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Odafönt az Országházban 
Honatyáink hetyke népe 
Törülközik — nyakig pácban —
Az egymás becsületébe.
Hogy „paraszt" és „honáruló"
Vájjon hányadfokú sértés,
S félbolond-e a bárgyúié:
Ez ott a személyes kérdés.

Ám idelent szép szavakra 
Nem ád a gyomor, a korgó; 
Örömestebb is harapna 
Pecsenyébe a nyomorgó. 
Hangos kérdés, —̂ válasz néma 
S vaserély is ronggyá bágyad. 
Ha a krumpli is probléma: 
Kívánjunk rá jóétvágyat.

Odafönt a bölcs testület 
Kényes, mint a szüzlány bőre:
Ha megroppant a becsület, 
Megnádalják egy-kettőre.
Pár langyos szó, pár kardvágás 
Helyrebillent lódult májat 
S megy tovább az egymást-rágás: 
Kivonjunk rá jóétvágyat!

Beh megbillent e világrend!
Miért kellett, hogy úgy essék?
Léhaság fönt, némaság lent 
S közbül rettentő üresség.
Oh mikor jő már megértés,
Mikor a szó tettet jelent
S nem lesz több személyes kérdés
Se odafönt, se idelent. (JÁSZ)

Személyes kérdésben
Idelent e csonk-országban 
Másért verjük fejünk falba*
Lesz-e holnap kenyér szánkban 
S a cipőnknek lesz-e talpa.
Kosztunk körül rendbe jön-e 
Az állandó félreértés 
S lappad-é a gond özöne:
Ez itt a személyes kérdés.

Mihaszna András
m. kir. röndér szemlélődései

Van itt ész. csak 
ippeg hogy ió alka
lom köli hozzá, oszt 
rögvest kicsordul az 
én édös jó fejembül. 
Lám. még a nasszáiú 
uiságiró skribler téns- 
urak is aszongvák, 
hogy m. kir. eréllel. 
tapéntattal és gyorsa
sággal csíptem f ül
tő vön a rákosszent- 
mihályi liulla-gvüitü 
és konzelvgyártó Tóth- 
Molnár bűntettves ura- 
ságot. aki pejiglen áz
tat hitte, hogy a fele
lőtlen elemek kényel- 

metös sorsára jut. Hohó. más az edényi akcijó. akit beborozott 
fejjel, ergo: magos politikaji célzatossággal követ el a felelőt
len betyár, oszt mögint más az az edényi akcijó, akibe nem 
jáccik bele a magos politika. Mihejjöst nincs magpssabb szöm- 
pont. bizon orron legyintem a gazost, még ha Ámérikába is 
szökdösött vóna.

Áztat nem mondhattya mán senki, hogy el lőhet tüntetni négy 
embört, oszt én nem veszem észre az áldott jó szömömmel. 
Dehogy is nem tuttam én, hogy Rákosszentmihályon kevesebb 
lőtt négy embörrel a lélekszám! De nem szóltam egy kukkot 
se. hadd higgye az a hulla-gyüjtögető. hogy mindég papsajt. 
Jól kiszámítottam, hogy mikor ugrott ki a bokorbul. Amikor 
mán mindön áldozatával végzőit, ott termöttem eccerre. oszt 
lecsaptam rája. Mér? Mer mit érek el vele.  ̂ ha mögzavaroni 
a munkájába, ha számon kérőm tülle az első mög a második 
esetöt? Biztossan letagatta vóna. De mikor mán a kezembe 
vót a bizonyosság, mikor mán kifogyott a készletbül. akkor 
ugyan hiába hazudott vóna, mer sarokba szorítottam a zsiványt.

Nagyra is vagyok a tudományommal. Egész nap fogadom 
a gatulácijókat. még maga a Nick Carter uraság is szöméllesen 
telegrámozott. Ijjen fogást csinájjon utánam Londonország 
akármejjik nagyfejü röndér je! Most merjék mondani odaki azok 
a gyüttmönt emigf ások, hogy nincs nálunk jogrönd mög edényi 
szabaccság! Nem is bicsaklunk ki mink mán eztán soha. Aki 
büntettvesnek kedves az élete, az lógjon el innét mielőbb, aztat 
ajánlom, mer itt rosszul mögy a sora. Vége van az edénvi 
akciiózásnak. legíöijebb még a nemzetgyüllésbe akcijózhatnak 
a Bogya mög a Rupert nasságos urak, de hozzájuk sömmi 
közöm, azér védi ükét az immuritás. hogy jól fejbekólinthassák 
egymást rendőri asszisztencija nélkül. Mög aztán: sok mindön 
szabad a nasságos uraknak az országházába, ami idekivül 
palagrafusba ütközik.

Ölég vót mindönféle röndetlenségbiil. rázongásbul! Mindön 
eggyes gazos alapossan kimulathatta magát. Most mán a villa-

mosrul ugrálok is sértik a jogröndöt akire én fölvigyázok a
posztomon.

Öreg vakom, ne nyikorogjon itt a járókellők fülibe. mer rög
vest bekéséröm könnyű testi sértés miatt. Még akkor is, ha 
mindön második izráélita ötven koronát hajit abba a zsíros 
kalapjába. Mér? Mer jogröndnek muszáj lönni!

--------o--------
Részvéttávirat

STAMBULIJSKY, SZÓFIA 
No hallja, kolleega uur, hogy 

ilyesmi megtoerteenhetett! Akkor 
een meegis ravaszabb kisgazda va
gyok. Een nemcsak a parasztokkal, 
hanem a tiszturakkal is szoevet- 
keztem. NAGYATAADI

Utolsó kívánság
Ügyész. — Mi az utolsó kívánsága?
Halálraítélt. — Szeretném megérni azt az időt, amikor

meg lehet élni. --------o---------
Melyik az igazi?

