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ORSSZEM JANKÓ
SZERKESZTIK l MOLNÁR JENÓ é s  BÉR DEZSŐ F ------------------------------ ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  |  Szerkesztőség I

Telefon : Szerkesztőség és kiadó- 8 éshivatal 138 55 I k i adóhivatal  IElőfizetési ár Magyarországon : 
Negyedévre. . . 5 5 0 0  korona

Megjelenik minden vasárnap |  Teréz-kőrnt 5 j" acjgp  Pl M l  ■ — »

Zsilinszky. — Nem vett észre a mentöhajó. Jaj, mi lesz velünk?
Friedrich. — Ne féljetek, nem fogunk éhen veszni. A végin úgyis fölfaljuk egymást.
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Földrengés idejénÉg zendül. föld rendül, országok omolnak.Megnyílt gyilkos mélye kegyetlen pokolnak: Reánehezedék a Rombolás térde A fölkelő Napnak erős szigetére.Gyászbaborult Japán. Pompás palotáit.Virágos kertjeit, száz-színű csodáit.Mik örömös dóriit kacagtak világgá:Perc dühe rontotta romos pusztasággá.Korahervadású krizantémok szirma Hull gyásztakarónak százezer friss sírra;Alant a föld mellét mély zokogás rázza:Egész világ gyásza Japán fehér gyásza.
•Minket is megrontott — nem Isten — az ember, Földünk javarészét elnyelte a tenger.Tengere a vérnek, tenger-gonoszságnak:Maradtunk lakói vadon pusztaságnak.Jobbkarunk ottmaradt halálos nagy tornán,Bagoly huhog csonka palotáink ormán;Elhagyott a föld is, elfeledt az ég is: Tesfvér-siratásra maradt könnyünk mégis.Viharvert madarak jobban összebújnak.Gondja feleződik a megosztott búnak;Piros magyar gyászunk nyitja szíve házát:Testvérül fogadja Japán fehér gyászát.

JÁ SZ A Y -H O R V Á T H  ELEM ÉR-----------o-----------
Tönödések

Seiffensteiner SolomontulO  Sadálkozzák sokan, hódi omikar 
sak o rendőrség véletlenöl benyitja oz 
Ébredd M ad jár oreságokhoz, ott and min
dég tnnál volomi konspirációnt. Eszembe 
jót ja errül o Szüli Schmer, okinek volt 
nyalc felnűtt szép leángyo és ed nadj 
nyolcszobás lokáso. O szép kisasszongyok 
és o kényelmes szobák kedviért o város 
tijotolságo sáriin látogatott o Száli néni 
házát. Eccer ed társoságbo ezt et mondott 
o Oase Krénkopf: „Én nem értek, hodian 

lehetséges oz, hódi akármikor benyit oz ember o Száli 
Schmer tül o lokásbo, ottand mindég sókolódzzák" — „Te  
szomdr, omi vodi — felelte rá o Simse Hosenbalg. — Inkább 
oz lenne o soda, ho ottand volomeljik szobákon nem sóko- 
lódznák." — Sándere-bándere: oz Ébredők Ediesületében 
is oz lenne o soda, ho ottand volomeljik szobába nem pucs- 
csalnának. 0

Látogatás a nagy Friedrich basánálA nagy Kaméleont éppen abban a pillanatban leptük meg, mikor budoárjában fehérneműt és újabb színt váltott. Ez alkalommal a színek keletiek voltak. A nagy Fridericus feje- búbján most csinos turbán ült és hosszúszárú pipából pöfékelt.

— Szálem alejkum, — köszöntöttük öt mély meghajlással — hogy szolgál az egészsége, nagyvezir?— Szó. szó, la, la, effendi. — mormogta fogai között, miközben törökösen a földre guggolt s minket is lenyomott oda — most már kicsit jobban . . .  De még mindig kissé félholdkóros vagyok. ^— Egyébként hogy megy az üzlet? — kérdeztük.— Csak mendegél lassan.— Azt meghiszem! lia nem is ezerholdas az ember, de a mai búzaárak mellett félholdból is csurran és csöppen.Nevetett.— Mi? — kérdeztem — Nagyvezirségednek csak tele lesz télire a kamarája, a török kereskedelmi kamarája?— Igen, — felelte — elvem: nyáron gyűjteni, télen befűteni — a kormánynak, mert tartogatok megint egy pár szenzációs leleplezést, amivel befütök neki. Itt van éppen a zsebemben — és hosszas kotorászás után egy fogpiszkálót húzott ki a zsebéből. — Itt van a bizonyíték!Csodálkozva kérdeztük:— Ez? Ez bizonyíték?— Igen, — mondta — ez Bethlennek a . . .Hirtelen megakadt. Nem árulta el tovább, mi az a fogpiszkáló. Szemrehányóan kérdeztük:— Hát ezt is le akarja nyelni?— Igen — felelve és hirtelen lenyelte a fogpiszkálót. Ezután a világ minden kincséért nem lehetett valamit kivenni belőle. Nem nyilatkozott. Másra tereltük a szót.— Mi van a belügyminiszterrel?Hiszen olvashatta. Törököt fogott és az nem akarta őt elengedni. Szegény, törökkel akart kikezdeni, pedig tudhatta, hogy Allah az egyetlen s Mohammed az ö prófétája, Friedrich pedig az ő profitája. Továbbá kézenfekvő, hogy török szerencséje Örök és Kiss M. szerencséje Nagy Em.De mi igaz abból a levélhistóriából?— Hogy mi igaz? Hát semmi. A kivándorlásra való csábítás mögött egyszerű csábítás rejlik. Én tudniillik húsz évvel ezelőtt elcsábítottam a belügyminisztertől a Málcsi kisasszonyt s most ő annak a leveleit szeretné megkaparintani.—  Mit szól ahhoz, hogy Ulain F. a nemzetet züllöttnek nevezte?— Ön talán sértve érezte magát? — kérdezte. — Ha igen. akkor fogadja részvényemet.— Nem nem tehetem, félek a leleplezésektől.Azután fölvettem a kérdést:— Hogy van az, hogy basaságod minden lében, hogy törökösen mondjam: minden nargilében kanál s mindenkiről mindent tud?Csöndesen súgta:— Tudnom kell, hogy kiknek van vaj a fejükön és hogy milyen mennyiségű, mert legközelebb Vajkereskedelmi Részvénytársaságot alapitok s nagy készletekre van szükségem.—  Mint látom, már van is egy kis készlete — és a tejére mutattam.ügy tett, mintha nem hallotta volna. De már beesteledett. A basa kelet felé, a Rombach-ucca felé fordulva leboruit és buzgón imádkozott Allahhoz. Könyörgött, növessze meg a fajvédők szakállát, hogy minél több gyönge kurzus-dohányt exportálhasson belőle. CA R Á M Y-----------6 —--------
Önálló töprengés— Vájjon mennyi forgalmi adót fizet a Föld?
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A konclesök
Kdllay és Bethlen Genfben 
Kölcsönt \máris kaptak — elvben. 
Benes, Nincsics, egy sem önös:
A szimpátia kölcsönös.

