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Wilson. — íme az új tizennégy-parancsolat.
Az emberiség. — Dobd el mind a tizennégyet és csak egyetlenegyet hirdess : Ne
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Am iről Lloyd George úr izéi,
Világos már a hadicél;
Kem ényeinket tépve szét 
M egszületett a nagy Beszéd.
Elm ondja az, hogy m it akar,
H ogy m it takar és m it vakar,
M in dolgozik a brit velő :
Elm ondja a nagy kertelő.

Minden kis szó abból ered,
’ Hogy m inket szörnyűmód szeret.

Nem bánt ő m agyart, németet,
K i ezt állítja , tévedett.
D irekt szerelmesen visit 
S nem is szed szét, — csak egy kicsit, 
Olasznak ezt, oláhnak azt, —
És ha nem adod, fölakaszt.

Elszász és Lotliaringia,
Ezért csorbul brit fringia,
De m íg belgákért andalog,
Ném et gyarm atra sandalog.
Szép perspektívát enged ez.
Szava oly lágyan lengedez,
Sünt M iliórdban az esti szél:
— R abolni! — ez a hadicél.--------- - 0 -----------

Akik nem értik meg egymást— Mért nincs képviselve a magyar nemzet a breszt-litovszki béketárgyaláson?— Mert a magyar nyelvet nem értenék meg a tárgyaló felek.— Nem azért. Hanem azért, mert a magyarok egymást sem értik meg.
Kedves Borsszem Jankó!Az egri irgalmasrendi kórházban egy megoperált tárkányi paraszt a műtét után néhány órával arra ébred, hogy rokonai állják körül az ágyát.— Sógor, — nyöszörög szegény — kérdezzen mán kend tőlem valamit, hogy tudnék-e mán rá felelni?

Igaz mese
V o l t  egryszer e*ry la d ik ,  
B e le ü lt  e g y  H a d ik  
S  b á r  s o k ja  h iá n y z o tt .  
E v e z e t t , k o r m á n y z o tt  ; 
B ú z á n k a t  b e s z e d te , 
S o r s u n k a t  v e z e tte ,
— B á r h a  k issé  fé lr e  
S  n é h a  k issé  fé lv e .  
In d o k o lt  fé le le m !
M e r t  a  k ö z é le te m  
V e s z e d e lm e s  s z a k m a  : 
R o b b a n t  b é c si a k n a  
8 fe lf o r d u lt  a  la d ik  
S  k ifo r d u lt  a  H a d i k .

A verbunkosokJárják a verbunkosat, az öreg Wekerle totya- kosan, nemzetiszínű kulaccsal a kezében, Andrássyn is lötyög táncközben a felemás közvitézi nadrág és 
Szí erényi hízelgő szóval noszogatja toborzó közben a settenkedő legénységet. Csapjon föl, akinek gusztusa van-hozzá, legyen meg az egységes kormánypárt, — ugyan mindegy az. Ez az ország sokat kibírt, kibírja ezt is.Amikor kitört a nagy forradalom, Jókai a kormány megbízásából fölkereste Rózsa Sándort.— No, Sándor, mutasd meg, van-e benned magyar becsület. Szedd össze az ország futó bujnyik- jait, lókötőit, félkézkalmárait, haramiáit. Csináljatok szabad csapatot és ha becsülettel verekedtek az osztrákkal, kegyelmet kaptok.Össze is szedte Rózsa Sándor az ő sisera-hadát, elnevezte szabadcsapatnak, egy kicsinyég harcoltak is, de azután nekiestek a reguláris csapatok trénjé- nek, azt fosztogatták és rabolták az ország népét, az ártatlan falvakat. Szét kellett végül is kergetni őket. Ahogy jött 49-ben a nagy baj, megint üzent Rózsa Sándor. Meg is jelent nála a kormány megbízottja, 

Nyáry Pál. — Megtértünk. Jók leszünk — Ígérte a rablóvezér. — Az volt a baj, hogy szabad csapat voltunk. Most Rózsa-ezred leszünk s akkor vége a haramiáskodásnak.
Nyáry Pál elnevette magát:— Nevezhetitek ti magatokat szabadcsapatnak, ezrednek, akár keresztes vitézeknek, lejbgárdának vagy angyalok zászlóaljának is, azok maradtok ti mégis, amik voltatok: haramiák, betyárok, zsebrákok, lókötő szegénylegények.Ezek is nevezték magukat egyesült ellenzéknek, vezérlő bizottságnak, szerettek volna koncentráció lenni, lettek kormányt támogató kisebbség, akarnak lenni egységes kormánypárt. Mindegy. Mindenképpen koalíció marad ez a társaság.Amikor 1849-ben már nyakunkon volt a muszka és Szegedre szorult az a pár futó ember, akit még nem ért utói az orosz, a menekülés előtt még parlamentet tartottak s amikor már behallatszott a golyósüvités és az aradi hóhérok ácsolása, kimondták a zsidók egyenjogúsítását.Egy történelemtudós nevetve beszélte erről:— Olyan a választójog is, mint a zsidó emancipáció. Aki élhetne vele, nem ügyel rá, de ha biztosan tudja, hogy meghal, előszedi a lomtárból, ö  már úgysem élhet vele. hadd legyen ez a kellemetlen örökség az utódok kolonca.De hagyjuk őket! . . . Most már úgy néznek ki, mint akik csak az utolsó kenetet várják. Sírjukra odaírhatjuk majd az egyszeri sírverset:

Kár érte nem vala,
Csak azért az élenyért,
Amelyet elfogyasztó.