Á rákosszentmihályi tömeggyilkos jólsikerült arcképe

Holnár-Totk J ozact. 
Az Újság-ban Az Est’ben

A hibás vezényszó
— Gömbös kapitányból most már rossz csapattiszt lenne.

— Miért?
— Mert féljobb helyett mindig szélsőjobbot vezényelne.
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A  k is  ü z le t e m b e r

— Te haszontalan, mit ólálkodtál a Juci nénéd kabinja körül?
— Nagymama kérem, a doktor bácsi száz koronát Ígért, ha egy fürtöt hozok a Juci hajából, de el akarom vinni az 

gégész copfját a kabinjából, hátha így többet kapok . . .

Kilépnek, vagy nem lépnek ki?
Hétfő. A fajvédők a tegnap esti pártvacsorán egy hajszálat 

találtak a levesben. Ennek a hajszálnak levonják a konzek
venciáit és kilépnek a pártból.

Kedd. Bethlen megígérte, hogy a szakácsné fölé kormány- 
biztost rendel ki. hogy a jövőben ne forduljon elő ilyesmi. Egy
ben fölkérte a párt konyhaügyi bizottságát, hogy a jövőben 
nagyobb gonddal ügyeljen a hajszálakra és azokat egyenlően 
osszák föl a párt fajvédő és liberális frakciója között. Gömbö
sék a nyilatkozatra elhatározták, hogy bennmaradnak a párt
ban. de figyelemmel fogják kisérni a hajszálakat.

Szerda. A Lép című lap leleplezi, hogy a levesben talált 
baj a Kiss Menyhért üstökéből való. Bethlen így akarja Sámson
ként megfosztani a költőt erejétől és a hajat még hozzá föl- 
tálaltatta fajtársainak. Kilépés biztos.

Csütörtök. Az esti lapok jelentése szerint csak egy haj
szálon múlt, hogy Gömbösék ki nem léptek a kormánypárt
ból. A hajszálat megőrzés végett átadták a Nemzeti Múzeum 
fodrászati osztályának.

Péntek. A kilépést már nem lehet eliminálni. Az ügyet a 
nemzetgyűlés mai ülésén Kiss Menyhért sürgős interpelláció 
alakjában szóbahozta. Előadta, hogy agent provokátorok jelen
tek meg nála és egy szőke hölgy nevében hajfürtöt kértek 
tőle. Neki sejtelme sem volt róla, hogy ebből országos botrány 
lesz és ezt a hajszálat Bethlen föl fogja tálalni Gömbösnek.

Egy hang a szociálistáktól: ..Akinek haj van a feién, ne 
menien a napra.44

Bethlen István és Sándor Pál tüntetőén kivonultak a |erem- 
ből, azzal, hogy a déli verőfénv besompolvog az üvegtetőn 
keresztül. Kiss Menyhért folytatta beszédét:
, , — Nem fogjuk tűrni, hogy ilyen hajánál fogva előráncigált 
Kérdések foglalkoztassák a nemzetgyűlés ideiét!

— Haj. haj — sóhajtotta közbe Meskó. aki minden páratlan 
napon kettőtől négyig pártvezére Kiss Menyhértnek. Végül 
Kiss Menyhért a következő interpellációt jegyezte be az össz- 
kormányhoz:

1. //(//landó-e a kormány ezért a haimeresztő inzultusért 
elégtételt adni?

2. //ű/landó-e a kormány a hajakat állami ellenőrzés alá 
venni?

3. //í/ylandó-e a kormány a zsidók haját lebőrotváltaiw?
Az interpelláció nagy íöltünést keltett. Bethlennek minden

haja szála az égnek meredt.
Szombat. Gömbösék valószínűen kilépnek. Az est folyamán 

az egyetemi hallgatók új . Hajtársi Szövetséget44 alakítottak. 
Vezérül Hajós Kálmán egységespárti képviselőt sikerült meg
nyerni. Gróf Hayas Miksa nem akart a szövetségnél semmiféle 
szerepet vállalni.

Vasárnap. Az új „Hajtársi Szövetség44 ülés! tartott, amelyen 
elhatározta, hogy a fajvédők nem lépnek ki. Kötelezte azonban 
Bethlent, hogy az ominózus levest, ha megfőzette, egye is meg.

Hétfő. A fajvédők csoportja Wolff elnöklésével értekezletet 
tartott és elhatározta, hogy a nevét ..Hajvédők csoportjáéra 
változtatja. A budapesti fodrászipartestület cégbitorlás címén 
följelentést adott be ellenük. Az egységes pártból egyébként 
kilépnek.

Kedd. A nemzetgyűlés mai ülése hajbakapással végződött. 
Bogyának mindössze öt szál haj maradt a kezében, viszont 
Drózdy egy parókára valót kerített magának.

Szerda. A szakértők jelentése szerint a levesben talált haj 
nem Kiss Menyhérttől származik, hanem a szakácsné szög
hajának egy töredéke. Ez a fölfedezés Gömböséket teljesen 
megnyugtatta. Egyelőre bentmaradnak. STELLA

---------- o ----------

A politikai helyzet
Pártonkivüliek. — Ha ti kiléptek, akkor mi belépünk.
Gömbösék. — Ha ti beléptek, akkor mi nem lépünk ki.
(A dilemma megoldója Bethlentől mesébe illő jutalomban 

részesül.) -----------------
Lehet benne valami

— Mondd papa, most vizsgáztak a bolgár paraszt
miniszterek?

