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— Ha Héjjas az istennyila, akkor én vagyok hozzá a mennydörgés.
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Séd avenam nonEzerfioldas, íertálytclkes Életet s vért adni lelkes — Persze szóval — örömest. De zabot nem! Mi a fene? Adózásnak semmi neme Nem illeti a nemest.
Kis Kállay kettőst járhat, Walkónk a fejére állhat, Még sem történik csuda. Bugyelláris nem ódózik, A föld ura nem adózik: Nem köli búza valuta!

Szűrösök és főnemesek Ebben aztán egységesek, Örömére Bethlennek; Kisemberek sok nagy atyja, Magát egyik sem mutatja Itt következetlennek.
Égre tör sok oráció S eget ver az ováció, Túlharsogva Kállayt:Kinek földje van, az nemes S adó, görbe és egyenes,Ne nyomja szűz vállait.S ha lefelé siettünkben Fölhördülnénk ijedtünkben,Mondván: — Ez így nem mehet! Köp a gazda nagy hegyesen És fölajánl nagy kegyesen Számunkra — egy zabszemet.

(ja z ig )------------------------- 7-------------------------------
Az utolsó órában Fő a jószándékMilton Nobles geológus szerint Budapesten és környékén rövidesen hetven vulkán fog kitörni és mindent elpusztít.

Köszöntelek, új nemesség! Zokszó rólatok ne essék: Büszkeségiek nobilis.Túltesz minden egyéb kaszton, Mit vezet a Gaál, a Gaszton, Pénze bár immobilis.
Boltos, munkás és lateiner S más nyavalyás unzereiner Csak fizessen rogyásig:A bank, a gyár csak adózzék, Jólét ebből fakadozzék S élvezze azt — a másik.

A kiváló tudós által jelzett időpont előtt egy órával fölkerestük politikai életünk néhány kiváló nagyságát és megkérdeztük. hogy mit* szólnak hozzá és hogy mi a teendő az utolsó órában. íme a válaszok:
Eckhardt Tibor:Legalább az utolsó órában be kell tiltani a destruktív lapokat. Az egy»- óra fór, az is valami a kurzuslapoknak.
Héjjas Iván:Hogyan, hát ez a 70 vulkán velem mer konkurrálni és föl akarja égetni a fővárost? Hát* nem megmondtam, hogy Budapest számára én leszek az istennyila?!
Nagyatádi Szabó:Az utolsó órában rendezni kell a búzaárak kérdését, mert, mint értesültem, Patagóniában drágább a búza öt maravédivel, mint nálunk. Ezt rendezni kell. Addig nem szabad nyugodtan meghalnunk, míg el nem értük a teljes világparitást.
Bethlen István:Lehet, hogy az egész ügy optikai csalódás. Egyébként nekem ugyanaz a véleményem ebben a kérdésben, mint Gömbös Gyula plusz Heinrich Ferenc kontra Gaál Gaszton-nak.
Rakovszky István:Az utolsó órában fel kell oszlatni a Házat, mert valószínű, hogy a vulkánikus földrengés is csak azérv jön, mert az Úristen nem bírja nézni, hogy egy ilyen törvénytelen nemzetgyűlés működjön. -------- c---------

Szem telen kérdésekA szegény ember most már a búza-kereszt alatt is nyög?*Kellett most a Landau-ügyet is a külföld előtt Dobéra verni?*Vájjon az égi istennyilát is kérdőre vonja a mennybeli itélőszék csendháboritás miatt?-------- o---------
Nem csoda— Milyen asszony ez a gyermeked mellett? Rettenetes egy nőszemély.— Nem csoda! Francia fc/s-asszony.

Gyerekjáték— Te, tudod mi a legújabb gyerekjáték?— Mi?v — Hogy kint a Héijas, bent a Wolff.

— Azt mondtad, küldeni fogsz egyet a lopott csirkékből.— Azt mondtam, de közben az a csirke jobban lett.-------- o--------V alu ta-vita  falunSíber úr nyaral. Vasárnap délután van és unatkozik, hát János bácsival, a házigazdával beszélget.— Ha az úr a tőzsdén van, hát mondja meg nekem, miért esik a magyar korona becsülete akkorákat lefelé?=  Hja, annak sok oka van, azt maga úgyse érti meg, hanem arra feleljen inkább, hogy miért megy föl olyan szemtelenül a búza ára?— Dehogy is megy az föl, csak épp hogy sétál. Inkább lenne egy kis 'esső.=  Hogyisne! Akkor maguknak duplán esne, mert a korona meg az eső is csak maguknak esik. Ha eső lesz, akkor maga több búzát fog drágán eladni.— No-nö-no. Azért ha több a termés, mégis csak jobb, akkor több jut mindenkinek, jut a jószágnak is, hisz tudja az úr.— Valami igaza van és mivel meggyőzött, hát megmondom magának, hogy nem is olyan nagy baj, hogy a korona esik. Ugy-e. csak az tud nagyot esni, aki magasan van.— Ammán igaz!=  No lássa, hát azért nem kell kétségbe esni, hogy a koronánk tíz pontot is esett a héten. Próbált volna az osztrák korona tíz pontot esni! _______ 0_______
Jan csi azt hiszi— Papa, ugy-e régen a királyoknak is kellett földadót fizetni?— Miből gondolod?— Abból, hogy egy angol király adóeltitkolás céljából Földnélküli Jánosnak nevezte magát.
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Beth len  a sarkára  áll

Bethlen. — Majd megmutatom én, ki parancsol i t t ! . . .  Az fog történni, amit én akarok. Tessék ezt az urat azonnal eltávolítani innen !
DefinícióAhol nem beszél hasonlóan két Ember, s mindenki tervez, s kormány végez: Amiben kezdet van, de nincsen vég: ez A fajmagyar időlopás: az ankét. B. G.

Kedves Borsszem Jankó!A destruktivok csodálkozva morognak, amiért Bethlen kiengedett. Hohó, uraim! Bethlen csak azt mondta a kecskemétiek elem, hogy engedni nem fog, jle hogy kiengedni nem fog, arról szó sem volt Tisztelettel Br.

