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Földreform-novella
Sor került a földreformra,
Ugye ismét aktuális;
Bölcsen hozzászólhat sorba 
Kis Mihály és Pityi Pál is.
Bár rajtuk a szűr csak jelmez,
Föltárják bölcs agyuk mélyét 
S valamennyi szakértelmes,
Mind leadja véleményét.

Sok lesz, sok lesz! — szól Kis Miska;
Ez kevés! — mond Pityi Palkó.
Pejkó nyerít, bőg a riska 
És cseveg sok szájas szajkó.
— Az egész csak utópia!
Zengi egy elkésett Morus.
Szaporodik a szófia 
És harsog az agrárkórus.

Ám székébe jól beüle 
A reform hallgatag atyja:
Nagyatádi öblös füle 
Mind e hangot befogadja.
Soha ily jámbor fülkagylót 
És soha ily makacs ajkat!
Míg a többi nagyokat mond,
Ö még nagyobbakat hallgat.

Ám beszédes hallgatása 
Szó nélkül is szépen mondja.
Hogy novellája hatása 
Semmiképp sem az ö gondja.
Hogy földhöz jusson a szegény.
Messzi annak reménye;
Nfm novella ez, de regény:
A jövö század regénye. (jász)

i --------o--------
Iőnodések

Seiffenstelner Solomontol
& O Cháiem Frosch o Béri Nix 

edjütt menték házolni Ojváron. Ahodj be
lépnek o városba, ott van o Migazzi-kos- 
télj, ohovd o két húzalúk bemenni ókor
iak. de o kapus edj nádi gombos bottal el
állta nekik oz utat és rájo motatott edj 
túbláro: ..Itt tilos a házalás!" Mikar ki- 
zovorták ükét, o Cháiem nádion nevetett. 
Rájo szólt o Béri: „Micsede szenvedés 
von rád, hódi idj rühügsz? Olejan gyúl 
medj neked?" Felelt o Béri: „Te ezt et nem 

ért élsz. Ojváron jó gseftet fogunk sinálni. Mert ho nem volna 
szobod seholse nem házolni, hát akkor minek kiírná o Mi- 
gazzi gráf oz üvé kostéljro, hódi itt nem szobod házolni? Hi
szen Ojváron sehol se nem szobod házolni!" — Sándere- 
bándere . o von Wolffék, okik o választójog elvételivel 
bizongyitották. hódi o kihad jött oknak mind von joguk . . .  mert 
ha nem volna ed iáit alán, akkor minek értesítik ükét, hódi 
nincsen ? . . .

O Hadj ünnepséggel fogadták o gráf Bethlen ore sági oz 
edséges pártbo. Eszembe jotja o Saule Krepeczer Fármáton, 
oki Léváro mente o vásárbo és Kalnicon már kifogott o lova
kat és sapta edj hotolmas dáridút. Mikor edj stamperlit o

másik otán ivott, kérdezi tüle o Towije Fleck: „Mi történt 
veled, hodj o vásár elüti molatozol?" Felelt o Saule: „Te 
bot a! Ho lesz edj jó vásárom, aklcor sak szobod edj kicsit 
molatni és ho nem lesz edj jó vásárom, nü, hát akkor leg- 
íúább megmorodt oz o hasznom, hódi o kedvem szerint molat- 
tam " — Girem-górem oz edséges párt. Még nem todni, hodjan 
lesz holnap, de oztot o kis ünneplést megengedi magának, ez 
o hoszno legolább lehet neki is.

A tőzsde környékén

— Igaz, hogV Weiss kormányfőtanácsos lesz?
— Szó sincs róla. Már régen kikeresztelkedett.

önálló töprengés
— Vájjon vissza tudjuk-e majd valamikor fizetni a kölcsönt,

ha nem kapjuk m e g ? -----------------
Túllőttek a célon

Kedves Borsszem Jankó! A választói listát biztosan azok 
a büdös destruktivok csinálták. Ezt abból következtetem, 
hogy csak a kurzus-választókat hagyták meg és pedig azért, 
hogy attól a kis napidíjtól is elessünk, amit választáskor a 
Himnusz folytonos énekléséért meg egyéb zenebonákért kap
tunk. Mert ugyan kinek fogunk mi kelleni, ha nem lesz más 
szavazó, csak egyféle? Tisztelettel egy darutollas kortes.

Sporthír
Az FTC—UTE mérkőzés eredménye 0:0 volt az MTK

javára. —  o-------
Ahogy a Rombach-uccában gondolják

Dávid. — Ugye, Dolfikám, te is örülsz a jóvátételi bizott
ság döntésének? Hogy ezek micsoda nagyszerű kölcsönt 
akarnak nekünk nyújtani!

Dolfi, — Ugyan, te szamár, az csak fordítva lenne jó!
Dávid. — Hogy érted te ezt?
Dolh*. — Az ántánt követeli, hogy adjunk neki szenet, szol

gáltassuk ki az állatokat és fizessük a megszálló seregek 
költségeit és akkor elvben ad kölcsönt. Nú, hát nem jobb 
lenne, ha mi elvben adnánk nekik szenet, állatokat, fizetnénk 
a katonai költségeket és ők tényleg adnának kölcsönt?. . .
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N ő m é n  est o m e n
vagy: ha már lúd, legyen kövér!