— Micsoda kérdés ez, fiam!
— Mert az újságban az áll, hogy az egyetemi tanárok 

megbuktatták őket.
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t GYERntKKlALUTA5 /veü-HY/T/ÜA. 
Z?AVASZErtLE

Krónikás ének
Történetit mondom rőt ten tő tsatának.
Pesti electorok holott irtaidnak:
Szörnyű iiiedését Mórok tsapatdnak.
Kiknek orruk nem lön tetsző Wolff tatának.
Tsak nem régtől vala, mikor friss-új hittel 
Kiszállt Wolfenauból egy lézengő Ritter 
S Pest-Budára törvén, nyársaló dsiriddel.
Onnand prédálással nem kevés jót vitt el.
Népet portziókkal igen sanyargat a.
Sidó kalmárokat mindenképp nyaggata.
Néki ellentmondót jól megagyalgata:
Fene módon illett rá a magyar gatya.
S mert magyar urak nagy közömbösséggel 
Fitymálok — pactumöt köte Gömbösekkel, 
Megegyesülvén, hogy egész tsöndösséggel 
Kibabrálandanak Pesti közönséggel.
S mert. kisség tártának az electoroktól.
Kik rest órát ión üv öltnek torokból.
Deliberállák, hogy ezeknek sorokból 
Minden másodikot kivetnék jogokból.
Nosza, parantsolák bérlett soldosiknak 
Kegyetlen irtását Móroknak. Mózsiknak.
Bölts methódusával néhai Laucsiknak.
Hogy kit megkóllintnak. azt se mondja: — bikkmakk.
Ám goromba Sidók tsak kiabállának.
Von Wolff tsapatával hartzokra szállának 
S ébresztvén echóját az Stadthaus-szálának.
Nem állták, hogy köztök rendet kaszálnának.
Mell y dolgon az Vezér igen háborodó k.
Jóbűzű plánuma hogy megáporodék 
S mert az appelláta gyomként szaporodók.
Figurává maga szintén nyomorodéit.
S nemes bosszúvá lőtt terveit diadala.
Mondván: — Gaz elector, törjön az nyavala!
S olly újításokat Tanátsban iavala:
Még az levegőt is megdrágítja vala.
Rend elé: viztsövek ikreit elméssé k.
Villám és gáz ára égig emeltessék.
S ki ebbe beléhal. olly áron temessék:
Wolffot onokái is megemlegessék!

Thomas Litteratus de Jazow

Jó k ifogás
A gyermeknapon történt. Egy diáksapkás egyetemi hallgatót 

zsibongtak korul a gyűjtő kislányok, de az nem akart kötél
nek állni.

— Érdekelt fél volnék a gyermeknapon — mondotta. — 
Gólya vagyok a bölcsészeti karon.

lönödések
Setffensteiner Solomontul

ö  Oz edjik nadj grófi saládbo megbete
gedte o kisfiiú. Otthond voltak o kastéljbo. 
hát kéngy telenek volták hívni o falusi dok
iért, oki ed-két nopig djódjitott o három- 
esztendüs grófi sárit, míg ozután sze~Angy 
mckholt. De o grófi apa volt ed tetütül-tolpig 
govollér és kérdezett o daktert: ..M iv^ tar
tozók. doktor úr?“ Mondta nadj zovorbo 
oz orvos: ..Mondjuk: egy sétabottal." Mikar 
o gróf fülmente Pestre, küldte neki o kért 
honor árt és hozzájo ezt et o levélkét: ..Itt 

küldöm önnek, doktor úr. a kért botot, de nem egyet, hanem 
huszonötöt, amit ön meg is érdemelt a fáradságáért." — Cince- 
conce oz edséges kormángypárt. oki diódiitotta o nemzetiül o 
jermeket: o porlomentet és sak edj szociálisztot k é r t... és 
köldte neki o nemzet nem ediet, hanem mindjárt huszonütüt, 
ominthodj őzt gyúl meg is érdemelte.

o  Olighodj hozogyütte oz excellene Bethlen oreság. 
máris fülfordulta o porlomenti nyugodajlom. Eszembe jotja 
o Karpelesz-saládtul o Mod ierek. oki elkezdett búgni, mert 
o tésztábo benne volta o lekvár és ü okort, hódi ledjen kölön. 
Edj félóráig ordított, oztán obbahadta. Okkor monta a Dóri 
Karpelesz a feleséginek: „Látod, Pepi, mileien ed jó ierek ez 
o Mócl. Már nem is sír." Erre o Mócl rádupldzto és kője 
bált: „En nem vadjok ed jó ierek. én saksupán ed picikét ki 
okort om mogomat pihenni!” — Akkerát o nemzetjülési 
pártok. Dehodj is ókornak ük jó jer ekek lenni. Ük sak őzért 
nem bőgtek ed hónapig, hódi ed picikét kipihenjék mogukat 
o sak bümbülés otán. --------o--------

Kedves Borsszem Jankó!
A destruktivok folyton azt ugatják, hogy a MÁV csak ki

adni tud. de bevenni: nem. Alávaló rágalom! Hát már az ma
gában véve nem elég bevétel a szegény MÁV-tól, hogy a 
mostani vezetőséget beveszi? Tisztelettel egy falusi.

--------o--------
Gyászjelentés

Kárörömmel jelentjük bajtársainknak, hogy a

Repülő Bíróság
rövid, de kínos szenvedésünk után elrepült az itélők sorából.