E ljegyzési hír-cáfolatE helyen cáfoljuk meg azt a hírt, mintha Gaál Gaszton és Kállay Tibiké eljegyzése már megtörtént volna. Az egész hírből annyi igaz, hogy Gaál Gaszton megkérte Kállay Tibiké kezét, de az elutasítva ő t ad ó-nemet mondott
Kedves Borsszem Jankó!Nem értem, hogyan is“ lehetett azt a férfiút közcsendhábo- 

ritással vádolni, akinek sohasem volt baja a közcsendőrökkel, mint Zbona példája mutatja, sőt ellenkezőleg. Tisztelettel egy 
volt közcsendőr, most csendőrtizedes.
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Hogy arattak a múlt héten
patacsi kurzust nyitott a magas retorikábólMÁSODIK LECKEPatacsi Dénes. — Ide haja zz, hebrencs! Most fogod kitanulni a magas oskolát a parlamenti illemből.Kuna P. András. — Mán hogy én ne tudnék illemet! Illent ne mongy nékem Dini, mer mingyár hozom az ászlómat, oszt a nyelivel mutatom meg, hogy tudok-e illemet vagy se.P. D. — No látod, komám, mánis kihágtál az illetni tudomány ellen. Tüllem tanulhacc, mer én méltóságosi rangba le- ledzek, oszt tudom, hogy a civilizációt nem nagy késsel, hanem nagy kanállal köll enni. Hát elsőbbed is, micsinálsz, ha egy úrnői hölgynek találnak bemutatni?K. P. A. — Az attul függ, koma. No meg mástul is. Hogy mit szólna hozzá az a sszo n y ... Mer bizony letörné a derekamat . . .P. D. — Nem érted a dörgést, Andris. Rámfigyelj. Ha úrhölgyi dámát mutatnak be, egyet hátralépsz, kettőt előre, de kicsikét ódalvást, aztán pukkednit csinálsz, így la, aztán aszondod: „bitige-horzám44. No, most csináld utánam.K. P. A. — Csinájja a hóhér! Mi köze az úri hölgyi fehérnépnek a parlamenti illemhez? Osztán meg nem is úgy köll a vászoncseléddel bánni. Többre böcsülik mingyár a zembert, ha jó zaftosai* mond oda neki. Hogy teszem azt: Aunye, csó- kulom azt a finom indemnitását, nassád!P. D. — No, akkor kupái# is indítványoz, komám.K. P. A. — A fenét! Te, gyere csak közeiébb, súgok neked valamit. . .  A mútkor is mondtam efféle disznóságot, oszt még se lett? baj belüle.P. D. — Hm . . .  Nem mondanád meg, hogy kinek?K. P. A. — Ohó! Ez nem párttitok, koma, itt nem oszt- haityuk meg a felelősségetP. D. — Látom, nehezen megy nállad a tanulás. Térjünk hát másra. Mongyük, ha egy cucilista aztat vágja a szemedbe, hogy te nem törőcc a néppel, mit fogsz néki illedelmesen riportolni?K. P. A. — Aztat ripótlom neki, hogy gorombáskoggyon a körösztannyával.P. D. — Nem finom a dolog. Több illem köll a magos Házba.

K. P. A. — Lögyön! Hát aztat proporcionálom neki, hogy kutakoggyon az ángya térgye körül, de ne az én népemnél. E ’ccsak jó!? Az ángya még sincs tán ojjan jó viszonylatba vele, hogy mög tanálnám sérteni a politikai szömérmit.P. D. — Nem hejjes a szó, Andris. Mán a nímöt császár is megmondta: Lösztilszelom! A Pekártul kérdeztem meg, mit tesz ez? Aszonta: amijjen a beszéd, ojjan az ember.K. P. A. — Akkó vivát! Én nem csalok, komám. Úgy szavaltok, ahogy a szívem diktájja. Ha pejig cucilistát látok, ojjan cifrán kezd diktálni a szívem, hogy legjobb szeretnék kiszalanni, a faluig meg se állni, oszt a nép eccerű, romlatlan fijai előtt kiönteni a letorikámat. Mer csak az reflektájja, ha a zember ojjan zaftosán nyomintja ki a szót, ahogy a bögyibe fekszik.P. D. — Messzire áprehendáltad a sulykot, koma! Lásd, én így felenék: „A legiszláció célirányos bacillusainak ezen kontroverzátus atmoszférájába és dacára — coki az úrnak!'4 Ebbe van tudomány is, ész is, Hiedelem is, de benne ágaskodik a fajtiszta virtus etimológiája is és viszont'ag.K. P. A. — Tyű, de nagy ember vagy, Dini! Mahónap létrával köll hogy idegyűjjek, mer mán föl se ér a tekintéljességed- hez az én becses személliségem. Hun is óvastam aztat, hogy a képzemény sebesszárnyú madár, oszt hiégis megdöglik, mire o d a é r ? ... Hát ijjen vagy i*e is, koma! Nem is nyugszunk meg addig, amíg miniszter nem lesz belüled.P. D. — Jól esik szűmnek ezen bizalmi szavallat, de addig is hadd folytassuk a leckét.K. P. A. — Ejnye, Dinikém, hadd mán a fészkes fenébe aztat az illemet. Az is csak a zsidónak jó, oszt látod, mire vitte vele. Mán én csak megmaradok annak, aki vótam. Tudom én az illemet. A pallóra köpni tilos, ruházattyát távozás előtt hozza rendbe, kihajolni veszélyes, tilos a bemenet, óva- koggyunk a zsebtolvajostul. . .  ölég ez nekem. Ha többet is tunnék, biztos megbuktatnának a gyüvő választáson. Csupa illemből. Kisgazdái illembül.P. D. — Látom, nem lehet veled zöd ágra koncentrálni. Csontos bácsival talán többre affektálok. No, Isten definiálgyon!Jegyezte: Molnár Jenő