K u n  A n d or



2. szám BORSSZEM JANKÓ 3. oldal

Vazsonyi-emléRmu Bér rajza
(Mint értesülünk, Vázsonyi Vilmos minisztert ércnél mara

dandóbb emlékkel óhajtják meglepni tisztelői. Segítségükre 
sietünk s ime, átnyújtjuk nekik a Vázsonyi-féle szobortervezetet)
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Kabiría, nem bírja ka?Hiperultramonstremustra óriás csörgőiilm, a fejétől a farkáig hatezer méter, a farkától a fejéig nyolcezer, összesen huszonnyolc, senki többet? az annyi mint húsz, a régi punok magánéletéből, irta Enrico Ungerleider D'Annunzio, a Pún Figaró munkatársa és a Legfrissebb Pún Hírek segédszerkesztője, aki Hannibállal együtt végezte a milánói felső kereskedelmi iskolát, ojjé, Szentesen is sokat ittak együtt Hannibállal, — ja, a Hannibál? szokta mondani, ha kérdik, ismertem Temesvárról, olyan alacsony, szőke, cvikkeres, nagyszerűen alsózik. Filmre alkalmazta: Alkalmas. Rendezte: Rendező. Vetíti: Vetítő. Megnézte: Mindent Megnéző. Elhiszi: Piszi. Első részKibírja, az ősz Anakrón, pún főmufti leánykája, éppen áldozatot mutat be Faramuci Halandzsának, a perzsák rettenetes főistenének. Mézbe áztatott tokaszalonnát és agávelevest pörkölnek a főoltáron, hogy a haragos Bolondja, a Vizek és Mennydörgések valóságos belső titkos segédistene ne fenyegesse tovább Karthágót, melyet a normannok kiéheztetéssel akarnak megtörni. Ádáz tervüket elősegíti, hogy közben Róma közelében kitör a Popokatepetl és tűzesővel árasztja el a hellének fővárosát, Hódmezővásárhelyt. A dák király, Hapa Randa, kétségbeesésében Hublibublihoz, a Virazsírozott Alkony és Tehetségtelen Szájtépés rettenetes címéhez fordul, ó-dák szokás szerint két púd, három sing rotációspapiruszt és kilenc zöldüveges Wolframlámpát áldozva föl, miközben kilencszáz perzsa biciklibajnok hajlongva ó-szmirnai szőnyegeket énekel a gyár- igazgató tiszteletére.De mindez nem fojthatja el Szemirámisz szerelmét: abban a reményben, hogy a Szent Fátyol megvédi szűzi testét a bolhacsípések ellen, eszkimó szolgáit maga mellé veszi és elindulnak Marchegg felé. Már-már úgy látszik, Gianaklesz és Hikszosz, a két egyiptomi Ciga Retta, hadbaszólitja egész Dáciát, élén Meneniusz Claudiusz-szal, aki rémülten veszi észre a rettenetes hadicselt, neki ugyanis kétszáz évvel később kellett volna születni, hogy ebben a korban szerepelhessen. De mindegy': a katalauni síkságon Attila már megütközött Joffre tábornokkal és Miksa Főherceg Áldozatainak Asztaltársasága, a Balaton-kávéházban, Büdös Pótkávé istenéhez ri- tnánkodva fájlalja, hogy annak idején a főherceg nem érkezett elég korán Eger alá, mely esetben — a krónikás állítása szerint — sok minden másképpen történt volna, talán azt is el lehetett volna kerülni, hogy D’Annunzio filmet írjon és nekem azt végig kelljen nézni.Közben, míg ezek történtek, a kis Salambó, dervisei között, remegve várja, vájjon atyja keresztülvágja-e magát a Himalája-folyón. A helyzet egyre izgalmasabb, mert ha a csel nem sikerül, a fókabőrbe tözött és fából készült acélkarikákkal harcoló

félelmetes bolsevikiek megtámadják Sarejevót és megtalálják a fentemlitett ökörcsont-gyürűt, melyhez az a legenda fűződik, hogy aki ezt orrában hordja, örökre védve van mozi-reklámplakátok és annexiós aspirációk ellen.Egyetlen menekvés kínálkozik: ha Hunyadi, az alsósztregovai hős, meg tudja vakarni balfülét, mielőtt a kétszáz kilométernyire táborozó kalkut katonák ideérkeznek. Belátva, hogy a dolgot nem lehet tovább halogatni: gyorsan templomot építenek Parachnak, a Hellén Szépségek és Papirmaségyáro- sok istenének, ahol kétezerwattos szűzleányok véréből égetett mandulaliszt lobog állandóan. Kilencezer lazzaroni bekeni testét a «zent táblaolajjal, néhány szelet hagymát mutatnak föl, lassú tűzön pirítva, étkezés előtt tálalva, vörös üvegen keresztül. A máglya kísérteties lobogása mellett jobbra-balra hajlong a sokaság. „Per-Szián Ádáni! Per-Szián Ádám!“ mormogják rekedten a főpapok, e varázsszóval tartva távol a démonokat, de minden hiába. Kuropatkin jobbkezét, Pathost, amivel meg akarta vakarni a balfülét, közben levágta egy gyorsvonat, ami a régi futurista szerkesztők vallása szerint örökre kizárja őt a Nemzeti Múzeum kebeléből, megfosztva Kassák Lajost a közúti villamosokon eddig élvezett szabadjegyétől.Nagyon természetes, hogy a történtek után — amit talán mondani se kell, csak a gyöngébbek kedvéért említjük föl — Nyolcadik Henrik nem látogathatja meg többé Feldusz Iréniuszt, a vitéz arameus kapitányt, aki női ruhába öltözve, mint kamaraénekesnő, várta a harc kimenetelét. Miután a mense- vikieknek sikerült túszul megszerezni az aranyszemöldökű hangyászmadarat, semmi se áll többé a szerelmesek közé. Mindnyájunk nagy megelégedésére Aorta visszakapja Oiafuitól a bűvös szelencét — a többi, ugy-e, magától értetődik. A gonosz Jóizlés és Egyértelmelenne-Legalább is meglakol: tüzes jégrudakra csavart végtagokkal fölszegezik őt, fejjel lefelé és négyfelé vágva, a malomkőre, hol rettenetes unalmában elalszik, mert ezt a dög unalmas, értelmetlen baromságot, ezt a száj tépő hólyagot nem lehet tovább kitartani. így aztán végleg és maradék nélkül minden elintéződik.Vége
( Második rész jövő hónapban)

Karinthy

Segítség
Furulyázik andante 
Egy lágy hang, az antanté.
Zengnek esdeklő igék:— Jertek, jertek, jenkikék!

Ám ki látóit már ilyet:
Úr a jenki, nem siet.
Majd ha vész nem lesz jelen,
Inkasszálni megjelen.