Nyugszunk békében! A piaci árusok

Nyiltlevél
a búzaármegállapitó bizottsághoz

.Hiábavaló munka elkerülése céljából tessék egyszer és min
denkorra tudomásul venni, hogy semmi áron sem vagyok meg
vásárolható. Búza Barna s. k.
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K ö lt s é g e s  b e t e g s é g

— És mi a baja, Kopacsek úr?
— Gyomortágulásom van.
— No hallja! És ezt győzi maga pénzzel ebben a drága világban?

BORSSZEM JANKÓ A SZÍNHÁZBAN
Nem igaz,

hogy Molnár Ferenc új színdarabja hatvanegy képből áll. 
Csak hatvanból. A hatvanegyedik képet, a legnagyobbat, az 
a szinész hordja, aki a főszerepet fogja játszani;

hogy Beöthy László ezt a kijelentést tette a Fészekben: 
„Még öt percig várok; ha a Nemzeti Szipház magyar szerzői 
nem nekem adják ide új darabjaikat, főbelövöm magam.** 
Az ellenkezője esetleg igaz;

hogy Párisban pánik tört ki a színigazgatók és rendezők 
közt Bárdos Artúr megérkezésének hírére; egyelőre egyikük 
állása sem rendült meg;

hogy a jövő szezonra kitűzött operettek szövegét a 
Közegészségügyi Tanács elmekórtani szakértőinek fogják be
mutatni; minden teketória nélkül a közönség elé viszik;

hogy a „művésznőket (!)“ istápoló síberek és konjunktura- 
vigécek szindikátust létesítettek, azzal a szándékkal, hogy a 
legnépszerűbb hölgyekre részvénytársaságot alapítanak és a 
részvényeket a tőzsdére bevezetik; még kevésbbé igaz, hogy 
fiatal lateinerek bevezetési árfolyamon kapnak ilyen rész
vényeket;

hogy Törzs Jenő viszont a Somlay Artúr és Csortos Gyula 
szerepeit ambicionálja;

hogy a Fővárosi Operettszinház ragaszkodott Fedák Sári
nak a „Pompadour** címszerepében való fölléptetéséhez;

hogy Rátkai Márton az Operához és Sándor Erzsi a 
Blaha Lujza-szinházhoz szerződött.

o----
A Liliom Párisban

— Amióta száműzték Párisból a Bourbonokat, azóta most 
vonult be újra diadalmasan a Liliom.

Szinházi töprengés
— Vájjon mit szólnak a párisi sikerhez az igen tisztelt

budapesti Liliom-tiprók? — o—

Szerények lettünk
— Ez a „Három grácia" egészen kedves, mulatságos 

operett
— No igen. Mihelyt egy operettben nem történik semmi, 

mingyárt egészen tűrhető a szövegkönyve.

Kedves Borsszem Jankó!
Furcsa lehetett, mikor a molnár gyűlésen az elnök figyelmez

tette a szónokot, hogy maradjon a tárgynál és ne őröljön min
dig más malomban. Az sem közönséges dolog, hogy az őrlési 
adóval kapcsolatban nem vállaltak a molnár urak magukra 
idegőrlési adót, annak fejében, hogy lassanként teljesen meg- 
őrlik folytonos lisztáremelésükkel a fogyasztóközönség idegeit. 
Tisztelettel egy ielenvolí.

%g  
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BUDAPESTI HÍRESSÉGEK
XXXIV. RÁKOSI SZIDI

— Ha nem lennék Rákosi Szidi, akkor is a Beöthy László 
anyja vagyok. _____ o_____

Jóvátételi cirkusz
ELSŐ JELENET.

Cuno (félve, bicegve jön, jobb kezével Baldwinra, baliával 
Mussoliniié támaszkodva): Jó napot kívánok! (Félve.) Üssön 
beléd a ménkű!

Poincaré. — Visszautasítom!
Cuno. — Hisz, kérem ’ássan, még csak jónapot kívántam. 

Nem is olyan jónapot, mint amilyen a fogadjisten. Ez még 
nem jóvátételi javaslat.

Poincaré. — Biztos ön ebben? Szóval csak jónapot mon
dott. De ha ez jóvátételi javaslat, akkor kénytelen vagyok 
visszautasítani.

Cuno. — Tessék megnyugodni. Csak szimpla köszönés, 
minden jóvátételi javaslat nélkül.

Poincaré. — Ha ez úgy van és ön két tanú előtt is ismé
telni meri, akkor hát elfogadom. Hozta isten! (Félve.) Hátha 
mégis jóvátételi javaslat ez a „jónapot" és én elfogadtam? 
Az ördög nem alszik.

MÁSODIK JELENET.
Theunis. — Itt vagyok szolgálatodra, uram. Adjon isten!
Poincaré. — Fogadj isten, ecsém uram! Csakhogy végre 

minden gyanú nélkül köszönhetek vissza. Mit szól hozzá, itt 
van ez a Cuno és azt mondja, hogy jónapot? Ugye, ezt a 
köszönést elfogadhatom, ez még nem jóvátételi javaslat?

Theunis (súgva): Csak fogadja el, kolléga. Nem látja, 
hogy Baldwin és Mussolini a kezében vannak?

Cuno. — Uraim, térjünk a tárgyra! Elhoztam az új javas
latot, remélem. . .

Poincaré és Theunis (egyszerre ordítják): Visszautasítjuk, 
visszautasítjuk!