Hogy arattak a múlt héten
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— A Borsszem Jankó drágasági ankétia —Miután a parlamenti 33-as bizottságnak lényegében alig sikerült az árakat fölemelni, a Borsszem Jankó új 33-as bizottságot alakított, amelyben társadalmunk legkiválóbb tényezői és lapunk régi erősségei foglalnak helyet.Az ankéton dr. Pályi Ede elnökölt, a drágaság okának és a lélekvándorlás rejtelmeinek fölt*alálója. Konstatálta, hogy az ankéton minden foglalkozási ág képviselve van.— Sajnálom, — mondotta — hogy Nagyatádi Szabó, a drágaság eme kitűnő szakértője nem jeleni* meg az ankéton. Pedig ehhez a kérdéshez ő ért legjobban, hiszen az ő minisztersége alatt értük el a legmagasabb árakat. Neki köszönhetjük, hogy itt megjelenhettünk. (Az egybegyűltek lelkesen 
éljenzik Nagyatádit.) Noha az utolsó négy évben nála nélkül nem sikerült a drágasággal foglalkozni, ezúttal mi megpróbáljuk. ín  sokat foglalkoztam ezzel a kérdéssel és Loucheurrel is megvitattam a helyzetet. Radikálisan csak úgy tudjuk meg-—

oldani ezt a kérdést, ha keresztülvisszük a fogyasztók sztrájkját. Mondjuk ki, hogy mai naptól kezdve semmit nem vásárolunk és semmit nem fogyasztunk. Tessék hozzászólni ehhez a kérdéshez.A beható vita során Sanyaró Vendel szólalt föl eisőnek és bejelentette, hogy a maga részéről már rég elkezdte a sztrájkot, mert, mint köztisztviselő, ezt a megoldást i*artotta legegyszerűbbnek.
Sokorópátkai Szabó István módosítást ajánl.— Az ellenzékiek szüntessék be a fogyasztást, — úgymond — a kormánypártiak ne. Úgyis csak amolyan ellenzéki tempó a sztrájkolás. így legalább azt is meglátjuk, hogy hun van hát az a híres ellenzéki többség.
Bogya János kéri Sokorót, hogy ne politizáljon, hisz az ankét kimondta, hogy itt mindenki olyan szempontból szóljon hozzá a kérdéshez, amihez ért ö  mint diplomata itt is a külpolitikai vonatkozásokat keresi. Az éhségsztrájkból európai f  bonyodalom keletkezne, mert az ántánt ragaszkodik ahhoz, hogy mi jól éljünk. Mint diplomata tisztán látja a helyzetet és attól fél, hogy sztrájk esetén az ántánt képes az egész országot erőszakkal és mesterségesen táplálni.
Eckhardt Tibor elfogadja Sokoró módosítását.— A mi papírformánk — mondja — nem a legkedvezőbb, éppen ezért erős rendszabályokra van szükség. Javasolom, hogy a destruktív lapok olvasóit zárjuk ki a fogyasztók kataszteréből és csak azok fogyaszthassanak közszükségletit sikkeket, akik konstruktív lapot olvasnak. így a fogyasztás 5̂ százalékkal fog csökkenni s olcsóbbodás áll be minden Vonalon. p

Kuna P. András és Kisgaz Dani nemzetgyűlési képviselők közbeszólásai után az elnök fölkérte Gáspár Jenő magasugró bajnokot, hogy mondjon szakértői véleményt az árak ugrásá

ról. Gáspár kifejtette, hogy a magyar korona már a 30 centis illetve centimes lécei* is leverte, míg a vaj 660-as ugrásával új világrekordot állított föl.Ezután áttértek a korona árfolyamának megjavítására. 
Breki Károly szerint új pénzügyminiszterre van szükség. Önként jelentkezik erre a nehéz tisztségre, nem kiméivé fáradságot és szakértelmet.

Szomaházy István szerint nagy súlyt kell helyezni a tőzsdére és a nép széles rétegeinek alkalmat kell nyújtani arra, hogy a tőzsdén játszhasson. Akinek nincs hozzá pénze, annak nyisson az állam folyószámlát és játszón helyette. Az illető minden elsején vegye föl aztán a nyereséget. A mai pénz- rendszert nem tartja helyesnek. Térjünk át a zseton-rendszerre.
Féld Mátyás kifogásolja, hogy a színházi helyárak nem alkalmazkodnak az aranyparitáshoz. Ezen a vonalon nem hajlandó letörni a drágaságot.— Ahogy mi kinézünk! fejezte be beszédét általános helyeslés közben.Dr. hombár Mihály jogi szempontból világította meg a drágaság kérdését, majd Fedák Sári emelkedett szólásra és azt javasolta, hogy térjünk át a dollárvalutára. Minden magyar evezzen át az Óceánon, hozzon haza 10—20,000 dollárt és ez képezze az új magyar jegybank fedezetét.
Kuna P. András ismét fölszólal és azt indítványozza, hogy mivel mindennek a tőzsde az oka, szüntessék be a pesti tőzsdét.

— Ha jól tudom, — mondotta — a Pesti Tőzsde, amiről annyit hallok mostanság, az egy destruktív újság, tiltsuk be tehát, ha az az oka mindennek.
Kallós János tiltakozik Kuna indítványa ellen, mire az ankét az indítványt egy szavazat ellenében elveti. Kiszivárgott hírek szerint az egyetlen igennel szavazó Kuna volt. Eckhardt elvből nem szavazott semmiféle betiltás ellen.Végül halmos Izor egy nagyszerű, igazi békebeli pályadíjat tűzött ki a drágasági probléma megoldására. A pályadíj összege 217 korona 40 fillér.Lapunk zártakor az ülés és a drágaság még tart. (Stella) 

\ -----------o-----------
A D ob-utcából— Gazember ez a Klein! Ivánok neki valamit.— Mi az, hogy „ ivúnsz" neki?— Ha rosszat kivánok egy hitsorsosnak, csak így mondom rövidítve.
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Peidl Gyula. — Kemény a dió, miniszterelnök úr? Bethlen István. — Hm, egy kicsit — héjjas.

