert küld a kiadó- hivatal.
—■ Rendelés egész nap.
R á k ó c z i -ú t  32, I. em . I, a R ó k u s -k ó rh á z z a l  sze m b e n .

Saját g y á rtá s ú

fé r fi - fe h é m e m ű e k  
nyakkendők, úri divatáruk

NYAKKENDŐHÁZ
IV., K ígyó -u tca  5 (K lo tild -p a lo ta ).

N yak ke ndők  nagyban is.

ATRAHAZA
A M A G A S  TÁTRÁBANReichenhalli inhalatorium, fekvő- csarnokok, heliotherapia, hízókúraIgazgató főorvos : Dr. MÜLLER VILMOS kir. tan

N api p e n z i ó :  4 0  c s e h  k o r o n á t ó lFölvilágositást ad, vizűmről gondoskodik a szanatórium igazgatója: M agyar-O lasz Bank. N épszínház-utca 31.Telefon : József 113—05. Délelőtt 11 órától délután 5 órái gRECNTILT
ANGOLPARK



12. oldal BORSSZEM JANKÓ 28. szám

A h o l  n e m  H a b o z n a k

— Ejnye, már a sör is megdrágult?— Ha nem tetszik, menj a Sörház-utcába. Ott habozás nélkül is megkapod a magadét.

mozit akar?Családi, 
iskolai, 
színházi

fo rduljon

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

Szőnyegeket
^  T U D U K  T I V A D A R  s z ő n v e o la v lt ó  é l

B
VÉR

>■ iv o a o k a t  la.
a le g m a g a sa b b  á ra k o n  
v e s z  v a g y  c s e r é l  

T U D U K  T I V A D A R  s z ő n y e g  ja v ltó  és t is zt ító te le p e , VI., Dalnok. 
Btoa 12 a. Fióküzlet: IV., Ferenciek-tere 9 , 1. em. Telefon 46-68. Meghívásra házhoz Jön.

rilliánsokat,
Székely Emil ékszerüzlete, f J j f t a & S K S t ö
C i m r e  te ssé k  figyeln i .  T e l e f o n :  J é z s e f  1 0 5 -3 5 .

bőr- és nemi betegségek teljes gyógyítására 
legjobban M I T 7 Í 2 C P  hírneves
ajánlható U i  • Ifi I I t U L l í  intézete 
B U D A P E S T ,  V i l i . ,  J Ô Z S E F - K O R Ù T  3. S Z Á M .

S te lla
sütőpor, GUSTO-vanilincukora legjobb. K a p h a tó  m in d en ü tt! 
Gyár: Budapest, Rottenbiller-u. 46.

legilniM ulrakoz»!

I I
híres régi évfolyamai 
megrendelhetők akiadó
hivatalban és a Kultúra 
könyvkereskedésében, 
Budapest, VI., Teróz- 

körut 5. szám.
Az 1916. évf.250 korona 

.  1917. .  250 .

.  1918. .  250 .

.  1919. .  250 .

.  1920. .  250 .

KABATA CSOKOLÁDÉ VALÓDI
FINOM

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

Rákóczi-út 60, tájit pilótájánál!.

KLrá,y! mA bí hangszer udvari gyár

' Az összes hangszerek legfinomabb minőség
ben. Mesterhegedük legnagyobb választékban. 

Hangszerek javítását szakszerűen végezzük. V idékre  
szá llításokat a l e g p o n t o s a b b a n  eszközlünk. i

Zongora-, cimbalom- 
és harmonium-terem, 
Etofon-szalon. SSfJ,,]*
hanglemez-repertoárja. Az összes létező 
Mondain-táncok gramofonlemezen. Kiflii.A Pesti Lloyd-társulat nyomdája, Budapest, V., Mária Valéria-utca 12. (Nyomdaigazgató MÁRKUS PÁL.)