Cuno. — Pedig ebben benne van . . .
Poincaré és Theunis (egyszerre): Visszautasítjuk, vissza

utasítjuk!
Cuno (folytatva): . . .a z , hogy ...
Poincaré és Theunis. — Visszautasítjuk visszautasítjuk!
Cuno. — . . .  hogy maguk a legokosabb emberek a világon.
Poincaré és Theunis. — Visszautasítjuk, visszautasítjuk!

--------o--------  M—s
Doping

— Biztos, hogy a magyar sprinterek futnak majd leg
jobban Párisban, ha olyan kölcsönt ígérnek nekik is, mint 
Kállay pénzügyminiszternek. _____________
g g l ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■•
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Ragysád!1

Öntől szagos lesz az ucca, 
merre, merre jár,

ha ZoZó kölni vizet 
használ!

___
••■■■■■■■■■■■■■■■■■■■&■■■■■■■■■■■■■■■■»■■■■■§*■■■■■■■■■■•»
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— Jó, jó, tanácsos úr, de higyje meg, sokkai érdekesebb, amit a lábával mond, mint amit a kezével beszél. . .
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Baron David of Wewrewshegyÿ
gazdasági levele 

Tolly áss Dániel kasznárnak
Kelt Balaton-Feldvár, 9 Juin 

Saját villa beim Canal
Taiás!
Eztet a sürgős értechitést ka- 

belogram gyanánt küldeni akartam 
magának, de honny tengerünkben 
ezen közgazdasághy modern ideg- 

phonál, sajnos, még nincsen be
vezetve, akarok mondani levezetve. 
Ez még mindig kint van a vízből, 
ami a maga íejibe bemegy, ha eztet 
maga ért.

Ide figyeljen. Salyát külön me
teorológiai intézetem jelenti drin- 
gend, hogy Alföldemen kitört a 
sáskajárvány és pusztítja Pusztái
mat. Maga csak egy gyaloglevél
ben nyögdécselte magát holmi 
„prücsökbogarak időközi garáz
dálkodásáról41. Magátul a gazdál- 

kodache egy garázdálkodache! Maga csak akkor küldött volna 
a partecédulát hozzám, amikor a sáskák a maga tar kopogná- 
ját is taroltak volna. Hogy tárolnák magát magazinba, Tajás!

Tehát parancsom: sürgősen fölalarmiroz az egész gazda- 
sághy him- és nőnemű személyzetet és sáska-parforce-vadá- 
szatot elrendel a nemessy portán. De nehogy fokoche-sal és 
hasonló fegyverekkel nekik menjen, hanem az én système-m 
szerint fogdostasson össze a sáskákból a nőstényeket, miáltal 
a hímek agyonbúsulják magukat és falyfenntartó konstrukti
vokból destruktív impotentátok lesznek. Maga a vadászatot 
ellenőrizni fog, ha akarja, lóhátról, ha ló nincs, a szamár is 
jó. Maga mindenesetre jó, ha ott lesz. Maga úgyis húz tőlem 
a lóátalányt, az igaz, hogy részletekben, de magának az is 
elég, Tajás. (Úgy múljanak el magátul a bibirtchóque-ok. ahogy 
eztet maga ért!)

Várom a tudósitachet és vagyok magátul a kegyes jóltevő
baron David of Wewrewshegyÿ

U. i. A sáska-parforce-vadászatba ne vonja bele az Ágnest. 
0  ne hajtson, mert ebből baj lehet, mint már volt is egyszer.

Baron v. Föntebby

Móricka bűnügyet szimatol
— Papa, azt olvasom a lapban, hogy az utótőzsdén bizo

nyos kezek a nehéz papirosokat keresték.
— No és? . . .
— No és hol van ilyenkor a rendőrség?

Kedves Borsszem Jankó!
Olvasom, hogy már a tiszti főorvos is kikelt a fővárosi por 

ellen, tehát ő is megbélyegezte a kurzus-politikát, mely olyan 
sok port ver föl. Jól nézhef ki Wolffék uralma, ha már doktor 
Végh is végképp elveszti a türelmét. Sipőcz polgármester úr 
szívből sóhajthatja Ádámmal: Csak az a Vágh, csak azt tudnám 
feledni! Tisztelettel egy pornyelő.

----- w-o—  —

— Ejnye, ejnye, szép asszony, maga csak mindig meg
mossa a fejemet.

— Szolgáljon enyhítő körülményül, hogy Diana-szappannal.

GYÓGYÍT
üdít HARMATVIZTELEFON: J. 112-59 

GELLÉRTRAKPARTI
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Csokonai Vitéz vigasza
Oh, mennyi dalt elzokogtál.
Míg a kéklő Balatonnál 
Jártál-keltél epedön,
Hívén: hogy csak egy leány van. 
Ki fölkacag csapodáran.
Ha dal sir a hegedőn. . .

Balsorsodban, bús Mihályom. 
Szerencsés vagy. . .  s én csodálom, 
Hogy csak úgy volt hű telén.
Ma bárhol a nagy világon 
Tövis szúr a rózsaágon.
S kint fakaszt a szerelem.

Esküdhetnél ,.hókczekre“. 
„Tüzszemekre", szent hitedre — 
Kevés volna eskü. h it. . .
Könny se. dal se. lenne érdem. — 
Ha ma élnél, ió Vitézem.
Minden lány becsapna itt.

VÁLYI NAGY GÉZA

Előírás szerint

Rendőr (a vízből imént kimentett öngyilkos-jelölt után): Hohó, nemaddig a’\ 
álljon meg ! Most jön a mesterséges lélegzés !