Jobb esetBeszélgetés faluhelyen.— Jóba vagy, sógor, a vöd uraddal?— Abba én!— Oszt mégis: mér, hogy nem méchozzá?— Mer kihagyintot't a mútkor a zútra.— Ki-e? Oszt mijé?— Mer a feleségöm kípen vágta.— Mijé vágí‘a kípen?— Merhogy a jányomnak az ábrázatába pökött— Még ijjet! Azt meg mijé tette?— Mert érdeme szerént szitta az urának az api*yát.— Oszt mijé szitta?— Mer pofán hagyintott éngöm a lator.— Ajnye! Oszt mér hagyintott meg?— Mer legazemberezteni a fiái*.— Ászén akkó jóba vagyon az égiszcsalád! -------- o---------___________APRÓHIRDETÉS__________KÉTSZÁZ kilón fölüli úrhölgyek köny- nyű munkával nagy összegeket kereshetnek. Ajánlatokat a „Balaton kiapadását kell megakadályozni" jeligére kérünk.
MorfondálásokX  Miért zúgolódnak a drágaság miatt* a szociáldemokrata képviselők? Hiszen mindenki látja, hogy nekik bőven van sütnivalójuk.□  A kormány végre sikeresen megoldotta a lakáskérdést. Most már bizhatunk benne, hogy a drágaság kérdésére ugyanily ötletesen megfelel.*** Nem gondolja Kállay Tibor, hogy a Szabadság-téri virágoknak se lehet megtiltani? . . .+  Az a főr hogy Kecskemét is jóllakott és az egységes káposzta is megmaradt§ Száz osztrák koronát fizetek annak, aki megfejti a talányt, hogy miben egységes a kormánypárt.[ ] Ulain is bent van a t. Házban. Ha még vagy tíz pótválasztás lesz, a „Szózatának minden előfizetője bekerül.* Érdekes! Ha Garami Ernő beszünteti a „Jövő"-f, övé a jövő. Ezt Bethlen mondta. Ezek után volna-e kedve Eckhardt- nak Bécsbe költözni és a „Jövő" beszüntetése iránt — mint szakértő — intézkedni?(•) A végin még kiderül, hogy a románok hívták be a magyarokat Budapestre. -------- o--------Megdrágult az öngyilkosság isRégente, a boldog béke korában, ha az embernek nem volt biztosítva a megélhetése, olcsó volt legalább a meghalhatása. Mert például az ember felkötötte magát a rolló zsinegére, mikor kész volt és levágták, a háziúr megcsináltatta a rollót. Most azt is neki kell drága pénzen megcsináltatnia. Vagy például, ha valaki kinyitotta a gázcsapot az már előkelő volt s mit fizetett? Kéi-három koronát. Ma egy hónapig dolgozhat rá, ha gázzal akarja. Revolver? Félévi fizetés és egyévi utánjárás, míg megkapja az ember a fegyverviselési engedélyt. Gyufa,? Drága és bizonytalan. Kés? A köszörültetés többe kerül, semhogy kifizetődnék. Utólagos költség: a fehérnemű drága mosatása, mert a vér belefolyik az embernek az ingébe. Leugorni az ötödik emeletről? Hogy még több kellemetlenségem legyen a házmesterrel? S a háziúr még ezen a címen is emelje a házbért? Itt* van aztán még a Duna. Az meg nem tiszta. Oda mindenféle kommunistát dobáltak bele. Csak nem fogok velük egy tálból kukoricázni. Aztán meg avval is bajok lennének, hogy hónapokig kellene töprengnem, melyik hídról ugorjam belé? A Lánchídról, vagy a Margithídról? Margit, az nem, az megcsalt engem, az beugratott, nem ugróm be újra.

Legjobb lenne egy strandfürdőről, de ott már nagy a piszkos konkurrencia, otí* már minden jött-ment belefullad. Hátra maradna még a méreg, ami rém kockázatos és amellett hogy ; méregdrága, nem mindig sikerül s ilyenkor eszi meg az embert* a nléreg.Most képzelhetik, milyen baja lehet az öngyilkossággal olyan embernek, akin az egyes öngyilkoló szerek már békében sem fogtak. Én például külön-külön már az öngyilkossági módszerek minden faját kipróbáltam, de eredménytelenül, j Ittam már marólúgot: köszönöm, Ízlett. Leugortam az ötö- / dik emeletről: pechemre véletlenül egy kofának a keblére | estem. Gyufával próbálkoztam, de tőle hirtelen világosság 1 gyúlt bennem s belátván az élei értékét, mentőkért telefonál- f tam. Revolvert vásároltam, de közben fölment az ára s így 1 kétszeres árért eladtam. A Dunába is beleugrottam már, de 5 hideg lévén, itt is félúton4 meggondoltam s visszafordultam. Fel- I kötöttem maganj a ligetben egy fára, jött egy emberbarát úr, j levágott. Sehogysem tudtam zöld ágra vergődni.Végre megérett bennem az a gondolat, hogy csak akkor érek célt, ha többféle öngyilkossági módszert összekapcsol- 1 ván, próbálok magamnak meghalhatási forrást teremteni. De • mire erre a gondolatra jutottam, annyira megdrágultak a meg- j  halhatás eszközei, hogy évekig kellett spórolnom egy szép biztos halálra. Egy napon szenzációs ötlet jutott eszembe. 1 Mit fogok én itt gyűjtögetni, magamat adósságba verni: próbálok megélni a fizetésemből, az biztos éhhalál.így is tettem. Egy hónap alatt* milyen szép halott lett \ belőlem!________________________________________________________ Carámy
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A  Balaton  partján

Férj. — Miért vetted meg azt a ruhát? Hiszen magad mondtad, hogy nincs rá szükséged.
Feleség. — De fiam, micsoda ostoba beszéd ez ! . . .  Honnét tudjam, hogy nincs rá szükségem, ha előbb nem veszem meg?

Bethlen mellett kül-támaszték. 
Van szavában nagy választék; 
Gömbös mellett fajvédelmes. 
Destruktívra, jaj, félelmes! 
Haller mellett intranzigeftcs 
Numerusos intelligencs; 
Friedrich mellett bősz csataló. 
Elveket átlánchidaló. *
Csókot ád. mint Iskarioth 
S mint a mennykő. leüt:
Wolff Kari itt. Wolff Kari ott. 
Wolff Kari mindenütt.

