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A vészjel visszhangja
A Kormányzó s a kormány harsonája 
Megadta már a búgó vészjelet:
Útját sötét és átkos felhő járja 
A gyászbaborult magyar föld felett.
Falakat dönget a nyomor, az ínség;
Népünk koldus, rongyos, éhes, beteg 
És elvész, hogyha nem jö gyors segítség: 

Segítsetek ! Segítsetek !

És szerte száll az országban a jajszó, 
Visszhangot verve nemes szíveken;
És gyűjtenek, mint mézet gyűjt a rajzó 
Méheknek ezre nyári réteken.
Gazdag, szegény mind egy szándékra adja 
A milliókat s a filléreket; «
Át szívüket most másnak búja hatja: 

Segítsetek! Segítsetek!

S  míg áll a gyűjtés szépen, gondos rendben 
S  a lelkesültség lángja megható:
Föláll egy úr a magyar parlamentben 
S  félnapig jajgat, hogy sok az adó.
Ti, jó urak, nem vagytok a mi vérünk;
A szívtelenség a ti kincsetek,
De ebből aztán igazán nem kérünk!

Ti — ne segítsetek! (jazig)

Tekintető* Szörkesztő úr! ügy fői a fejem a gondba, mint a lakodalmi ürükos feje a paprikáslébe. Csak azér emlitöm a ürüfejet, mert rémmódon szeretőm a birkavelőt, különösen mióta mögtuttam, hogy a birkának a fcjibe van az észi'öhet- csége. Melegön ajánlom (mert cn is melegön szeretőm), hogy aki képvisellői pájára akar lépni, először taroson kúrát birkavelővel. ámbátor, ha magosabra nem kévánkozik, mint példáiul álomtitkárságra, vagy minisztérijumságra. akor jó a marhavelő is, mert szakasztott ojan ízű. mint a birkájé, így oszt mindakettő nagyon alkalmatos a politikai inentholitás mög- inditásáhon.Egyebekiránt a hazaffiasság vijja benem nagy tsatáját az áldozatkészségei. Nagy természetű embör vagyok, — amivel két év élőt még az anyjtikom is büszkén dicseködött — de ojjan éktelen haragra még nem gerjedösztem, mint az új adójavaslat bényútásakor. Én mindig áldozatkész embör vótam, amit szószerint úgy’ értelmezők, hogy mindig kész vótam elfogadni mindön áldozatot, de azér a (kánikulába) hőn szeretőt hazám érdöke mindig protekcijóba jött előlem. Hát hogy is is ne gerjedöznék föl. mikor látom, hogy egyes dilentás poli

tikusok veszéjbe akarják sodorintani az hazát, mög annak főtámasztó ágasát, a joblétre ébredett kisgazdatársadalmat. Szerény kfnézésöm mögtiltya, hogy név szerint sorakoztasam föl ezen falujuk határán kiviil is hírhedté vált nagy embörö- kct, azér csak magamat emlitöm, aki mögálja a sarat, kiváltképp száraz üdőbe, mög oszt ha fölhúzom a nagy csizmát. De mög is mutatom, hogy nem igaz az a közmondás, hogy hazájába sönki se lőhet próféta, mert én mögjósolom itt bejben, hogy abul az adóemelési erölködésbül sémi se lösz úgy, ahogy Kálai akarja. Dç ne is erőlköggyön, mert ha az embürnek miniszteri széke van, nem ilik erőlködni.Mutasa mög Kálai, hogy nemcsak onan tud adót vönni, ahun van, vögyön onan, ahun nincs. Úgy is Injába kertölnek, mink jól tugyuk, hogy ászt a fölemelt adót a köztisztviselőkre akarják kőteni. Pedig aki a tisztöt viseli, az visejje az adót is. Eccerű a dolog, csak ész köll- hozzá. Fizessön a kormány kétszer anyit a tisztviselőknek, mint amenyit most fizet, oszt a fizetés felit vonya le adóba, így mindég mögmarad a kormánynak anyi péze, amenyit az alkalmazóiaknak egy hónapra kifizet, oszt az így mögmaratt pézbiil a másik hónapba játcva kifizetheti ükét.Nincs itt kérőm sémi baj, csak az, hogy a Kálai még nem övött ölég birkavelőt. Mejhöz hasonló jókat kévánva itt marattam.Kelt mint fönt, Kiskutyabagozányba, a nagy kánikulába.Érvényös tisztöletel Kisgaz Daniországos nemzetgyüllési képviselik-------- o---------BUDAPESTI HÍRESSÉGEK

III. SCHIOPPA LŐRINC, pápai nunciusA ..lelki királyinak követe és híve S minden lelket megnyer szánakozó szíve. Ritka Budapesten ily közkedvelt követ,Ki a köz javára it‘t mindent elkövet.
Kedves Borsszem Jankó!Olvasom megnyugodva, hogy a numerus clausus megszüntetésére adnak be indítványt. Jól esik tudni, hogy: Magyar- 

ország nem Wolf, hanem Lers! . . .  Tiszteletid fír.



36. szám B O RSSZE M  JANKÓ 3. oldalTávolból— Petőfi után —Kis lak áll a nagy Duna mentében, Oh, mi drága e lakocska nékem. Könnyben úszik két szemem pillája. Valahányszor emlékszem reája.Ott nyaral a bájos feleségem.Azért drága e lakocska nékem. Vágyainak sólyomszárnya támadt, Elrepült s én befogtam a számat.Mint ölelt át reszkető karjával.Mint némitott el forró csókjával, — Oh, ha akkor látok a világba,Otthon tartom a szobába zárva.Engem is hogy csillogó reményem Biztatott csak, minek elbeszélnem? Azóta már nagyon is eláztam.Razzia miatt nem valutáztam.Búsan járom ezt a nagy világot. Bolygó Jábbal száz rendőr rámhágott. Végtelenül gyászos az esetem.Nincs már illegitim keresetem.A vidékre ismerősök mennek.Bájos nőmnek tőlük mit üzenjek? Szóljatok be, földiek, ha lészen Utazástok háza közelében.Mondjátok, hogy pénzemet ne öntse. Mert tőlem elpártolt a szerencse. Jöjjön, ha nem sült is feketére.Le vagyok én helyette is égve.-------- o--------  Szabin
Nyáréj— Nos, mikor lesz az esküvőnk, Aladár?— P s z t'!... C s e n d !... Ne rontsuk el ezt a szép nyári éjszakát.

