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—

Zuhanunk
Mint aki álmában zuhan 
Ismeretlen, ijesztő mélybe.
Sebes, sötét lovon suhan 
A rémségekkel teljes éjbe:
Mellünk fullad, szívünk szorong.
Már olaját megitta mécsünk 
S csak nem dereng, vak éj borong 
S ki tudja, lesz-e ébredésünk?

Lesz-e még magyar ébredés?
De nem ám Budavári-féle,
Mely ront, mint rút kisértet és 
Megizzaszt, ha álmodunk véle.
Lelketlen, rossz lidércnyomás.
Rossz lelkiismeretinek álma.
Mely kínzott alvót babonás 
Bunkósbottal ébreszt — halálra.
Hajnalt várnánk, szép pirkadást,
Rettentő éjszakán derengést.
Hol harmattal gyöngyös a pást 
S kakasszó kelt pacsirta-zengést;
Illattal éled a virág.
Az éj vak kapuja bezárul 
S a szép világ, a jó világ 
Nyíló szemünk előtt kitárul.

Hajnalt várnánk, — de áll az éj 
S mi zuhanunk, zuhanunk egyre;
Előttünk tátong már a mély,
Fölöttünk sziklák szöknek hegybe.
Hullunk, mint bódult áldozat 
S nincs változtatni semmi módunk.
Sikoltunk egy halálosat:
Fölébredünk. — vagy szétzúzódunk? (JÁ SZ)

B u h o v a y  A b s e n tiu s
a budai kiskocsmában— Azt hitték sokan, hogy meghaltam. Sőt ennél rosszabbat is hittek: hogy letettem az utolsó szigorlatot. Szó sincs róla. Föl

ébredtem. Élek. A .forradalmakat követő dicső magyar belháború valamennyi frontján diadalmasan hoztam helyre a háborús mulasztásokat. Vége a henye kávéházi életnek. Éljen a kiskocsma! Ma ünneplem a századik éjszakai igazoltatást. Gyere, Budavári, te drága fajoláh, csókolj meg!— Mit? Hogy enyhítsünk a numerus claususon? Még csak az kéne! Évtizedek óta nézem keserűséggel a destruktív fai lázas tanulását, szemtelen tolakodását a tantermekben. Pfuj! így visszaélni az én tisztes konkurenciámmal, akitávol az egyetem profán zajától dolgozom hazánk politikai hírnevén. Nyíltan föl teszem a kérdést: nem azóta beszélnek-e a külföldön Magyarországról, amióta kikergettem őket? Azelőtt

— emlékszem — évekig kellett várni, míg néhány sorocska jelent meg rólunk a művelt nyugat sajtójában. Míg m o s t ... De erre iszunk egyet. Szervusz, Lehner Pista, te legédesebb faisváb! P u s z i...— Kikérem magamnak, hogy engem az egyetemi hallgatók zömével azonosítsanak. Azok csak hallgassanak. Engem nem lehet elnémítani. A sok destruktív, népbolonditó könyv helyett a sportoknak élek. Boxolok, vívok, tornászok. Kedvenc tornaszerem a korlát. Csak látnátok, hogy csinálom a saslengést! Gömbös apánk megölelne, olyan gyönyörűek a kilengéseim. S hogy azok a destruktivok még több tudományt habzsolhassanak be, gondoskodom róla. hogy nyiltfejűek legyenek. Te is büszke lehetsz rám. Zsilinszky Endre testvér, aki Prohászka Ottokárt és Pékár Gyulát is megszégyeníted fajtót mivoltoddal. Na, ülj ide mellém, olvasd föl a fajmagyarságról irt tanulmányodat, azt rendelte egy konstruktív doktor idült álmatlanságom ellen.— Most pedig szervusztok. Mondjátok meg a dékánnak, hogy ha holnap nem irja alá az indexemet, indexre teszem. Cigány, egy szép a lta tó t... de ekrazit nélkül!
— oMi volt az üvegben?Abból az alkalomból, hogy Bogya János konstruktív hazafi ellen állítólag vitriolos merényletet követtek el, amelyről később kiderült, hogy sem nem vitriol, sem nem merénylet. Seiffen- steiner Salamon barátunk a következő históriát mesélte el:

O  0  Menői Gasche Tovolcárul ed nádion kölönös beteg
ségbe szenvedte, omi neki. de süt még inkább oz üvé társoság- 
nak fülütte kellemetlen volt. Mo mente oz óceán és o betegség 
ütet elüvett. hát rügtün ed kis üvegt ejtett le o földre, oztán 
körülnézte és befogta oz orrát. ..Benzin/“ — mondott nyögöd- 
tan és iorsan. „Mért hordsz te mindig benzint o zsebedbc?u — 
kérdezte ütet o Jontef Léb. okinek oz illat nádion ianús volt. 
0  Menői erre súgta volomit o Jontef fülibe. oztán fülemelt oz 
üvegt o füldrül, itta belüle és mondott hangossan. hódi o tübbi 
is hallion: .JFz oz én betegségem/“És most jönne a girem-górem. Azt hisszük, hogy abban a vitriolos üvegben nem vitriol volt, hanem valami iható folyadék és nem is idegen helyről pottyant a tisztelt honatya lábához.Ez oszt’ a találós kérdés— Mondja csak, tudja maga. mi az? Ha földobom: vörös, ha leesik: sárga.— Hogyne tudnám. Már az elemiben tanultam: tojás.— Maga Tajáss! Hisz az sárga, amikor leesik. Én a Lehner- Zsirkay-féle politikára céloztam.— És azt hiszi, eltalálta?— Hát lehet egy ringlispilt eltalálni?!A kor gyermekeAPA. — Hallod-e, kölyök, te a pótvizsgán is meg fogsz bukni. Egész nyáron egy betűt sem tanulsz.EIÜ. — Ugyan kérlek, papa, te pedig egész nyáron dolgozol és mondd csak, meg tudsz élni a pótilletményeidből? Hát nem egyre megy? -------- c---------Találós kérdésHa Cegléd városának 10,800 választója van és ebből 3121 Lendvai-Lehnerre szavazott, kire nem szavazott a többség?(A helyes megfejtők között esetleg néhány pofom oszt ki a ceglédi kortes-társaság.)
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A  ce glé d i k isk o csm á b a n