A rákosszentmihályi cinkelők között
(Bulwer után, de nem szabadlábon)

Nem tudom már. hogyan keveredtem bele. . .  Isten bocsássa 
meg a bűnömet, talán könnyűek a lelkemen, ha őszintén be
vallom: a rákosszentmihályi cinkelők közé keveredtem. Hogy 
hogyan: mindjárt elmondom.

Nem hazugság és nem is akarom ártatlanságomat bizonyít
hatni vele, de nem emlékszem, hogyan követtük el a „dolgot*4. 
Csak akkor eszméltem föl, amikor vezérünket, a Molnár-Tóthot, 
a Puskást, Kanozsayt és magamat ott láttam négy szuronyos 
börtönőr között a börtön udvarán. Nem mondom, hogy kelle
mes érzés volt. Molnár-Tóth meg Puskás két megrögzött go
nosztevő és Kanozsay. a iőcinkos, bizony nem volt a legkelle
mesebb szomszédság. Ök hárman benn ültek a tárgyalási terem 
előszobájában egy hosszú faíodan, az őrök között, én meg kinn 
jártam körbe a falak mentén az udvaron. Egyik szememmel 
mindig a börtönőrök felé sandítottam, a másikkal a falat mér
tem, hogy vethetném át magam rajta. Az őrök csak nevették 
erőlködésemet. Csak amikor fölugrottam és egyik kezemmel 
el akartam kapni a kőfal tetejét, hogy meglógjak, nyúlt utánam 
az egyik börtönőr és szuronyával egyszerűen visszaemelt. Mint 
amikor az ember a gombostűre szúr egy szarvasbogarat, úgv 
fogott meg a börtönőr. És hiába kerestem másik helyet 
és hiába lestem a legalkalmasabb pillanatot, amikor a fegyor 
nem néz oda: amikor fenn voltam a kőfal tetején, mindig le
emelt onnan. Már a veríték ellopte a homlokomat, alig bírtam 
mozdulni a fáradtságtól, de azért folyton csak menekülni pró
báltam. *

Végre nyUt az ajtó és kiléptek rajta a birák. Az első. iste
nem, az annyira hasonlított Wolff Károlyhoz, hogy sírva fakad
tam. Ereztem, hogy istennél a kegyelem. Aztán egyenesen felém 
fordulva fölolvasta az Ítéletet:

— Mind a négyet kötéláltali halálra Ítélem!
A többiek úgy vihogtak, csak én álltam ott lesújtottan, zúgó 

fejjel és kába szemekkel. Megint el akartam szökni, de mind 
a négy őr rámvetette magát.

könyv 800 korona !
Példátlan o lcsóság  !
Küldjön be 100 koronát a BORSSZEM 
JANKÓ kiadóhivatalába (VI , Teréz-kőrút
5 S7.) és megkapja a következő öt könyvet : 

MOLNÁR JENŐ: A 131 napos rémuralom. (A kommün regénve.) 
Seíffensteincr Sjlamon adomá . (Illusztrált kiadás.)
MOLNÁR JENŐ : Ima 1916-ban. (Költemények.)
Jaj. az a Hegedűs! (Illusztrált humoros gyűjtemény.)
MOLNÁR JENŐ : Verseskönyv.

— Mégis ki fogok veletek babrálni! — gondoltam magam
ban. — Én föl fogok ébredni.

És fölébredtem. Egyedül voltam szobámban, csak a fejem 
fájt iszonyúan és a testemen ült halálos fáradtság. Úgy örül
tem. hogy fölébredtem és megszabadultam az akasztástól.

Hirtelen kopogás riasztott föl. Az ajtómon dörömbölt valaki.
— Ki az? — kiáltottam. vagy talán nem is kiáltottam, csak 

azt hittem, hogy kiáltok.
— A törvény nevében nyissa ki! Vádle\elet hoztunk... 

Vétett a társadalmi rend ellen. . .  Azt mondta Wolffról. hogy 
idegen — faj van a fején. . .

Megijedtem és föl akartam ugrani. De aztán meggondoltam 
magam.

— Velem nem fogtok kibabrálni! — gondoltam. — El fogok 
aludni.

És elaludtam. Még egy kicsit kopogtak, aztán elmentek. A 
csodálatos az. hogy mégis csak Vácon ébrédtem föl. Sz. N.

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

Bár nem elsőrangú -a mulató, de mégis betéved az előkelő 
idegen és helyet foglal. A pincér hajlongva s egyúttal erősen 
vakaródzva kérdi, hogy mit parancsol. A vendég megvetően 
mormog:

— Tán ekcémája van?
— Kérem alássan, — felel a pincér — van borjú- és disznó

mája. de megyek a konyhába megkérdezni, van-e ekcémája. 
Ha van, hozok egy porciót.

Beteg fejjel nem le h e t? ...
Rassay Károlynak Bénárd Ágostonnal vívott párbaja után 

az orvosok nem engedték meg, hogy Bénárd a második pár
baját is megvívja Sándor Pállal, mert Rassaytól fejvágást kapott. 

— Betegiejü ember nem párbajozhat! — mondták az orvosok. 
Nem értjük. Mi úgy tudtuk eddig, hogy csakis betegfeiü 

emberek párbajoznak.___________________________________

BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS 

SZENT GELLERT GYÓGYFÜRDŐIÉ ÇS SZÁLLÓJA

A régi nagyhírű Sárosfürdő 47 C° forrásai.
Termális és fizikoterápiás gyógyintézet. —
Iszapkúrák, szénsavas fürdők, hidegvíz- 
gyógyintézetek. inhalatórium. pneumatikus 
kamra, gépgyógyászat, villany és fény
kezelések, orvosi laboratórium. Röntgen.