Lányok közt— Képzeld, Elza, a Pipi titokban akarja tartani az eljegyzését.— lionnét tudod?— ő  mondta nekem.

A  K ép viselő n  la h á sn y o m o rá h o z
B e sz á ll  á so lá so K

Szabad egyetem a numerus claususrólA numerus clausus kérdése egyre kisért. Azt rebesgetik, hogy a kiterjesztéséről fognak javaslatot beterjeszteni. A tárgy igen zavaros. A budapesti egyetem például azt állítja, hogy a szegedi nincs tisztában a numerus clausussal, a szegedi viszont azt mondja, hogy a budapesti van vele zavarban. Tisztázni kell tehát a numerus clausus ügyét, még pedig a következő alapon:
Először: Minden ötödik zsidógyereknek szabad csak megszületni.
Másodszor: Olasz szab., német szab., spanyol szab., angol szab., a zsidónak is szabad, de nem épp az egyetemen.
Harmadszor: Száz zsidó közül csak ötnek szabad dolgozni, a többi kilencvenötöt az ébredők látják el.
Negyedszer: Az így ellátott zsidóknak természetesen kenyérjegyre sincs szükségük, nem hogy egyetemre volna.
Ötödször: Minden ötödik zsidón kivül, még minden hetediknek sem szabad az egyetemre járni, mert a hetedik a pihenés napja, amint az a tízparancsolatban is irva vagyon.

A cím— Nem tudom, miért éppen „Cserebere" lett a „Te bouche" címe?— Pedig egyszerű! Addig tartott a cserebere a címekkel, amíg ráragadt

Morfondálások□  Nem szégyen a kifordított ruha, sőf nagyon stilszerü. Hiszen az egész világ ki van fordítva.+  Senkinek sem kell a földadó. Kállay kiveti, Gaal Gasz- ton meg elveti.X  Bethlen felhívása után hamarosan meglátjuk, hány nemes ember van az országban.§ Azzal rágalmazzák a falut hogy nem szeret olvasni; pedig milyen szívesen és szorgalmasan olvassa a pénztt  Mégis csak szép a haladás. Most már félkegyelmű emberből is lehet kegyelmes.(*) Azt hiszem, hogy a vegetáriánusok nagyon is elszaporodtak.[•] Mindenki éhezik ebben az országban; az egyik még több pénzre, a másik egy kis kenyérre.& Furcsa világot élünk. Szigorúan tiltják az izgatást* s ugyanakkor megengedik, sőt kötelezővé teszik az árak kiírását. -------- o---------
Kedves Borsszem Jankó!Azt olvasom mindig, hogy a rendőrség figyelemmel kiséri 

az árdrágítókat. Tényleg, a múltkor láttam, amint árdrágítókat kisért a rendőrség. De, ne haragudjon, egy csepp figyelmet sem láttam. . .  Tisztelettel —bor.
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Rih a budapesti birességeh?Feleljen rá a Borsszem Jankó közönsége !
Szereplő férfiak és nők, akik legalább 500 szava
zatot kapnak, bekerülnek a „B ud ap esti hírességek" 

népszerű rovatábaNégy héttel ezelőtt kezdte meg a BORSSZEM  JANKÓ a „Budapesti hírességek" című rovatát, amely a közélet, az irodalom, a tudomány, a művészetek, a gazdasági világ és a társaság kiemelkedő alakjainak karrikaturáját közli. Négy hét alatt páratlan érdeklődés nyilvánult meg a „Budapesti hírességek44 iránt. Garmadaszám kapjuk a leveleket olvasóink táborából, akik ezt meg azt az ismert alakot ajálják „szíves" figyelmünkbe. Ilyen szórványosan megnyilatkozó „közhangulatot" természetesen nincs módunkban kielégíteni. Mi igazságosak akarunk lenni. Eredetileg ugyan magunk állapítottuk meg a 
„Budapesti hírességek“ lajstromát, de bevalljuk: a közönségnek is jogában van megállapítani:

Ki tekinthető hírességnek ?Ez oknál fogva a „Budapesti hírességek" rovatának szerkesztésébe belevonjuk a nagyközönséget. Tessék szavazni! A szavazást augusztus 27-ikével, tehát múlt számunkkal megnyitottuk.
Mindenki szavazhat. aki az alábbi cédulát pon

tosan kitöltve és levelezőlapra ragasztva, a Bors
szem Jankó szerkesztőségébe (VI., Teréz-körút 5) 
beküldi.Szavazni lehet minden ismert, szereplő férfira és nőre, akiről az a véleménye a szavazónak, hogy hírességszámba megy. 

Hírhedtekre is lehet szavazni. — majd a szerkesztőség dönti el, hogy az illetők megérdemlik-e a rovatba való sorozást.
Ahhoz, hogy valaki a rovatba kerüljön, legalább 

500 szavazat kell.A szavazás folytatólagos. Rovatunkat több hónapra terveztük s így senkisem késik el a szavazatával. A cédulán fölösleges a szavazó nevét föltüntetni. Azoknak az előfizetőinknek, akik szavazati joguk gyakorlása folytán példányukat megcsonkítani kénytelenek, a kiadóhivatal — kívánságra — új, teljes példányt küld.íme, a szavazólap:A BORSSZEM JANKÓ „Budapesti hírességek" rovatába
(Név)........................ ..............................................besorozását kérem.Hölgyek és urak, tessék szavazni!-------- o--------  B o rsszem  Ja n k ó

ítéletek utánBecker. Milyen szerencsém, hogy pont őszibarackot nem adtam el Landaunak!. . .