Apróságok árpolitikái hétről
Nincs többé magyar állampolgár

— Hogy vagy, hogy vagy, kérlek alássan? t ..
— Köszönöm. A héten nagy szerencse ért. Benne felejtettek 

a választói névjegyzékben.
— Gratulálok! Hogy jutottál hozzá?
— Optáltam, kérlek alássan. optáltam. Itt születtem a Király- 

uccában, később aztán kikeresztelkedtem és most optáltam. 
Azonkívül a sógorom a központi választmánynál dolgozik. 
Ígértem neki ötven szivart, ha benne felejt. Most aztán benne 
vagyok. Nem mondhatja senki ezután, hogy nincs négy elemim, 
azt sem. hogy nem vagyok magyar honos. Pedig itt születtem 
a Király-uccában. Hatodik kerület. Még a Vázsonyi sem szá
mított rá, hogy egy szavazóját benne hagyják a névjegyzékben.

— őszintén szólva, helyes is, hogy az elcsatolt területen 
született választókat nem engedik szavazni. Képzeld el: Vajda- 
Vojvoda román miniszter, aki Balázsfaíván született, eljönne 
szavazni! Biztosan ö is az ellenzékre szavazna. Mennyivel jobb. 
hogy csak azok szavaznak, akik itt születtek az új határon 
belül s azok sem mind . ..

— Szóval te helyesled ezt a rendszert?
— Nyertél.
— Hát kérlek, akkor jegyezz. Nincs választójoga Bethlen 

Istvánnak, született Maros-Tordamegyében. Nem szavazhat 
Belicska, részint mert liberális, részint mert Torontálmegyében 
ringott a bölcsője és nem járulhat az urnák elé a népszerű 
Klebi: született Magyarpécskán, Aradmegyében . . .

— Óriási! Micsoda konzervatív ország vagyunk.' Még a 
miniszterelnöknek sincs szavazati joga! És mindezt Wolff csi
nálta. Derék férfiú, ö  legalább megakadályozza ezzel is az ide
gen faj terjeszkedését. Tudod, milyen büszke vagyok rá. Föl- 
dim! N.vitrán születtünk mind a ketten és ott játszottunk a 
porban.

Jázon az aranygyapju nélkül
És elment Bethlen-Jázon Coicbisba az arany gyapjúért. A 

Colchisi Hírharsona hűvösen fogadta a vállalkozókedvű arany- 
keresőt és megírta, hogy Colchisban mindent kaphat az argo
nauta, csak aranyat nem. Aranyközéputat esetleg igen. Jázon 
hírnöke ellenben jelentette a szubvencionált lapokban, hogy bár 
Benes-Medea közbelépett, az aranygyapju biztos.

Teltek az idők és a hírnökök szájról-szájra adták, hogy mi
lyen az aranygyapju, amit Jázon magával hoz. Mások viszont 
azt hangoztatták, hogy nem mind aranygyapju. ami fénylik. 
Végre megérkezett maga Jázon is a Keleti pályaudvarra.

— Kegyelmes uram, hol van Mcdea? — kérdezte a perronra 
kiküldött tudósitó.

— Itt van — szólt Jázon és átnyújtott egy szivart.
A kiküldött tudósitó megropogtatta az adományt.
— Ez Medea? — kérdezte gúnyosan. — Hiszen ez közön

séges Portoricó. No és mi van az aranygyapjuval?
Jázon diplomatikusan mosolygott.
— Az aranyakat a határon hagytam. A magyar vasutakon 

olyan mafras a fuvardíj, hogy nem érdemes idecipelni...
-------->--------  - STELLA

Id. Hombár Mihály védőbeszédeiből
Tekintetes királyi Törvényszék! Igaz 

ugyan, hogy védenceim, Wolff Károly von 
Wolfenau és társai százötvenezer bu
dapesti adófizető polgárnak olyan tar
talmú levelezőlapot küldöttek, amelyen 
„idegen honosának és analfabétának sér
tegették az illetőket. Tudatában vagyok 
annak, hogy ez hivatalból üldözendő bűn- 
cselekményt képez. Kérem azonban sür
gősen beidéztetni valamennyi budapesti 
bélyegzőgyárost. Akármelyik készítette a 
tömeges hamisításra használt bélyegző
ket. ki fog derülni, hogy zsidótól került 
ki, lévén mindenik bélyegzőgváros zsidó. 

Hazánk jóhírnevének az egész müveit világ előtt való sárba- 
tiprásáért ezeket kell feleletre vonni. Mert ha nincs hamis bé
lyegző, természetesen nincs hamisítvány sem. Az ok szüli az 
okozatot. Ennélfogva kérem védenceimnek, Wolff és társainak, 
mint a zsidó rafíinéria sajnálatraméltó áldozatainak íöhnentését.

Kedves Borsszem Jankó!
Petőfinek „Szülőföldemen44 című költeményét átdolgoztam. 

Az első strófa így szól:
Itt születtem én ezen a tájon.
Klauzál-téri szép nagy rónaságon.
Ez a gettó, ahol én születtem.
Itt volt szádé-m s bármiévé itt lettem.
És most Írást kaptam: „Fájdalom, bár 
Itt születtél, nem vagy állampolgár.44

Ha parancsolja, legközelebb folytatom. Tisztelettel Kohn 
Mór volt választópolgár. //. laistromos kerület.
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BORSSZEM JANKÓ A SZÍNHÁZBAN

Négy frakk a Vígszínházban
— Elszabta: Lakatos László 

ELSŐ OLLÓZÁS
Makai Margit mint feleség. — Hát, kedves Lakatos, bízza 

rám. Majd én csinálok itt bonyodalmat. (A térihez.) Nekem 
rubintos ékszer kell.

A férj mint Lukács Pál. — Micsoda? Ékszer? Te barbár! 
És persze én dolgozzam agyon magamat három fölvonáson át...

Feleség. — Muszáj. De figyelmeztetlek, hogy ne meri mind
járt beleegyezni, mert akkor megharagszik rám a Lakatos.