Vájjon mért nem beszél 
senklsem a ’magyar nép önren
delkező jogáról r
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Készülődik a mars Garay ralza

— Szomjas vagyok, komám!— Ne busulj, mire visszagyüvíink, lesz már újbor.
A pincérek mozgalmaA budapesti kávéházi alkalmazottak e héten gyűlést tartottak, amelyen — mint kiküldött tudósítónk jelenti — Gyuri, a Ricsaj-kàvëhâz főpincére a következő gyújtó hatású (gyujtóhiány idején külön siker!) beszédet mondotta:— Ez nem megy csak úgy, kremásan. A kis imbisz ára 8 koronára emelkedett, de a mi fizetésünk semmivel sem emelkedett. Meddig várjunk? A vendég várhat a megrendelt debrecenijére, ameddig jól esik, ez az ő privát ügye, amibe mi sohasem szólunk bele, de nekünk elég volt. Itt az utolsó óra, kremásan. Támogatást nem várhatunk sehonnan, csak önönmagunktól. Az újságok kézben vannak. A nagytőkések kezében, akik csak a kávéháztulajdonosok érdekeivel törődnek és bennünket teljesen elbliccelnek. Családos emberek vagyunk, feleségünk a haza oltárára szüli a gyermekeinket. De ez nem megy

csak úgy, kremásan. Ne mondja nekünk többé a balsarok tükörablak, hogy: Főúr, fizetni . . . (Maki, a Paragváj-kávéház főpincére közbeszól: Igenis, kremásan!) Most mi mondjuk, hogy fizetni. Fizetni tisztességes munkabért, amiből emberséges módon megélhetünk. Igenis, kremásan, fizetni!
Elemi iskola II b

A tanító. — No, fiúk, ki tud mondani egy bővített mondatot?
Nagy Pista. — Én, én! Hadik gróf élelmez!
Tanitó. — Ugyan, Pista, hisz ez nem egy bővített mondat! Ebben van alany és állítmány, de valami még hiányzik belőle, aminek egy bővített mondatban lenni kell! No, fiúk, ki tudja, mi nincs benne?
A közismert Móricka. — Nincs benne . . . nincs benne — köszönet!

I
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Cigányhumor
Kedves Borsszem Jankó! Csendőrök kisérik a cigányt Vácra. A Dülő-út sarkán ácsorog a határcsősz; mikor odaér a cigány, megszólítja:— Hova, hova, dádé!— Vadásni! — hangzik a rövid válasz.— Osztán puska nélkül, hé?— Bibás, — nem látod, hogy hozszsák utánam?! . . .  ,

Al- és felbajnoki Bajnoky Mórné. — Empőrend ! Itthon ülhetünk és fogyaszthatjuk a gázt és a villanyt, a kokszot és a szenet, a teát és a cukrot, mert a gázgyári miniszterersatznak tetszett kiadni egy ordrét az üzletek bezárásáról, de nem tetszett intézkedni, hogy a színházak tartsák meg a pröiniéreket, ahol unzerájner, aki az irodalom iránt empfánglich, el- töltse az estét. Én máf láttam egy tucatszor a Szeretőt, két tucatszor a Sztambul rózsáját, féltucat- szor a Féltékenységet és háromnegyed tucatszor a Románcot.
Al- és felbajnoki Bajnoky Mór. — És ha megérkezik a te nővéred és az ő sógornője Kisvárdáról, akkor te, Rózám, újból meg fogod nézni a Szeretőt, mert den Bródy és diç Fedák, azt csak muszáj megnézni és elmondani otthon a gyermekeknek, hogy a Törzs mit csinált. És ha megjön az én komittensem Olmützből, akkor csak bietoloin neki a Sztambul rózsáját a Királylyal és a Kosáryval, mert ha ők még nem unták meg egymást, akkor miért unjam én meg őket. Es ha a Féltékenység efcy kasszadarab, akkor miért ne beszéljem én rá a Cvekker bácsit,

hogy menjen, aki nem azért megy a színházba, hogy mulasson, hanem azért, hogy az új gukkert, amit a kávéházban okkázióba vett, kipróbálja. Na és meg fog ártani talán a te frizérnédnek, ha kisírja magát a Románcban, legföljebb ha te, Rózám, capfolod a vérét, nem lesz olyan ideges.
Bajnokyné. — Mórisz kérlek, itt minden auí- hőrolja magát. Mondja, István, nem lehetne a kormánynak beleavatkozni?
Dr. Schreier István. — Méltóságos asszonyom, ez a kormány . . .
Éajnoky. — Ha olyan volna élőiről, mint amilyennek kellene neki lenni hátulról, akkor egy nagyon ügyes kis kormány volna. De mivel a Wekerlé- nek mindig utazni kell hinauf und hinunter, nem ér rá szegény észrevenni, hogy a Qrün és a Weisz bevette a kirakatból a papirmasé-árút és bent árulja és a vendéglős a menübe belerakja az összes reszt- liket a tányérokról és hogy a színidirektor urak az összes vacakokat összeszedték az irodalmi Telekitéren és nyugodtan árulják, mint elsőrendű árút. A fő az, hogy a publikumnak jó, mert ha nem volna jó, akkor a direktoroknak volna rossz. És ha már rossz valami, akkor legalább a darab legyen az, legalább lehet neked simfelni, Schreierkém, für mein Qeld!

----- - - f -- -

Történet. . .  És az Ür szolgálói ragyogó arccal lépnek vala az Ür színe elé, mert végre mégis megtalálják vala sok fáradozás után azon egyetlen nőt, kitől a bűn távol vala és még sohasem bliccelé el a villamoson a szakaszjegy árát.És az Ür arca földerül és szóla szolgálójához:— Hogy hívnak, lányom?— Pokróc Évának hívnak ! — felel a lány.— És mi a foglalkozásod? — faggatja vala tovább szolgálóját az Ür.Mire a leányzó alázatosan így felel:— De sok baja van velem az Ürnak! Hát kalajzné vagyok a közútinál!
Egy árdrágító naplójából„A  háború negyedik esztendejében cukorért tojást, petróleumért lisztet, kávéért vajat, szappanért dohányt és zsírért — kétnapi fogházat kaptam.**
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A  Hóember és a nap Feiks rajza

Poincaré. — Az ördögbe is, — hogy mire képes a nap ilyen veszett hidegben ! . . .
Kedves Borsszem Jankó!A galíciai visszavonuláskor ellőtték mind a két lábamat és így mint rokkant hazakerültem. Otthon drága nőmet teljesen megváltozott állapotban találtam. Nőm, aki bárányszelídségű, angyali lélek volt eddig, most rendkívül durva, nyers és erőszakos. Barátaim, akiknek ezt el panaszoltam, azt tanácsolták, hogy álljak a sarkamra. De hogyan tegyem ezt, kedves Borsszem Jankó? Tisztelettel egy rokkant.