T érffy  és a Kardos Noé
Kedves Borsszem Jankó! Mégis disznóság már, amit ezek a destruktív lapok megengednek maguknak. Tisztességes magán közélelmes miniszterek dolgaiba és pikáns ügyeibe ártják bele, hogy úgy ne mondjuk, mártják bele magukat. Igen, ezek a destruktív lapok minden közélelmezési húsos lébe kanalak akarnak lenni. De most az egyszer egészen magánügy volt az, amibe kanalaztak. A Térffy, jobban mondva itt inkább Férffy miniszter valami kis kardos menyecskével, valami Kardos Noéval ismerkedett meg, aki így-úgy a kegyelmes urai* le- gabonagazemberezte. Hogy mért mondta neki a kis Kardos Noé, hogy „gabonagazember44? Hát azért, mert más embernek csak azt mondta volna, hogy gazember. Egy közélelmezési embernek azonban, aki mindig gabonával foglalkozik, egész stílusosan mondta, hogy „gabonagazember44, amit az is bizony!?, hogy a bíróság előtt a Kardos Noé vissza is vonta a „gabonát44. Mi van ezen olyan megbotránkoztató, hogy úgy ki- poentirozták a destruktív lapok. Kérdi egy szintén Kardos 

noecske. ---------o--------
NyilatkozatAlulírott kijelentem, hogy a pékeknek az éjjeli sütés érdekében indított mozgalmát nem támogatom. A nap

U. i. Egyébként lesülhetne a sok strandevuzó nő arcáról a bőr, amiért folyton kokettál velem, holott én lenézem az ilyesmit. Fenti

Beházasodnék g gországba. Államformaságok nem számitanak. Kívánatra re- és konferenciák. Utazó satche- nem meghívás nélkül is megy.
Destruktivok egym ás közt— Mit szólsz hozzá, a rendelet szerint a kormány félhivatalos lapjai is csak korlátolt terjedelemben jelenhetnek meg.— Ezen csodálkozol? Hisz a kormány félhivatalosai azelőtt is korlátoltan jelentek meg.-----------1-----------

Jan csi azt hiszi— Papa, ugy-c. Ádám és Éva korában is volt maximálás?— Miből gondolod, fiacskám?— Abból, hogy egyszerre nem lett paradicsom.

Adalék
a franciák angol-gyűlöletéhez— Ez mégis hallatlan! — méltatlankodik egy hölgy, akit X.-ék ebédre hívtak — pontosan tizenkettőre vagyunk ideinvitálva, már egy óra is elmúlt és a házigazda még mindig nincs itt!— Bocsásson meg neki! — mondja egy másik vendég. — Bizonyosan Lloyd George-zsal együtt nevelkedett.(A „ Matinu augusztus 14-iki számából.)

Infelix Austria
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\ A  T erézváro sb an

Az Márka és Korona
szörnyű küzdelméről szorzott g yá szo s vitézi versezet

Két agg veteránus elindult Zürikbe.
Hol finántz-tudomány törvényit szűrik le:
Korona és Márka, nem férvén bűrikbe. 
Versengőnek, egymást hogy és mint gyűrik le.

Ám Helvétziában mind az ország görbe 
S esének mindketten egyazon gödörbe 
S mert még egyikük sem vala lyüki, törpe.
Nem lehet „ gyere k í\  fogatának tőrbe.S itt egyik az másat estéért okulta.
Küldvén kamerádját egyenest pokolba 
S igen szoros lévén mindkettejük volta.
Maga terhét ki ki az társára tolta.

Addig-addig, végül kardokat vonának 
S lön kezdése véres, vad zenebonának:
Nekivág az Márka az másik hónának 
S félfele le fitty en im az Koronának.

Ám ennek öklében sem pihen a szablya.
Nimet kamerádját koponyába t sáp ja,
Tetemes termetét tsak kettőbe szabja.
Áztatván bokákat véreknek iszapja.

És ahová ütnek, hús és tsont tsak mállik.
Itt egy kar, ott egy láb egy-kettő leválik.
Immár vérrel vannak fertéztetve vállig.
De fogadják: abba nem hagyják halálig.
S régi kamerád ok egyre összébb esnek.
Mind tsak kitsinyebbek-kitsinyebbek lesznek.
Sorain bősz bessznek értékeik vesznek,
Mégis kitartással tsúful veszekesznek.
Végre mindkettőből ftnitt-amott marad 
Mikroszkopiummal vizsgálható darab:
Ez is fűbe harap, az is fűbe harap 
S ekkor egymásra néz az két őrült arab.
S elgondolták búsan: hát mi a fenének 
Köllött. hogy egymásra kardokat fenének? 
Egymásnak vesztére minek is ménének?S károga fölöttük kaján holló-ének:— Kár, kár, kár. kár vala. hogy ily horizon tőtse 
Idejét germánok s magyarlak hőse.
Korona és Márka, mindkettejük győze 
S im nem ér egy Garast együtt a kettő se.

Thomas Litteratus de Jazow

Zürichi sóhajAz osztrák korona. — Istenem, de jó lenne csehül á lln i! .. .



