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Bulgária forrong.
Belgrád nagy bajt orront; 
Neszei Bukarest is:
Itt a Balkán-pestis!
Ej-haj! Rá mi gondunk?
Azért mi egymásnak rontunk. 
Vagy tűnődünk elmélázva: 
Hadd égjen a szomszéd háza!

Gondtalanság,
A török se józan.
Kátyúba jut Lausanne; 
Vészharangok nyelve 
Kong ott félreverve.
Ej-haj! Rá mi gondunk? 
Nékünk se ingünk, se gombunk. 
Köpünk oda egyszer-másszor: 
Hadd égjen az egész ház-sor!

gondatlanság
Tűzfészkén a Ruhrnak 
Piros lángok gyúlnak.
Belgák, britek, frankok 
Húzzák a harangot 
Ej-haj! Rá mi gondunk? 
Szebben szól a mi kolompunk; 
Az jajgasson, aki káros:
Hadd égjen az egész város.

De ha mindezt Zürich 
Bankjai nem tűrik 
S koronánk lepottyan:
Beh sossz kedvünk szottyan! 
Jaj-hajh! Mit vétettünk?
Hisz éppen semmit se tettünk; 
Mi csak csöndesen pipázunk: 
Mért ég hát le a mi házunk?

(JÁSZ)

Mihaszna András
m. kir. röndér szemlélődései

Van itt ész! Csak 
néha megbicsaklik egy 
kicsinyt, de hát nem 
csuda, mivelhogy aki
nek nincs sütnivalóia. 
az még evvel se dicse- 
ködhetik el. Abba a 
sok fene lazziiába, akit 
a varuta-pekuláncsok- 
ra tartunk, egv kis 
csúfság esött a m. kir. 
tekintéllemen, persze a 
nasszájú téntanvalók 
nagy feneket keríte
nek neki, pejig én már 
csak jobban ösmerem a 
dörgést, ölég sok tisz- 
tösséges embört ugrat

tam be a varuta-pekulációba. ippeg öleget keresött rajtam a 
devizás központ, hát nem lőhet mindég papsajt. A mószerolót 
mög köll fűzetni, igaz. borsos árat adott érte a magos állam, 
de hát nincs üzlet lizikó nélkül, mint ahogy ezt et a sarki Vájsz 
izráélita botos mongya, akinek pejig van annyi esze. mint a 
devizás központosoknak.

Ijjen ez a rongyos pesti nép! Híjába nyomoztam ki a rákos- 
szentmihályi zsiványt. híjába állítom hejre az edényi szabacs- 
cságot. aki mán éccaka is mögvan, ezöknek mán éjjeli edényi 
szabaccság is kevés, aztat akarják, hogy ennek a Kecskeméthy 
Győzőbe ojtott tojásbombás ficsurnak. a Kopinitsnak márul hó
napra a körmire verjek. Nem addig a! Hadd lássa a pudlikum, 
mijjen nehéz észmunkával jár a büntetves kinyomozása, mög 
hogy millen tapéntattal köll dógozni a nagy csirkások körül. 
Mer ha én mindön gazost ecceriben nyakon teremtök, ugyan
csak elkényelmesödik ez a pesti nép, oszt mindönt ránkhagy, 
a holmiját kirakja az uccára. nem vigyáz magára, .mér? mer- 
hogy aszongya. itt a röndér, megótalmaz ű bennünket.

Ezér hát csak lafinérijábul hagytam möglóghi azt a Kopinits 
nevezetű betyárt. Hagy kapjon észbe a pesti nép. hagy lássa, 
mijjen nagy dolog a jogrönd mög az edényi szabaccság. A sok 
varutás zsivány mög jó lössz, ha vigyáz a bűnre, mer láthattva 
ippeg ebbül az esetbül, hogy még az én édös jó eszömet is ki 
lőhet jáccani.

öreg vakom, ne pekulájjon itt a hotel körül az idegöny 
nasságos urak valutájával, mer rögvest kendőn köszörülöm ki 
a 140 millijós csorbát. M. m. r. m. 1.

---- O --

Kedves Borsszem Jankó!
Nagy Emil, az új igazságügyminiszter azt mondta, hogy 

ő az ország ügyvédje.
Nem tudja véletlenül, kedves Jankó, drága ügyvéd volt-e 

ügyvédkorában ez a Nagy Emil? Tisztelettel egy aggódó adó
alany. --------o--------

Destruktív töprengés
— Vájjon a MÁV milyen tarifa mellett utazik a közön

ségre? --------o--------
Baromfi-vész

„ . . .  Az osztrák-magyar autótúraverseny minden tekintet
ben rekorderedménnyel végződött

A Lidón nyaralok
Jun. 1. Véget vetek már a nyaralási gondoknak. Van 300,000 

koronám, az 1500 lira, lemegyek a Lidóra. Elég volt már Sió
fokból! Hol marad a faj védelem, ha elfoglaljuk a zsidók elöl 
a helyet Siófokon? Hadd menjenek ők a Balaton mellé. így 
kívánja ezt az intranzigencia.