Férj. — Jó, két fölvonás erejéig ellenállok.
Feleség. — Szólok anyucinak, jöjjön el hozzánk lábatlan- 

kodni egész nap. Egy kis viccért mi nem megyünk a szomszéd 
anyóshoz.

Anyós (Góthné-Kertész Ella zamatáxat): Szervusztok, drá
gák. Mit akartok, cukik? Az az édes Lakatos is üzent már 
értem. Persze, ha az élet nem csinál bonyodalmat, jó az anyós 
a háznál. Az csinál.

Férj. — Már megint mit akar?
Anyós. — Cselekményt, édesem, izgalmakat. Az én aranyos 

kis lányomnak kell az ékszer, maga tehát nem fogja megvenni.
Feleség. — De mama!
Anyós. — Kuss, édesem, ha jó anyád szerkeszt.
Férj. — Ejnye, kérem!.
Anyós. — Coki, drága vöm, maga csak várja be nyugodtan 

a négy frakkot.
Férj. — Micsoda négy frakkot?
Anyós. — Akik a második fölvonásban fogják igazolni a 

darab címét.
Feleség. — Nekem már nem kell az ékszer. Eddig kellett, 

de nekem négy frakk sok a bonyodalomhoz.
Anyós. — Egy frászt, angyali gyermekem! Meglátod, négy 

frakk sem elég.
MÁSODIK OLLÓZÁS

Ékszerész. — Hölgyeim és uraim, lélekszakadva közlöm 
önökkel, hogy ellopták üzletemből a rubintos ékszert és ide
hozták.

A férj négy frakkos vendége. — Micsoda? Hát hol va
gyunk? Á Zrinyi-uccai főkapitányságon?

Ékszerész. — Sajnálom, de én végiglapoztam az egész cím- 
és lakjegyzéket és egyik név sem pászolt nékem. De a Lukács 
Pál ú r . . .

Férj. — Vigyázzon magára! Különben is hogy meri ide 
betenni a lábát?

Ékszerész. — Azt magam is szeretném tudni. Mindenesetre 
kérdezze meg a szerzőtől.

Feleség. — Most már elég volt! Uraim, négy frakkok, tessék 
nyilatkozni! Ki küldte nekem az ékszert?

A négy frakk. — Nagyon jó. nagyon jó. Hogy jövünk mi 
ehhez? Ez legyen egy vendéglátás Lipóciában? Micsoda frocu- 
lák ezek, kérem? (Ellibegnek.)

Anyós. — Édesdrágáim, ne haragudjanak. Tudják, a Laka
tos. az már egy ilyen.

A közönség. — Eszem azt a szép drága magyarságodat!

Férj. — Most pedig tudja meg az amerikai "színházi ügy
nökség. hogy az ékszert én vettem és névtelenül én küldtem.

Ékszerész. — Úgy van, úgy van, éljen!
Anyós. — Nú, akkor vége a darabnak!
Férj. — Egy frászf, hogy a maga irodalmi zamatával éljek, 

idegentől kapta az ékszert és elfogadta.
Anyós. — Elfogadta! Hát kitől fogadja el? A férjétől? 

Piha! Erkölcstelen!
Feleség. — Férjemnek igaza lévén, ezennel itthagyom.
Anyós. — De édesem, cukrom... Zum zerspringen!
Feleség. — Ugyan, mama! Most jön a harmadik elszabás.

HARMADIK OLLÓZÁS
A négy frakk (éjfél után visszasétál a féri lakására): Miért 

is jöttünk? Hja persze! Mert éjfél után így illik. Bejelentés 
nélkül, tömegesen . . .

Férj (a visszatért feleséghez): Mondd, kérlek, tudomásai 
vegyem, hogy a négy frakk itt libeg a szobámban?

Feleség. — Hova gondolsz? Maid én lassanként kivasalom 
innen őket. (Megtörténik.)

A négy frakk felmenőben): Miért is megyünk el? Hja per
sze! A házaspár kibékül... A disznók! Ilyenkor nem kell a 
négy frakk.

Anyós. — Kibékültél, aranyuci?
Feleség. — Igen. mama.
Anyós. — Feküdjetek le szépen. — Te. a négy frakk közül 

egyet átadhattál volna nekem. Te hálátlan!
Feleség. — Ejnye, édes mama, beszéljen a Lakatossal, ő  is 

frakkban van.
Anyós. — Te édes, ami vagy! Ha nekem Lakatos kell, hát 

midjárt a Molnár Ferenchez megyek. Mert én egy ilyen vagyok.
(Függöny) MONGODIN

Jóakaratul kritika
A „Ceglédi Híradó" május 6-iki száma a „Gyurkovics 

lányok4* műkedvelő előadását bírálván, a többi közt ezt Írja:
„ . . .  Vézner Ferenc egészen megfelelt a félig hülye Radványi 

Gidának . . — o—
Színházi töprengés

— Vájjon hány fokos kánikula kellene ahhoz, hogy az új 
darabokat ne fogadja hidegen a közönség?

ázik a szinházbamenéstől?
Akkor menjen el a „Tüzek“-hez.

Faluhelyen nem szeretik
— Aztán, jegyző úr, érti, mi az, amikor az ellenzék treuga 

deit csinál a kormánnyal?
— Hogyne, János gazda. Az annyit jelent, hogy az ellen

zék úgy tesz. mintha egy véleményen lenne a kormánnyal.
— Ez nekem sehogyse tetszik, mert most igazán nem 

tudom, hogy mi a nagyobb csalafintaság: az-e mikor veszek
szenek vagy az, mikor úgy mutatják, mintha jóban lennének.
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Az Itu rópa -hote lben

La France. — Csak nem adsz ennek a magyar cigánynak?
Mussolini. — Sose félj, szivem.. .  úgyis hamis lírát adtam volna neki.