Hárman valának együtt : a potrohos bíró, Az obsitos vitéz meg a kótyagos iró . . .
Sokorópátkai Szabó István levele 

Patacsi Déneshez

Magas politikánk — kedves komám. Dénes Kuna Pét juttatá ékes eseményhez.Halljad tehát tőlem rögvest az esetet:A vén zászlótartó új ruhát nyesetett.Büszke is az András, mert jól pászol rája.Ojj álomférfias az új hacukája.Vett az új ruhához szép lenvászon inget.Sok kisgazda geróf mind felé tekinget.Valánk pedig akkor odafönn a pártban Mink főbb földmívelők, körülbelül 3-an. Mondom nekik: — Urak üljük mög Kuna Pét, Csapjunk egy zamatos kisgazda-szojarét!Föl is készülődcnk — társak rosszba-icba. Négyesbe az ittend lévő Sárhányóba.Elül Gubiczával én billegtem bájjal,Hátul meg Kuna Pé. Urbanyics Kálmánnyal, Kit úgy avaték az inytim társaságba,Mert Kuna Pé András protezsálta zsákba. Hogy nem voltál köztünk, sajnálhatod Dénes, Mert* az Sárhányóban lakománk vótt fényes.

Vótt paprikás kolbász — bölcs embör szőrözte! — Gubicza duplázta, Kuna ötcörözte.Hilleted, én sem a bajuszom pödörtem.De mint vótt miniszter most is tündököltem. Ismersz — habárhogy az álomügynek élek — Amikor enni kell. megszáll a Szentlélek.Az ország tengelyét jól tudom én kenni.De legjobban tudok, édes komám: enni.De Urbanyics eztán nem is jön énvelem.Az szakvéleményt rá meg is pöcsételem,Nem tudta tisztelni a rangosabb embert.Mert vacsora után büdös sajtot rendelt. Tüsszentettem duplát, tüsszentettem triplát.Azt hittem, Kuna Pé lehúzta a csizmát,Még a kutyámnak is inkább adnék tyúkhúst. Semhogy Ürbanyicscsal tartson együtt gusztust. Húzódok Kálmányhoz. mint hív közvitézhez.De mán sajt dógában vélem nem egységes.Nyájas megértésünk még sem fordult rosszra.
Mert az badacsonyit ő gavallérozta.Zamatos ital vótt. mint az arany, tiszta.Nem ivott Kenyáinál olyat Fridrik Pista.Az úri élvezet jelen is lett nálunk:36 iveggel békoncolidálturik.Tengör vótt a kedvünk, föle ki is áradt:Pompás szojaré vótt. megérte az árat.De ne hidd, hogy innét az uborkafárul Megfelejkezek az összhaza javárul.Mikor mán úgy vittek tragacsokon haza.Akkor is ordítték. hogy éjien a haza!S elvárván, hegy szívből ordícc te is velem.Zárom jelen élkes stíllusú levelem.S köszönjek, mint kedves hű párját a mátka:Ex. lex. Szabó Esván de Sokorópátka.