Jun. 5. Megvan az útlevél, vizűm stb. Ennek alapján kapom 
a Devizaközponttól az 1500 lírát. Már el is jártain, de még némi 
okmányokat kell becsatolnom. Orvosi bizonyítvány, újraoltási 
bizonyitvány. adóív, választójog igazolása stb. Mindezek után 
megkapom az 1500-at. illetve csak 1425-öt, mert a lira közben 
kissé fölment. Annyi baj legyen! Harminc nap helyett 28 napig 
maradok a Lidón.

Jun. 10. Ma fogadott Tabakovics Dusán, akinek már több 
lírája van, mint az olasz nemzeti banknak. De nem egykönnyen 
adja ám ki! Kértem tőle háromszázezerért lirát, mondta, hogy 
járni jár nekem ezért 1350 lira, de nem adhatja még ide. mert 
nem lehessen tudni, nem spekulatív célokra akarom-e ezt a 
pénzt. Hát majd megvizsgálják, csak foglaljak helyet itt a 
Devizaközpontban.

Jun. 20. Még mindig itt ülök a Devizaközpontban, mert az 
aktám most ment le a referenshez. Borzasztó sok dolog van itt. 
Ma megjelent egy Kopinits nevű fiatalember két csomaggal és 
kért 140 milliót — osztrák koronára átszámítva. Kapott is két 
stráfszekérrel. Kérdeztük tőle, hogy miért kell neki olyan 
ménkű sok osztrák korona. Aszondja „így a két stráfszekér
rel, könnyebben ki tudok menni az országból" — merthogy 
így nem gyanús. Adtak is neki gyorsan, mert nagyon sietett 
szegény. A portás kapott tőle egy talicska borravalót Nagy 
gavallér! Biztosan azt fogja majd mondani a rendőröknek, 
hogy pénz van a két stráfszekéren, azok meg kacagnak egy 
nagyot Mert a rendőrséget nem lehet becsapni. Bár már én 
látnám azt az 1200 lirát, mert annyi jár nekem a 300,000-ért.

Jul. 1. Még mindig a Devizaközpontban ülök, várom a kiuta
lást. Itt nagy szenzáció volt ma. A Federweisz és társa cégnek, 
aki húsz vágón textilárut kapott Svájcból, kiutaltak 150 svájci 
frankot. Állítólag nagy érdemei vannak az öreg Federweisz- 
nek a honmentés terén. Meg is kérdezték tőle. hogy mit akar 
inkább/ kormányfőtanácsosi címet vagy pedig 150 svájci fran
kot. Az öreg ravasz róka azt mondta: „legyen csak meg nekem 
a 150 svájci frankom, a többi aztán könnyen megy". De mi 
lesz már az én 1000 lírámmal?

Jul. 15. Kaptam a Devizaközponttól 14 napi szabadságot, így 
most inból künn sétálok az uccán. Tulajdonképpen iratok be
szerzésére kaptam ezt az uriaubot. Még kell pár irat. A jegyem 
már megvan az olasz határig. A lira a mai jegyzés szerint 
500 korona.

Aug. 1. Megvannak az összes iratok. Még csak egy okmány 
kell a Magyar Labdarugó Szövetségtől — és aztán jön a 400 
lira. Egy hétig eléldegélek belőle a Lidón.

Szept. 1. Kezd már hűvös lenni. Kabátot viszek olaszországi 
útamra. Hogy lirát viszek-e. az még kétséges. ígérik a Deviza
központban. Jár nekem a pénzemért 120 lira.

Okt. 1. A Devizaközpont hivatalos jegyzése: Milano 100.000. 
Első kézből kapom a kurzust, mert itt lakom a Devizaközpont
ban. a-három lira miatt, ami jár nekem a 300.00 magyar ko
ronámért.

Nov. 1. Végre! Megkaptam! Egy teljes lirát mai kurzuson 
a 300,000-ért. Holnap utazom az olas^ határra, mert megvan a 
jegyem. Ott veszek a lirámért egy fügét és visszajövök. Retúr
jegyem van. ^  fügét aztán elhozom a Devizaközpontnak. De 
nem adom oda neki. Csak megmutatom. STELLA
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A  du h a jok

Gömbös. — Nagyon tévedtek, ha azt "hiszitek, hogy ti-rúgtatok le engem innen . . /  Én magam 
szálltam le a székről.