Figaro Kari
Budán délceg föudvarnagy, 
Gotterhaltét zengő karnagy; 
Pesten, mint fő-kuruc Herbert 
Vezényli az Erger-Bergert. 
Szegeden szent kórus-német. 
Circumdederunton éled: 
Kecskeméten úri dubai:
Nem halunk meg. i haj-csuhaj! 
ügy falja a kutya zsidót.
Mint megszokott menüt:
Wolff Kari itt. Wolff Kari ott, 
Wolff Kari mindenütt.

/
De minél több cime-rangja.
Annál kisebb a visszhangja. 
Kormánypártból kirekesztik.
HaUerék be sem eresztik.
Városiak nem szeretik.
Falusiak csak nevetik;
A keresztény elfordul, ah 
S a zsidó csak annyit szól: — Mbah! 
Eldobják, férges fajdiót.
Ajvét hiába ri:
Wolff Kari itt. Wolff Kari ott,
Sehol sincs Wolff Kari.
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Uram !
Uram, ha golgotát is járatsz velem.
Ha letörölöd ajkam mosolyát.
Barázdákat vonsz bús homlokomra 
És másnak nyitod ki az orgonát.
Az én utamra könnyvirágot szórsz.
Rám sütni a napot nem engeded.
Fiatal szivem rügyező fáját 
Sötét szobában szomjan tengeted:
Éti perbe nem szállók te veled, Uram!

De ha kék szemét hosszan lezárod 
És álmot adsz rá. halotti álmot.
Pirosló ajkát némává teszed.
Éjbe bontod itt a világot.
Munkás két kezét gúzsba kötözöd 
S megfogod szivét kemény kezeddel:
Én megostromlom a mennyországot 
És harcot vívok fénylő egeddel.
Gyűlölséget szítok, rettentőt. Uram!

Átkot kiáltok a feledésre 
És felforgatom a temetőket.
Körmömmel ásom a sirdombokat.
Bosszúra hívom a szenvedőket.
Ha könnybe borul minden nagy bánat.
Új özönvíz lesz. gyilkos áradat.
És nem lesz Náéd a yizek felett,
Elsöpri a könny élő álmodat,
Uram. holt lesz a Föld. a kedves zsuzsud!

Kesztyűsné Balog Margit

Kedves Borsszem Jankó!Mit gondol, nekem is kell földadót fizetnem? Tisztelettel 
egy földhözragadt szegény humorista.

Kifutó fiú fölvétetikAZON FIÚ, akit a Kleinberger ékszerésznél történt betörés alkalmával a Polgárféle kezíyűs üzletből kifutni láttak — jelentkezhet nálam fölvételre. Bőséges ellátás!-----------o-----------A  Rom bach-utcábólEgy vendég betér egy Rombach-utcai vendéglőbe villásreggelizni. Mikor távozik, azt kérdezi a tulajdonostól:— Jöhetek ide ebédre is?— Micsoda kérdés e z ? . . .— ügy értem, hogy délig nem lesz-e bankház a vendéglőből?
CASINO

Telefon
18- 08.

Az Isten nem ver bottal— Rémes vizi történet Lucon —Fogta magát a minap a luci intelligencia, miután cudar meleg idők járnak, lerándult a Tiszára fürdeni. Ott volt ajegyző, a tanitó, a fiatál pap stb---- a megfelelő gyerek- ésasszonyi tartozékokkal, kik közül azonban főképpen a pap anyósa érdemel feltűnőbb figyelmet, ama tulajdonságánál fogva, hogy ő neki már a kardos menyecske elnevezés teljesen kevés, ő valóságos nehéz ostromágyús anyós.Javában áll a fürdés, tréfálkozás, pocskolódás, mikor egyszer csak a pap nehéz tábori anyósa elmerül a vízben s elkezd bugyborékolni, mint a csecses korsó. Általános rémület, zavar. Itcés Péter tanitó azonban nem jön zavarba. Kitűnő úszó (a háborút is szerencsésen megúszta), utána rugaszkodik, hajánál megragadja s kivonszolja a partra, ahol is nevezettöreg pattantyú egy darabig tátog a víztől, mint a harcsa aszárazon, de aztán talpra áll.A fürdés e kis epizód után folyik tovább a régi mederben. De uramfia, egy kis idő múlva mi történik megint? Most meg Itcés tanitó merül víz alá, mint valami kődarab, pedig igazán nem szeret vizet inni A fürdőzők tréfának veszik a dolgot, várják, micsoda huncutság sül ki ebből. De hogy a tanitó úrcsak nem akar felszínre kerülni, sokallani kezdik a dolgot.Elkezdik keresgélni, tápogatni holmi faágakkal az elünt fürdőtársat. Majd csolnakot hoznak stb.. . .Mondjam, ne mondjam? Biz’ az lett a vége, hogy a szegény tanitó halva került a partra. Belefult a vízbe annak rendje és módja szerint. Csudálkozva nézik a parton a szegény áldozatot a többiek, sehogy se fér a fejükbe, hogy fúlhatott bele ilyen jó úszó ilyen csendes vízbe, mint a holt Tisza; mikor egyszer csak megpillantják, hogy nagy lyuk tátong a halott egyik oldalán.Egyszerre minden világos lett mindenki előtt Szegény tanitó úr léket kapott. Kifúrta az oldalát a lelkiismeret. N. A.-----------o -----------
Kedves Borsszem Jankó!Igaz-e, hogy be fogják hozni a többi adók mellé a gutaadót is, hogy a különböző adóktól már a lapos guta se mentse meg az embert? -------- o--------

Orientációs töprengés— Vájjon közel van-e a Lánchidtól a Sörház-utca?----------- o-----------
A klubban— Azért mégis indiszkrét ez a cégbíróság.— Indiszkrét?!— De mennyire! Meg akarja tiltani, hogy a Rima a kisebb pénzűnek adjon elsőbbségi jogot. Hál' a szerelem, az kutya?. . .