Ami kimaradt az Ezeregyéjszaka meséiből
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy ország. A 

nevét nem érdemes íöljegyezni. olyan vacak ország volt, ahol 
napról-napra minden olcsóbb lett.

Ebben az országban, ha a háziasszony kiment a piacra, 
hogy tojást vegyem a kofa így szólt hozzá:

— Sajnálom, nagyságos asszony. — mondta udvariasan, 
mert az az átok is megvolt ebben az országban, hogy a kofa 
udvarias volt — csak két szakajtóval kaphat 10 fillérért.

A nagyságos asszony odavolt.
— Nem birom hazacipelni! — sóhajtozott.
— Hja kérem. — szólt a kofa — itt már sajnos úgy van. 

de jó, hogy ma tetszett jönni, mert holnap már három szakaj
tóval kell 10 fillérért hazavinni.

Ilyen viszonyok között persze a kereskedők tönkrementek.

A kormány kénytelen volt a kereskedő-osztályt és az iparo
sokat közellátásban részesíteni.

Ellenben a lateinerek egyre gyarapodtak. A fiatalságot óva 
intették a kereskedelmi és ipari pályáktól. A numerus clau- 
sust is behozták ezen a téren. Szegények azt hitték, hogy így 
majd boldogulnak. Hiába, nem használt semmi. Napról-napra 
egyre olcsóbbodott minden. Végre a kormány összeült és el
határozta. hogy szakértőt küldenek olyan országba, ahol be
csületes drágaság uralkodik.

...M ikor a mesében idáig jutottam, lateiner-hallgatóim nem 
bírták tovább, megragadtak és iszonyúan elpiiföltek.

— Csirkefogó! Minket akarsz becsapni!?
— Nahát, szép fiúk vagytok! — feleltem, de már csak

tisztes távolból. — Nektek kell olcsóság, akik eldöngetitek 
az t aki csak mesél is róla? •

Tanulság: az olcsóságról meg mesélni se jó.
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I l lu s z t r á l t  la p s z e m e lv é n y
— Bethlen hazaérkezése napján —

,,.r .A  faj védelmi csoport megértő türelemmel várakozó 
álláspontra helyezkedik/4

—------o--------
Fölmondás

— Kedves tanár úr. a legnagyobb mértékben meg vagyok 
működésével elégedve, hogy három éven át oly sikeresen ok
tatta gyermekeimet, de legnagyobb sajnálatomra nem tarthatom 
tovább a házamnál, mert megtudtam, hogy zsidó. . .

— Végtelen sajnálom, gróf úr. hogy itt kell hagynom ven
dégszerető házát. Csak az fáj a legjobban, hogy a grófné 
Öméltósága árult el. --------o--------

Kedves Borsszem Jankó!
Kegyetlenül rosszul van a faluban Máié Gergő bácsi. Dok

tor nincs a közelben, hát elhivatják a baromorvost. Csakhamar 
meg is jelenik a helybeli Vlk Podjebrád állattudós, körülszem
léli a beteget, vakarja a fejét, nem tudja mire vélni a bajt, 
végre ráförmed:

— Hallja-e. Gergő bácsi, ereszkeggyen négykézláb, mert 
így nem ismerem ki magamat.

Friedrich úr Odysseiája
ÍV.

így Kisázsiából hazámba megtértem.
Ködös Ithakának partjaira értem;
Ám keserves dolgot tapasztaltam itten. 
Hogy ez megtörténhet, soha nem is hittem.
Legrégibb szolgáim, a csalárd cselérdek. 
Már mind az aranyos középútra tértek. 
Idegen urakat mentenek tisztelni.
Senkik sem akartak immár rámismerni.
Maga hü nőm. Kuna-Pénelopé András. 
Annak is pihene puha karjában más:
Nem szövé, nem foná cselek szövevényét. 
Nagyatádit valid, mint új vőlegényét.
Azlát én csináltam. Dinich-Telemakhosz. 
ö  is átpártola a töktől a makkhoz 
S az isteni kondás. Enmáyer János.
Hűsége néki is valu nagy hiányos.
Csuk hü puli kút y ám. csaholó jó ..Népu-em. 
Csak az futott, farkát csóválva elébem.
Nyítt az istenadta, hogy még egyszer láthat. 
Nekiesett volna az egész Világnak.
Ám orromat ezért nem nyűit ám hosszúra. 
Vérteztem szivemet rettentő bosszúra: 
Magyar-Török Árúforgalmi részvénnyel 
Kezemben, rátörtem hűtlenekre kéjjel.
Egy-két kötés részvényt mindre rá jasóztam. 
Amért vezérüket bennhagyák a szószban: 
Akiknek hűsége vala csupán talmi.
Vérét vette mindjárt az Árúforgalmi.
S magam — bolyongásom érve immár végét. — 
Átvevém a vezérigazgató székét.
Lánczy örökét a lánchidi izgató: 
így lön a vezérből — vezérigazgató.

VÉGE . Gazig)
--------o--------

Lehetetlen óhaj
Kedves Borsszem Jankó! Tudja mit szeretnék? Ha addig 

lennék gazdag ember, .amíg nekem is lesz egy példányom az 
új 50,000 koronásból. Álom, álom ... Tisztelettel egy szo
morú humorista. --------o--------

Nyilatkozat
A múltban történt tévedések megismétlődésének elkerülése, 

valamint betegeim megnyugtatása végett, az igazságnak híven 
ezennel kijelentem, hogy az üresedésben lévő miniszteri tárca 
betöltésével kapcsolatosan félhivatalosan szereplő jelölttel nem 
vagyok azonos. Dr. Nagy Emil fogorvos.