Kedves Borsszem Jankó!
Volna egy egészséges indítványom. Hogy gyorsabban 

menjen Gömbös végleges kiválása az egységes pártból, sokkal 
egyszerűbb lenne, ha az egységes párt lépne ki Gömbös mel
lől. Tessék, uraim, tessék! Tisztelettel egy politikai sztratéga.

Hűvös időben
— Hallja, maga azt Ígérte, hogy a nyáron megadja azt a 

tízezer koronát, amit a télen kölcsönadtam?!
— Jaj, ne haragudjon, de ebben a hűvös időjárásban egé

szen elielejtkeztem róla, hogy nyár van.
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BUDAPESTI HÍRESSÉGEK
XXXV. Dr. BARANSKI GYULA

— Annyi bizonyos, hogy ha Wolff tovább is ilyen szeren
csétlen sakkhúzásokat csinál, én is leszállók a lóról.

Két férj, két feleség
— Éjféli séta a korzón —

(Dr. Lateiner és dr. Középosztály egy dunaparti kávéház
ban pikkolóztak a feleségeikkel. A feleségek fagylaltoztak. 
Élvezés után rövid séta a korzón. Az asszonyok elől. a fér
fiak hátul.)

Amiről az asszonyok beszélnek
— Tudod már, édesem, hol nyaralsz az idén?
=  Még nem határoztam el magamat.
— Csak nem akarsz itthon maradni?
=  Hova gondolsz? Csak még avval nem vagyok tisztában, 

hogy Nápolyba megyünk-e vagy Londonba. Azt hiszem. Ná
poly egy kicsit meleg. Londonban pedig zárva lesznek a szín
házak. És te. szívem?

— Én már megmondtam az uramnak, hogy Párishoz ra
gaszkodom. Szóba jött Svájc is. de én utálom a rideg nagy 
hegyeket. A ruháim már majdnem elkészültek. Tudod, van

egy estélyi ruhám fehér mousseline-ből, mit mondjak?... egy 
álom . . .  Azután egy másik, szürke crêpe Georgette . . .

=  Otthon csináltattad?
— De kérlek!... Szalonban, a legelső szalonban. Te ott

hon dolgoztától?
=  Na hallod! Két szalonban készülnek a ruháim. Az egyik 

crêpe Marocaineből és a negyedik fehér posztó tamburirozva. . .
— Ha tudnád, milyen boldog vagyok, ha az elutazásra 

gondolok. Két hónapig nem lát Budapest.
=  Én úgy tervezem, hogy csak szeptember végén jövök 

haza.
— És a személyzeted?
=  A személyzetet Pesten tartom. Kicsit sokba kerül, de 

legalább vigyáznak a lakásra.
— Én magammal viszem a szobaleányomat. A szakácsnét 

falura küldöm, tudod, beteges és azt akarom, hogy az őszre 
makkegészséges legyen.

=  Nekem nem kell a szobaleány. Az uram beleegyezett, 
hogy egy távoli szegény rokonunk, csinos lányka, velem jöj
jön. Jó hasznát fogom venni.

— Mondd, drágám, kijösz holnap a Zserbóba?
Nem mehetek, kérlek. Rengeteg a dolgom. Az egész 

napot a kalapossal, meg a cipészemmel kell hogy töltsem.
— Kár. mert meghívtalak volna, egyedül hajtatok ki a 

fogatomon.
=  Köszönöm, édesem. Én már lefoglaltam holnapra egy 

autót, egész nap úton leszek a dolgaim miatt.
Amiről ugyanakkor a férfiak beszélnek

— Hát kérlek, ez egyszerűen kibírhatatlan. A feleségem 
tegnap kint járt Nagymaroson és képzeld, egy ronda lukért 
félmilliót volt pofája annak a svábnak elkérni. Szoba, — mit 
szoba! — egy vacak, konyhahasználattal, két és fél hónapra.

— No és mit csinálsz?
— Várom a hausse-t. Ezt csinálom.
=  Nekem van egy falusi rokonom. Kedves ember, szívesen 

!át, csak az a bibi, hogy nincs vendégszobája. De azt mondja, 
a rnosókonyhát át lehet alakítani. . .  vigyünk magunkkal ágyat, 
szekrényt, széket, mindent és akkor csak a kosztot kell fizet
nünk.

— Ezt nevezem szerencsének. És a feleséged? Mit szól 
hozzá?

=  Most már kezd mindenbe belenyugodni. Eleinte bizony 
nehezen ment. . .