4. oldal BORSSZEM JANKÓ 31. szám

B o g y  v a g y ? *  ♦ ♦Hogy vagy. kedves barátom, mondom én is, mint a többi száz, de csak mondom, nem pedig kérdezem, ezt jól jegyezd meg és hagyj kérlek békén a válasszal, hogy köszönöm, csak úgy-úgy, la-la, lehetne még rajtam segíteni, meg effélék, mert én csak mint udvarias lény, hogy ne mondjam mint kultur- lény érdeklődöm hogyléted iránt, de viszont arra nem vagyok sem elkészülve, sem berendezkedve, hogy te erre az én ártatlan köszönésféle kérdésemre részletesen elmondjad legfrissebb pehhedet az értékpapírok eladása vagy vétele körül, vagy azt, hogy a feleséged nem hagy nyugton a nyaralás miatt meg hogy az anyósod már harmadik hete ül a nyakadon, szóval vedd tudomásul, oh ember, hogy sem börzefiú-szellemességet, sem álfölényes műdadogást nem várok tőled, még azt sem, hogy valóban komolyan vedd szándéktalan érdeklődésemet, hanem kérdezz vissza engem: és te hogy vagy? — amire azután kezet fogunk és gyorsan elbúcsúzunk, mert ugyebár, mit törődöl te alapjában véve az én egészségi, családi állapotommal, kereseti, vagyoni viszonyaimmal, nem vagy te sem orvos, sem statisztikus, sem adó- és illetéknyilvánt'artó hivatal, te is csak egy éppen olyan szerencsétlen fráter vagy, mint én. akinek muszáj megkérdezni tőlem, hogy hogy vagyok, mert különben attól kell tartanod, hogy már a következő percben azt mondom rólad: ez a Lipniczer. milyen ronda alak ez a Lip- niczer, az előbb találkoztam vele és olyan önző a nyomorult, hogy még azt sem kérdezte meg tőlem, hogy vagyok, biztosan gyanús üzleteket csinál és meggazdagodott. így akarja elterelni magáról a figyelmet, mert az egyenes úton iáró emberek azt hiszik, hogy nekik kiváltságuk van a komiszkodásra, őket nem kötelezi az illem és a jómodor, hát ne higyiék róla. a Lipniczer- ről. hogy ő nem járja az igazak útját és ezért viselkedik úgy, mint a becsület smokkjai vagy a modem szegénység parvenüi, — mondom, ettől ne félj, eszem ágában sincs ilyeneket mondani rólad, de viszont honnét tudiam én. hogy te nem fogsz ilyesmikkel megrágalmazni, ha véletlenül én felejtem el megkérdezni: hogy vagy. kedves barátom, ez nálam csak olyan szólásmód, villámhárító, hogy ne mondjam preventív eljárás, mert ha időt engedek neked, hogy te kérdezd először, hogv vagyok én. akkor te csakugyan képes vagy rá. drága felebarátom és telepofázod a' várost, milyen undorító ember vagyok én, aki még azt a semmiséget, azt az ezer koronába kerülőt sem kérdezi meg az embertől, hogy érzi magát, persze hogy nem. mert olyan egocentrikus ez az utálatos, hogy a mások hogylétéről még csak egy konyenciós. silány kérdést sem kockáztat, pedig azt a legutolsó marha is tudja, hogy az ilyen kérdést úgy se veszik komolyan, hát mért ijed meg tőlem, nem fogom elkeseregni neki a bajaimat, nem fogok tőle kölcsönkérni, úgyis csak azt feleltem volna: köszönöm és te? — tehát ebből is láthatod, testvér, mennyire jogosult az a kérésem, hogy te se élj vissza az én udvarias formulámmal és most már igazán fogd be a szádat, elég volt a privát nyavalyáidból, azt hiszed talán, nekem nincsenek meg a magaméi, csakhogy én finom ember vagyok, aki nem terhelem a felebarátaimat, jól tudom, nekik éppen úgy megvan a maguké, mint nekem, és mit használnak vele. ha elmondják nekem és mit használok én magamnak, ha elmondom neked, nekik, úgy-e semmit s ennek dacára mégis megkérdezem tőled: hogy vagy. kedves barátom és te visszakérdezed: hát te hogy vagy? — és tovább megyünk és nem felelünk, mindegyikünk azt gondolja, amit akar és biztosíthatlak. te ugyanazt gondolod énrólam. mint amit én te- rólad, talán szószerint így: a fene ott égvén meg. mit froclizol engem, mikor úgyis tudom, hogy fölfordulhatnék tőled, ha va

lami baj érne. . .  és lásd be, kérlek, mindakett'őnknek tökéletesen igazunk van, azzal a különbséggel mégis, hogy én ezt férfiasán bevallom neked, míg te alattomosan, hazugul fönn akarod tartani a látszatot, hogy tisztességesen gondolkodói rólam. — a fenét, drága barátom, te annyival tisztességtelenebb vagy, mint én. hogy már a gondolataidat is úgy gondolod el, a fogamzás pillanatában, hogy ne legyen sértő bennük reám és embertársaidra nézve, ami részedről egy közönséges, ocsmány dolog, mert a te gondolataidról mindenki tudja, hogy a fogantatásukat megelőző mámor, a kitalálás kéje előre megfertőzi őket, — ezért mondom én neked: hogy vagy és feleld: hát te hogy vagy és tűni el a szemem elől, kedves felebarátom, drága testvér.-------- o--------- M OLNÁR JE N Ő

Id. Hombár Mihály védőbeszédeiből
Tekintetes Törvényszék! Igaz ugyan hogy védenceim: Kiiáry Bendegúz, In- 

kompathy Béla és Fayvédhy Menyhért képviselők, továbbá Aktaffy Boldizsár és 
Maniküry Ottmár állami főtisztviselők a M agyír Általános Hitelbank által kibocsátott MFTR- és egyéb részvényekből úgynevezett bevezetési árfolyamon fogadtak el több száz darabot, kérem azonban figyelemmel lenni azon fontos ténykörülményre, hogy nevezettek ezen papírokat a magyarságra oly ártalmas idegen fai, vulgo: izraelita polgártársaink vagyonából kapták, vagyis ezeknek vagyonát apasztották és a biztos hausse tudatában elért kiHönbözetet ugyancsak ezen idegen fajtól vonták el. Már pedig, ha van igazi keresztény magyar fajvédelem, akkor cselekedetük nem megrovást, vagy pláne büntetést, hanem dicséretet érdemel. Ellenben tisztelettel kérem a Hitelbank igazgatóságának vád alá helyezését, mert az én ártatlan védenceimnek adott részvényeket nem a legmagasabb napi kurzuson, hanem középárfolyamon adta el. továbbá mert egész sereg olyan férfiúnak részvényekkel való ellátását mellőzte, akik a zsidóvagyon fogyasztását szintén elsőrendű hazafias céljuknak vallják.-------- o---------Kedves Borsszem Jankó!Hallom, hogy a siófoki kártyabarlangot egy kicsit meg- razziázták. Mondja csak, az idén ez a szokásos siófoki pofon? Tisztelettel egy pinkafői kisgazda.önálló töprengés— Vájjon hány milliárdos hozománynál lehet már mondani, hogy az nem szerelmi, hanem érdekházasság?-------- o--------Kedves Borsszem Jankó!Kérdés, megérdemli-e Lendvai-Lohner István, hogy bejutott a parlamentbe? Mert az biztos, hogy a parlament meg

érdemli. Tisztelettel egy szakértő.
■-------------c -------------Adóvalorizálás idején— Nem szégyenli magát? Ilyen fiatal, erős ember létére koldul!— Ne tessen haragudni, naccságos úr, de az 1922-es jövedelmi adómhoz koldulom össze a jövedelmet
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A  b o x b a jn oK