L A K Á S T  T A K A R ÍT , F E S T ,  
P O L O S K Á T  IR T  
P A X - V Á L L A L A T
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Születni. . .  meghalni. . .
A férfikor hegyéről visszanézve,
Hadd intek még egy utolsót feléd: 
Szén ifjúságom, rózsásarcú gyermek.
Te szolgálatkész* hűséges cseléd! 
Minden utómra virágokat szórtál.
Kékre festetted mindég az eget. . .S ha tétováztam egy-egy keresztútnál. 
Te mindéig, mindég szépeket hazudtál

A két karom az ég felé feszitéd 
S a földet lábammal feledtetéd. 
Palettádon csak rózsaszín s fehér volt. 
Mert elsikkasztottad a feketét.
A jóságról szép meséket meséltél 
S elaltattál, ha jött a zivatar.
S én elfogadtam mindég a tanácsod: 
Hogy kenyeret ^kívánjak s ne kalácsot!

Már idefent, ahova érnem kelle. 
Bizony nehéz az élet nélküled!
Sötét erdőn fekete fák zúgása 
Megrémíti a szivet és fület.
Kórók körül a sziklahasadékban 
Hogy9 is teremne rózsaszín virág? . . .  
A józanság fukarkodik a fénnyel 
S a legszebb ég is elsötétül é jje l..' .

A karjaim már nem tudnak fogózni,
A lábam a föld sarába ragad.
Tg s föld között lóbál naponta százszor 
A kénytelenség és az a ka ra t...
. . .  Szép ifjúság: letűntél. Isten véled! 
Férfi vagyok, ki önmagára lelt. 
Születni kell és meghalni muszáj!
De — ami közbül v an, az jaj be f áj . . .

Som lyó Z o ltá n

Kedves Borsszem Jankó!A Dunántúl egyik nagyobb városában történt. Egy előkelő családnál megbetegedett a nevelőnő. Hívják a háziorvost, egy joviális bácsit; aki megérkezvén, a nevelőnő mindenkit kiküld a szobából. Azután így szól:— Kedves doktor bácsi, én nem vagyok beteg, de egy hónap óta nincs nálunk cseléd és minden durva munkát velem végeztetnek. A tetejébe pedig már három hónap óta nem kaptam fizetést. Ezért feküdtem le.A doktor egy szót sem szól, ellenben vetkőződni kezd. A nevelőnő rémülten kérdezi:— Mit akar, doktor ú r? . . .— Hogy mit akarok? — kacag föl keserűen az orvos. — Én egy esztendő óta dolgozok itt és én se kaptam egy fillért se, — hát én is lefekszem.
Külföldi fürdőhelyen

követelje a BORSSZEM JANKÓ-t!

Kedves Borsszem Jankó!Az automobil elüt egy idősebb bácsit. A soffőr méltatlankodva szól le a kerekek alatt heverőhöz:— Én nem vagyok a hibás! Tizenöt esztendeje űzöm ezt a mesterséget.Az elüfGtt dühösen vág vissza:— Az is valam i?. . .  Én jobban ismerem a magamét. Én hat-van éve járok gyalog.__________________ _______________________________
François

Crêmant Rosé
pezsgő

Különbség— Mi a különbség egy félig elaludt tűz és a „Szózat*4 című tüzes lap között?— Mi?— Az elalvó tűz lappangó, ez az ébredő újság pedig
pangó lap. -------- •--------

Búvárharc a kibicek ellen
Kedves Borsszem Jankó! A kibicemről szól e néhány panaszos sor, a kibicemről, akit, mint minden kibicet, a pinkával együtt csak azért teremtett az Úristen, hogy a kártyás életét megrövidítse. Engem és többi társaimat rendszerint hátulról, orvul támad meg és kapitulációra kényszerit. Kapituláció alatt értem, hogy a már félig megnyert partiban kénytelen vagyok átadni neki a kártyákat, hogy ő aztán egy merész kombinációval elveszítse a játszmát. Szerintem a kibicek ellen meg kellene alkotni a kártyások nemzetközi szervezetét, amely évenként kongresszust tartana és azon megbeszélné azokat a módszereket, amelyeknek segítségével meg lehetne szabadulni a kibicektől. Addig is, míg más jobbat nem talál ki, én azt javasolom, hogy a világ valamennyi kártyását kibiceikkel együtt hajóra kellene szállítani és a hajókat fenékbefúrni. Bizonyos, hogy az élősdiek a víz színén maradnának s akkor a kártyások a tengerfenéken nyugodtan játszhatnának. Valószínű ugyan, hogy nem sokáig, mert ha a kibicek megneszelnék a dolgot, akkor ismét új megoldáson kellene törnünk a fejünket*. Tisztelettel egy notórius kártyás.

-  Ezüst evőkészletek —kazettában, 12 s z e - o W i e i  P n l ó l r h p n  n a g y  vá- m elyes, k o m p I e tt, c r i C H U H  lasztekban
ARANY-, EZÜST-. BRILLIANSBEVALTAS

S ZIG ETI NÁNDOR ÉS FIA
Budapesti IV., Múzeum-kőrut 17. — Alapittatott 1867
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Ballada hetven vulkánról
Vége szegény Európának 
S kiváltképpen a Balkánnak: 
Készül kemény kitörése 
Hetven rettentő vulkánnak.

Bőszek, mint a Budavári, 
Legalább is. mint az Eckhárdt, 
Hánynak kénkövekkel elegy 
Büdös lávát. — nuná: nektárt!

Egyedül a Sörház-utca 
Maradand a tüztől menten. 
Mert a ráokádott lávát 
Visszaokádandja menten.

Budapestnek körzetében 
Törend itt ki mind a hetven, 
Nem is törhetne ki másutt 
Hozzája méltóbb keretben.

Romba dől a Rombach-utca, 
Elsülyed a Teleki-tér 
S az össz-izraelitáknak 
Riadtan a fele kitér.

Nézegetik könnyes szemmel 
Izraelnek pusztulását:
Min hütik le eztán keblük 
Hazafias buzdulását?

Hetven ébredő vulkánok 
Szörnyű tűzesőt hullatnak. 
Mitől minden destruktivok 
Irgalmatlan begyulladnak.