— Akárcsak az én feleségemnél.
=  Azt mondta, hogy ha már falura megy, akkor a megtaka

rított pénzen — (úgv-e nem rossz?) nyári kosztümöt csináltat. 
Háziszabónője van, olcsó mulatság, hát megszavaztam

— Az én feleségem a tavalyi ruháját alakíttatja. 0  is meg
szokta már.

=  Csak attól borsódzik a hátam, hogy az egész lakásunk 
üresen marad. Szakácsnét, szobalányt elküldünk. — ki az ördög 
győzné fizetni? Majd magam ta1' ' ok, otthon megfőzöm a 
teámat, valahol egy kiskocsmában ebédelek és este elutazom 
Nagymarosra. Ősszel aztán kezdődik a hai^za új személyzet 
után.

— Akárcsak nálunk. Te, mondd csak. nem lehetne úgy meg
oldani a dolgot, hogy te megtartod a szakácsnédat, — a miénk 
irgalmatlan rosszul főz — én meg a szobaleányunkat. így leg
alább együtt étkezhetnénk és lenne valaki, aki a lakásainkat 
rendben tartja.

=  Pompás gondolat! Még ma megbeszélem az asszonnyal.

§8=
MOLNÁR JENŐ

A POLIT IKA I VURSTLI
edd ig utói n e m é rt lá tv á n y o ssá g a !

WOLFF KAROLY úr
kilép önm agából.

A  v ilá g  le g ru g a lm a sa b b , le g tág ith a -  
tö b b  bő rű  em b eré n e k  c so d á la to s  p rod ukc ió ja .
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Legenda
Megy az elvek nagy vasú ran 
Wolfenaui Károly atya;
Szépen iveit lábas zárán 
Libeg a faitiszta gatya.
Városházi erős vára 
Vetekszik a fellegekkel 
S nem éppen nyájas nyáiára 
Áldást hint egy bikacsekkel
Es amint fő, és amint mén, 
Rettenetére sidóknak.
Égi hangzat szollal, intvén 
Szövegivei eme szóknak:
— Mondám néked. Károly. Károly! 
Végeladás ez a vásár: 
ifi elveket bévásárolj.
Mert közéig a választás már.
S megdöbbenő bölcs szivében 
Wolfenaui Károly atya.
Menten változók színében 
Szárán a fajtiszta gatya:
Jaj. iő az ítélet napi a.
Jaj. ha a sok sidó rávall! . . .  
Ijedtében Hilton csapja 
Erekit eő fúrójával.

Nem vagyok én böszült hadfi. 
Vagyok áitatos. zarándok.'
Kinek szivén harcokat vi 
A jó és a még jobb szándok.
Kell nékem sidó0 Nuná. nem!
Jöjjön aktomba, mint jó juh. —
Szól Sándor Pál: — Ámen. ámen!
Mond Wolff Károly: — Bóruch. bóruch!
S eldobván a bikacseket.
Istenbékét béharangoz 
S Vázsonyinak küld egy csekket 
A néhai Pálffy -bankhoz.
Kaftános és reverendás 
Gyűltek magnum áldomásra: 
így esék meg a legendás 
Wolff — Sándorpálfordulása.

--------o--------  (JAZIG)
a p r ó h ir d e t é s e k  a h ét r ő l

HÁZASULANDÓK! A korona romlá
sara való tekintettel leányom dús hozo- 
™anvát műtrágyába fektettem. Aján
latokat „Valorizált menyásszony“
___________címen kérek.
^  . LENNE HAJLANDÓ likacsos fu- 
szeklimet fmsznált szitával elcserélni?
FÖKORMÁNYTANÁCSOSOKNAK fé
nyes közéleti múltat szállít „Állás-

_______ nélküli publicista". _ _ _ _ _
KEZDŐ MŰVÉSZNŐKNEK fényes ma
gánéleti jövőt szállít „Állásnélküli 

színházi lapszerkesztő44.
---------- o----------

Budapest környékén
A pesti. — Ezért a vacak piszok luk- 

ért fél milliót mert kérni három hónapra?
A sváb. — Uty fan, én fatyok merész 

kérni. — most mutasson mek az úr, hoty 
fan merész mekfizetni !

M it  c s in á l  a  k o r o n a ?

— Mit szól hozzá doktor úr, a korona már hat .
— Ugyan ne mondja!
— De igen, kérem . . .  hat az idegekre.

Villamoson
Kalauz. — Kérek még 40 koronát mert már 120 a jegy ára. 
Utas. — Mi az, maguk már megint emeltek?
Kalauz. — Úgy látszik, uraságod már egy hét óta bliccel, 

hogy eddig nem tudta.