Bethlen. — Jobbal ütni, ballal védeni, aztán ballal ütni, jobbal védeni. . .  és csak arra vigyázni, hogy minden ütést a keztyük fogjanak fel.Jó  v o ln a ...
Kedves Borsszem Jankó! Mondja csak, nem lehetne úgy jy*egoldani az adóproblémát, hogy az ember a jövedelmét fizetné be adóba, a kivetett jövedelmi adóját pedig a kormány ió- akaratú támogatásával meg tudná keresni? Tisztelettel egy 

adóalany. % -------- «---------A praktikus pékmesterekA budapesti pékek között, mint értesülünk, mozgalom indult roeg, hogy ezentúl húszkoronás bankjegyeket sütnek a zsömlébe, mert a svábbogarak beszerzése — a korona rettenetes zuhanása folytán — rendkívül költségessé vált.

Valutáris alapon— Látod, az angolnak minden csak pénzkérdés.— Igazán?— Olvashattad, hogy megfontolják a Ruhr-kérdésben követendő álláspontjukat.-------------------A strandon— Uraim és hölgyeim, meg tudják-e fejteni ezt a talányt: Adva van egy szoknya és rá van hímezve egy* A betíi. Nos, mi ez?_ — Senki sem tudja? Hát majd megmondom. A legújabb női divat: átlátni a szoknyám



6. oldal BORSSZEM JANKÓ 31. szám

T u d a k o zó d á s

— Mondja csak, jegyző úr, megbízható ember az a Börcsök?— A Börciök ? . . .  A fenét !— Akkor rendbe van. Mert nekem pofont ígért.

Magyar mezőkön
Magyar mezőkön most kacag 
Bohó pipacs, búzavirág.
Nem sejtik: hogy sir a szivünk.
Hogy itt milyen bús a világ.

Kis tarka lepkék játszanak.
Méh áöngve munkál és tanít.
Nem tudják: a magyar letört.
Eliátszta szép játékait.

Emitt hullámzik a kalász.
Ott már pihennek osztagok.
Nem értik: koldus a magyar.
Mást várnak a telt asztalok.
Vidám pacsirta is dalol.
Szárnyalva a kék égre fel.
Nem érzi: hogy halott van itt.
S mindenki gyászdalt énekel.
Egy gólya áll csak komolyan.
Sötét palásttal vállain:
Mint pap, aki temetni jött.
Temetni büszke álmaink.

SZAM O LÁN YJ GYULA-------- o--------Fönt és lent
vagy : a számoknál is ékesebben beszélnek a nevek
Cegléd város képviselői időbeli sor

rendben:KOSSUTH LAJOSKOSSUTH FERENCKárolyi Mihály 
Haller István Lendvai-Lehner IstvánSiófoki töprengés— Volt nem-zsidó a kártyában?-------- o---------KinrímNemzetközi kölcsönünkről,Döntést készít Sinaja,Hogy ott nekünk jót akarnak?. . .  ......................................Na ja!

Tűnődések
Seiffenstelner Solomontnl

tx 0  Palte Krén Makkrul elvette o 
Chile Stop lángyát, o Blimelet. Gyütt oz 
edjik jerek o másik otán. Eztet fülhosz- 
nálto o Palte és jakran kérte segélt oz űvé 
apóstul. Mikor megintele gyütt. hát meg- 
sokolta o Chile o dologi. Erre o Palte or
dít: M e n  edj asszongy, mint ez o Bli- 
m ele!. . .  Rettenetes! Januárbo született ed 
kis lángy, fogadunk ed szoptatós dajka és 
decemberbe ismét edj kis fijú! Borzasztú 
edj asszongy T  Mire rá o Chile mexólal: 

„ Nem gondolod, fiiam Palte, hódi neked is von edj kis részed 
ebbe o dologbo?. . . "  — Osz-posz o Bethlen excellene! Tesz 
szümrehángyást oz ellenzéknek o sok indemnitási vitárul. Nem 
gandoljo, hódi edj kis része von o kormángynok is benne, 
hodj külcségvetés nélkül kormángyoz!?Kedves Borsszem Jankó!Meglátszik a kirakatok árain, hogy már a kereskedők is bakkoznak. Már nem is emelik az árakat, hanem parolizzák. Tisztelettel egy vén siófoki bakkancsos.

Szabadság-téri szótár
Azesz =  Sanyaró Vendel svájci Bauxitot kér bevezetési árfolyamon.
Bármiévé =  első nyerés a tőzsdén.
Eleváj =  heti hatnapos üzletnap a tőzsdén.
Éceszgéber =  „Pesti Tőzsde".
Hóhem =  dollárhalmozó. 
ffólile =  bessz.
Kóser =  Hitelbank.
Machlajka =  összeült a tőzsdetanács.
Mehabetol =  besszben ad szindikátusi részvényt.
Meincn szanem gesagt =  kosztpénzre vettem Részvényszalámit.
Nebbich =  eladta a Lloyd-bankot.
Nekóme =  Kiss Menyhértnek vissza kellett adni az olcsó Ujságüzem-részvényt.
Óberfróhem =  korona-hosszra spekulált.
Paracfi =  a milliárdos.
Tajfiadoch =  egy kötés Magyar-Német Bank.
Tréfli — magánforgalom.
Unberufen — Ganz-Danubiusom van.Uj jelzőtábla a Máv vonalainVIGYÁZZ. HA JÖN  A TARIFA!
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A  san d a  m észáros
vagy : aki nem oda talál, ahova céloz

Rövidítések magyarázata— Valorizációs rovat —MÁV =  Minden Áron Valutarontó.BKVT =  Budapesti Kurzus-Viteldíj Társaság.MFTR =  Magyar Fajvédőket Tehermentesítő Reklámvállalat. ÉME =  Érdekes Műtétek Egyengetne.
(Tessék folytatni!)Osztás közben— Csak azt az egyet nem tudom, mit csinál a kincstár a siófoki játékkaszinóban lefoglalt pénzekkel?— No hallod, te csacsi! Fölteszi egy pesti kaszinóban egvblattra és amilyen pehhe van a belpolitikai szerelemben, biztosan megduplázza. -------- »---------Millen idők!