S mig ők önmagukat Genffel 
Kedveltetik rokonszenvvel,
Sáfárt itthon Gömbös bőget 
S jól hátba}alvédi őket:— A mi szerepünk nem bábé,
Nem Kuna Pé költ, de ká pé!
S az a ká pé sem a népnek.
De ..A Nép'-nek, zsidó-csépnek.

így zeng a sok vezér-fajonc, 
ínyüket izgatja a konc.
Mit falnának mohón, vágyón:
Csak ők lennének kormányon!

Ám igy, ellenzéki ponton. 
Rágódhatnak csak a csonton.
Melyen Wolff Kari a cupák, 
Lendvai-Lehner a cuvág.

S igy e mindig-éhes daliák 
Maid hogy egymást föl ném falják, 
Tömve telhetetlen belük’ —S mégis mi lakunk iól velük.--------o--------  (JA ZIG )
Magyar-svájci közmondás— Egyszer volt Búdnál búzavásár.-------- o--------

Operáció után— Szervusz, Lidi! De rossz bőrben vagy! Mi bajod?— Most kerültem haza Gyuláról, a kórházból. Megoperáltak.'— Oszt mi iránybul?— Epekövem volt.— Mi a fene! Mitől kaptad? *— Az anyósomtól. Egy födél alatt lakunk.
( Gyoma) K—r Huszár alelnök. — Mit keres ott, Diogenes bácsi?Vass miniszterelnök-helyettes. — A kormányt támogató pártot keresem.

Pröhle úr, a japánbarát,aki néhány év előtt mint politizáló fajmagyar tűnt föl, aligha- nem íg y  morfondált Japán szörnyű katasztrófája után:
-7  na az én véleményemre adnának valamit Japánban, megüzenném nekik, hogy ezt a destruktív földrengést* is biz- tosan aẑ  odavaló zsidók csinálták. Mindig mondtam, hogy a zsidók földalatti mesterkedései aknázzák alá a világot.

Sanyaró Vendel nyögéseiMinthogy fizetési viszonyaim tartós rendezetlensége miatt nem tudok Genfbe utazni, ez úton kérem a nagyhatalmakat, hogy nekem kis és nagy kölcsönt folyósítani szíveskedjenek. Én nem vagyok nagyzoló ember. — magyar koronában is elfogadom. Egyúttal kérem a tíz évvel ezelőtt zálogba tett órámra és láncomra elrendelt álta- ’ I k; lános zálogjog fölfüggesztését A kisántántot 
' J ü  megnyugtatom, hogy az így szerzett pénzt nem _  V QU  a Csocső bácsi toborozójában fogom elkölteni, hanem hű gazdasszonyomnaL Malákné asszonynyal szemben fennálló valorizálatlan tartozásaimat fogom kiegyenlíteni s ezzel lefegvverzem őt. A Nép- szövetség nem is sejti, mit jelent az, ha Malákné asszonyt nem sikerülne lefegyverezni.Hadd használjam föl ebben az évben is a Borsszem Jankó

országos nyilvánosságát a következő közérdekű fölhívásom közlésére: .
L e g y ü n k  s z o l id á r is a k !A keresztény állami kis hivatalnokok szeptember 20-án
együtt böjtölnek a zsid ó k k a l.Ezzel szemben a zsidók kötelezik magukat, hogy 1923 szept 20-ától 1924 szept. 19-éig együtt böjtölnek velünk !

Egységb en  a z e rő !
Sanyaró Vendel s. k.-------- o---------

Talán igen, talán nem— Mit gondolsz, pontot tesz a rendőrség a Csocsó-féle hivatalos jelentés után?— Igen. Holtpontot. -------- o --------
Kedves Borsszem Jankó!Irigylem a telefoncenzura föltalálóit Gömbös és Eckhardt urakat akik most a saját bőrükön tanulmányozhatják zseniális újításukat Irigylem, mondom, mert nekem még a tele- foncenzurához sincs szerencsém. Én egyáltalában nem tudok beszélgetni. Mert engem nem kapcsolnak. Tisztelettel egy 

tele!on-előfizető, aki nem képviselő.
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S z j z _  / r c s