Gyászos eset
Két úr találkozik. Az egyik panaszkodik, hogy az éjjel nem 

tudott aludni, mert egy döglött poloska volt az ágyában.
— Nem értem. S ezért nem tudsz aludni?
— Igen ám. de a kollégái ezrivel jönnek oda kondoleálnL
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Csc/vevesz(i/fisrtíf'vÁHRT) A o ró n

M ,

Estétől reggelig
— Egy fixes fogyasztó rémes álma —

Este 10 óra. Zürich 0*09. Illetékes körök véleménye szerint 
koronánk váratlan áresése egyáltalán nem katasztrofális. A 
zuhanás csupán átmeneti jellegű.

11 óra. 0*08 V«. Hivatalos helyről nyert információ szerint 
koronánk elértéktelenedése csak látszólagos. Csak akkor lát
juk. ha nézzük. Behunyt szemmel nem látható. Valóban meg
nyugtató.

1 óra. 0*07 V*. Semmi baj. Aggodalomra nincsen ok. Illetékes 
körök hamaros változást jósolnak. Türelem.

2 óra. 0-07. Pénzügyi tekintélyek arról biztosítanak, hogy 
koronánk esése csak optikai csalódás. Semmi baj.

3 óra. 0 06. Erős a valószínűség, miszerint koronánk esése 
csak tévedésen alapszik. A zürichi jelentést egyszerűen fölcse
rélték a meteorológiai jelentéssel. Innen az esés. Semmi baj.

4 óra. 0 05 V*. Csak kitartás.
5 óra. 0 05. Semmi baj.
7*6 óra. 0*03. Koronánk javult. Ötöst ilyen gyorsan hár

masra javítani, pláne vizsgák idején, igazán példátlan eset. 
Sőt esett.

6. óra. 0-02. Semmi. Baj.
7 óra. 0 -01. Fölébredtem. DYMI

önálló töprengés
— Vájjon kiütik-e a bolgár sakkjátszmában a paraszt után 

a királyt is? ------- o--------

Egy szem cseresznyéhez, 
gy szál gyufához, 
gy cigaretta-szippantáshoz

szerez Életgondmentesitö r.-t.
■. Kérjen  p ro sp e k tu s t !  ■

Kedves Borsszem Jankó!
Olvasom, hogy a Nemzeti Zenede a tandíjat búzaparitás

ban állapítja meg. Ugyan kérem, nem sokkal stilszerűbb 
lenne a zeneéletben a lisztparitás? Tisztelettel egy Liszt- 
imádó. --------o--------

Kedves Borsszem Jankó!
Mit gondol, vájjon mért csináltatnak mostanában az asszo

nyok olyan hosszú szoknyákat? Szerintem alkalmasint azért, 
hogy végre valahára egyszer ok is emelhessenek.

BORSSZEM JANKÓ A SZÍNHÁZBAN
Égi és földi szerelem

avagy: ellesett dialógus ripacséknál
DICSÖFFY LÓRÁNT. — Imádott angyalkám, csókdosom az 

aranyos bokácskádat. isteni voltál. Vered az összes szub- 
retteket ̂

BÁJKERTI MICI. — Úgy találod, Cunci? Pedig ma nem is 
vagyok diszponálva. Ha egyszer elemembe lesz a lábam, — 
mind megpukkadtok az irigységtől. . .

DICSÖFFY (a ..pukkadtok“ vesén éri. oktatóan. langyosan): 
No, no, drázsám! Ilyen ziccert könnyű eljátszani. Kicsiben mu
tasd meg, milyen nagy vagy. Aki ilyet is elejt, az már csapni
való antitali.

BÁJKERTI. — Halvány gőzöd sincs róla, mennyit adok 
én hozzá a magaméból ehhez a link szerephez!

DICSÖFFY. — Elég, Kati! MegKótvagosodtál a perec-klakk- 
tól. Hijjéba, jól mongya Sekszpír: Ne sutor ultra crepidam!

BÁJKERTI. — Ne add a bankot a francia tudományoddal — 
vizes nyolcas!

DICSÖFFY. — Huh! Cseléd maradjon a dézsa m ellett!...
BÁJKERTI. — Pfuj! Ripacs!
DICSÖFFY (sercint): Kuss! Strapa-karfúvonc! (hók)

a szereti az egyedüllétet
járjon a nyári színházakba.
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Kedves Borsszem Jankó!
Megdöbbenve olvasom, hogy a főváros ülésén Csilléri dok

tor az uccákon terpeszkedő por miatt interpellált és követelte, 
hogy teremtsenek tiszta, pormentes levegőt. Szent isten, hát 
ezt a kis nyétnivalót is el akarják tőlünk venni? Tisztelettel 
Deögh Lőrinc, köztisztviselő.