Kedves Borsszem Jankó! Kiss Menyhért azt mondta a |nemzetgyűlésen a pénzünkről, hogy „szemét". Csérynek más !volt a véleménye, ö  még a szemetet is pénznek tartotta. ï Tisztelettel egy mindenben turkáló. ïKedves Borsszem Jankó!Mély sajnálattal veszem tudomásul, hogy Ulainnak nem törték be a Tejét. Hát nem szólt ig a z a t? ! ... Tisztelettel egy 
destruktív. -----------o ----------Kopinits sóhaja— De jó, hogy egy hónappal ezelőtt hajtottam végre a pénzügyi műveletemet, mert ma már csak a harmadrészét érné az a 140 millió!

a kávéja, ha babkávé és pótlék helyett 
az újfajta „ E N R IL O “-ból készíti. 
„ EN RILO “ tökéletesen pótolja a bab- 
kávét. Erősebb, izletesebb és ezen 
felül még rendkívül olcsó is. Eme 
különlegesség minőségéért, gyártójá
nak, a FRAN CK  HENRIK FIAI cég
nek világhíre szavatol.
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TuftFl n r r i  £sv(JL les/h  ^  27FS/JLA H/^Fh'FT,
VfVFKf r r v j e s * 7?*)

*
T ]E V i2 4 r H i/ ? s z o l . 6 *  L 4  T

Sanyaró Vendel nyögéseiMegbotránkoznak a nők .,Röntgen-ruháin“ . mert átlátszóak. Én a vedlett télikabátomban is átlátszó vagyok. A múltkor azt mondja nekem Mihaszna András: „Vigyázzon. Sanyaró űr, mer be- késérem közszöméröm elleni kihágás miatt.“ f
Megrögzött kirakatbámuló vagyok, — beljebb sohase jutok. Tegnap, ahogy néztem, hogy röpülnek az árak öO-kal, szédülten estem össze. A mentők ármérgezést konstatáltak. A szokásos gyomormosást bélzsugor miatt nem alkalmazhatták. Pehli! Legalább egy-két csöpp éter jutott volna belém, ha már étel nem juthat. ♦Malákné kérdi, mit jelent a KANSZ. Felelem: Kanszamarak Aktarágó Nyomorult Szektája, vagy: Ut a Kanszolidáció felé.*

Akácok
Éjfél kopogtat kapuián a szendergő titoknak.
Fekete éjnek melliben harangszivek dobognak. 
Kongva-bongva nyíl a csönd, óriás álmát kitárja . . .
A szivem is egy vén harang és húzza messzi ária.

Lent hömpölyög, sötét regét mormolva megy a Moldva.
A parton ákde rengeteg, vad fürtjeik megoldva.
Az égig máglyáz illatuk, zokogva, hófehéren. . .
Fönt hold sajog, rőt vére foly. — rőt vére. jaj, a vérem.

Ringatja bú a hold alatt szeretkező csodákat.
A mély vizet s a ráborult, szent, tisztalelkü fákat.
És róna ring. leng délibáb idegen éjszakában. . .
Virágba bomlik életem, gyökérbe fut a lábam.

Akác vagyok. — vas éj kerít: rossz tüske nő kezemből — 
Ezer tavaszia ámulok átoktól. szerelemtől.
Napom a vész. oh. szörnyű nap. örökké dong az éjen.
Bús harci dob. — s pusztúlni kell dalolva és kevélyen.Egy kövér tőzsdés automobilja úgy rám bűzölt. hogy percekig prüszköltem. Ilyenek a mai előkelők! Mind bűzt csinál, aztán gyorsan eliszkol a tetthelyről.♦Dohányról, vajról, tejről, húsról rég leszoktam. Most a kenyérről és a főzelékről is leszoktatnak. Milyen szerencse, hogy rekordtermésünk van. Még mi minden lehetne az, amiről rossz termés esetén kellett volna leszoknom?1923 nyaránA boltos. — Blau úr, kérem, először a nullákat írja ki az árlapokra.

Kirakatrendező. — Igen, kérem alássan. És miért, ha szabad kérdeznem?A boltos. — Mert nem lehet tudni, barátom, hogy kiírás közben nem jön-e meg a zürichi jegyzés.

Szilaj virágba borzadott ős vére napkeletnek:
Pazarlón hull a permeteg. zsákmánya vad szeleknek. 
Száz határ tőle megtelik, száz átok rianása. . .
Mert végtelen, akár a gond s halálig nincs múlása.

Az Örökisten kedve hajt csak igy virággerezdet. 
Csodák ölelik gyökerét, mig fájja a keresztet.
Akácok, illatozzatok álmot, hitet, virágot:
Egyszer fehér lesz mind az éj: megváltjuk a világot! 

(Prága. 1923) MERÉNYI GYU LAEgy ceglédi arckép alá
Gömbös Gyula. — „Beteg, súlyos beteg.**
Bessenyey Zénó. — „Jött-mení sváb."
Nagy Emil igazságügyminiszter. — „Félbolond.**
Egy destruktív. — Te jó ég, ki ez?
A ceglédi választók negyedrésze. — Ez a mi képviselőnk!