Tőzsdésné kastélyt épít
( Tőzsdésné Öméltósága hívására Műépítész megjelenik, 

hogy a kastély-terveket bemutassa.)Műépítész. — Parancsoljon méltóságos asszony a tervrajzokat megtekinteni. (KiteregetiJTőzsdésné. =  T erv rajzo k ?... De hiszen ez csupa fekete fehéren. Nekem tervfestményeket mutasson, mérnök úr. És kérem, ne pingálja papírra. Megfizetem a vásznat, ne sajnálja. Én látni akarom, hogyan fest az én kastélyom.— Ahhoz nem kell festmény, könyörgöm. A tervrajzokon mindent pontosan látni.=  M ind ent?... Például mutassa meg nekem a kilátást a budai várpalotára, mert jegyezze meg, olyan kastélyba nem lesz betéve a lábam, ahonnét nincs kilátás a budai várpalotára . . .  a jövő t# .. .  az udvarképességre. . .— Meglesz, méltóságos asszony. Akkor két emelettel magasabbra kell épiteni. Ez circa ötszázmillió differencia.=  Bravó, bravó. Ezt szeretem. Magában van áldozat- készség. Na, most mutassa meg az oszlopokat.— Miféle oszlopokat m éltóságos?...=  Azt a hét márványoszlopot, amely hét nagynevű ősömről lesz elnevezve. . .— Hja, igen. . .  Hát kérem. Ez itt az Izidor-oszlop, ez a Móni-oszlop, ez a Gedálje-oszlop. . .=  De kérem, micsoda neveket osztogat itt m a g a !...— Bocsánat nekem a méltóságos asszony családfájának tudós kutatója m ondta... *=  Az én családi fámat ne kutassák. Uberhaupt: fában sohasem spekulált az én családom. Anyai ágon csupa keresztény őseim vannak. Mind morganikus házasságot kötötték. csupa érdekből, mert akik őket megkérték, egytől-egyig olyan gazdagok voltak, mint a Morgan. Innét is van: morganikus házasság.— Értem, értem, morganatikus . . .=  Megesik az ilyesmi a nálunk rosszabb családokban is. Az uralkodóházaknak pehhük van, mert mindent megírnak róluk a lapok, de az én uram, a Samu Öméltósága jóban van a sajtóval, amely szabadon terjesztheti a gondolatait.— Elragadó! Hogy* ért mindenhez, méltóságos asszony!=  Az oszlopokat tehát anyáim nagyanyám, dédanyám. . .é s . . .  wie heisst d a s ? .. .  szükanyám ...— Ckanyám. engedelmével. . .=  Legyen ü k ! . . .  Szóval ezek után fogom elkeresztelni. Tehát: Dorottya, Amália. Elvira, Beatrix. Eulália, Ünőke és Emőke.— Ünőke?. . .  Emőke?. . .=  Igen. Ezek olyan ősmagyarosan hangzanak. Mert mink Árpáddal jöttünk be ide. Igen. Hát nem tudja^ A Weisz Árpád volt a cég megalapítója. Vereckén jött be, de nagyon szoros volt neki, hát egy kis kerülőutat t e t t . . .— Lóháton jött?=  Wie heisst: lóháton? Automobilon, mérnök úr. Szagos volt az ucca. amerre járt— Most már mindent tudok. Akkor az oszlopokat átstilizálom.=  Micsilizál. mérnök úr?• — Magyaros motívumokkal díszítem.

=  Nagyon h e ly e s ... motívumokkal... Kost was kost! Csak legyen annak a motívumnak jó akusztikája.— Akusztikája?. . .=  Na persze, ügy értem, hogy már messziről jól lehessen látni. Vagy azt hiszi, hogy én nem értek az architeketóriá- h o z ? .. .  Hiszen egy hét óta tanulom, hogy mindent kontrol- lirozni tudjak a kastélyomban. Most pedig áttérünk a falakra. A falak legyenek vastagok, hogy semmit át ne lehessen hallani. Az uram, a Samu Öméltósága hálószobájának a fala még egyszer olyan vastag legyen, ö  olyan szimfomániákus ember...— Milyen m éltóságos?...=  Sokat horkol és nagyon hangosan. Az én hálószobám falaiba pedig legyenek titkos ajtók beleépítve, m e rt ...— . . .  Méltóságod olyan nimfomániákus. . .=  Igen, igen! Mondja, édes mérnök úr, szépet jelent ez?— A legszebbet, méltóságos.=  Még sohasem mondották nekem.— Ez csak arra vall. hogy Méltóságodból annyi finomság árad, hogy még a hízelgők sem merik a szemébe mondani.=  Oh, maga kis h íze lg ő ... Hát maradjunk csak a hálószobánál. Nézze, megmutatom a mostanit. No ne habozzon. . .  Látja, az ágyat úgy szeretném, ha tizenkét lépcsőn lehetne föl jutni hozzá. I— De méltóságos asszony, egy ilyen magaslatot naponta megmászni!. . .=  Annyi baj legyen! Egy kis aranyozott liftet épit majd hozzá. . .  Kicsi legyen, egészen kicsi, csak két ember számára. És legyen a hálószobában egy sülyesztő.— Sülvesztő? Minek a z ? . . .=  Tudja, az olyan romantikus. Egy regényben olvastam r ó la .. .  várjon csak .v . igen,*.. „Különös házasság4* . . .  ez a címe. Nagyon jól van magyarra fordítva, pedig én az eredeti franciában szerettem volna élvezni. Ki is fordította le ? .. .— Mikszáth, csókolom a kezét, Mikszáth Kálmán.=  Igen. igen. Hát el ne feledkezzen a sűlyeszfőről.— De, könyörgöm, az a sülyesztő egy nagyon kényeshelyre v in n e ... I=  Az nem baj, — az embernek, pláne egy hölgynek olyankor úgyis el kell sülyedni.— Milyen szellemes!=  Most még csak a kupola érdekel. Milyen kupolát talált ki, mérnök úr?— Nem kupolára gondoltam, méltóságos, hanem dóri vagy korinthuszi oszlopokra és egy ráillesztett három szögre...=  M icso d a ?... Dóri o sz lo p ? ... Még az kéne. hogy a Rebeka tántim fia, a Dóri. ebből magának egy jogcímet csináljon. Maradjunk csak annál a másiknál, a forinthuszi oszlopnál . . .  Na és a kupola?— Akkor nem jöhet kupola, csak háromszög, ilyen, kérem: A-=  Isten ments még éjszaka odacsinálnák a másik háromszöget így ni: Még csak ez kellene! Idefigyeljen, mérnökúr. Maga arra az oszlopra nem háromszöget, hanem egy négyszöget csinál és abba egy i'ranszparenset, mint ahogy az előkelő színházaknál van és abban elhelyezi az én ősi címeremet. *#— És milyen az a címer, ha sz a b a d ? ...=  Arra még várni kell. Éppen most alkuszik rá az uram, a Samu Öméltósága. M OLNÁR JE N Ő
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H o ssz ú n a p k o r
A Borsszem Jankó hagyományos képe —