6. oldal BORSSZEM JANKÓ 36. szám

B E L  L /? GER\ T A L  i i A U ST R /A  F E U XVégigszenvedtem a pincérsztrájkotA világháború, a forradalom, a kommunizmus és a Danton után végigküzdött'em a pincérsztrájkot. Úgy történt, hogy szokásom szerint délután beültem a „Zsardinetto“ -kávéház nyári helyiségébe, közvetlen a flaszter és a hordárok tőszomszédságába, hogy szokott* feketémet élvezzem és a háborúban elsajátított eréllyel így szóltam:— Főúr, cigarettát és Jani a feketémet!Miután szavaimnak másfélóráig nem támadt visszhangja, igen dühbe gurultam és a forradalomban elsajátított hirtelenséggel rávágtam a márványasztalra. A telefonos jelentkezett és zordonan kérdezte:— Mi tetszik?A kummünben elsajátitott szemtelenséggel szóltam rá:— Jó vicc! Mi tetszik? Egy pár 42-es cipő tetszik. Vagy a Kiss Menyhért parlamenti beszéde tetszik. Esetleg az új 15 koronás villamostarifa tetszik. Azért jövök a kávéházba, Küldje ide rögtön a főurat és a Janit.— Nem lehet, kérem. Sztrájkolnak.A Dantonnál elsajátitott méla rezignációval bámultam rá. Az helyén van, — gondoltam — hogy a főpincérek sztrájkolnak. Igazán legfőbb ideje, hogy következzen egy olyan korszak is, ahol a főpincérek megszűnnek működni, de hogy egyben a kiszolgálás is szüneteljen, az nem helyes és nem logikus. Hiszen éppen egy főpincérsztrájk esetén kellene nagyobb kiszolgáló személyzet, hogy a magától értetődően nagyobb forgalmat lebonyolítsa.— Szóval nem kapok cigarettát és feketét.— Dehogy nem, kérem — válaszolt a telefonos. — Mi kiszolgálunk.És megkezdődött a kiszolgálás. A tulajdonos letörölte az asztalt, a felesége hozta az újságokat, az újságos elvette a kabátomat*, a ruhatáros adott cigarettát, a kasszírnő tüzet, a takarítónő hozta a feketét, a felügyelő néni a papírszalvétát, a sarki hordár a vizet, a cipőpucoló a kanalat*. Mert a kávéház sarkon épült és a sarkon két hordárnak és egy cipőpucolónak állott a£ üzlete, akik mindhárman most, a sztrájk tartama alatt, kisegítettek a kávéházban.A kiszolgálás egyébként nem volt rossz, csak soká tartott. A tulajdonos, mikor letörölte asztalt, leverte az új cvikke- remet, a nője a Szózatot hozta nekem, holott az Egyenlőséget szoktam olvasni, az újságos úgy lerántotta a kabátot rólam, hogy a felső résztől válófélben levő bélés jogérvényesen elvált, a ruhatáros gesztenyelevéllel töltött cigarettával kinált meg, a kaszirnő nemcsak a cigarettámat, de a nyakkendőmet is meggyújtotta, de az oltási műveletet csak az utóbbira terjesztette ki, a takarítónő a szivarzsebembe töltötte a fekete hatvan százalékát, a felügyelő néni higiénikus papírszalvétát hozott, a sarki hordár a nyakamba öntötte a vizet és a cipőpucoló előbb boxkenőccsel ragyogó fényesre pucolta ki a kanalat és úgy nyújtotta át nekem.Én, aki — mint már leszögeztem egynéhányszor — végigcsináltam a háborútól a Dantonig mindent hősiesen megittam a kávénak megmaradt negyven százalékát, az úgynevezett zaccot elolvastam a Szózatot és lenyaltam a kanálról a box- kenőcsöt Csupán a papírszalvétához nem mertem hozzányúlni. Azután elorditottam magam:

— Fizetek!A viceházmester lejtett elém mint kisegítő főpincér. Be- mondtam mindent.— Kávé 30, cigaretta 45, az 95 — mondta villámgyorsan.Úgy tévedett, mint egy jubilált főpincér. Keblemre öleltem.— Gratulálok, — mondtam — maga az egyetlen kisegítő, aki új hivatása magaslatán áll. Maga visszavarázsolta nekem megszokott feketém ízét. Nincs nagyobb élvezet, mint a megszokás.Valamit dadogott, én még egyszer megöleltem, fölirattam a cechet és megelégedetten távoztam. (Stella)

fcgy agyonadózott Krőzus m em oárjábólMéltóztassanak elhinni, hogy született nábob létemre a legboldogtalanabb embere voltam ennek a világegyetemnek, hová szüleim beírattak a numerus clausus dacára. Korán jobblétre húnytam szemeimet: üldöztek az adókkal, mindenütt, mindenért megadóztattak.Mikor megszülettem, az örömbeborult család hálaadó istentiszteletet tartott, emiatt hála-adót vetettek ki rám. Beléptem hát az emberi társadalomba mint tag, jött a tag-adó, amire tagadó választ nem adhattam. A politikában azt hangoztattam, hogy fejétől, vagyis a kormánytól bűzlik a hal, tehát haladó- párti valék. Hal-adót kellett fizetnem.Megismerkedtem egy elragadó hölggyel, Radó Dórával, aki éppen eladólány-korban virult. Ennek is megadtam az adóját. Odaadó férje voltam: oda-adót fizettettek velem.-------- o---------
ítélet előtt— Vádlott, e szerint nem tagadja, hogy bűnösnek érzi magát.—■ Szó sincs róla, tekintetes törvényszék! A védőm meggyőzött róla, hogy ártatlan vagyok.

Hogyne tudnák már kicsinyek és nagyok : 
Bőrnél sokkal olcsóbb a BER SON guniisarok.
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Vigasz

— Olyan boldogtalan vagyok!— Miért, drágám?Kezdek rájönni, hogy az uram csak a pénzemért vett el.No hallod! Legalább azzal vigasztalhatod magad, hogy átférjed nem oly ostoba, mint amilyennek látszik.
A szórakozottság netovábbja— Rettenetes, — meséli a tanár úr — már nem birok a szórakozottságommal. Tegnap este a lakásomat az adó-kulcsommal akartam kinyitni. . .