Péchy Erzsi levele a ZoZó-céghez: 

1 ? ^ '
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BUDAPESTI HÍRESSÉGEK
XXXIII. MARÓCZY GÉZA

— Furcsa! Mi magyarok a sakk terén elsők vagyunk a 
világon és mégis mindig mattot kapunk.

Hatásköri megosztás
— Mit szól, Sanyaró úr, a külföldi kölcsönhöz?
— Oh, kérem, én ahhoz nagyon értek, mert tudom, hogy 

a kölcsönpénz jó.
— No és a visszafizetés?
— Hát ami ezt illeti, rossz hivatalban tetszik kérdezősködni.

Ez itt a pénzügyminisztérium, én pénzügyminisztériumi díinok 
vagyok. A visszafizetésről fölvilágositásért a sóhivatalba 
tessék á t f á r a d n i . --------o--------

Két címtábla
Az Andrássy-út 45. számú ház falán a következő két cim- 

tábla került véletlenül (?) egymás mellé:

| NEMZETI BALESETBIZTOSÍTÓ R -T. |

BOOKMAKEREK FOGADÓIRODÁJA

Nincs a két üzletág közt valamelyes — akaratlan — ko
operáció? --------o--------

Tőzsdei töprengés
— Vájjon mikor kezd már az irányzat "fölfelé ingadozni? 

--------o ------- »
Kedves Borsszem Jankó!

Hát ez hallatlan, hogy' becsapják az embert! Már évek óta 
egy öreg doktor bácsi kezeli a családomat, ha valami baj van. 
A napokban aztán neki is vittem Folkusházytól egy olyan 
levelezőlapot, amiből kiderül, hogy a tisztelt doktor úrnak még 
négy elemije sincs. Mármost mondja kérem: fizessek-e ennek 
a vén kuruzslónak vagy egyszerűen csapjam el? Tisztelettel 
egy levélhorűó. akinek van négy elemiie.

A  s z ő n y e g e n  f o r g ó  K é rd é s
vagy: jaj de jól megy a magyar exportőrnek!

Walkó miniszter. — No, tisztelt exportőr úr, meddig vár
jak rr.ég m agára?... Jöjjön már föl hozzám... ha tud.



8. oldal BORSSZEM JANKÓ 22. szám

Párisi módszer

— Adj öregem sürgősen kölcsön ezer koronát.
Azonnal, de csak azzal a föltétellel, hogy mindjárt meg

adod belőle az ezrest és természetesen a megfelelő kamatot 
is, a legújabb francia kölcsönterv szerint.

Bajok az öngyújtó körül
Ön gyújtót használ vagy öngyújtót használ? Kis különbség 

van a kettő között. A gyújtót előveszi kegyed és végigdörzsöli 
o saját skatulyáján; az öngyújtót ellenben pöcögtetni, nyeker- 
getni, tekergetni, pofozgatni, boxolgatni kell, mire meggyullad. 
Evvel szemben előnye az, hogy mindössze ezerbe kerül s átlag 
hetenként egyszer lángot is fog. Ha nem tenné meg, bizonyo
san beteg és kezeltetni kell. Ha azonban már az első buzdításra 
meggyullad, akkor is bizonyosan valami baja van: talán agy
hártyagyulladása, mert az első gyulladás az öngyújtónál any- 
nyira szokatlan, hogy szinte abnormis agyműködésre vall.

Az én öngyújtó-históriám nem olyan sablonos, mint „a ren
des pesti polgáré, akit bedűtenek. Én ravasz voltam s nefcogv 
öngyújtót kelljen használnom, évekig megvoltam dohányzás^, 
nélkül. Egy szép napon megtudta az anyósom, hogy születés
napom van. Ez lett a vesztem. Bosszúból megajándékozott egy 
öngyújtóval. Szép. sárga feje volt, melyre divatos rézkupak si
mult. Mellette kerekecske, melyet a jobb hüvelykujjal kell 
birizgálni.

Mikor az anyósom kezembe adta. alig. hogy megérintettem, 
gyönyörű kék-piros láng lobbant ki belőle. Oly szép volt. hogy 
kedvem lett volna valamit fölgyujtani vele, leginkább az aján
dékozót. Bementem egy trafikba és szivart vettem. Aznap tíz 
szivart szíttam el. úgy szerettem az öngyújtó lángját nézegetni.

Másnap húsz szivart, szíttam, de ekkor már öngyújtóm 
csak minden második pöcögtetésre gyulladt meg.

— Elfáradt, — mentettem ki magamban — szegényke nincs 
hozzászokva a nagy strapához. Hisz az aranyos mindössze 
kétnapos, szinte csecsemő még-

Harmadnap az öngyújtóm csak háromszori intenzív babrá- 
lásra lobbant föl, oly életuntán, mintha azt mondotta volna:

— öregem, hagyj már a fenébe . . .
Negyednap már csak többszöri masszírozásra éledt föl, de 

rögtön elaludt. Ötödnap egy kis benzinben áztatott priznicet 
raktam a kupakjára, aztán elkeseredetten dörzsölni kezdtem. 
Lejött hüvelykujjamról a köröm a bőrrel együtt, de az ön
gyújtó csak nem könyörült meg rajtam. Nyomogattam, gyúr
tam a fejét, peckeltem alulról és fölülről, átkoztam, könyörög
tem, sírtam és Ígérgettem neki minden szépet, de nem lángolt 
föl szíve irányomban.