— Nézz csak ki szolgám, feljött-e már a mi csillagunk?— Dehogy jött fel, rebbe !— Akkor hát böjtölünk tovább !Gömbös főrabbi. Eckha dt bócher. Gömbös főrabbi.
Főzőiskola1- Vannak asszonyok, akik csak azért udvaroltatnak ma- Kuknak, hogy féltékennyé tegyék az urukat. Ha egy férj te tékeny az udvarlóra, az csak komédia. De La az udvarló teltékeny a férjre, az kész tragédia.2. A flört olyan, mint az osztriga. Akármennyit eszik az ember belőle, jól nem lakik soha.3. Elcsábítani a nőt: nem kunszt. Szakítani vele: művészet.4. Vannak férjek, akik csak azért csalnak, hogy annál hűségesebbek legyenek a feleségükhöz.5. Manapság ugyancsak civilizáltak a nők. Mindegyiknek megvan a maga világszemlélete. Vagy legalább is a — fél- vilagszemlélete.- Ha azt akarod, hogy a feleséged meg legyen elégedve veled, bánj vele úgy, mintha a szeretőd volna. A szeretőd Pedig akkor lesz boldog, ha úgy bánsz vele, mintha a feleseged volna.7. Az erényt a csúnya nők találták ki bosszúból, hogy megkeserítsék a szép nők életét.* ki akarsz ábrándulni a nőből, akit szeretsz, vedd elelesegül. Ha azt akarod, hogy a szerelem újra föllángoljon, — add be a valóport. —DÓD__-----------o -----------

Politikai relativitás
Kedves Borsszem Jankó!  Kezdek nyugodt lenni mióta tudom, hogy Ulainék szerint „züllött a nemzet4*. Akkor mégis csak haladunk a konszolidáció felé! Tisztelettel egy iái- magyar, aki kivételesen az is.

— Mert jól viseltem magam, a böjt után 
én is Szent István malátakávét kapok!
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T A M tA p ő -Y/í K  Y J /roT Y A A  K A rV B ^ fÁ /V

Æ H &  B U D A PEST I H ÍR E SSÉG EK  & &X L. Dr. HALOM DEZSŐ, az Ingatlanbank vezérigazgatója

— Az én bankomnak a neve Ingatlanbank, de valójábaningat/wílan bank. -------- o---------
Feloszlatás előtt

(Két felelőtlen elem találkozik a Belvárosban. Kölcsönös 
üdvözlés után megindul a diskurzus:)Az egyik. — Mit szólsz hozzá, a kormány tol akarja oszlatni a titkos szervezeteketA másik. =  Olvastam magam is a destruktív sajtóban, de nem igen hiszek benne. Nem hiszem, hogy Bethlen ilyesmit merne csinálni most. mikor már ennyire haladt előre a konszolidáció.— Nana! Te nem ismered Bethlent Az még arra is képes, hogy lecsukassa a garázdálkodókat Nem régen történt, hogy két igazoltatót bekísértek a rendőrségre.

=  (Nem hiszi) Láttad?— A saját szememmel. Magam voltam ugyanis az egyik igazoltató. De aztán igazoltam magam és elbocsátottak. Tudod, hogy a rendőrségnek is jogában van igazoltatni?=  (Ezt sem hiszi.) Komolyan?— Becs. szavamra. Sajátkezüleg igazolt egy kétcsillagos.=  Ilyesmi is csak Bethlen alatt történik!— Megjegyzem, jogtalanul igazoltattak, mert tulajdonképpen én semmi deliktumot nem követtem el. Én csupán toboroztam. Természetesen hazafias fölbuzdulásomban.=  Hja úgy! Szóval te embereket toboroztál a szent célra?— Dehogy, én toboroztam a pénzt. Mondhatom, hogy szíves-örömest adtak a járókelők. Önként. A legritkább esetben kellett belenyúlni a zsebek mélyére. Persze a pénzt rögtön beszolgáltattam az egyesületbe. Titkos egyesület volt. Én voltam a másodelnök.=  Elnökötök nem volt?— De, volt az is. Csak alapszabályunk nem volt. S tagok sem igen voltak. Csak mi voltunk a tisztikar. Hatan. A toborzott pénzt be kellett szolgáltatni a nemes célra, aztán a választmányi üléseken fölosztottuk. Nem volt ott kérlek semmi korrupció. És ennek a virágzó egyesületnek akar most a kormány befütyülni.=  (Meggyőződéssel.) Na, látod, ez aztán az igazi destrukció!— Nekem mondod, hogy mi az a destrukció? Én már 18-ban destruáltam, csak akkor még nem tudtuk, hogy úgy hívják.=  Akkor még virágnyelven beszéltek az emberek. Eztőszi rózsának nevezték.— Mi „Fehér akác egyesületinek nevezzük a mi kis társaságunkat. Szép, romantikus cím, mi? És ezt akarják föl- oszlattii.=  (Föl van háborodva.) A tőzsdét oszlassa föl Bethlen!— Pardon! Azt nem mondtam! A tőzsde csak maradjon. A mai bizonytalan gazdasági helyzetben mégis csak odaviszi az ember azt a kis pénzt amit összetoborzott.=  (Még mindig föl van háborodva.) Vagy a Házat oszlassa föl Bethlen!— Pardon! Azt sem mondtam! így mégis, ha gyéren is, de képviselve vagyunk.=  (Mint fönt.) A nagy zsidóbankokat oszlassa föl Bethlen!— Meggondolandó! Nagyon meggondolandó. Csupa bankpapírban ülök nyakig. Hogy ne mondjam, zsidóbankpapirban.=  (M. f.) A játékbarlangokat oszlassa föl Bethlen!— Nem célirányos, kérlek alássan. Bessz idején az ember mégis csak rászorul a bakkbankokra.=  (Minden áron tanácsot akar adni a kormánynak.) A Chevra Kadisát oszlassa föl Bethlen!. — Nem jó. Az csak maradjon. Legnemesebb célt szolgál: a zsidók eltemettetéséről gondoskodik.=  Kétségbe van esve.) Hát akkor mit kellene Bethlennekföloszlatni?— A konkurrenciát Mondja kL hogy föloszlatandók azok a titkos egyesületek, amelyek 1922 január elseje után alakultak. Mi megmaradnánk, ősrégi alapítás. 1919-ben alakultunk.
ST ELLA
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O r s z á g ú t o n