A  szerényebb— A feleségem autó-túrára utazik.— No, akkor az én feleségem szerényebb, ö  csak egy fehérnemű-garnitúrára utazik.



8. oldal BORSSZEM JANKÓ 36. szám

Ballada az éhenhótt gazdáról— Kifogyott immáron a vágott dohányom.
Kata feleségem, Böske kedves lányom:
Vessétek meg hamar azt a tornyos ágyat.
A fülem is szétáll, az elmém is bágyadt. 
Megrogyik alattam az inam. hogyha mék:
Látjátok, cselé dim, éhen halok ma még!— Ja j. ides egy uram, hogy a nyavalyába 
fialna meg kigy elmed ilyen hamar iába! 
ihol a jó kolbász, ehol a szép sün ka.
Ahol friss a kalács, — ez csak tiszta munka.
Telt iászol mellett az ökör se vesz éhen:
Egyék hát. aszondom. mert úgy vágom képen!.. .— Nem érted ezt. annyuk. Hosszú haj, rövid ész!
Te is csak amolyan Hoyososan Ítélsz. 
Kiexsplikálták ezt egészben és részben 
Fönt a budapesti gazdagyülevészben:
Hogy ha élni akar a magyar föld fia. 
Mindenekelőtt is éhen kell halnia.— lm, hát éhenhalok. A nyújtód zó pádig 
Jobbfelöl visz G asz tony, balt elől tart Hadik.
Tat ácsi Dienes vonja le csizmámat.
Maga Somsich gróf úr tartja bé a számat 
S fejem fölött lebeg magasztos jelképi 
Szűz soványságában báró Becker Bébi.— Toromra pediglen ökröt süttök nyárson:
Ha már éhenhalok, a nép példát lásson:
A majorságban is ami beteg jószág,
Hadd essék közöttük némi halandóság.
Két hízót is leölsz. négy hordót versz csapra. 
Emlékeztetőül éhhaláli napra.— S ha már az anyatöld kebelébe tesztek.
Síromra fekete márványküvet vesztek 
S kit a nótárus irt, azt a búcsúztatót 
Rá aranybötükkel vési a Sánta Tóth:— Fogadd magadba, föld. legderekabb fiad.
Ki éhenhalt valu a földadó miatt. (jász)

Síbolás és valutázás házassági alaponA nagy krach idején becses cégem teljesen tönkrejütött. Vagyonúmból nem tudtam mást megmenteni, mint daliás termetemet, háromoldalú tiidőcsúcshurutomat, egy ismeretlenre, azaz x-re átszámított lábaimat s egy orrot, amely immár nem cégtáblául, hanem céltáblául szolgált? a faji alapokon nyugvó elmélet hangoztatóinak. Szóval nem rendelkeztem mással, mint kecses személyemmel, mely eddig is hőn utált volt a női nem képviselői előtt. Mit kerítsek neki nagy feneket: egy nő menthetett csak ki pillanatnyi zavarosomból, melyben nem tudtam halászni. Egy nő, aki lelki javakon fölül jócskán rendelkezik földi javakkal is, egy nő, aki úgy a családi, mint a hamis csalárd* boldogságot hozta volna nekem, egy nő, aki millió apró örömmel és egy apró millió, örömével töltött volna el, no persze idegen valutában. Elmentem hát a házasság hivatott közvetitőjéhez s így szóltam neki:

— Barátom, mivel megszállt az ihlet, rögtön szerezz nekem a megszállt területen egy nőt, amíg a korona esőben van.— Van is már, — mondta az — két millió lei, két púp, két faláb satöbbivel.A lei akkor oly magasan állott, mint a Montblanc. Sok blank ezrest kaptam én akkor, amikor a nőt és a hozományt elvettem és beváltottam a két millió leit. Ördögi táncot leitettein örömömben, mert harminc millió korona nyomta a lájblimzsebét.Egy hónap múlva a lei felére esett le. Visszavásároltam hát a két millió leit tizenöt millióért, a másik tizenöt milliót a lájblim zsebébe raktam, a nőt fölpakkoltam a leiekkel együtt a vasútra s megírtam az apósomnak, hogy csalódtam benne, azt gondoltam, hogy a két púpja pont egyenlő, de miután enyém lett és lemérettem, meggyőződtem arról, hogy egyik púpja ötven dekával többet nyom, mint a másik, tehát rosszul mérte meg, ilyen árút nem veszek át.Időközben a lei folyton lei- és leiebb esett.Telegralaltam az apósomnak, hogy hajlandó vagyok kibékülni, ha azonnal gyorsárúként visszaküldi feleségemet a leiekkel és púpokkal együtt.Azonnal meg is érkezett az asszony.Még az állomáson beváltottam a púpot, vettem a leiekért koronákat, egy hét múlva esett a lei, olcsóbban visszaváltottam a leieket, hazaküldtem az asszonyt a púpokkal és ugyanannyi hozománnyal.Megint maradt az üzleten pár milliócskám.Ezt ilyen módon megcsináltam vagy hatszor különböző ürügyek alatt. Apósomnak semmi kifogása nem lehetett a dolog ellen, mert hisz mindannyiszor mellékeltem a visszaküldött púpokhoz a hozományt is, anélkül, hogy egyetlen lei hiányzott volna belőle.Már milliárdos lettem a feleségemből.Még folytattam volna a síbolást, de egy alkalommal a határszéli csendőrségnek gyanúsak lettek a púpok és följelentettek engem, hogy a feleségem hátán púpokat csempészek Romániába.De engem nem lehetett kijátszani. Előbb cipőtalp alatt, majd zsebekben, később ing alá dugva csempésztem ki a púpokat.Végül mikor már a fináncok összes trükkjeimet ismerték, elhatároztam, hogy madárijé&ztőket fogok exportálni Romániába és sikerült is így felelégemet tíz madárijesztő között átcsempészni a határon.Csakhamar- annyi multimilliárdom volt már, hogy untam a dolgot en detail csinálni s ezért en gros üzletet ^lapítottam.Elmentem a házasságközvetitőhőz, feleségül vettem még százötven román nőt s azokat kezdtem ki- és becsempészni a határon. Nagy emeletes raktáram volt már púpokból, szerelmi levelezésemet százötven levelező látta el. feleségeim könnyeit száz könny-vételben jártas hivatalnok szárította föl.A Devizaközpont, mellyel a kormány Rönkre akarta üzleteim tenni, nem érte el célját. Ugyanis míg ez fönnáll, most egy időre szabadságra megyek, hűvösebb vidékekre: no persze, hogy a házasságszédelgések miatt. Carámy
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J ó !
Jó  itt megbújni meleg két karodban, 
Olvasni szemedből álom-meséket. 
Feledni remegő, vergődő vágyat. 
Virrasztóit éjeket, fájó messzeséget.