A „Szent Gellért“ kolopi rádiumos gyógyiszap szétküldése.
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Kedves Borsszem Jankó!
Olvastam, hogy egy pasast arról értesített Folkusházy, hogy 

nincs szavazati joga, mivelhogy nem tudta bebizonyítani, váj
jon megszületett-e. Következésképpen a pasi nem él. Nem tudná 
ennek a szegény élhetetlen flótásnak a megüresedett lakását 
ne'.vem megszerezni? Tisztelettel egy másik szegény flótás. aki 
él az alkalommal. ---------o---------

Kedves Borsszem Jankó!
Nemzetiségi vidéken volt egy kuruc kortesem. Jótorkú 

kortes volt — az ivásban. A választási körúton sűrűn mon
dogatta:

— Én biz’ itt maradok a hordódongánál: ha méltóságodnak 
úgy tetszik, hát csak kaiátozzon a dongó hordának.

És tovább ivott. • --------^--------
Rossz vicc

Gurgulya Jánost becitálják az adóíölszólamlási bizottság
hoz. Ott a fejére olvassák a szentenciát, hogy az 1920., 1921. 
és 1922 évekre ennyi meg ennyi ezer korona adóval sújtják. 
Gurgulya áhítattal végighallgatja, aztán megszólal:

— Tekintetes bizottság! Én már az említett évekre rég meg- 
f'zettem az adómat és pedig jóval kevesebbet. Nem értem, 
hogyan, miként lehet visszamenőleg fölemelni, hisz az elmúlt 
évekre már nem tudok keresni.

— Ugyan kérem. —  felel a bizottság elnöke — mit nem 
lehet itt érteni? Egészen jól lehet visszamenőleg keresni.

— Ne tessék mondani! — csodálkozik Gurgulya. — Például 
hogyan és mit?

— Például — magyarázza az elnök — az állam egészen jól
keres visszamenőleg a kereseti adón._____________________

^yÂ Jw JÆ Ê Ê m Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê m m

j  építem szemüvegek _ _ _ _ _ _  _
ü B A R N A  A N D O R  látszerspecialista
E J 'm ű h e ly é b e n  V II. , Iz a b e lla -u tc a  11. Postai szétküldés naponta.

lá tc sö v e k , id ő je lz ő k  
k é sz íté se  é s  ja v ítá sa  
a le g o lc só b b a n  c s a k

Művészi fényképészet

„ M O N A  L IS A “
Erzsébet-körút 20. Tele f on

„PNEP W1MPASS1NC“
Egyesült ruggyantaárúgyár r.-t.,

ezelôit Meunier J. N. Reithoffer.
B u d ap e st, VI., A n d rá s sy -ú t  8.
Telefon : 99-47. : : Sürgönyeim : Asbestos, Budapest.

® ®  SZERKESZTŐI ÜZENETEK ©®
Kéziratokat és rajzokat nem küld vissza a szerkesztőség.
A Borsszem Jankó leien számát kedden, iunius 12-én zár

tuk le. — R. E. (Debrecen.) Egyet-kettőt fölhasználtunk. — 
J —ó I—n. Úgy látszik, van némi érzéke hozzá. Az első kísérlet 
még tele van tűzdelve közhelyekkel, de reméljük, kibújik egy
szer a zsákból az eredetiség. — S. S. Nem gondolja, hogy túl
ságosan illatos ez a história? Pedig mi csak nem vagyunk finy- 
nyásak! — fér. Hangulatos, formás s bár nem .újszerű, de köz
vetlen. — Világ. Sose panaszkodjanak, hogy a kormány ren
deleté folytán palotát kell épiteniök. Vass miniszter úr jó
szívű ember és bizonyára hatnál több napot engedélyez 
önöknek a „Világ" fölépítésére. így aztán nem mondhatja 
majd egyetlen konstruktív sem, hogy „hja, hat nap alatt épült 
a Világ, de olyán is az!“ — Wolff Károly. Uraságod nevével 
visszaélve, azt hirdeti valaki nyilvános gyűlésekéin hogy 
Uraságod nem antiszemita. Meddig tűri még jóhírének ezt a 
meghurcolását? Avagy azt várja talán, hogy A Nép és a 
Szózat koppintson a körmére, mint ania meg- és kitért Szabó 
Dezsőnek? — Kontreminör. — Mondja csak csúnya vörös 
ember, nincs véletlenül benne a keze a Hungária műtrágya
gyár és a Just-izzó leégésében? — Kacsa. Jászay-Horváth 
Elemér, a Borsszem Jankó kitűnő poéta-munkatársa szer
kesztésében „Kacsa" címmel humoros és szatirikus hetilap 
indult meg Orosházán. Minden eddigvaló ú. n. vidéki szín
vonalat messze túlszárnyal ez a vidám, ötletes, jókedvtől 
duzzadó ifjú lapkollégánk. Jászay-Horváth művészete, Íz
lése és magyaros eredetisége árad a „Kacsa" hasábjairól. 
Kettős a mi örömünk, hogy ez a lap napvilágot láthatott: 
szellemi irányítójának sikerén kivül jóleső bizonysága annak 
hogy a mai sanyarú gazdasági viszonyok .közt az Alföld 
nagy jnagyar mezővárosa is elbir már ilyen nagy költséggel 
és fáradsággal készülő orgánumot. Sokáig hápogjon vígan az 
orosházai „Kacsa"! — 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

Évek mentek, évek jöttek 
Mindenik vetélkedett!
De jobbat a lysoformnál 
Egyik sem teremthetett.