Kedves Borsszem Jankó!Mint ismeretes, a na£y szőrmedrágaságra való tekintettel az idei divat — a terjedelmes szőrmegallér, mely az orrig is fölér és betakarja, szinte befogja a nők száját. Ez az igen üdvös divat .sokkal értékesebb lenne, ha viselését az idősebb nőkre és az anyósokra, korra való tekintet nélkül, kötelezővé tennék. A Borsszem Jankótól az indítvány lelkes pártolását elvárja Papucs.



8. oldal BORSSZEM JANKÓ 2. szám

Esetek
( H á r o m  t a n u ls á g o s  in e sé c s k e )1.Volt egyszer egy börziáner, aki mindig leszállásra játszott. Ha a papírok leszálltak, akkor nyert, ha nem, akkor vesztett. Egyszer a papírok meg- bicsakolták magukat, mint a csökönyös szamár és sehogysem akartak leszállni. A börziáner egy darabig várt. aztán fogta magát és ő szállott le. A negyedik emeletről. Az ablakon keresztül. A börzén persze egy-kettőre elterjedt a hír.— Hallottátok? A szegény Csibor leugrott a negyedik emeletről.A kartársai őszintén sajnálták. Egy őszszakállú ágens a könnyeit törülgetve mondta:— Szegény. Mindig esésre spekulált.

2.Topák űr nagyon ki talált nézni az ablakon, elvesztette az egyensúlyt és leesett a harmadik emeletről. Amint az első emelethez ér, a felesége éppen kinéz a sógornője ablakán s kétségbeesetten kiabál:— Szent isten, Muki, mit csinálsz?— No, csak ne ordíts — feleli Topák úr röptében. — Eddig még nem történt semmi.
3.Kopoltyú Andrásné ablaktisztítás közben megcsúszott és leesett a negyedik emeletről. Egy földszinti ablak előtt elzuhanva, még volt ideje észrevenni, hogy a fiatal Biczók Sándorné, akire az egész ház gyanakodott, de bizonyosat senki sem tudott mondani róla, — valóban megcsalja az urát a fess háziorvossal.— Végre rajtakaptam, — ujjongott magában s a következő pillanatban boldogan törte ki a nyakát.

D.

A rossz szobalány— Nagysága, elhoztam a cselédkönyvemet.— Lelkem, ez nem cselédkönyv. Ez egy auto- grammgyüjtemény. -------O-------
A gőzfürdőben— Na, hogy megy magának, Gábor bácsi? — kérdezi egy régi vendég a fürdőszolgától.— Rosszul, nagyságos uram — hangzik a válasz. — A fizetés kevés, a borravaló még kevesebb. A gazdag emberek odahaza fürödnek, akik pedig idejönnek, azok mind — piszkos fráterek.

------- 0--------
A Petőfi-utcában

V ID É K I T R O M B IT A
„Jankovics Jenő a nép kedvenc zenésze boldog újévet 

kíván ismerőseinek, jóakaróinak, s kéri, gondoljanak rá egy kis 
újévi ajándékkal. Zerge-utca 19. szám Pécs, postautalványon." 
(A Pécsi Napló január 1. számának hirdetéseiből.)

— Hogy ez a nadrág?— Százhúsz korona.— De kérem, ezért háború előtt egész öltönyt lehetett kapni.— Mért mondja ezt nekem? Mondja ezt — Poincarénak!
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Az udvari borbélynál Bér rajza

Wekerle. — Hallatlan, kérem ! Amíg itt maga beszappanozva hagy ülni, odahaza még megbuktatnak a szakállasok!

Kedves Borsszem Jankó!Kaszinót játszottam a klubban egy úriemberrel. Az első partit megnyertem, partnerem morgott.A második partit megnyertem, partnerem enyhén káromkodott. A harmadik partit megnyertem, partnerem sziszegett, fújt és rémes szemeket meresztett rám. A negyedik partit is megnyertem,partnerem dühöngött. Az ötödik partit is megnyertem, partnerem üvöltve átkozódott. A hatodik parti is javamra indult, partnerem háborgott és dühöngött, s mikor már nyilvánvaló volt, hogy ezt a partit is megnyerem, partneremet egyszerre pokoli, sőt mondhatnám krisztusi nyugalom szállta meg.Csendes mosollyal fogadta a parti elvesztését, azután még öt-hat partit vesztett, szinte csodálatos volt, igen barátságosan nézett rám, csaknem simogatott a tekintetével, valami végtelen melegség, szelídség, bölcs türelem és mondhatnám igazi szivjóság sugárzott le nyájas és fölényes arcáról.Ugyebár, Kedves Borsszem Jankó, kitűnő partnerem a hatodik parti alatt határozta el végleg, hogy akármennyit is nyerek tőle, ő egyszerűen nem fog fizetni, enyhén szólva: adósom marad?Kossuth Lajos Tódor
Ellenségnek földjén, messze idegenben
Kialudt a láng egy öreg magyar szemben.
Elfújta, mint mécset, világok viharja.
Kit a sors letépett ős törzsökü fádról,
Aludj már nyugodtan, álmodj szép hazádról,
Nagy Kossuth Lajosnak legutolsó sarja.