Aznap éjjel le nem hánytam a szemem. Néha fölugrottam 
az ágyból, egyet pödöritettem az öngyújtóm kerekén, aztán 
dühösen az ágy alá csaptam, utánahajitottam a papucsot, majd 
bemásztam az ágy alá, két marokra fogtam az öngyújtót s ott 
kezdtem birkózni vele. Közben átkozódtam s azt ordítottam:

— Te piszok! Szólj, mi bajod? Te nyavalyás!
Az öngyújtó rámvigyorgott s úgy tetszett, hüvelykujjával 

a pocögtetést utánozva fügét mutatott.
Másnap kora reggel elmentem a háziorvosomhoz.
— Doktor, — mondtam — ez a vacak családtag beteg lett! 

— s az öngyújtót az asztalra dobtam.
A doktor furcsán nézett rám.
— Ne gondolja, doktor, hogy őrült vagyok. Még nem. De 

ebben a szerszámban lélek van. Ez vigyorog, gúnyolódik, rö
hög rajtam. Mikor ég, eped az ínyem egy szivar után. mikor 
szomjas vagyok a lángra, pont akkor mond csütörtököt. Én 
nem bánom, egyszer olyat teszek, hogy magam is megbánom. 
Én, én bizisten kitiprom a belét!

A doktor csillapítót irt számomra s azt ajánlotta, hogy 
gondoljak másra.

— Mire a fészkes fenére gondoljak? — fakadtam ki dühö
sen. —- A Niagara-vízesésre talán, ha az a nyomorult nem 
akar lángot fogni?

Doktorom hidegvízkúrát rendelt, de én a tuss alatt is csak 
vacakoltam az öngyújtót. Ezután egy percre sem engedtem el 
magam mellől. Vártam azt az isteni pillanatot, mikör azt a 
döglött, makacs jószágot életre térni látom. Akárliová mentem, 
magammal hordtam őt. Sokszor hangversenyek vagy színházi 
előadások alatt meg-megpöcögtettem. Egy alkalommal a tem
plomban prédikáció alatt kezdtem a kereket pattintgatni- Egy 
pillanatra abbahagyta beszédét a pap. én ekkor közbelciáltottam:

— Arról szónokoljon, hogy ez a vacak mért nem akar meg
gyulladni!?

Megkötözték a kezem s a Lipótmezőre vittek. Még itt is 
babráltam volna a ronda kis szerszámot, de a kényszer
zubbony miatt nem lehetett.

Nemrég kaptam az anyósomtól egy levelet, melyben bocsá
natot kér az öngyújtó miatt s avval védekezik, hogy nem tehet 
róla, azért adta nekem, mert őrülten szeret engem.

CARÁMY

I
GUMMISARKON

ruganyosán, nesztelenül járunk. 
Kíméli a magunk és környezetünk idegeit. 

Olcsóbb és tartósabb, mint a bőr.
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Kulturális horhép

Szabó Dezső. — Itt még találhat kövér füvet az én jó Pegazusom, — a kurzusiegelön vele együtt bizony magam is a 
fűbe haraphattam volna.

Megvonták a választói jogomat
Persze, nekem is küldtek egy sárga lapot, amelyen az áll, 

hogy nem igazoltam a négy elemi elvégzését. Kétszeresen is 
tévedtek, mert minden elemi osztályt kétszer jártam. Aztán 
megokosodtam és egyfolytában elvégeztem a nyolc gimnáziu
mot is. A főiskolát, meg az élet iskoláját már nem is számítom.

Minek bosszankodjam? Hát olyan jó az a választójog? 
Bizony, nem is olyan jó! A múltkor, hogy nem fizettem meg 
pontosan az adómat, jött a végrehajtó.

— Vagy fizet. — szólt — vagy elviszem a bútorát. Joga 
van választani.

Hát ez a választási jog. Akármelyiket is választom, nem 
tetszett nekem.

Már ősapánk is bajba keveredett a választójoga miatt, mi
kor az Ur így szólt: „Élvezheted a tiltott gyümölcsöt, de akkor 
mars ki a Paradicsomból!44 Hej, ha akkor létezett volna már 
az a Központi Választmány és megvonja a választási jogot, még 
ma is a Paradicsomban élhetnénk.

Itt van aztán a feleségválasztás. Minden embernek megvan 
a választási joga, hogy azt vegye nőül, aki neki tetszik és meg
fordítva. Legtöbbször kiderül, hogy nem jól választottak, vagy 
hogy jobb lett volna nem is választani és szidják a választói 
joguk gyakorlását.

No igen> mondhatná valaki, ezek nem politikai választási 
jogok. Igaza van, felelném neki, de tudok én erre is kádenciát. 
Mikor még megvolt a választói jogom, egyik ciklusban a kor
mánypártra szavaztam. Abban az évben nem volt nap. hogy 
a feleségemmel össze ne tűztem volna. Aztán, hogy ilyen baí- 
sors üldözött, gondoltam, jobb lesz, ha a következő alkalommal 
ellenzékire szavazok és úgy is tettem. És mi történt? Hát 
kérem, akkor meg az anyósommal voltak nagy csatáim. Na 
most tessék a választójoggal élni: az anyóssal jobb-e vesze
kedni vagy a feleséggel?

Bocsánat, nem akarok ugratni, majd elfelejtettem, hogy a 
Borsszem Janakó olvasói közül soknak megvonták a választói 
jogát. Viszont annál inkább van a Wolfféknak. mert hisz ők 
a másokét is elvették. Válasszanak hát a Wolffék hívei egy 
féltékeny, házsártos feleség és egy kiáHhatatlan anyós közt. 
Akármelyiket választják, szívesen átengedem nekik.

-----------------  MÁRCIUS
Pesti hotelben

Vendég. — No, ide se jövök többé.
Szállodás. — Miért, kérem?
Vendég. — Mert annyi a poloskája, hogy Galíciában virilista

lehetne. --------•--------
Egy borosember töprengései. . .