— Te, nem egy kincstári bika ez?— Na hallod !— Mert olyan vad, mintha most mingyárt be akarná hajtani rajtunk az automobil-luxusadót.
Számtani órán A jó betegMóric, tudod-e, hogyha száz mázsa burgonyád van, — Na öreg. hogy vagyunk? Volt-e az éjszaka láza? 

nany tonnád van? — Mán avval nem szolgálhatok, doktor úr, mert este ótaHonnét tonnám? nem mértem magam.
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Tollyáss Dániel oki. gazdász levele
báró Wewrewshegyÿ Dávid

udv. és kormányfötanácsos stb. Urnák 
.  Buda-Pestenn, hűvösvölgyi Kéjlak

MementoMíg itt Európa véres mezején Harcok 'vetése hajt ki újra zordul, Nippon alatt ím megrendül a föld, Egy fél világrész sarka megcsikordul.
pa - Gecsér, Vénasszonyok nyara, 1923

Méltóságos Uram!
Kegyes Jóltevöm!Engedelmet instállok, hogy ebben a tikkasztó hőségben az asztal alatt letoltam a tslzmámat 

s így pucérláb irom Méltóságodnak ezen referádát.Az Arató-Népünnepéll eősi szokás szerint díszbevorulással kezdődött A kaszáspárok és arató- szüzek élén a Mélt. Báróné lovagolt mint patrontáss. Kívánságára a legjámborabb tejeslovat adtam alája a Milkerájból. Ámde, éppen az ünnepség tsútspontján, amikor az aratószolnok a kalászkoronát nyújtotta át Eőméltőságának, a buta kanca utánakapott mely váratlan mozdulattól Amazonunk a ló nyakába zuhant, ettől viszont a szürke rnegbokro .̂ sodott és árkon-bokron át száguldott vissza az istállóba. Szcrentse. hogy Úrnőnk árisztokrátikus hidegvérrePa vemhes nyakába kapaszkodott, mert máskülönben az ünnepi frizurát is leskalpolta volna az istállóajtó fája, — az istállóiáját! így — hála a papnak! — csak az a bizonyos tzilindcr nevezetű kötsögkalap vált el a karimájától. Egyéb baj nem esett, kivéve azt. hogy Eőméitósága leesett a leszállásnál, vagyis inkább a leszállításnál, miközben a mélt. pricsesz nevű bu- gyogó kettéhasadt. A segítségre tsődülő népség előtt nagy spektákulum támadt volna, de én egy pislantás alatt — átlátva a szitán — nagyszélü szalmakalapomat odanyomtam addig, amíg az asszonynépség ágyteritőkkel és abroszokkal el nem maszkérozta a méltóságos foltonossági hiiár.yt, — igeniss!Ezután az ifjúság táncraperdült s e fölséges Szaturnáliából később valóságos Bakkanália fejlődött. Szóval Arató Ünnepünk fényesen sikerült, amennyiben vagy 3 kazal kigyulladt a tilosban pipázó pityókás Pipa-fiúk kivert tüzes bagójától. Igv hát a fáklás illuminációt is megspóroltuk. De már hajnal- felé a lajtokkal és vizipuskákkal úgy leföcskendeztük a lángnyelveket. hogy mindmagunk is eláztunk kivül is, bévül is — igeniss! Eóméltóságát is sikerült akkorra föllocsoluunk, ki a nagy örömtől és izgalomtól elájult és hiszteorétikus görcsöket kapottEgyébként a behordás és mázsállás rendben folik, a gra- náriumok megtelvék mell gazdasági siker vén kasznári mellemet is dagasztja. Kiváltképpen örülünk, hogy Tutten Kámen eőfelsége 3-romezeréves magva is kövér kalászokba sarjadt, mell agrikulturális experimentumnak leszűrt esszencihája: nemcsak nemes mag, hanem fogékony anyaföld is kévántató- dik a megtermékenyülléshez — igeniss!Később a Mélt. Báróné gratullált is nékem, mondván: „Na, Tajjáss! úgy éljek, így még sohasem éreztem magam/4 Amiket szintazonképpen kívánok kegyes Jóltévőmnek is az új esztendőjükben száz és húsz évig, mellyel vagyok tanulmányom. régi hívséges szolgája:
tikmonyi és hóhenhámi Tollyáss Dániel s. k.