Nyíl ttér *
Kaptuk a következő nyilatkozatot :
A rákospalotai gyilkossággal kapcsolatban néhány lap oly 

tendenciózus hirt közölt, minthogyha én a rendőrség nyomozását 
helytelen szaglással és ugatással félrevezettem volna. Hogy szag
lásom helyes volt, ez később bebizonyosodott és egyes lapok 
nékem ez alkalomból a legteljesebb elégtételt meg is adták. 
Akadt azonban néhány lap, amely e tényről tudomást sem véve, 
a legszemérmetlenebb módon ócsárolta működésemet. Én a 
rendőrségnek teljes szaglási és ugatási joggal felruházott szag
os szak-közege vagyok s ha a fenti közlemények azt célozzák, 
npgy engjbm elhallgattassanak, úgy ebben nagyon csalódnak. Hogy 
kit és mikor ugatok és mit és hogyan szagolok, az teljesen az 
en egyéni jogom. Ugatásomban senki által magamat befolyásoltatni 
nem engedem. Prínz v. Kreuzburg, rendőrkutya.* E rovatban közlőitekért a szerkesztőség nem vállal felelősséget.

A szuperos ember
Kedves Borsszem Jankó! Egy társaság tagjai azzal szórakoztak, hogy gramofonlemezeket' hallgattak. Az egyik lemezen Moissi szavalt egy szép részletet a Faustból, drámai erővel. A társaság tagjainak nagyon tetszett a produkció, elragadtatásuknak alig győztek kifejezést adni, egy hölgy a köny- nyeit törülgette, egy úr számtalanszor elismételte, hogy nagyszerű, nagyszerű, nagyszerű. Mikor már mine nki elhallgatott, megszólalt egy fiatalember, aki nshéz küzdelmek után a közelmúltban érte el, hogy a katonaságtól fölülvizsgálat útján elbocsátották:— No, ez jól megmondta annak az ezred- orvosnak!

Próba szerencseA  szájunK görbéd váróra s 
Ötórai a záróra 
5 a munKaidő egységes — 
CsaK az eredmény Kétséges.
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VS, ácsorgó rgi'ona&ks' jegt/kioszóa's

grezrez-á o 's /enn/í u z  éó

Színház
Doktor Ügynök

Második felvonás
(Történik három évvel az első felvonás után. A szin 

ezúttal Doktor Ügynök jól berendezett lakása. A lakás reánk 
tartozó része: egy előszoba, ebben ül a kidobó; aztán egy 
irodahelyiség, amelyben gépirónak, könyvelőnek és levelező
nek maszkírozott di(birkózók ülnek a fődijbirkózó elnöklésével 
és végül Doktor Ügynök dolgozószobája. A szoba berende
zése a következő:

Mindenekelőtt egy masszív pókháló. (Ha lehet, barokk 
stílben.) Aztán szinlapok, íróasztal, pénzszekrény, képek. A 
képek közül ez egyik statisztikai adatokat szemléltet, körül
belül igy: Kövér, elhájasodott, henteslegény külsejii úr, aki 
fuldokolva evez különböző pénznemek közt. Fölirás: „Igy ful- 
doklik a tantiémekben, aki összes darabjaira velem szerződik." 
Mellette másik kép. Ezen egy kevésbbé kövér úr áll, hátán tö
mött pénzeszsákkal. Fölirás: „Ilyen zsák pénzt keres, aki leg
alább három darabra szerződik velem." Harmadik kép: —  so
vány, göthös, lerongyolt csirkefogó. Fölirás: „Igy jár az, aki 
a konkurrenciához megy." Az asztalon kis, elegáns villamos 
szemafor. A szemafor a ház emeletén elhelyezett árbóckosár- 
ral áll élénk összeköttetésben, amelyben Doktor Ügynök 
ügyeletes matróza ül. Doktor Ügynök ebben a pillanatban a 
pókhálóban ül és a körmét piszkálja. Jó  ideig ez az egész, 
ami történik. Aztán egyszerre éles vészberregés hallatszik s 
az asztalon lévő kis szemafor automatikusan tilosra áll.)

Doktor Ügynök (riadt mozdulattal nyúl a hallgatócsőhöz). 
Halló, halló, ki az?

Megfigyelő Matróz hangja. — Szerző a láthatáron.
Doktor Ügynök (gyorsan megnyomja a vészcsengő gomb

ját. A következő pillanatban rémes berregés riasztja föl az 
irodában szunnyadó markos dijbirkózókat, akik erre a jelre 
vadul gépelni, könyvelni és levelezni kezdenek. Kis szünet; 
utána szerény csengetés az előszoba ajtaján, majd az egyik 
fotelből fölkel a kidobó).

A kidobó (emeletes ember, angolosan borotvált arc, 
meggypiros livré. Az ajtóhoz lép, kinyitja). Mi tetszik?

A szerző (ugyanaz a rokonszenves arc, mint az első fel
vonásban, csakhogy most a boldogság glóriája lebeg feje 
fölött. Szerényen, kedvesen szól). Doktor Ügynök urat ke
resem.

A kidobó (vészesen). Doktor Ügynök úr el van foglalva.
A szerző (szimpatikus beleegyezéssel). Nem baj, majd 

megvárom.
A kidobó (fenyegetően). M eg?
A szerző (m. f.) Meg. (leveti a kabátját, leteszi a kalap

ját és bemegy a dijbirkózók szobájába. Köszön). Jónapot 
kívánok.

(Nincs válasz.)
A szerző (törhetetlen jóérzéssel ül le egy székre).

(Egy félóra eltelik.)
Fődijbirkózó (a félóra elteltével fölnéz s mintha csak 

most látná meg a szerzőt). Mit akar?
A szerző. — Doktor Ügynök úrral szeretnék beszélni.
Fődijbirkózó. —- Doktor Ügynök úr el van foglalva. 

Tessék holnap.

A szerző (szokott szerénységével). Kérem szépen, holnap 
elutazom. Talán ha megengedi, inkább megvárom.

Fődijbirkózó (vésztjóslón). M egvárja?
A szerző. —  Meg. (ismét leül.) .
(Miután egy újabb félóra eltelt s miután a fődijbirkózó 

meggyőződött róla, hogy ezzel a kis rokonszenvessel másképp 
nem bir, bemegy Doktor Ügynökhöz és bejelenti. Még egy 
félóra, mely alatt különféle inzultáló célzások röpködnek az 
Íróasztalok, Írógépek és könyvelési pultok fölött — s végre a 
fődijbirkózó beereszti a szerzőt Doktor Ügynökhöz.)

A szerző (belép s amikor Doktor Ügynököt meglátja, az 
arca még boldogabb mosolyra húzódik). Alázatos szolgája, 
kedves doktor úr!