Azért ők is elnyertnek. 
Valamennyi Mór és Samu, 
Lészen tüzes hamu alatt 
Testük hideg por és hamu.

Fagy a vérük és megdermed 
Agyukban a sütnivaló:
Mit keressenek ők már itt.
Ha nincs zsidó ütnivaló? (jász)

Jan csi azt hiszi— Papa, úgy-e a sülyedő hajót csak az új adók menthetik meg?— Miből gondolod, fiacskám?— Abból, hogy a matrózok a tengeren ujjongva kiabálják:
föld, föld! -------- o--------

Falusi lakásnézőA nyaralásra készülő családapa megnézte a lakást Balaton- Sikátoron. Dohosnak találta, mert csak aludni járnak bele.— Aztán mibe kerül? — kérdezte.— Negyvenezer korona az, lelkem — felelte a Birkásné.— Aztán egészséges-e a lakás?— Bizony egészséges ám.— Mát a bolhák, egerek, patkányok?— Mint a makk!
!

440 koronát keres,
ha a BORSSZEM JANKÓ-ra előfizetMert: az előfizetési ára egy évre............... .  . . .  600 kor.példányonként vásárolva à 20 K ........... 1040 kor.
Ugy-e, lehet még pénzt keresni?

A villa neve
Kedves Borsszem Jankó! Egy lipótvárosi milliomos villát épit'tet a Hűvösvölgyben. Már jóelőre jelentkezik egy csomó kellemetlen szegény rokon, hogy ha kész lesz a villa, meglátogatja őt. Végre kész a villa. A milliomos töpreng, milyen névre keresztelje. Előbb elhatározza, hogy „Margit-lak“-nak nevezi, de később eszébe jut a Rebekka néni a családjával, akik beígérték látogatásukat és hirtelen meggondolva a dolgot, ezt íratja a villa homlokzatára: „Kirug-lak".

A M E R IK A I H U M O R

Nem az ő hibája3iró. — Miért rabolta ki világos nappal az áldozatát? Vádlott. — Nem tehetek róla, biró úr. Ezen a héten éjjel mindig el voltam foglalva. — o-----
A tízparancsolatNagynéni. — Hány parancsolat van a Bibliában?Jimmy. — Tíz.Nagynéni. — Mi történik, ha megszegsz egyet?Jimmy. — Kilenc marad.----- o -----

Érth etetlen . . .Feleség. — Nem értem, hogy miért nem akar ez a gyerek aludni. Már annyit énekeltem neki. de folyton csak sír.Férj* — Talán jó hallása van.

Ejha! —
vagy: a kikapós hadiözvegy aprójaEgy pesti újság julius 21-iki számában az apróhirdetések közt ez az őszinte vallomás jelent meg:„Fiatal, falusi hadiözvegy férjhez menne,9 éves fia, 2 éves leánya van. Levelet „Jó  lélek44 jeligére a kiadóba."Vájjon csakugyan „jó lélek"-e az a hadiözvegy, akinek — kétéves kislánya van a világháborút követő negyedik esztendőben? -------- o--------

A kis kereskedő— Mama, a marhának sok csontja van?— Nem, Mórickám.— Mindjárt* gondoltam! Mert csak nem olyan marha, hogy a legolcsóbb árút halmozza föl.SZERKESZTŐI ÜZENETEK ® ©Kéziratokat és rajzokat nem küld vissza a szerkesztőség.
A Borsszem Jankó felen számát kedden, augusztus elsején 

zártuk le. — T. Zs. (Debrecen). Mire a borfiúból pincér lesz, talán az „irodalmi inas" is legénnyé izmosodik és fölszabadul. Sok Ígéret van ezekben a — ma még nem elég ízes — szellemi morzsákban. — M. A „Te voltál!" harmadik strófája ellaposodik. Az egyiket közöljük. Most már a művészi formával is többet kell törődnie. — L. H. Az egyik bevált. — Ifj. L. H. Az ötlet is primitiv, a rajz is. — H. H. (Szombathely.) Minden apróságra külön nem izenhetünk. Amire nincs válasz és nem jelenik meg. az nyilván „untauglich". Csak tessék folytatni! — Ceyan. Egyetlen közlemény még nem jogcím. Némi buzgalmat lássunk elébb! — O. M. Mi ez? Mi ez? — Sajó. Hogy mit szólunk hozzá? Azt, hogy egyszer már közöltük az ön által is fölfedezett furcsaságot, s már akkor kiderült, hogy azok a bizonyos művésznők sokkal, de sokkal magasabbra vannak taksálva. Hát még most! — St. Ön szerint csak Hegedűs egyszer már megmentette? — Sz. K. Sajnos, régi. Újat kérünk, nagyon is elkél. — P. K. Az előző üzenet önnek is szól. — Cogitans. Az egyiket átfésüljük. — Több levélről a fövő 
számban._______ ___________________________________________________________Szerkesztik: Molnár Jenő és Bér Dezső A szerkesztésért felelős: Molnár Jenő Kiadótulajdonos: Borsszem Jankó lapkiadó r.-t Igazgató: Szekeres Rudolf 

K Ö Z G A Z D A S Á GA M agvar Ősterm elő R észvénytársaság az alaptőkének 50 millióról 60 millióra való fölemelése céljából 50,0T0 drb. egyenként 200 K névértékű részvényt bocsát ki. Az új részvényesek 1922. január 1-től részesednek az üzlet hasznában Minden új átveendő részvény fejében 8C0 magyar korona fizetendő.
vér- és nemi bets* 

qek részére.Ezüst S a l m n - o l t ü s lR endelés e g é sz  nap. 
Rákóczi-út 32, I. em. I, a Rókus-kórházzal szemben.
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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.