— Mért nem buksz le már a vízbe?— Na hallod, csak nem vagyok bclond ezt a gyönyörű új Holzer-féle fürdőkosztümöt bepiszkolni !

Az a csodás Balaton— Hol égtél le ennyire?— A siófoki strandon. És te?— Ugyanott, a kaszinóban.Tőzsdei szakdalMiért nincs „heti kassza*4? A hosszban ez a gát! Tanácsunk a Tanácsnak:A kassza. . .  a kassza. . .  Akassza föl magát!------,—o--------APRÓHIRDETÉS
FINOM CSEMEGEÜZLETBE nőtlenállami tisztviselő szabad óráiban elmenne sajtkukacnak. Jelige: „Megélhetés**,
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Most már legalább tudjuk, hogy az ősemberek miről nevezték el a letűnt idők legnagyobb teremtményét.
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Kéziratokat és rajzokat nem küld vissza a szerkesztősé»:.
A Borsszem Jankó jelen számút kedden, julius 31-én zár

tuk le. — Szombathely. Az illető lap tördelőjének elnézése okozta a kis fogalomzavart. Csak egy elválasztó vonal hiányzik a két hirdetés között. Ezért pedig nem érdemli meg „A Rend44, hogy rendre figyelmeztessük ebben az amúgy is jogrendes világban. — K—tty. Ügyesek, elmések; folytassa. — 
Cegléd. Már hogyne volna igazságunk! Hiszen nem mi vagyunk az igazságügyminiszter. — Deviza. Mi is sokat tűnődtünk már: hogyan lehetne segíteni a beteg magyar koronán. Inflációval? deflációval? Hosszú fejtörés után valahogyan úgy képzeljük el a megoldást, hogy az olyan emberekből, amilyen Teleszky, defláció kellene, az olyanokból, mint — teszem azt — Szterényi, viszont inflációra lenne szükség. — 
Nimród, Csak csipegetni t udtunk belőle. Úgy látszik, elnagyolja a témáit. Nem elég a mazsola, — tészta is kell hozzá. Az állítólagos Andersen-meséről majd személyesen. A kupié túlságosan pongyola és sikamlós, tehát ú. n. elsőrendű kabaré-szám lehet akármelyik brettlin. — H. M. A kiadóhivatal küldte. De mi az ördögnek mellékelve azt a színes cédulát? — Alkoholista. Versének négy sorát itt adjuk: „Bogya után a Lehner, Konyak után a bor: A faj védelmi arcon Tüzes már a bibor.44 Mi pedig azt mondjuk: milyen kár a kiskocsmák romantikájáért! Mennyivel kedvesebb lenne, ha a kiskocsmák hősei ott maradnának, ahol fiatalságuk legszebb éveit élték. — G. E. (Nagyatád.) Intézkedés végett átadtuk a kiadóhivatalnak. — Karádi (vagy Karnádi?). Alig olvasható irás. Nem kívánhatja tőlünk, hogy végig kibetűzzük. — Sió
fok. Igaza van. A „bakk44 szabályai szerint detektív nem üthet. — Cegléd. Nagyon büszkék? — „Pechvogel.44 Nem is olyan nagy baj, hogy a tőzsdetanács négy hétre tolta ki a kasszanapoV. így legalább az ember esetleg a legnagyobb besszben veszi csak észre, hogy hossz volt. — Több levél
ről a jövő számban. _________  __Szerkesztik: Molnár Jenő és Bér Dezső A szerkesztésért felelős: Molnár Jenő Kiadótulajdonos: Borsszem Jankó lapkiadó r.-t.Igazgató: Szekeres Rudolf

Nyelvek, fülek, csend, figyelem, 
Szóm fontos beszédre emelem.Ha egészséged első gondod,Csak használj mindig lysoformot.

Menetekei. . .Hátborzongató históriát mesélt egy babonás tőzsdés.— Az éjjel — mondta — megjelent álmomban egv bankdirektori nagyképpel fölszerelt alak és a következő rejtélyes szókat irta föl hálószobám falára:NINCS MESSZE AZ IDŐ, MIKOR A TŐZSDÉNEK NEM LESZ SE VECH E, SE H O SSZA .— A bessz — így fejezte be — még csak hagyjáh. Csak az a Végh, csak azt tudnám feled ni!...-------- o---------Ezt vezessék be!— Nem értem, kérlek, miért nem vezetik be* a tőzsdére az önborotváló Elysium-pengét.— És miért vezetnék be?— Mert biztos, hogy avval senkisem vágja meg magát.KÖZGAZDASÁGA M agyar M ezőgazdasági H itelintézet r -t . részvénytőkéjét l */8 mil- liárdra emeli föl, miáltal saját tőkéi 1-5 milliárdra emelkednek. A tőkeemelés az intézet erős fejlődésben lévő üzletein kivül két jelentős tranzakcióval van kapcsolatban. Az intézet megszerezte a 100.000,000 K részvénytőkéjű és saját telepén teljes üzemben lévő „Corvin* Vasöntő- és Gépgyár r.-t. részvényeit, továbbá jelentékeny érdekeltséget vá'lalt a borsodmegyei Sajó- kondói Kőszénbánya r .-t-n ál. Az utóbbi vállalat részvénytőkéje 50.C00,030 korona és naponta 35 vagon szenet termel A vállalat elnöke Szterényi lózsef báró. A Magyar Mezőgazdasági Hitelintézet e két jelentékeny iparvállalat részvényeinek tőzsdei bevezetését kérelmezte. Ugyancsak érdekkörébe vonta a Debrecenben 43 év óta fennálló Debreceni Kölcsönös Segélyző Egyletet, mellyel megalapította G0 millió korona részvénytőkével a Tiszántúli Mezőgazdasági Hitelintézet r.-t -ot.Az „O ía “ H olzindustrie A -G . Zürichben tartott közgyűlése 348321 svá ci frank tiszta nyereségbő részvényenként 3 svájci frank osztalék fizetését határozta el. A szelvények beváltása augusztus 1-től Zürichben a Blankart & Co. Bankháznál, Budapesten pedig az Országos Fatermelő r.-t.- nál (V., Zoltán-utca 16) Zürichre kiállított svájci frankra szóló csekkel történik. Elhatározta továbbá a közgyűlés a vállalat alaptőkéjének 7 millió svájci frankra való fölemelését olyképpen, hogy az igazgatóságnak egy korábbi megállapodása alapján a részvényeket svájci frankban, névértéken felül egy a Comptoir d’Escompte de Genève genfi bank vezetése alatt álló svájci csoport veszi át, amely a régi részvényeseknek minden 10 darab részvény után 1 darab új részvényt ad 5000 korona adó- és bélyegilletek megtérítése ellenében. A vonatkozó részvényutalványokat augusztus 1-től az Országos Fatermelő r.-t.-nál szolgáltatják ki.A P alágyl f íá n ig y á r  részvényekAz évtizedek óta fönnálló PaíágyiGyerünk 
az Angol