Doktor Ügynök (lanyha érdeklődéssel fölpillant egy irat
csomóból). Azonnal kérem, (kiszól) Reményi úr, kábelezzen 
a newyorki Metropolitennek, hogy a Lila zsakettet ötvenezren 
alul nem adom. v

Fődijbirkózó (hangja). Igenis.
Doktor Ügynök. — Lián and Eidomnak pedig Írja meg, 

hogyha március 31-re nem küldi meg a biztosítékot, átadom 
a darabot a stockholmi Real-Theaternek. Érti?

Fődijbirkózó (hangja). Értettem, doktor úr.
Doktor Ügynök (játsza a szór akozott at, fölnéz). Na, na, 

kis barátom, mi az? Maga az? Hozott valamit?
A szerző (zavart mosollyal). Sőt ellen k ezőleg... éppen 

vinni sze re tn é k ... h e h e h e ...
Doktor Ügynök (mümegdöbbenéssel) M i? M it? Hogyan?
A szerző (békítőén). N o -n o ...  hiszen csak tré fá lta m ... 

Csak épp erre jártam, hát gondoltam, fölnézek a doktor úrhoz 
és megkérdem, hogy méltóztatik lenni. . .

Doktor Ügynök (mogorván). J ó l . . .  Sok a d o lg o m ... 
(belebujik egy szerződéslepedőbe).

A szerző (kis szünet után zavartan köhint egyet).
Doktor Ügynök (fölnéz, szigorúan). Hogyan?
A szerző (némi ijedtséggel). Nem szóltam kérem sem

mit .
a le-Doktor Ügynök (fenyegetően). Azért! (visszabujik 

pedőbe).
A szerző (most már kezdi magát kicsit rosszul érezni. 

Már kezd kételkedni benne, hogy vájjon illendő-e bevallani 
jövetele célját és nem volna-e jobb máskorra halasztani. Már- 
már menne is, de aztán mégis meggondolja magát. Ha már 
itt vagyok —  gondolja — mégis csak megmondom. Végre is 
jogom van hozzá. . .  — és kissé ugyan remegő hangon, de 
mégis csak megszólal). Kérem, doktor úr, hogy őszinte legyek, 
azért jö t te m ...

Doktor Ügynök (szigorúan). Micsoda?
A szerző (nyel egyet). Mert a darabomat már külföldön 

is előadták és miután még a budapesti tantiémeket sem kap
tam meg, hát azt gondoltam, hogy lesz kegyes a nekem járó 
összeget kiutalványozni. . .

Doktor Ügynök (fölháborodva). Szóval ön pénzt akar?
A szerző. — Igenis . . .  hehehe. . .  némi kis csekély

séget . . .  nehány ezer koronát csupán . . .
Doktor Ügynök (gúnyosan). Csekély nehány ezret, csu

pán? (összefonja a karját). Megőrült fiatal barátom? Hogy 
érti ezt?

A szerző (ijedten). Kérem szépen, én nem akartam a 
doktor urat megbántani. . .  Csak mert véletlenül erre jártam . . .
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és éppen itt v a g y o k . . .  és pillanatnyilag szükségem van rá és 
mert jár n e k e m ...

Doktor Ügynök (felüvölt). Jár? Mi jár? Minek alapján
jár?

A szerző (hebeg). A szerződés a la p já n ...
Doktor Ügynök (vad kacajjal). Hahaha, a szerződés 

alapján? Elolvasta ön a szerződést?
A szerző (remegve). E l . . .  k é r e m ...
Doktor Ügynök. —  És ön mégis azt állítja, hogy jár? 

Tudja ön, mi jár?
A szerző. — K é . . .  kérem . . .
Doktor Ügynök. —  Hála jár. És tudja-e, kinek jár? —  

Nekem jár! És tudja-e, miért jár? Hogy előadták és neve van 
és él és létezik, maga hálátlan!

A szerző. — De kérem, é n . . .
Doktor Ügynök (ordít). Hallgasson! Hányszor adták 

Pesten a darabját?
A szerző (dadogva). Huszonkétszer!
Doktor Ügynök. — Hányszor adták külföldön?
A szerző. — Százharmincötször.
Doktor Ügynök. — Mennyi a tantiémek összege?
A szerző. — Huszonháromezer korona.
Doktor Ügynök. — Mi illet meg engem ebből?
A szerző. —  Jutalék . . . ,  jo g d íj. . . ,  levonás. . .
Doktor Ügynök (harsog). Százalék, ázalék, fá z a lé k ...
A szerző (hadarva). Percent, kezelés, k ö n y v e lé s ... 
Doktor Ügynök. — Felerész, harmada, tizede, kegyedet 

a fene m e g e g y e ...
A szerző. — Marad . . .
Doktor Ügynök (mint akit szivén döftek). Marad! Ki 

marad? Hol marad? Mi marad?

A szerző. — Háromezerkétszáz k o r o n a ...
Doktor Ügynök (üvölt). Marad? Háromezerkét száz 

marad? Hahaha! (előrántja a noteszét) Hát ez mi? (olvas) 
„Szép darab". „ Jó  darab". „Kitűnő jelenetezés". „Hatásos 
fölvonásvégek". „Izgalmas meseszövés". Mi ez? Mi ez? Ez 
itt micsoda?

A szerző (hebeg). Nem tudom k é r e m ...
Doktor Ügynök. —  Nem tudja? Háhá! Most nem tudja? 

De akkor tudta? Akkor beszítta? Akkor lenyelte? —  Ez az, 
hogy dicsértem a darabját.

A szerző. —  É s . . .  és ezt is föl tetszik számítani?
Doktor Ügynök. —  „Is?"  Mi az az „is"? Hát mit gondol, 

mért dicsértem? Azért, mert tetszett? Hát mit gondol, mi az, 
amit irt? Az egy darab? A z . . .  az e g y . . .  (elfullad, levegő 
után kapkod, leül, majd hirtelen rekedten). Takarodjék!

A szerző. — De könyörgöm. . .  mennyibe kerül ez az öt 
dicséret?

Doktor Ügynök (üvölt). A hatszáz, annyi mint háromezer 
korona, takarodjék, takarodjék, menjen ki!