P. script. Ágnes megáprehendált, hogy az aratószűzek jutalmazásából kimaradt, de Alice bárónesz megnyugtatta, hogyha újszülöttye leány leend. nékije az opcihót garantállja.
ttítm ú t tu u e m

Hunyadi János
te r m é sz e te s  k e se rű  vizneW a le g je le se b b  o r v o t o k  
v é le m é n y e  sz e r in t  k iv á ló  e lő n y e i:  a  g y o r s ,  b iz to s  

é s  en yh e  h a tá s

Halál tájfunja zúg át Ázsián,S felénk is int a Láthatalan Ujj. Szegény, múlandó emberek vagyunk: Ne öljük egymást. Európa, tanulj!Pesti tőzsdés sóhaja— A fene egye meg! A földrengés Japánban volt és mégisén rendültem meg. ------------------Jo b b  a mi módszerünk ?— Hm! Érthetetlen! Tokióban és Yokohamában csak a múlt héten volt a katasztrófa és máris építkeznek.— Mért érthetetlen? Ott nincs építkezési törvény.Belpolitikai töprengés— Föl fognak-e ébredni az ébredők az ítélet napján?-------- o---------„Züllött nem zelwNéhai Ugrón Gábor a korrupció ellen folytatott harcában mondotta egyszer. Magyarország közállapotaira célozva: , Romlott értelmiség gyönge nép/4 Ulain Ferenc a terroristákat és a jogbizonytalanságot visszaáhitó küzdelmében ezt a rettenetét szalajtotta ki fajmagyar (?) száján: „Züllött nemzet/4 A bíróság előtt mondta. Es másnap nyugodtan bemehetett az ország házába. Csakugyan igaza lenne Ulain- n a k ? .. .  -------- o--------

— Segíthetek, nagysád?— Előbb segitett volna, amikor vettem!
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Boldogok
ha este magamban ülök,
Sok mindennel kibékülök 
S a csöndet figyelem . . .
Csak az fái nékem oly nagyon. 
hogy úgy elmúlik egy napon 
A legszebb szerelem . , .
Hogy elmegy, mint a pillanat,
A szivén nyoma sem marad.
Oh, istenem, be kár! 
hogy szárnyával arcul legyint 
S röptében vissza sem tekint. 
Akárcsak a madár. . .
Pedig az élet megfizet,
Egy szí v  nem kap csak egy szivet. 
Egy élet — egy halál!
A második oly messze van,
S ki arra vár, az veszve van.
Mert rája nem ta lá l...
Oh emberek, vigyázzatok!
Szivekkel ne cicázzatok.
A szív komoly dolog.
Kik meghalnak egy délután.
Mingy árt az első csók után:
Azok a b old o g ok ...

SO M LY Ó  ZOLTÁN

Névjáték— Hogy hívták fajvédőül Apor Viktor főhadnagyot?— Vogelnek.— És most hogy hívják?— Pechvogelnek.
Rövid, de velős— Papa. mit csinálnak a kormányfőtanácsosok hosszúnapkor?— Már nem bőjtölnek, fiacskám.

Tőzsdei kishirdetés.♦Finom bör“ -t adok „Rimádért.
Külföldi magyarok közt— Hallatlan! Ulain azt mondta Budapesten a bíróság előtt, hogy a magyar nemzet züllött— És ki az az Ulain?

—  Nem zetgyűlési képviselő.. — M it!? ./ .. Képviselő?.. Akkorigaza van neki.

A  Kripta

— No, ugyancsak hirtelen hótt meg Guba Gergő. Alighogy fölépült a „ripta", máris beléköltözölt.— Nem jól van az, sógor. Amíg ki nem szárad az a ripta, egészségtelen cffelog egyfolytában ott maradni.
Üzleti fogás

r... Zálikám! Tartsd szóval a vevőket, hátha közben is iolmennek az árak. -----------c -----------

Jaj, ebből baj le n n e !..:T  M°ndja* kedves Borsszem Jankó, a kormányfőtaná- csosi kinevezéshez szükséges érdemeket is valorizálják? üdvözlettel egy főtanácsos, aki besszben realizált.____________
Gyerünk 

az Angol 
Parkba

Biró előttDr. Ulain-hombár: Kérem a £ bíróságot, hogy védencemet mentse föl az antiszemita-izgatás vádja alól, ellenben a zsidó panaszost Ítélje el, mert a zsidó nem fajmagyar, tehát fajtalan magyar, a fajtalanság pedig hivatalból üldözendő bűncselekmény.
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Eli, Eli. . .
Tövissel tépi telkemet a bánat,
Csípős csalánból van a köntösöm.
Gyötör az élet, hogy jobban se fájhat. 
Sebeimet könnyekkel öntözöm,

Judások csókja égeti az ajkam 
És vesztemet kiáltja a kakas.
Panaszomat nem hallani a zajban 
S az ég oly messze, a menny oly magas!

Nehéz terhével vállamon keresztem;
A Golgotára szememet meresztem.
De kínjaim kiröhögik a latrok.%— Ruháimon már osztozni akartok?
Oh, váriatok, amíg betelne percem, —
Én istenem, miért hagytál el engem!?

SZA M O LÁ N YI GYU LA

Kínos kérdés— Melyik az a terv. amely ha megvalósul is, füstbe megy?— ?— Amikor a pénzügyminiszter a trafiknak százötven százalékkal való fölemelését tervezi.

Kelety.u — Kiigazoltatott. Nyugodjék békében. Vass miniszter úr kijelentése után Írassa a fejfájára: „Nem gilt! Humbug volt az egész!44 — F—ch I—n. Ha még egyszer lóváteszi a fölizgatott közvéleményt, a vicc-témáink közül is kicenzu- rázzuk. — Félmillió. Kérjük azt a hölgyet, aki az 50 és 100 ezres bankón olyan mogorván néz ránk, szíveskedjék barátságosabb arcot vágni. A külföldiek még azt hiszik, hogy a pesti nők már mosolyogni sem tudnak. — Ifj. R. S. Ezek kissé elnagyoltak. A közhelyektől — különösen hazafias versekben — igazi poéta óvakodik. — Sajó. Idejét múlta. — Rébuszgyáros. Itt adjuk. Adva van ez a szó: Olga Megfejtése: „esztelen szolga gatya nélkül áll az ól mögött44. Tessék mindenkinek ellenőrizni! — K. E. Nem kallódtak el s még jó, hogy az „első kiadást44 gépírással küldte el. mert a kézírása majdnem olvashatatlan. — K—r. Nagyszerű volt a hatás. Az ilyesmit — még ha pár hajszállal vastagabb is — bizony muszáj közölni. Üdv! — R. Gy. Ilyen ez az átkozott börze! Mire ideérnek az ön baisse-viccei, megfordul az irányzat. — 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

KÖZGAZDASÁG-------- o--------
Aranyköpések

A nőben kitűnő üzleti szellem van. önmagával megalku
szik, az ördöggel kiegyezik s a férfival megfizetteti magát.#

Az örök asszonyban mindig egy új születik és a réginek 
ezt tűrni kell. -------------------K . E.