Parkba Antik órák

Gvuia-féle butor- és vasárúgyár, mely 1917-ben alakult át részvény társasággá és most 50 millió korona alaptőkéje van, a közeljövőben a tőzsdére fogja bevezetni részvényeit a Bondy és Tarján cég útján. A vállalat a Hajtsár- úton hatalmas ingatlannal rendelkezik. Gyára, amely intézeti bútoroktól luxus- butorokig mindent gyárt, úgyszintén vaságyakat, rézbutorokat, portált és üzletberendezéseket, állandóan 150 munkást és 30 tisztviselőt foglalkoztat.Az „Ó ceán* M agyar Konzervgyár és Kereskedelm i r .-t  közgyűlése elhatározta, hogy az 53,024 009 kor. tiszta nyereségből 200 korona (50 százalék, tavaly 100 korona = 2 5  százalék) osztalékot fizessen ki a „Mercur* Váltóüzlet r.-t. pénztára. Az igazgatóság új tagjaivá megválasztattak : Almássy Imre gróf nagybirtokos, vértesaljai Vértessy Sándor dr. államtitkár. Mezey Sándor dr. ügyvéd, Szávozd Richard nagybirtokos, Fürst Sándor ny. min. tanácsos és Grossmann Sándor igazgató Elhatározták továbbá az alaptőkének 200 millió koronára való felemelését és a keresztülvitel időpontjának megállapításával az igazgatóságot bízták meg.A K ronberger-féle Faipar r.-t.az 1922. üzletévre 100 K osztalékot fizet és alaptőkéjét 60,000.000 koronáról 90.000.000 koronára emelte. Két régi részvényre egy újat adnak 4000 K árért. Az elővételi jog f. évi julius 27-ig a a Wiener Bankverein Atagyarországi Fióktelepénél gyakorolható.E sztergo m -S zászvárl Kőszénbánya r.-t. Ezen társaság igazgatósága a részvényeseket augusztus hó 4. napjára rendkívüli közgyűlésre hívja meg, melyne> indítványozni fogja, hogy a társaságnak jelenleg 36 millió koronát tevő alaptőkéjét 50,000 darab új részvény kibocsátása által 18 millióval 54 millió koronára emelje föl, hatalmazza föl az igazgatóságot a kibocsátás időpontjának és egyéb módozatoknak oly módon való megállapításával, hogy a kibocsátandó összes új részvényekre az elővételi jog a régi részvényeseknek biztosittassék.
M in t  é r t e s ü l ü n k ,  az ezüst- és aranybeváltáson kivül brilliánsékszerbeváltás is eszközölhető, IV., Vármegye-utca 7. Briliiánsbeváltás 1 0 -12-ig. Pénztári órák aranyra és ezüstre 9—5-ig. ________

é s zsebórakü lön legességek 
S Z É K E L Y  B É L A  órásnál,
Wesselényi U I. (Károly-körút sarok.)

GYÓGYÍT
üdít

TELEFON: J. 112-59 
GELLÉRTRAKPARTI
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Képrejtvény

*

A megfejtők között tizenegy jutalmat sorsolunk ki. Ezen- k ív ü I negyedévenként külön jutalomban részesül az, aki három Hónap alatt a legtöbb rébuszt fejtette meg. Jutalmat csak lapunk 
előfizetői nyerhetnek. Jutalmaink a következők:

1- 10 üveg Tavaszi sör. a Polgári Ser
főzde gyártmánya (házhoz szállítva).

2. egy doboz

3. egy nagy áoboz 
„Virág"-féle áessert.

4. egy nagy áoboz „ Óceán 
cukrozott gyümölcs.