Jó  piros szádra forrón rátapadni. 
Inni szerelmed tokaji borát. 
Lerészegedni a magam tüzétől 
S megiilríi a bánat halotti torát

Jó  itt sziveden fáradó fejemnek. 
Ernyedt karomnak válladra hullni, 
Tomboló mámor pihentető ágyán 
Jó : csókzene közt örökre elmúlni. . .

Keztyiisné Balog Margit

Kedves Borsszem Jankó!Az egyik kisgazdaképviselö indit- ványára — mint hallom — a Ház gazdatagjai fatönköket szállítanak be az ülésterembe, mert ezzel is dokumentálni akarják, mennyire tönkre vannak menve.
G yöngevalutájú szóvicc— Mi lesz, ha Ausztria mint állam nem lesz többé független?— ?! Aíkapus. — Micsoda?! Ilyenkor kell hazajönni?— Semmi, azért ő tovább is függ A honatya. — Bocsánatot kérek, főportás úr, interpellációs napom volt, a lakás-

étién. nyomorról interpelláltam.

A  H a jlé k ta la n o k  m e n h e ly é n

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

Csak egyszerUtas. — Gyakran vesztik itt az életüket az utasok?Sofför. — Nem, csak egyszer.
Hol van a h ib a ?férj. — Márta, tegnap éjjel átoéztem a könyveimet és majd lefordultam a székről az ijedtségtől. Az autótartás több mint ezer dollárunkba kerül egy évben.Feleség. — Nem én vagyok az oka. Mondtam, hogy ne vezessünk könyveket. — o—

J a j ,  azt n e . .  .Bíró. — Szégyelje magát. Megverni a férjét! Tud valamit fölhozni, hogy ne csukassam be.Asszony. — Igen. Ha lecsuknak, vége van a nászútunknak.
------ o-------

Gyerünk h a lá sz n i. . .Tulajdonos. — Nem látja ezt a táblát, hogy itt nem lehet halászni.Mr. Flsher. — Ez az. A tábla csal. Nagyszerűen lehet halászni. > — o—
M ég nem későOld Jim. — Mit, te dohányzol? Lennék csak én az apád! Young Jim. — Még lehel*. Az anyám özvegyasszony.

— o—
H ogy hivják a m ásikat— Keresek valakit. Egy lába van. Smithsonnak hívják!— Hogy hívják a másik lábát?

François
Crêmant Rosé 

pezsgő

Tiltakozás a kávéházi egyezség ellen
Kedves Borsszem Jankó? Alulírottak, mint a „Potyázok és Bliccelők Ipartestületének44 megbízottai, az összes tagok nevében kijelentjük, hogy nem nyugszunk bele a pincérek és munkaadóik között! létrejött egyezségbe. A mi érdekeink azt kívánják, hogy az ideiglenes kiszolgálás maradjon fent bis gromo- boj, hojft’ ne legyünk kiszolgáltatva a pincérek önkényének és fülöncsipésének. Ezért a legnagyobb eréllyel kívánjuk a borravaló-rendszer eltörlését és a „már megvolt44 és „már fizettem" rendszer bevezetését. A százalékos és a főpincértöl fázalékos rendszer bevezetését magunk is ellenezzük.Tisztelettel Potyiorek. állandó kávéházi ülnök és Blitz Áron, nem fizetörzs-vendég.

Szem élyi hírMint4 értesülünk, Varsányi Gábor nemzetgyűlési képviselő kiutazik az inparlamentáris konferenciára. (Magyar Tévirati Hiroda.) -------- o-------------

A kerékEltört a Kis Péter szekere kereke. Három kerékkel nem igen boldogul az ember. Atballag a szomszédba. Beteg János szomszédjához:— Szomszéd uram, bajba vagyok; eltört a szekérkerekem, kisegíthetne. Szomszéd uramnak biztosan több kereke van egy- gyel, mint kéne.— Dehogy úgy van. szomszéd — vágta rá Beteg uram. — Nekem is éppen az a bajom, hogy hibázik egy kerekem.
P A L A  g TINUS

Á  S  V  A N Y
S Z T .

M A R G IT
S Z IG E T

Víz
Ü D ÍT ,

JÁ R V Á N Y O K . 
T Ó L  M E G Ó V
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T o n e c e s h i l a  ta  s

Madárijesztö
Mint hárfahúrok közé egy vak ember,
A fák lombjába úgy markol a szél.

Hűvös legendák lomha szárnya kél 
S a természet alussza déli álmát.