A szerző (már sírva). De kérem alássan, akkor legalább 
azt a kétszázat tessék, ami megmarad. . .

Doktor Ügynök (hörög). M i? Huszonkétezernyolcszáz 
árát vesződtem, agyondolgoztam, véresre kínoztam magam és 
akkor ne legyen jogom kétszázat keresni? Birkózók, könyve
lés, személyzet, — ki vele! (összeroskad).

Személyzet (berohan, szerzőt félholtra verik, meztelenre 
vetkőztetik, megskalpozzák, vérét veszik, talpbőrét lenyúzzák, 
majd kilökik a kidobónak).

Kidobó (kirúgja).
(A függöny végérvényesen legördül.)

Villányi Andor
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Török Gyula regényíró

Vegyészbarátommal, dr. Hiper-Ochs Hümérrel ebédeltem egy előkelő budapesti vendéglőben. Még gőzölgőit előttünk a sült leve, mikor barátom ‘ zivarra gyújtott. Meglepődötten néztem rá. Hümér fölényes mosollyal szólt:— Erre a szivarhamura szükségem van. Tudniillik meg akarok győződni róla, hogy ebben a korcsmában margarinnal dolgoznak-e vagy sem. A mar-, garint nagyon egyszerűen ki lehet mutatni. Hamut verek a sült levébe, így, és jól összekeverem. Ha van benne margarin, akkor vörös csapadékot kell kapnunk. Hja, vagy ügy! Megkékült? Hát ez azért kékült meg, mert a lében bizonyos sók és szabad savak vannak és ezek hátráltatják a reakció síma lefolyását. Ezeket tehát előbb le kell csapnunk, illetőleg neutralizálnunk kell őket. Hogy ezt mivel csinálhatjuk? Oh, kérlek, az nagyon egyszerű. Hé! Jani! Hozzon csak tollat, tintát. (Pincér hozza.) így ni. A tintából két grammnyit belecsöpögtetek a lébe és jól összekeverem. És most mit veszünk észre: az oldat színe megváltozott! Látod? Az uralkodó alapszín: kissé feketébe játszó zöld. Ez pedig minek a jele? Hát ez annak a jele, hogy az említett akadályozó sók és savak már lecsapódtak, illetőleg neutra- lizálva vannak és az oldal alján mint apró kristályok

lebegnek. Most már hozzáfoghatunk a margarin kimutatásához. Ezt ez esetben szivarhamuval már nem érhetjük el. Itt káliuinklorátra van szükségünk. Mi a? Hogy azt itt nem lehet kapni? Hehehe! Milyen naiv vagy! Hát nem tudod, hogy az ú. n. svédgyujtó fejében van káliumklorát, sőt annak egyik nagyon fontos alkotórésze. Tehát told csak idébb azt a gyufatartót. Veszek egy egész marék gyújtót, a fejüket belemártom az oldatba, ide-oda mozgatom őket, így. Látod? Az oldat halvány vörös színt kapott! Tehát minden kétséget kizáróan megállapítottuk, hogy itt margarinnal főznek! No látod! De kísérletünknek van egy érdekes mellékeredménye is. Látod ezeket az apró göböcskéket, amelyek itt úsznak? Ezek a göböcskék stearinból vannak! Ez a stearin a margarinból hasadt le kísérletünk folyamán. Micsoda? Hogy nem hiszed? Hát mindjárt be fogom neked bizonyítani. Összegyűjtöm a göböcskéket, összegyúrom őket, a szalvétából kihúzok egy szálat, ez lesz a bél. A belet most beléhúzom a masszába és meggyujtom. Így ni. Nahát, látod, hogy igazam van: szép lánggal ég. Ez hát minden kétségen fölül stearin !— Mégis csak nagy dolog az a kémia! — álmél- kodtam, miközben undorral toltam el az ételt.— Bizony! — bólogatott barátom, a vegyész és feledve papot-csapot, kísérletet, belemártott egy kenyérdarabkát a sült levébe. És jóízűen falatozott. Könnvű neki, — ő tudja, mit eszik.
mf-------O-------

Az új elem
A hadimilliomosné. — Mester, készítsen rólam egy olajfestményt.
A festő. — Mellképet parancsol?
A hadimilliomosné (szégyenlősen). — Hová gondol? A fejem is rajta legyen.

Fölkérjük azokat a t. előfizetőket, ak ik 
nek előfizetése dec. 31 -én lejárt, h o gy  
azl mielőbb megújítani szíveskedjenek

Előfizetési ár: egész évre 30 kor., fél évre 15 kor., negyed évre 7.50 kor.

Miért nem írsz?
Miért nem írsz nekem ? . . .  sor iras 
Ezerszer többet mond, mint annyi más . . . 
Mint üzenet, amely sivár, hazug,
Míg végre zúgó fiileimbe jut.
Miért nem írsz nekem? . . .  Egy mondatot! 
Mit ajkaddal a szived mondatott!
Melybe csillogó jelző el se fér,
S  amely kigyúl,mikor szívemhez ér . .  .
Miért nem írsz nekem ? . . .  Egy szó elég! 
Egy szó, melytől a régi kin felég.
Egy szó, melyet a s z ív  zokogva küld 
S mely ujjongva búg föl, mint a kiirt . . .

Somlyó Zoltán
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Szigorú rekvirálás