3.
10 üveg sör. a Polgári Serfőzde 
gyártmánya (házhoz szállítva).
egy Sphinx-„BI-OZONE"-készlet (egy üveg szájvíz, egy doboz kettős francia fogpor, egy tégely fogpaszta),E három jutalom kisorsolásában csakis azok vehetnek részt, tkik 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" jam, befőtt vagy egy doboz cuk
rozott gyümölcs.10. egy kilő Szent István-malátakávé,11. két pár Berson-gumisarok (férfiaknak és nőknek),12. egy nagy palack „ RA PID Ü L" folyékony fémtisztitó 
szer.A 4—12. jutalom kisorsolásában a „Borsszem Jankó" félévi és negyedévi előfizetői vesznek részt.A Borsszem Jankó 2844. (31.) számában közölt képrejtvények megfejtése:
I. A toronyban delet harangoznak  

II. Baráti kötelékA múlt heti számunkban megjelent talányok helves megfejtését 93-an küldték be. Nyertesek: 1. Tar ián Zsigmondné 
(Budapest, VIIL, Nagyfuvaros-utca 16), akinek egy doboz Floris-csokoládébonbont; 2. Teodorovits József (Budapest, í., Mészáros-utca 18), akinek tíz üveg Polgári Serfőzdéi sört: 3. Fialla-Dőri Ottó (Budapest, IV., Molnár-utca 20), akinek egy Sphinx-,.BI-OZONE"-készletet ; 4. Bleuer Jenő. földbirtokos (Ibrány, Szabolcsmegye). akinek egy kis üveg Hungária Casino habzóbort: 5. Tisztviselők Olvasóköre (Sárvár. Cukorgyár), amelynek három-három doboz (sárga és fekete) „G LA D YS44 luxus-cipőkrémet; 6. Szepesy János (Budapest, V.» Nagykorona-utca 20), akinek három-három doboz (sárga és fekete) „G LA D Y S44 luxus-cipőkrémet; 7. Kéri Ágoston 
(Budapest, V., Lipót-körút 13), akinek egy nagy üveg ZoZó kölni vizet; 8. Sadlich Géza (Csillaghegy, Rákóczi-utca 9), akinek két darab Márkus Emilia-szappant; 9. Klein Annus 
(Budapest, VI., Felső erdősor 36), akinek eg\ üveg ..Óceán*4 Jam, befőtt vagy egy doboz cukrozott gyümölcsöt: 10. Szalay Károly, íőgimn. tanár (Kiskunhalas), akinek egy kiló Szent Ístván-malátakávét: 11. Rosenbaum Géza (Budapest. VIL, Akácfa-utca 57), akinek két pár Berson gumisarkot; 12. Tég
lás Sándor (Budapest. L. Villányi-út 4, isz. 1), akinek egy nagy palack „RAPIDOL44 folyékony fémtisztitó szert küld a kiadóhivatal.

Saját gyártású

férfi-fehérnem ű ek  
nyakkendők, úri divatárukNYAKKENDŐHÁZ
IV., K ígyó-utca 5 (K lo tild -p a lo ta ).

Nyakkendők nagyban is.

ATR AH AZA
A MAGAS TÁTRÁBANReichenhalli inhalatorium, fekvőcsarnokok, heliotherapia, hízókúraIgazgató főorvos : Dr. MULLER VILMOS kir. tan

Napi p e n z ió : 40 cseh  k o ro n á tó lFölvilágositást ad, vízumról gondoskodik a szanatórium' igazgatója: M agyar-O lasz B ank. N épszínház-utca 31Telefon: József 113—05. Délelőtt 11 órától délután 5 óráig
» • IIBiON■■■■>■■■■«■■■■■■■■■■■■■■■■■■>IIBIBINMIBaiPINIIM I
! i  ■■ ■■ ■ ■ ■ ■ ■■
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ANGOLPARK
A

LEGKELLEMESEBB
SZÓRAKOZÓHELY
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A z  ú jság m e llő l

— Már megint ez a Kiss Menyhért ! Na, meg tudná-e nekem mondani, mi a különbség Napoleon és Kiss Menyhért között.— Napoleon, az Bonaparte, Kiss Menyhért pedig Zbona-párti.
Családi,
iskolai,
színházi mozit akar?

fo rd u ljo n

Hatschek és Farkashoz
IV., Budapest, Károly-körut 26. számKriMánst aranyat, ezüstöt, ékszert legmagasabb napi árban veszek. 

Schiller, Kecskeméti-u. 11.
r é g i ro n gyo so k a t Is,
a legm agasabb árakon 
v o a z  vagy  o s e r é  I 

TUDUK TIVADAR szőn yeg  ja v ító  és  t is z tító te lep e , VI., Dalnok ÍZ a. Fióküzlet: IV., Ferenoiek-tere 9 ,1. en. Telefon 46-68. Meghívásra házkoz Jós.Szőnyegeket
“  TUDUK TIVADAR s ző n veo ia v ltó  és

Stella
sütőpor, GUSTO-vanilincukor
a legjobb. K a p h a t ó  m i n d e n ü t t !  I Gyár: Budapest, Rottenbiller-u. 46.

KABATA CSOKOLÁDÉ VALÓDI• is •FINOM

M a i i  tiM m \
il BORSSZEM intlKO
híres régi évfolyamai 
megrendelhetők akiadó
hivatalban és a Kultúra 
könyvkereskedésében, 
Budapest, VI., Teróz- 

körut 5. szám.
Az 1916. évf.2 5 0  korona 

.  1917. .  2 50  .
,  1918. .  250  .
.  1919. .  250  .
.  1920. .  250  .

rilliánsokat, BÖrRAíl.fír'.tS
Székely Emil ékszerüzlete, f i J f t S f e H í t e i f i i
C ím re te ssék  figye ln i. T e le fo n :  J ó z se f 105-35.

VÉR
bőr- és nemi betegségek teljes gyógyítására legjobban n »  M I T 7 Ü T P  hírneves ajánlható \3Tn I I u  L  n  intézete
BUD APEST, V ili., JÚZSEF-KORŰT 3. S Z A K .

TERNBERG
Rákóczi-út 60, saját paiotájánan.4*U  t  1 Az összes hangszerek legfinomabb minőség- 

^  • ben. Mesterhegedük legnagyobb választékban. 
Hangszerek javítását szakszerűen végezzük. V id é k re  
szállításokat a legpon to sabban  eszközlünk.

Királyi , A .
u d w " r i à hangszer Z 0 n g 0 r a ., c im ba lo m -

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