Súlyos föltételek
— Hallottad, milyen súlyos föltételek melletti párbajozik 

Kovács Bandi Német Pistával?
— Mik a föltételek?
— Először kardpárbaj végkimerülésig, azután pisztolypárbaj 

háromszori. . .  fehérnemüváltással.
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Uborka-szezon

— Azt szokták mondani, szomszédasszony, hogy az uborka- 
szezonban nincs szenzáció. Pedig bizony az idén máskép lesz.

— Aztán miért? 9
— Mert már maganak az uborkának az ára is szenzáció.

--------O--------
A „nagyságák" és a „méltóságák"

Az alábbi sorokat kaptuk:
Kedves Borsszem Jankó! Egyszerű, közönséges nagyságos 

asszony vagyok. Nagysága, illetőleg naccsága. Hosszú időn 
keresztül sok keserűséget okozott nekem, hogy a nagyságák 
soiaiban olyan — hogy is mondjam? — nem kívánatos elemek 
vannak, akik miatt röstelkednünk kellett nekünk, lateiner-nagv'- 
ságáknak. Hála isten, ez a rossz érzésem kezd elmúlni. Olvasva 
ugyanis a kormányfőtanácsosi és egyéb méltóságos címmel 
járó konjunktúra-kitüntetéseket, valósággal íöllélegzünk mi 
nagyságák. Ha így megy tovább, egészen megtisztulnak a mi 
soraink és újra dísz és méltóság lesz — nagyságának lenni. 
Aki nem való nagyságának — méltósága lesz. Sok-sok forró 
köszönettel adózunk ezért a nagytakarításért mi, csöndes, szelíd 
lateiner-nagyságák a mélyen tisztelt kormánynak. Haladjon 
bátran a megkezdett úton és ne engedje magát terrorizálhatni! 
Hadd hulljon a nagyságák férgese! Tisztelettel egy nagy
sága. —

Egy nyaraló asszony levele
Kedves uracskám!

Tudatlak, hogy megérkeztem Balatonprütykösfenére. Mond
hatom, nagyon rendes és szolid hely. nagy' por van és a tehe
nek is belejárnak fürödni a fürdőközönséggel együtt a fürdőbe. 
Nagyon szép, kövér tehenek, de a fürdő asszonyok között még 
szebbek vannak. Egyben tévedtél, kedves férjecském, amikor 
azt gondoltad, hogy itt olyan nagy olcsóság uralkodik azért, 
mert a lakás csak kétszázezerbe került. Emlékszem, fiacskám, 
mikor fölvetted a lakást, még azt mondtad:

— Gyermekem, ez a falucska nagyon egyszerű kis hely. 
nem egy flanc Siófok, ahol minden félórában más ruhába kell 
öltöznöd, itt akár hálórékliben sétálhatsz a korzón és nem kell 
magassarkú cipő, megteszi a papucs is. A szabad és hamisítat
lan természet lakozik itt és ezek az egyszerű kisgazda-emberek 
nem értenek még ahhoz az istentelen zsaroláshoz, amely már a 
látogatott fürdőhelyek gazdáit annyira megmételyezte. Itt szaba
don terem a gyümölcs a fán és a csirkék számlálatlanul szalad
gálnak a baromfiudvarokban. Nagy kert van. amely szelíd 
enyhet nyújt a tikkasztó melegekben s a természet szépségét 
ingyen ajándékozza mindenkinek.

Noshát fentebbi dolgokban hatalmasan tévedtél, mert bár 
gazdánk nagyon jóravaló ember, egy hibája van. hogy mindent 
fölszámít. Mellékelt költségjegyzék egy heti nyaralásomról meg 
fog győzni téged arról, hogy ami a szipolyozást illeti, előkelő

fürdőhelyeink tanulhatnak ettől a kis porfészektől, ahol még a 
levegőt is megfizettetik az emberrel.

SZÁMLA
fílau Jónás feredővéndög uraságnak 

A pállaudvartul a húzómig hozta a Jóska gyerök a
pakkot, ezér a Jóska gyeröknek e pár cipő . . .  30 ezör 

Mikor gyűlt a nasságos asszon, megmosdott, két 
vödör kútvíz, a kút kikövedzésével együtt . . .  20 

1 liter tej föllel együtt, tehéntartási kőcséggel együtt 50 „
5 tojásból rántottam, a zegyik tojás anyja megdöglött 20 „
A Pityu urikölyök megbámúta a csöpp malacot, amitül

az másnap kórságba csőit és főfordútt . . . .  30 „
1 pár csirke, amelyik betög vót, kúrálási kőcséggel

e g y ü t t ...................................................................... 40 „
A Pityu kölyök kűvel levert egy ómát a fárul, oszt a 

a kútba esött (nem a gyerök, az óma) kútjavitási
kőcséggel..................................................................30 „