— Most mán gyühetnek rekvirálni. Még a disznai- mat is levágtam, akikbe a gabonámat elraktároztam.-----------O-----------
Amint úgy ü lő k ...Kínos félreértések elkerülése végett sietek kijelenteni, hogy nem lllaván, hanem Pest közepén egy nagykávéház terraszán. Itt ülök, miként a török a traíiktáblán s nézem a jövőmenöket. (E hasonlat a törökkel azért jutott eszembe, mert tegnapelőtt láttam a Királyszínházban Sztambul rózsáját és még ma is a drága helyárak hatása alatt állok, helyesebben mondva ülök. Egyéb hatással nem volt rám. Közben ráeszméltem arra is, hogy Rátkai Mártonnak jelentős mellékkeresete lehet, azaz lehetne. A darabnak t. i. az a csattanója, hogy Lábas Midili a harmadik felvonásban pofon üti Rátkai Flóriánt. Ha már most a Sztambul rózsája megéri a századik előadását, akkor a kerek száz darab pofon, darabját tíz koronáért számítva, ezer koronát tesz. De hol mérik ma, az árdrágítások világában, a pofon darabját tíz koronáért?)Nézzük azonban a járókelőket. A kannibálok — úgy tudom — több részre osztják fel az embereket, de én, amint itt úgy ülök. csak két pártot ismerek: jövőket és menőket. Hogy honnan ismerni meg valakiről, hogy jövő-e vagy menő? Nagyon egyszerű kérem.Itt van például az a rövidlátó Kovács. Ö, tetszik látni, nekem jön, tehát tőlem menő és pedig sietve menő. T. i úgy jön nekem öt koronával elseje óta s azért sose jön nekem, hanem mihelyt meglát, elkanyarodik, miként a Duna Vácnál s a nekem jövő Kovácsból tőlem sietve menő Kovács lesz.De hagyjuk a Kovácsot is. Folyton új emberek jönnek-mennek. Három műkedvelő ápolónő karonfogva. Csinosak s nagyon néznek rám. Ejnye, csak nem vagyok beteg? De nini. eloszlatni akarván

aggályaimat, a középső a gyászfátyol alul rámmosolyog. Nevetgélve, összebújva és összevissza karonfogva ringanak tovább a jóságos műkedvelő ápolónők. A velük szembe jövő mankós katona pedig egy három méter átmérőjű körben kénytelen kitérni. Sajnálom szegény katonát, akiről lerí, hogy zsidó. Mert különben nem szeretem, ha zsidó egy nő miatt kitér. Node három nő miatt ha valaki kitér, az megbocsátható. Három grácia kedvéért bizony magam is kitérnék, de, sajnos, nem tehetem, mert

nyolcnapos koromban tértem ki. Igaz, hogy nem nők kedvéért, hanem meggyőződésből.Tessék, ilyen buta gondolataim vannak, ha úgy ülök : hát ha még íelállanék . . .
(-to ld )

Kaszárnya az isko]ában

A kisdiák. -  Na mi az, katona bácsi, még mindig ebbe az iskolába jár? Talán megbukott?
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M ég  itt is ácsorognakHallgassátok meg ezt a nagyon rövid, de nagyon tanulságos mesét, kedves olvasóim.Marcsa kiment a Dunapartra, hogy véget vessen szomorú kis életének. Szépen föltette magában, hogyan fog a Lánchídról a hideg, mély vízbe ugrani. Alig ért azonban a híd közepére, boszankodva for- 4ult vissza. Fájdalmasan tapasztalta, hogy sorba 
iellett volna állnia. S mivel estéiig az edényeket is el kellett mosogatni, hát hazaballagott csöndesen.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK
Kéziratokat és rajzokat nem küld vissza a szerkesztőség.
K. J .  (Lőcse.) Részint régi, részint rossz. — A —cs. ö n  

szerint is útban van a béke? Ahá, tehát azért nincs még mindig 
béke, mert útban van, ami pedig útban van, azt el kell távolitani. 
Legalább magyarul ezt jelenti. Alighanem úgy érti tehát, hogy 
úton a béke vagy útközben. — Z s —d. Korcsmáros Nándor kapós 
könyve, a „Károly-bakák" most jelent meg negyedik kiadásban. 
— Sex. Hogy ki öltözteti a szegényeket? Ugyanaz, aki az erdők 
liliomát : a Népruházati Bizottság. — Tanító. A lurkóknak 
elvégre szabad gyönge viccet is csinálni. G  —r B —s. Ügyes

ötlet, — napilap talán hasznát is venné. Nekünk másféle kell. 
A világbéke pedig valóban nem múlik a dolgon. — S z ig .% Rossz
indulatú is, elmésség híjján való is — M. A. Nagyobb baj ne 
érje. A kérdések t. i. valóban gyöngék. — K. I. Gounod és 
Offenbach neve ugyan nehezen téveszthető össze, de legyünk ez 
egyszer jó fiuk és mondjuk, hogy toll-, avagy sajtóhiba történt.
— S z . R. J .  Százszor elmondott, ezerszer leirt megfigyelések — 
minden vidámság nélkül. Ön humoros korrajznak keresztelte 
el. Sem egyik, sem másik. —  Olv. Farkas Antal csapongó 
humora, zamatos tréfacsináló tehetsége tobzódik abban a köny
vében, amelyet most adott ki a Népszava-könyvkereskedés. 
„Jókedv a siralomházban" a címe és egyúttal — a tartalma is. 
Ókvetlen olvassa el, ha derűs órákat akar szerezni s aztán ön lesz 
a legbuzgóbb agitátora ennek az ízes, jó könyvnek. (Ára 6 kor.)
— K. J .  (Tp. 427.) Úgy küldték be és persze : mi sem vagyunk 
káptalanok. — T —a I —n. Az apróságokban csak kedvesség van, 
de humor, sajnos, semmi. — Dr. R. G . Hébe-korba egy kis 
káviár is elkél ebben a káviármentes világban. Csak ne kenjék 
föl túlvastagon. Köszönjük a szíves figyelmet. — L. G y. hdn. 
Sajnos, nem vehetjük hasznát. — Cer. Ha a Borsszem Jankót 
nevezték volna ki széndiktátornak, ő sem tréfálhatta volna meg 
alaposabban a közönséget, amely tudvalevőleg szenet várt és 
ehelyett ötórai zárást s hasonló jókat kapott. — Több levélről 
a jövő számban.

Felelős szerkesztő : D r .  M O L N Á R  J E N Ő  
Művészeti szerkesztő: B É R  D E Z S Ő  

Főmunkatárs: K A R I N T H Y  F R I G Y E S  
Kiadó-tulajdonos: A BORSSZEM JANKÓ lapkiadó-részvénytársaság.
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X

mindenki a DIANA púder csodás hatása 
előtt. A DIANA púder a csúnya, fel
tűnően halvány, vagy a kelleténél piro
sabb bőrnek vonzó, egészséges színt ad.

A DIANA púder mindenütt kapható 
és ára az uj, ízléses csom agolásban

kis dobozonként 2 korona 
nagy dobozonként 4 korona