Házassági kellék— Hogyan, fiatalember, a leányom kezét kéri? Hiszen maga még alig van túl az első ifjúságon!— Igaz. kérem, de tessék figyelembe venni, hogy márisvan csúzom. -------- a
A leitatott betűkA főnök úr levelet diktál a gyakornoknak. Mikor készen van, kezébe veszi a levelet.— Micsoda irás ez! — formed rá a praktikánsra. — Hiszen ezek a betűk olyanok, mint a részegek ... Egyik a másikra dűl. . .— Talán azért, — jegyzi meg bátortalanul a gyakornok — mert nagyon leitattam őket.

| © ® -| SZ E R K E SZ T Ő I Ü Z E N E T E K  | © ®Kéziratokat és rajzokat nem küld vissza a szerkesztőség.
A Borsszem Jankó jelen számát kedden, szeptember tl-én  

záriuk le. — Ál-fajmagyar. ön, úgy látszik, más véleményen van Szász Zoltánról, mint mi. szűkebb kollégái. Mi is száz- percentes magyarnak valljuk őt, ellentétben azokkal, akik csak szász-percentesnek tartják. — Lajos, ön még mindig 
esküit ellensége a kivitelnek, ha mások visznek ki? — Máv. Hogy miért nern járult hozzá Walko miniszter a Máv gazdálkodását ellenőrző parlamenti bizottság kiküldéséhez? Ez érthető. A régi vasútas-nótát így variálja: „Teheti, mert —

aki ellátja magit idejében AZ ÚJTERMÉSŰ
L I 8 Z  T . t . . .iUkáCS lm BS ÎBSlWBfB
^  Az á ru t  h á z h o z  a z á ll it ju k  !

A Belvárosi T akarékpénztár r.-t.rendkívüli közgyűlése elhatározta az intézet alaptőkéjének fölemelését 200 millióról 800 millió koronára olyformán, hogy elsősorban a 400.000 darab régi részvénynek eddigi 500 korona névértékét a tartalékalap terhére egyenként 1000 korona névértékre fölbélyegzi és az igy előálló 400 millió korona alaptőkét 800 millió koronára emeli föl. Az új részvényekből 200,000 darabot a régi részvényeseknek ajánl föl 2:1 arányban £000 korona árfolyamon, míg a további részvénymennyiséget az igazgatóság a közgyűléstől nyert fölhatalmazás alapján lényegesen magasabb árfolyamon fogja értékesíteni.Herendi Porcellángyár r.-t Az 1839. évben alapított herendi porcellángyár. amelynek gyártmányai közismertek és világhírűek, a Lloyd-bank és a Mobilbank közreműködésével ötszázmillió korona teljesen befizetett alaptőkévé' részvénytársasággá alakult át Herendi Porcellángyár r.-t. céggé*. A gyárat mint művészeti vezérigazgató továbbra is Farkasházy Jenő fogja vezetni. Az igazgatóság tagjaivá megválasztattak : Farkasházy Jenő. Farkasházy Zsigmond dr., Fischer Ödön,Fónagy Aladár, Héderváry Lehel dr., Horváth Béla d r , Hubay Jenő d r , Layer Károly dr., Pálmai Lajos dr., Petrovich

Elek, Pfeiffer Ignác, Salusinszky Gyula dr., Sebestyén Arnold, Várady Gábor dr , Végh Gyula.A M ezőgazdasági Nagyüzem r -t.2 milliárd korona alaptőkevei alakult meg, célul tűzte ki a mezőgazdasági érdekeknek minden téren való előmozdítását, különösen a mezőgazdaság iparosítását és az ehhez szükséges eszközöknek előteremtését belföldi és külföldi tőke segítségével. Az előzetes tárgyalások eredményeképpen a társaságnál jelentős angol tőke is érdekelve van, amellvel kapcsolatban egy angol testvérvállalat létesítése elhatározott tény. Az angol társaság alakulása legkésőbb novemberben fog Londonban megtörténni. Az igazgatóság tagjai a következők : Károlyi Imre gróf (elnök), Khuen-Héderváry Károly gróf, Krausz Simon, Wenckheim László gróf (ál- elnökök), Cziráky György gróf, Cziráky László gróf, Fay György, a Nádasdy grófi uradalmak kormányzója, Festetics György gróf, Fuchs'Artúr, Hajós Kálmán dr., Mesterházy Ernő dr., Ország Róbert, Pallavicini György őrgróf, Rézner Tibold, a pannonhalmi apátság jószágkormányzója, Somssich Miklós, btud nka Elemér dr. (vezér- igazgató), Széchenyi István gróf, Széchenyi Péter gróf, Térfy Béla, Wenckheim lózsef gróf, Wenckheim Pál gróf, Wittmann Ernő dr.
M in t  é r te sü lü n k , az ezüst- és arany beváltáson kivül brilliánsékszerbeváltás is eszközölhető, IV., Vármegye-utca 7 Brilliánsbeváltás 10—12-ig. Pénztári órák aranyra és ezüstre 9— 5-ig.

rc * *  F°t(Kikkek
BUDAPEST, IV., K1GYÓ-UCCA 4. SZ.
FÓÜZLET: VII., KIRÁLY-UCCA 69. SZ.