A Pityu kölyök egy szöm csörösznyére lépött a
kertbe, én se lopom a gyümölcsöt, azt ápolni köll 10 „

A nasságos asszon megsimogatta a Borcsa tehenet,
tehéntartási k ő c s é g .................................................. 30 „

A kertben a nagy dijófa árnyéka ápolással . . . .  10 „
Harapnivaló 7 n a p r a ....................... ...........................1 millió

Az összvesen 1 millió 2 száz 60 van ezör
Mint láthatod, gazdánk szipolyozási szemérmetlenség dolgá

ban bárkivel felveheti a versenyt. Mikor először nem akartam 
kifizetni a számlát, azt mondta, akkor jőijek a bíróhoz, de az 
úgyis az ő pártján van, mert minden számlában felerészes.

Kedves férjecském, tegnap, mikor az ökör véletlenül bejött 
a szobánkba, rád gondoltam, hogy még sem kellett volna ide
jönnünk. És tudatlak, hogy Pityu egy hét alatt két kilót fogyott, 
mert az ételt mindig ebéd után kiadja, mert itt minden ehetet
len. A kútvíz rossz, mert a gazda lánya múlt héten beleugrott 
és még nem húzták ki, mert előbb kötelet kellene venni, de — 
azt mondják — nincs rá pénzük. Ölel szerető nejed.

CARÁMY

Basznált ön már
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j j t e t i  S t a t e s  o C t n e í  & # 4 |

Az a nászajándék!
oldalági rokonomat nemrég jóvátehetetlen baleset 

eite. Oly szerencsétlenül ütközött össze egy hölggyel, hogy 
agyrázkódást kapott és ilyetén beszámíthatatlan állapotában 
megkérte onagysaga kezét. Nevezett oldalrokonom esküvői 
gyászszertartása holnapután lesz s én lótok a városban, hogy 
valami büdzsémnek irgalmas nászajándékot vásároljak. Egy 
Friedrich... izé: Schőberl-rendszerű „nappal csillár, éjjel fog- 
piszkálóu vételétől el kellett állnom. Sebaj, akkor hát veszek 
egv éjjeliszekrény-lámpát, de gyönyörletes kivitelűt, ahhoz lesz 
talán elég zsebtehetségem. Ez a terv roppant tetszett nekem 
és olyan éjjelilámpa-lázzal állapodtam meg egy műremekben, 
hogy még! Balga reményeim ormáról csúnyán lecsúsztam. Nem

tudtam megfizetni. Egy hatlövetű békecsibuk. Kuna P. irodalmi 
szókincse, egy Bogya-féle 14 karátos aranyköpés is szemembe 
ötlött, de mind-mind megfizethetetlenül drága.

Üres kézzel rohantam tegnap haza.
Egyszer csak benyitott egy boy a vőlegény levelével.
„Ne haragudj, hogy a héten neked kölcsönzött nyolcezret 

visszakérem, de most minden pénzre szükségem van/ 4
Boldogan válaszoltam:
, Kedves rokon! őszintén szólva, a pénzt azért kértem köl

csön tőled, hogy nászajándékot vehessek nektek. Kérésedre 
\isszaadom. Ezt szokásom ellenére teszem. Kivételes eset! Es 
kell-e ennél kellemesebb nászajándék tőlem, minthogy vissza
adom, istenbizony visszaadom/ 4 * (céna)



....... — 11 1

10. oldal BORSSZEM JANKÓ 25. szám

C S O D A B O G A R

Ez oszt’ a reklám!
„A Wesselényi-Mozgóban az idény legjobb filmszkeccse 

Sátán kisasszony, énekes, táncos, bohózatos filmszkeccs, 3 sz:n- 
padi és 2 filmrészben. Ezt megelőzi: Nobody, a detektív király, 
szenzációs kalandorkép 12 fölvonásban. Mindenki hozzon egy 
kis vánkost magával, mert egyfolytában három órát -kell fe
szült figyelemmel ü ln ie"------- v--------

Kofával kezdj ki!
— Hát van bőr a maguk képén, hogy egy kiló cseresznyéért, 

amit ingyen ad az Úristen, ezer koronát követelnek? Az én 
uram tanár, az nem lopta a pénzét.