Kis nyirfaerdőn karcsú őz szökell át,
A töltésen túl búzaföld örül,
Udvarló pillangók köröskörül 
Hajbókolnak a kékruhás virágnak.

A messziben egy réten kósza ménes. 
Ágaskodik a kúton hosszú gém 
S az Istennek búsan köszön szegény. 
Némán kiált: szeretnék égbe szökni.

A pocsolyában brekeg méla béka.
Hogy mit kuruttyol? Talán örömöt.

De itt a csöndes, álmos völgy fölött 
Csak úgy hallatszik ez is, mint a bánat.

Madár riad. Egy kukoricakor ón 
Ütött-kopott cilinder, rossz kabát.
Ez én vagyok és hallom kacaját 
A sorsnak, amely lelökött a földre.

Álmok, vásott kis fickók, rámvihognak:
Madárijesztö! S játszanak velem
És jön a szél és rongy cilinderem
Egy fricskával ledobja a felemről Bródy László

Álom egy vadonatúj öltönyrőlÁlmodom egy nölGl,Akit nem ismerek. VerlaineBékeidőben, amikor még egészen fiatal voltam, hercegnőről, autóról, yachtról és más egyéb pompáról álmodoztam. Azok a finom, kékeres bőrű nők izgatták a képzeletem, akik úgy tudnak az emberhez simulni, hogy még. Pár év múlva egy őszi napon derékig sárban feküdtem egy gödörben és éppen avval voltam elfoglalva, hogy egy kövér ellenséget agyonpuffantsak. Ez az ügy se nekem, se a kövér ellenséges úri embernek nem nagyon tetszett Ekkor arról álmodoztam, milyen jó lenne levetni ezt a gúnyát és egy foltos, szakadt szalonkabátban a hivatalban nyugodtan körmölni. Nekem — gondoltam akkor — határozottan jobban tetszik az a zöldes nyakú, kopott4 szalonkabát, mint ez a kövér, de antipatikus ellenség és ha tőlem függne, majd megválogatnám, hogy kire célozgassak. Azóta évek múltak el s a zöldes szalonkabát-álomból fényes valóság lett. Itt ülök a hivatalban és unottan simogatom ezt a fényes valóságot*, ő  kéjesen ölel körül, állandóan a nyakamban lóg, nem lehet lerázni, hozzám simul és átfogja a derekamat. Mondhatom, direkt undorító! Reggeltől estig vele kell lennem, úgyszólván ragad hozzám, pedig ha tudná, hogyan unom már. Mégis be kell vallanom, hogy ő az egyetlen s ha nem is szerelem. de a megszokás szorosan fűz hozzá. És egyenesen ka-
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

TELEFON 
61-06 ÉS 

141-46.

tasztrófa lenne, ha valaki megfosztana tőle. Hogy így fejezzem ki magam: szinte össze vagyok nőve vele. Pedig mennyire vágyódom egy új után. Úgy égek a vágytól, hogy egy finomat, egy újat szorítsak magamhoz, egy olyan kékereset, olyan kékcsíkosat, mint azok a szépbőrü hercignők. Én kérem a karcsúra sveiíoltat szeretem, ami csípőben széles és a vádlikat is engedi láttatni. Az elegáns, divatos alakot, elől széleskihajtású mellel és rajta két gombbal. Ilyenre spórolok.Az a baj, hogy nagyon sokat is álmodozom már felőle. A vágytól teljesen lesoványodtam már, az arcom beesett és szemeim szenvedélyesen merednek ki. Lázálmok kínoznak: látom őt és magamat, amint a korzón végiglejtünk, ő diszkréten simul hozzám, én elegánsan tartom őt a karomon. Hallom, amint mögöttem suttognak: „Hogy föl van csúszva!“ Pedig nincs is fölcsúszva, csak amint a térdemhez ér, érzem, hogy kicsit lötyög, mert az a gaz szabó a harmincezerért még csak nem is elsőrendűen szabta ki.Aztán mikor kisétáltuk magunkat, kocsiba ülünk és hazahajtatunk. Otthon szerelmesen veszem a karjaimba, megcsókolom a nyakát, a mellényét, a szivarzsebét és szelíden lefektetem — a szék karfájára.Reggel csalódottan ébredek, keresem őt, de sehol nem találom. . .  C—y® ®  SZERKESZTŐI ÜZENETEK
Kéziratokat és rajzokat nem küld vissza a szerkesztőség.
A Borsstem Jankó jelen számát kedden, augusztus 29-én 

zártuk le. — Szerkesztőnk, dr. Molnár Jenő néhány heti szabadságra utazott. Távollétében a Borsszem Jankó szerkesztéséért Bér Dezső szerkesztő felel. — Egy régi olvasó» önnek van igaza. Nagy- és kisgazdáink annyira jól vannak nevelve, hogy a gyűlésen tartózkodtak a hangos szótól. — M. A. (Pilis- 
vörösvár.) A kiadóhivatal útján intézkedtünk. — K. Aladár. Tizennyolc évvel eredménynek mindenesetre szép. Úgy látjuk, fejlődésre képes. Ezeket a verseket ne adja ki, mert egy esztendő múlva már le fogja tagadni, hogy ön irta. Várjon és dolgozzon. — Beb. Jól startolt, de aztán eltért az iránytól és nem futott be a célkarikába. Megpróbáljuk a témát házilag kezelni. Apróságokkal is próbálkozzék. — Szabin. Nagy porció vidámsággal köszöntött be. — Szinházrajongó. Dehogy általános az emelés! Csak a hely árak emelkedtek. A nivó maradt. Sz. Sz. (Nyíregyháza.) Nagyon sok közlemény vár közlésre. Egy kis türelmet kérünk, alkalmilag sorra kerül. — Dr. K. F. 
(Budapest.) Jóízű, mulatságos a verses levél. Némi rövidítéssel s a tájszólás egyszerűsítésével hozzuk legközelebb. — 
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