Házeladás
sz o b a  k o n yh ó s  ház Ú jp e s tszabadkézből e lad ó . Bővebbet V., Lipót-körút 25. II. 15.
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Képrejtvény

A megfejtők között tizenkét jutalmat sorsolunk ki. Ezen- kívül negyedévenként külön jutalomban részesül az. aki három hónap alatt a lestöbb rébuszt fejtette meg. Jutalmat-csűfe lapunk 
előfizetői nyerhetnek. Jutalmaink a következők:1- 10 üveg Tavaszi sör. a Polgári Ser

főzde gyártmánya (házhoz szállítva).
2. egy doboz

3. egy nagy doboz 
„Virág"-féle dessert,

! , Lysoform“-ot: 6. Steuer Sándor (Orosháza), akinek egy üveg ..EGM A“-likőrt; 7. Hacker Klára (Budapest, IV., Régi posta-u. 1). akinek egy Sphinx-„Bl-OZONE“-készletet; 8. Reiner Béla (Budapest, V.,. Mária Valéria-u. 18), akinek egy darab P. Márkus Emilia-szappant; 9. Kiss István (Szolnok), akinek egy nagy üveg ZoZó kölni vizet; 10. Kemény Ignác (Budapest, IX., Gyáli-út 15/c), akinek egy doboz ,.Uhu“ kávé- pótlékot; 11. Braun Hermann (Újpest, Kossuth Lajos-u. 21). akinek két pár Berson-gumisarkot; 12. Pál Anna (Budapest, VI., Kis János-u. 6), akinek egy nagy palack „RAPIDOL44 folyékony fémtisztitó szert küld a kiadóhivatal.

4 egy nagy doboz „Ó ceán4 
cukrozott gyümölcs.

7- egy Sphinx-„BI-OZONE"-készlet (egy üveg szájvíz, egy doboz kettős francia fogpor, egy tégely fogpaszta),8. egy darab P. Márkus Emilia arcápoló szappan,9. egy nagy 
üveg ZoZó 
kölni viz,10. egy doboz „ Uhu ' kávépótlék,11. két pár Berson-gumisarok (férfiaknak és nőknek),12. egy nagy palack RA PID Ü L folyékony fémtisztitó szer.

Fővárosi nyerteseinket fölkérjük, hogy a nyeremény utal*
vanyért, illetve a jutalomért kiadóhivatalunkban jelentkezze
nek. vidéki nyerteseink posta útján kapják meg a nyeremény- 
tárgyát.A Borsszem Jankó 2902. (36.) számában közölt képrejtvény helyes megfejtése: , , .ingyenrészvenyA multheti számunkban megjelent talány helyes megfejtéül* ^ " en KHlíte*. be/ Nyertesek: 1. Wertheimer Ernőné 

Budapest, VII., Murányi-u. 45). akinek tíz üveg Polgári Serfőzdéi Tavaszi sört; 2. dr. Messer Izsó, orvos (Kecskemét. resto-u.), akinek egy doboz „Ovomaltine44 tápszert; 3. Né
meth Emma (Budapest. II., Hunyadi János-u. 7), akinek egy nagy doboz ,.Virág‘*-féle dessertet; 4. Kelemen Béla (Szom- 
nathely), akinek egy nagy doboz „Óceán44 cukrozott gyümölcsöt; 5. dr. Herzog Manó (Kaposvár), akinek egy üveg

Saját gyá rtm án yú  n y a k k e n d ő -  
ú jd o n sá g o k , férfi fehérnem űek, 
k a l a p o k  stb. Ú r i  d i v a t á r u k

IV.. Kígyó-ucca 5 (Klotild-palota) 
N yakken d ők  v i s z o n t e lá r u s i t ó k n a k  is

YAKKENDÓHÁZ
iw n ic iM ) « I r a t a i » !
1 BORSSZEM 1 1 1 (6
híres régi évfolyamai 
megrendelhetők a kiadó- 
hivatalban és a Kultúra 
könyvkereskedésében, 
Budapest, VI., Teréz- 

körut 5. szám.Az 1916. évt. 5 0 0 0  kor..  1917. .  5 0 0 0  ,.  1918. .  500 0  ..  1919. .  500 0  ,.  1920. .  5000 .,  1921. .  5 0 0 0  .
Gyermekkocsi készitö és javitó üzem

Budapest, VII., K lauzál-ucca 18. szám
Készít és javít a legjutanyosabb árakon mindenfajta gyermekkocsikat

K ü lön  nagybani e lad ás a legmérsékeltebb árakon



H osszú n a p  e lő tt

— Mondják csak, miért lett olyan alacsony a kosztpénz?— Hát nem tudja, Mimiké? Mert egyik nap böjt van.
Ingatlanok, gyárak, irodák, üzlet- 
helyiségek, lakások, albérleti szobák 

kaphatók
H U S Z A D  A  a d á s -v é te li  iro d a ,  Z r in y i- t  
n U ) 4 M K  M .  T e le fo n  : 81 08. (G re sh a m -

u cc a  I.  
p a lo ta )

ELŐFIZETEK ÖNNEK 
a BORSSZEM JANKÓ-ranegyedévre 25,000 korona névértékű elhasznált magyar bélyeg beküldése ellenében. JÁSZA I B O R IS K A  b é ly e g k e re sk e d é s  
B u d ap e st, IV .f K o ssu th  Lajos-ucca  6.

E z ü s t  e v S k é s z l e f e A

Szakorvosi rendelir* «Ap-  ée n i l  hete* 
gek r é s ié r t .

Eriit Silnnn-iltit !
Rendelés egész nap.

R é k é c ii'é t  1 2 ,1, em . I, a Rókue>kér készei u e is

HUNGARIAN ,a  
''^íwHISKrVS. GIN

%  I VERMOUTH ;  V

EGMA
LIKÖR-KÜLÖNLEGESSÉGEK GYÁRA

KÖ R IS -U C C A  1 8 -2 0 .  SZ.

V Á R O S I L E R A K A T

EISNER-DROGERIA
JÓZSEF FŐ H ERCEG  K A M A R A I SZÁLLÍTÓ JA. 

A N D R A S S Y -U T  37. TELEFON : 8 S -2 4 .

A Ptrt Uortl-ttraoiit Btéi^M, V, Márti Vilártt-irtei IS. (Nroadajfaiotó MÁRKUS PÁL.»