Hogy én 300 %-ot költsék vízre? Majd ha fagy. A pénze
mért bort iszom. Mindig mondtam, hogy a vízivás tönkreteszi 
az embert. Most majd elhiszik.

Egyáltalán nem értem, mit lehet a víztől hetekig tárgyalni? 
Én már rég letárgyaltam. Furcsa, hogy a városházán annyit 
foglalkoznak vele, nem tágítanak a vízügy mellől, nagyon a 
fejükbe mehetett...

Hogy a víz pénzt érjen? Hát akkor minek engedik elfolyni 
a Duna vizét hiába!... Igaz, hogy nem jön föl az ötödik eme
letre, valószínűleg ez a baj, de ha jól emlékszem, tavaly be
folyt Óbudára, akkor meg az volt a baj. pedig nem is kellett 
érte közüzemi pótlékot fizetni. . .

Még hogy mosakodjam? Én tisztának érzem magamat, mos
sák magukat azok tisztára, akik a vizet ennyire megdrágítják!

Engem nem lehet a vízzel ijesztgetni, azaz csak ijesztgetni 
lehet vele. Jaj, most jut eszembe, majd kiver a víz, ha rágondo
lok, hogy talán a bor is drágább lesz a víz miatt.

Ihaj, hiszen éppen ez lesz a jó, mert csak az a bor lesz 
drága, amibe vizet fognak önteni. . .

gyógyít U A D M A T U T 7  TELEFON : J. 112—59
üdít f i A K n / \  1  V  l L  GELLÉRTRAKPART1
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Ami igaz, igaz
Szabó Dezső (a vakkuntó vad-antiszemitákhoz): Mit csat- 

tolatjátok a fogaitokat? Amiért attól a zsidó Fellner Sándor
tól elfogadtam a 44,000 koronát, amivel megmentett?. . .  Hát 
nem tudjátok, hogy az a legokosabb antiszemita, aki — a zsi
dók vagyonát apasztja?!. . .

® ®  SZERKESZTŐI ÜZENETEK
Kéziratokat és rajzokat nem küld vissza a szerkesztőség.
A borsszem Jankó jelen számát keááen. május 29-én zártuk 

le. — Hétfőn Kagál a Liget-klubban (Thököly-út 78. szám). 
— Dunántúl. Istenem, mért ne lehetne egyszer az orvos

F O V A  R O S I  
SÖRFŐZŐ R.-T. 
K Ő B Á N Y Á N

S Z Ő N Y E G -
M E G Ó V Á S ,
M O S Á S ,
J A V Í T Á S .

O T T O
V A C U U M
SIP-UCCA 7. SZ.
TELEFON: J. 125-25.

fárasztó munkájáért is nyilvános köszönetét mondani? Csoda
bogárnak még akkor sem szerkesztenök ki, ha valóban mulat
ságos volna a szöveg. A halál hallgatást parancsol. — s S. A 
Bethlen-féle vicc sikerült, de profán mellékíze van s ezért kö- 
zölhetetlen. — A. I. Nincs benne szatirikus él. — Mondaine. 
Wolff Károly azt mondotta a minap, hogy öt egész világ vá
lasztja el Vázsonyitól. Azt hisszük, túloz. Wolfenaui urat csak 
a félvilág választja el. T. i. a félvilág erkölcsei azok, amelyeket 
ő át akar ültetni a politikába. Ott divatozik a kendőzés, hami
sítás, erőszakosság és egyéb jók. — Nagyatádi. Novellája 
nem közölhető. Hogy Magyarországon több föld osztható ki, 
mint amennyi van: nekünk ugyan ilyesmit ne meséljen. — 
Jubiláns milliárdos. Hogy az első csalás 25 éves jubileumát 
illik-e megünnepelni? Forduljon bizalmas tanácsért a berlini 
és bécsi siberekhez. — Fkrmnytncss. A szászfáik kitüntetés 
óta már nem érhet meglepetés. — Május. Rossz lirai verseket 
lehetőleg a napilapokban szíveskedjék elhelyezni. — Bank- 
direktor. Utánanéztünk a folyószámla-kivonatunkon és pon
tosan kiszámítottuk, hogyan volt képes ön és mélyen tisztelt 
kedvese a két Jeritza-előadáshoz páholyjegyet váltani. — 
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

Ezrivel terem a fán a meggy,
De igazság nincsen több, csak egy:
Fertőzéstől óvószer van sok,
De használni csak lysoform fog.

fö ls z e r e lé se k  le g o lc só b b a n  
b e sz e re z h e tő k

Sport- és Qnmtáruház-ban
Szányiel, M ark fe ld  é s H e ld

V ll.( K ira ly -u c c a  39. szám .
Telefon : József 128-21.

„PMEP WIMPASSING“
Egyesült ruggyantaárúgyár r.-t.,

ezelőtt Meunier J. N. Reithoffer. 
B u dap est, VI., A n d rá s sy -ú t  8.
Telefon: 99-47. :: Sürgönyeim: Asbestos, Budapest.
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Képrejtvény

A megfejtők között tizenegy jutalmat sorsolunk ki. Jutalmat 
csak lapunk előfizetői nyerhetnek. Jutalmaink a következők:

1. Egy nagy doboz „Óceán" 
cukrozott gyümölcs.

2. 10 üveg Tavaszi sör. a Polgári Ser
főzde gyártmánya (házhoz szállítva).

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

4. egy üveg „Lysoform",

5. egy Sphinx-„Bl-OZONE"-készlet (egy üveg szájvíz, 
egy doboz kettős francia fogpor, egy tégely fog
paszta),

6. egy darab P. Márkus Emilia arcápoló szappan.