KÖZGAZDASÁG
A Belvárosi Takarékpénztár r.-t. az alaptőkét 200 millióra emelte

100,000 darab új részvényt kannak a részvényesek 2:1 arányban 1500 koronáért 
és a jog junius 21-ig gyakorolható. ________________ •' ^ ^ S S S

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 jjumiáruház-ban
Szányiel, H a rk fe ld  é s H e ld

V II.t K irá ly -u c c a  39. szám .
Telefon : József 128-21.
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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.

6. egy Sphinx-„BI-OZONE”-készlet (egy üveg szájvíz, 
egy doboz kettős francia fogpor, egy tégely fog
paszta),

7. egy darab P. Márkus Emilia arcápoló szappan.
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 2889. (23.) számában közöit képrejtvény 
helyes megfejtése: Ta]pjg gyászban

A multheti számunkban megjelent talány helyes megiejtését 
9£-an küldték be. Nyertesek: 1. Láng Imre (Cegléd), akinek 
egy nagy doboz „Óceán" cukrozott gyümölcsöt; 2. Held 
Eülöp (Budapest. VI., Lovag-u. 6), akinek tíz üveg Polgári 
Serfőzdéi Tavaszi Sört; 3. Rózsa Dezső (Budapest. VL, 
Szondy-u. 11.. fsz.), akinek egy doboz „Virág"-féle dessertet; 
4. Krausz Sándor (Rákoshegy), akinek egy üveg „Lyso- 
form"-ot; 5. Faragó Béla (Budapest. VII., Dohány-u. 28), 
akinek egy Sphinx-„BI-OZONE"-készletet; 6. Kovács Ella 
(Budapest, VII. Rákóczi-út 18), akinek egy darab P. Márkus 
Emilia-szappant; 7. Ziffer Gyula (Budapest. II., Tölgy fa-u. 16), 
akinek egy doboz „Ovomaltine" tápszert; 8 . Lengyel Sándor 
(Budapest. I., Krisztina-tér 6 ), akinek egy nagy üveg
ZoZó kölni vizet; 9. Bognár Sándor (Keszthely), akinek egy 
fél kiló „Uhu" kávépótlékot; 10. Dombi Antal (Moson, 
Otthon-kávéház), akinek két pár Berson-gumisarkot; 11. Szir
mai Ödönné (Budapest. V., Csáky-ucca 8 ), akinek egy nagy 
palack „RAPIDOL" folyékony fémtisztitó szert küld a kiadó- 
hivatal.

■ W b Ol  k a p h a t ó

RftP IPO L
Mmgyar i&epidol b . U B o d a p u l ,  TÚL, au n £ » > « lM  H .  

T e le fo n  : J ó u e f  ISO—3S.

legjobb toiyékMgr 
liutlUcM r. — VAK»' 
na annyi fém i

Kapható 
minden jobb 

cukorna-

es c se m e ge - 
ke re ske d é s

ben.

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

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

é r f i i n g e K
Joss M. és Löwenstein R.-T. (Oroszlán-védjegyű)

(míg a készlet tart)

X Q a Q  Lukács és Pásztor
W  Budapest, Egyetem-ucca 11

K O R O N A  (Gróf Károlyi - palotával szemben.)

KABATA CSOKOLÁDÉ VALÓDI• ii •
FINOM

GUMMISARKON
ruganyosán, nesztelenül járunk.

Kíméli a magunk és környezetünk idegeit.
Olcsóbb és tartósabb, mint a bőr.

M  ^  / I  é s  zsebórakülönlegességekAntiK or&K székely béla ófásná|’
Wesselényi u. I. (Károly-körút sarok.)

Szakorvosi vérgyógyitó orvosi 
rendelő intézet 

Budapest, VII., Dohány-u. 39. Rend. d. e. Il-I., d. u. 4-7-lg.
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A z  ó v a t o s  m é s z á ro s

Mért nem teszi ki az árakat a kirakatba? Hiszen megbüntetik. 
Majd bolond leszek ! Ha kiteszem, még jobban megbüntetnek.

Családi,
iskolai,
színházi mozit akar?

forduljon

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

ABADIE
valódi fnmcià papír
rilliánsokat,
Székely Emil ékszerüzlete, tëSiïS&SïtÜP'
C ím re  teeaék figye ln i. T e le fo n :  J 6 z se f 105-C"

Kerékpárok gyermekkerékpárok, cso
magszállítók, gummik, al
katrészek legolcsóbban

D p á k  f  á Q y l n  kerékpárraktáré8 gyártás. Budapest, Német- U l U a d U I  U C d  K  L c i b Z I O  u c c a 4 5  Árjegyzék ingyen .Tel. : József 60-94

ARANY
SZŐKE 
HAJ! Van ennél szebb?

A felülmulhatat- A  M  O  I 
lan Hyvarjon-féle f * W  ÍR 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  .700.— 
Főraktár: Budapesten Török József 
gyógyszertár, Király-u. 12. Opera- 
gyógyszertár, VI., Andrássy-út 26. 
Kartschmaroff-drogéria, Rákóczi-út 50 
és Erzsébet-körüt 1 ; Róna-drogéria, 

VIII., József-körút 50.

űvészies képkeretek
Kézimunkák szakszerű keretezése

Váradi Bélánál, Budapest, Andrássy-út 43.

vér- és nemi b«U>

üiiîïalmiîtii I
Rendelés egész nap.

Rékéozi-út 32, I. em. I, a Rókus-kórházzal szevaboa*
A Pesti Lloyd-tarsu at nyomdája, Budapest, Vn Mária Valéria-utca 12. (Nyomdaigazgató MÁRKUS PÁL.)