—  Ezüst evőkészletek —
ô p.Vr,: ezüst értékben V & U Z  

ARANY-, EZÜST BBILLIANSBEVALTAS

SZIGETI NÁNDOR ÉS FIA
Budapest, IV., Múzeum-körut 17. -  Alapittatott 1867
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Képrejtvények
i. 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, 
gyártmánya

a Polgári Serfőzde (házhoz szállítva).
3. egy Sphinx-„Bl-OZONE” -készlet (egy üveg szájvíz, egy doboz kettős francia fogpor, egy tégely fogpaszta).4 egy kis üveg5—6. hat-hat doboz (sdrga 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” iám. 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 P ID Ü L” folyékony fémtisztitó 
szer.A Borsszem Jankó 2848. (35.) számában közölt képrejtvények megfejtése:

I. Nehéz talány II. Legény a talpánA multheti számunkban megjelent talányok helyes megfejtését 83-an küldték be. Nyertesek: 1. Scheiber Sámuel 
(Nyíregyháza), akinek egy doboz Flóris-csokoládébonbont: 2. Vass Miksa (Budapest, V„ Lipót-körút 26), akinek tíz üveg Polgári Serfőzdéi sört; 3. Horváth Irén (Budapest. IV., Egye- tem-u. 2). akinek egy $phinx-„BI-OZONE**-készletet; 4. Su- 
sitzky György (Hatvan), akinek egy kis üveg Hungária Casino habzóbort: 5. Komáromi)jvárosi Kaszinó (Komárom). amelynek három-három doboz (sárga és fekete) „G LA D YS44 luxus-cipőkrémet: 6. Hatvani Kaszinó (Hatvan), amelynek három-három doboz (sárga és fekete) „G LA D YS44 luxus- cipőkrémét: 7. Sonnent éld Emil (Budapest, V., Aulich-utca 5), akinek egy nagy üveg ZoZó kölni vizet: 8. Heller Ilonka 
(Budapest, VII. Szövetség-u. 36/b), akinek két darab Márkus Emilia-szappant: 9. Sors László {Budapest. VII., Rákóczi-üt 11), akinek egy üveg „Óceán4* jam, befőtt vagy egy doboz cukrozott gyümölcsöt': 10. Kladaneczky > Gusztáv, gépész 
(Szarvas), akinek egy kiló Szt. István-malátakávét: 11. Lieb- 
bardt György (Budapest, !.. Alkotás-u. 4. II. 7), akinek két pár Person-gumisarkot: 12. Sadlieh Gyula (Budapest, VI., Próféva- l,tca 6), akinek egy nagy palack „RAPIDOL44 folyékony fémtisztító szert küld a kiadóhivatal.

K Ö Z G A Z D A S Á GAz Egyesült Fa- és Ipar r.-í. hatodik rendes közgyűlése elhatározta, hogy ? mérlegszerű tartalék és az adótartalék gaz <ag dotálása után fennmaradó összegből részvénvenkint nyolc korona osztalékot fizetnek szeptember 1-től kezdve az Angol-Osztrák Bank budapesti fiókjánál.

rr vér- és nemi bets-

iiii'Íilnm ítái!
Rendelés egész nap. 

Rákóczi-út 32, I. em. I, a Rókus-kórházzal szemben.

Szőnyegeket
T U D U K  T IV A D A R  szőnyeajavlt*  é .Hm  12/4. Fló köziét: IV., Ferenoiek-tere 9 ,1.

r ó f ll  r o n g y o s o k é t  le ,e legm agasabb árakoa v e s z  v a g y  o i t r é l  a v lt ó  é s  t i s z t í t ó t e l e p e ,  VL, Delnő*Telefoa 46-68. MeghívásBrilliánst aranyat, ezüstöt, ékszert leg
magasabb napi árban veszek. 
Schiller, Kecskeméti-n. 11.ANGOLPARK

A
LEGKELLEMESEBB
SZÓRAKOZÓHELY

V.
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12. oldal BORSSZEM JANKÓ 36. szára

— Mondja pincér, hány csészébe és pohárba került összesen az úgynevezett sztrájktörés ?

mozit akar?Családi, 
iskolai, 
színházi

fforduljon

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

B r é t irilllánsokat, ÈtfrTOfcSttttÎÎ'V. 
Székely Emil ékszerüzlete, S & S S Ü ÏÏM K Æ iC i  n r #  t a e e á k  f i g y e l ő i .  T e l e f o n :  J ó z s e f  1 0 5 *3 5 .

Stella sUtöpor, GUSTO-vanilincukor
a legjobb. K a p h a t ó  m i n d e n Q t t l  

I Gyár: Budapest, Rottenbiller-u. 46.

KABATA CSOKOLÁDÉ VALÓDI• ÍJ •
FINOM

L g t a j  « I n t e l

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

körut 5. szám.
Az 1916. évf.450 korona 

.  1917. .  450 .
,  1918. .  450 .
,  1919. .  450 .
.  1920. .  450 .
.  1921. .  450 .VÉR bőr- és nemi betegségek teljes gyógyítására legjobban n , ,  M I T 7 H P P  hírneves ajánlható « I .  1*1 ■ • t U t í l  intézete B U D A P E S T .  V i l i . .  J Ó Z S E F - K O R Ű T  S .  S Z A B .

TERNBERG udvari
Rákóczi-út 60, táját palotálánao. *  94 SU  t  1 Az összes hangszerek legfinomabb minőség* 

v  * ben. Mesterhegedük legnagyobb választékban. 
Hangszerek javítását szakszerűen végezzük. Vidékre 
szállításokat a legpontosabban eszközlünk. i

hangszer. Z 0 n g 0 r a . ( c im b a lo m -

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