7. egy kis üveg

re  L eron t t» - « i

8. egy nagy 
üveg ZoZó 
kölni viz,

9. egy félkiló „Uhu" kávépótlék,
10. két pár Berson-gumisarok (férfiaknak és nőknek),
11. egy nagy palack RAPIDOL folyékony fémtisztitó szer.

A Borsszem Jankó 2887. (21.) számában közölt képrejtvénv 
helyes megfejtése: Torokgyulladás

A multheti számunkban megjelent talány helyes megfejtését 
96-an küldték be. Nyertesek: 1. Hochstüdter Lajos (Budapest, 
VII., Elemér-u. 2, II.), akinek egy nagy doboz „Óceán44 cukro
zott gyümölcsöt; 2. Pollák Rezső (Budapest, V., Pannonia-u. 
31, III.), akinek tíz üveg Polgári Serfőzdéi Tavaszi sört; 
3. dr. Bauer Henrik (Kisnyék, Pestmegye), akinek egy doboz 
„Virág“-féle dessertet; 4. Schreiber Sámuel (Nyíregyháza, 
Gr. Károlyi-tér 8), akinek egy üveg ,.Lysoform“-ot: 5. Sám
son Mária (Budapest, V., Lipót-körút 21), akinek egy Sphinx- 
„BI-OZONE44-készlei*et; 6. Klein Árminné (Budapest. IV., 
Hajó-u. 8—10), akinek egy darab P. Márkus Emilia-szappant;
7. Hausner Lajos (Budapest, VIII.. Ollői-út 64), akinek egy 
kis üveg Hungáfia Casino habzóbort; 8. Maurer Ferenc (Bu
dapest, VI., Nagymező-u. 21), akinek egy nagy üveg ZoZó 
kölni vizet; 9. Herzog Vilma (Kaposvár), akinek egy félkiló 
„Uhu44 kávépótlékot; 10. Böhm Mihály (Budapest, III., Zsig- 
mond-u. 36), akinek két pár Berson-gumisarkot; 11. ifj. Ger- 
lóczy Géza (Budapest, IV., Apponyi-tér 1), akinek egv nagy 
palack „RAPIDOL44 folyékony fémtisztitó szert küld a kiadó- 
hivatal. ____________

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

FÉ P F M N G E K
n agy  v á la s z tó k b a n

Lukács és Pásztor
B u d a p e st , E gye te m -u . 11, G ró f  
K á r o ly i - p a lo t á v a l  sz e m b e n .

KABATA CSOKOLÁDÉ VALÓDI
• t i •

FINOM

Művészi fényképészet

„ M O N A  L IS A “
Erzsébet-kőrút 2 0 . Telefon.

------------------------------Ú JB Ó L  K A P H A T Ó -------------------------------

RAPIPOLSSH
■Af} Ar Kupidéi b. U Badapait, T1L, HÀnfMittt W. 

T ele fo n  t J ó u e l  1 3 W—t i .

f i v f i  Í r n i * u n  f i i  vér0y°fly|tó orvosi 
a j A a n U i  V U o l  rendelő intézet
Budapest, VII., Dohány-u. 39. Rend. d. e. Il-I., d. u. 4-7-lg.

Modern szemüvegek S S t i & S
B A R N A  A N D O R  iátszerspecialista
m ű h e lyé b e n  V II., Iz a b e lla -u tc a  11. Postai szétküldés naponta.
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A  L e h e l - t é r i  p ia c o n

Hallja, lelkem, olyan drága ilt minden, hogy még a Rócsild se tudná megfizetni. 
Az nem, de a szomszéd suszter, az igen.

Családi,
iskolai,
szinházi mozit akar?

fo rd u ljo n

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

ABADIE
valódi francia papír
rilliánsokat, ÍÖ ,Skreátiáé5bíSe,.b.4r.
Székely Emil ékszerüzlete, itefcTSWSítetófí
C ím re  te ssé k  figye ln i. T e le fo n :  J ó z se f 105-3T

Művészies képkeretek
Kézimunkák szakszerű keretezése

Váradi Bélánál, Budapest, Andrássy-út 43.

W f  *  ■ _  m m gyermekkerékpárok, cso-
maSszálIitók> gummik, al- 

A 1 C 1  U H  katrészek leg o lcsó b b an
r i i n ^ a r l i  O p á l c  I  á c y l k e r é k p á r r a k t á r  és gyártás. Budapest, Német- 
u i u s a u i  U C d K  L d b Z I O  uoca 45. Árjegyzék ingyen. Tel. : József 60-94

ARANY
SZŐKE 
HAJ! Van ennél szebb?

A felülmulhatat- i j   ̂^
lan Hyvarjon-féle » f W  W  W  
Golden Hair Wash világosbarna, 
vörös, szőke vagy fekete hajat foko
zatosan világossá, majd aranyragyo- 
gásúvá változtatja át. Nem festőszer. 
Teljesen ártalmatlan. Számtalan eset
ben kipróbálva. Csodás eredmény.

Egy nagy üveg K  ő O O .— 
Főraktár: Budapesten Török József 
gyógyszertár, Király-u. 12. Opera- 
gyógyszertár, VI., Andrássy-út 26. 
Kartschmaroff-drogéria, Rákóczi-út 50 
és Erzsébet-körút 1 ; Róna-drogéria, 

VIII., József-körüt 50.

vér- éa nemi balt*

üûiîïaiiarüô-'iiilli I
Rendelés egész nap. 

Rákóczi-út 32, I. em. I, a Rókus-kórházzal szénában»
A Pesti Lloyd-társulat nyomdáia, Budapest, V„ Mária Valéria-utca 12. (Nyomdaigazgató MARKUS PÁL.)