5. egy üveg „Lysoform"

6. egy Sphinx-„BI-OZONE"-készlet (egy üveg szájvíz, egy doboz kettős francia fogpor, egy tégely fogpaszta),7. egy darab P. Márkus Emilia arcápoló szappan,8. egy nagy 
üveg ZoZó 
kölni viz,9. egy doboz „Uhu" kávépótlék,10. két pár Berson-gumisarok (férfiaknak és nőknek),11* egy nagy palack RAPID O L folyékony fémtisztitó szer.A Borsszem Jankó 2896. (30.) számában közölt képrejtvény helyes megfejtése:Hiba van a kréta körül

A multheti számunkban megjelent talány helyes megfejtését 76-an küldték be. Nyertesek: 1. Kabók Győző (Budapest, V., Tátra-u. 3), akinek tíz üveg Polgári Serfőzdéi Tavaszi sört; 2. Zimányi László (Budapest, V., Vilmos császár-út 42), akinek egy doboz „Ovomaltine44 tápszert; 3. Gloker Sándor 
(Budapest, VII., Király-ucca 13), akinek egy nagy doboz „Virág44-féle dessertet; 4. Fazekas Kató (Budapest, V., Visegrádi-u. 6), akinek egy nagy doboz „Óceán44 cukrozott gyümölcsöt; 5. Hacker Sándor (Sajókaza), akinek egy üveg „Lysoform“-ot; 6. ötvös  Jenő (Budapest, V., Vilmos császár-út 10)V akinek egy Sphinx-„BI-OZONE“ -készletet; 7. Heller Ilona (Budapest, VII., Szövetség-u. 36), akinek egy darab P. Márkus Emilia-szappant; 8. Horváth István (Szent- 
lőrinc), akinek egy nagy üveg ZoZó kölni vizet; 9. Freisz- 
linger András, vendéglős (Felsőőr), akinek egy doboz .,Uhu“ pótkávét; 10. dr. Simonyi Sándor (Budapest, IV., Gerlóczy-u. 11), akinek két pár Berson-gumisarkot; 11 .N agy- 
káliói Kaszinó (Nagykálló), amelynek egy nagy palack „R A PIDÜL44 folyékony fémtisztitó szert küld a kiadóhivatal.

Kapható  
minden jobb 

cukorka-

es csem ege- 
kereskedés

ben.V I R Á G  O S Z K Á R
C U K O R K A -  É S  C S O K O L Á D É -Á R Ú Q Y Á R  R.-T. 

-  B U D A P E S T ,  VII., N E F E L E J T S -U C C A  12. —

LŐFIZETEK ÖNNEK 
a BORSSZEM JANKÓ-ranegyedévre 25,000 korona névértékű elhasznált magyar bélyeg beküldése ellenében. JÁSZAI BORISKA bélyegkereskedés  

Budapest, IV ., Kossuth JLajos-ucca 6._______gyermekkerékpárok, csomagszállítók, gummik, alkatrészek le g o lcs ó b b a n
r i i Á c a r f i  I  ó c y l n  kerékpárraktár és gyártás. Budapest, kémet-
C l l O S d U l  U e a K  L d S Z I O  ucca 45. Árjegyzék ingyen. Tel. : József 60-94

E
KerékpárokM ■■■■•■■■■■■•■a«■■■■

űvészies képkeretekKézimunkák szakszerű keretezéseVáradi Bélánál, Budapest, Andrássy-út 43.

TELEFON: József tizennégy—hetvenhat.

módjára kószáltok, lézengtek, ténferegtek. időtöket 
pocsékoljátok, ahelyett, hogy bármilyen ingatlan, ház, 
villa, telek adás-vétele, lakásátadás, cserélés, pénze
teknek kitűnő jövedelem mellett való elhelyezése vagy 
tökével finanszírozó társ szerzése végett azonnal a 
Lloyd értékesítő vállalathoz fordulnátok.

LLOYD értékesítő
BAROSS-TÉR TIZENÖT SZÁM 
(Keleti pályaudvar mellett)



12. oldal BORSSZEM JANKÓ 31. szám

A  m ai p én z és a mai n ő

— Aztán mondd csak, fiam, ha olyan okos vagy, miért rajzolnak mindig női fejeket a bankókra? Talán azért, mert olyanok, mint a nők. Minél több van belőlük, annál kevesebbet érnek.
fö ls z e r e lé s e k  le g o lc só b b a n  
b e sz e re z h e tő k

Sport- és (jumiáruház-ban
Szányiel, M a rk fe ld  é s  H e ld

VII., K ir á ly -u c c a  39. szá m .
Telefon : József 128-21.

Ingatlanok, gyárak, irodák, üzlet- 
helyiségek, lakások, albérleti szobák

H l J S Z á f  p c  tlpinpr a d á s -v é te li  ir o d a  V., Zrinyi-n. 1.™ I  «  J i c l n c r  Telefon : 81—08. (Gresham-palota.)
E z ü s t  evőkésztetek

Budapest, 1V Hr. Muzexxn -körmi If

{

mm t i lá tc sö v e k , Id ő je lz ő k

Modern szemüvegek s& S T C E
B A R N A  A N D O R  látszerspecialista
m ű h e lyé b e n  V II., Iz a b e lla -u tc a  11. Postai szétküldés naponta.

Ratio
IICAREÏÏAPAPIR

if

W e ill K intiról

I
híres régi évfolyamai 
megrendelhetők a kiadó- 
hivatalban és a Kultúra 
könyvkereskedésében, 
Budapest, VI., Teréz- 

körut 5. szám.
Az 1916. évf. 5000 kor.
. 1917. .  5000 .
.  1918. .  5000 .
.  1919. .  5000 .
. 1920. .  5000 .
,  1921. .  5000 .

ív « é r -  és nem i bete
gek ré s zé re .

fzist M ia m ii!
R ende lés  e gé sz  nap.

R ékéozi-út 32, L  em . Iv a R ó k u s-k ó rh ézza l szerab• ÚJBÓL KAPHATÓ
lt f jo k b  folyékoay — YmJm-RAPIPOL■agyar Bapldol b. t. Badapost, TIl^ Hanfbatoa VT. Talofoa i Jó u ef 1SV—SS.

A Patti Lloyd-tarsuiat nyomdája. Budapest, V., Mária Valéria-utca 12. íNromda»fiF»»*»tó MAKK US HAL.*