— Miért, a nagysága férje talán nem ingyen kapta az eszit
az Úristentől? . . .  --------o--------

A bohém meg az orvos
Két hétig járt gyógykezelésre a bohém az orvoshoz. Mikor 

a végére értek, a páciens kellő ünnepélyességgel így szólt:
— Most pedig, kedves doktor úr. következnék az anyagi 

kérdés. . .
A doktor szabódott:
— De hova gondol, drága mester? Öntől csak nem fogadok 

el honoráriumot?
— Szó sincs róla! — felelt a bohém. — Csak éppen ezer 

koronát szeretnék kölcsönkérni, kedves jó doktorkám.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK
Kéziratokat és rajzokat nem küld vissza a szerkesztőség.
A Borsszem Jankó jelen számát kedden, junius 19-én zártuk 

le, — P. L. (Vésztő,) Teljes reverendával a hü „veterán*4 
iránt, elismerjük, hogy az ő kitalálása volt a szellemesebb. 
Persze a nagyközönség a kényelmes oldaláról fogta föl s nem 
lévén elmésebb megfejtés, a százpercentes többségnek lett 
igaza. Hiába, csak jó a „vén kujon44 a háznál, már mint a 
kaszinónál. Udv! — G—s Gy—a. Sajnos, a politikusnak akkor

van a legkevesebb követője, amikor otthagyja a húsosfazekat. 
— Besúgó. Nekünk bátran besúghatja, ki követte el a héten a 
legrosszabb viccet. Mi nem áruljuk el; egyszerűen ki sem 
adjuk. — Devizaközpont. Nekünk nem utalna ki, — ha nem 
is mindjárt 140 milliót, de néhány milliócskát? Higyje meg, 
sokkal hasznosabb célra használnánk föl, mint a rendőrségi 
besúgók. Teszem azt: pályadíjat tűznénk ki belőle annak, aki 
kitalálja, mire jó beugratni becsületes embereket valuta
üzérkedésbe. — „Méltóságos úr.“ Téved. A Borsszem Jankó
nak nem kell annyit fizetni. Mi egyáltalán nem fogadunk el 
egyetlen valorizált magyar koronát sem. Viszont a címek osz
togatásában bőkezűek vagyunk. — Balaton. Hogy .mit hasz
náljon nyári fagyás ellen? Férjen a bőrébe, maradjon a városi 
lakásában és vigasztalódjék a Magyar-Német-Bank részvé
nyeivel. — Eckhardt Tibor. Miért nem méltóztatik diktálni a 
sajtónak az iramot? Most sokkal könnyebb lenne. Lám, a 
szélsőjobb és a szélsőbal egyformán paríroz Bethlennek. S 
ha jól emlékszünk, uraságod sajtófőnöksége idején is Bethlen 
volt a miniszterelnök. — S. S. Legyen szerencsénk! — Jogász. 
Dr. Gaár Vilmos és dr. Gyomai Zsigmond „Jogállammának 
valorizációs füzete most jelent meg harmadik kiadásban. 
Magyar folyóirat ilyen karriért még nem csinált. Ebben az 
elvadult, hajszás, spekuláns világban jól esik egyszer ko
moly tudományos munka sikeréről is hallani. — Több tevéi
ről 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.

Modern szemüvegek
B A R N A  A N D O R
m ű h e lyé b e n  VII., Iz a b e lla -u tc a  11.

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

látszerspecialista
Postai szétküldés naponta.

KÖZGAZDASÁG
A Lloyd Bank R észvénytársaság 

alaptőkeem elése. A Lloyd Bank Rész
vénytársaság igazgatósága f. hó 11-én 
tartott ülésén elhatározta, miszerint a 
lulius 3-ára egybehívandó rendkívüli 
közgyűlésnek javasolni fogja, hogy az 
intézet 500 millió korona alaptőkéje 
egymiliiárd koronára emeltessék föl.

ANeuschlosz-Lichtig Repülőgép
gyár és Faipari R -T. junius 11-en

tartott közgyűlésén elhatározta, hogy 
az 1922. évre 10 százalék, azaz dara
bonként 20 korona osztalékot fizet és 
hogy a társaság alaptőkéjét 127.500,000 
koronáról 637,500 darab új részvény 
kibocsátása által 255 millió koronára 
emeli föl. Az összes részvények az 
eddigi részvényeseknek ajánltatnak föl 
1 :1 arányban darabonként 800 korona 
átvételi ár ellenében.

BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS 

SZENT GELLERT GYÓGYFÜRDŐJE ÉS SZÁLLÓJA

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

A „Szent Gellért“ kolopi rádiumos gyógyiszap szétküldése.

gyógyít u  A D M  A T \ 7 1 7  telefon: j. 112-59
ÜDÍT i l  AKF1A  1 V 1L GELLÉRTRAKPARTI
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Képrejtvény

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

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

2.

3.

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

egy üveg „Lysoform",

4* egy nagy doboz „Óceán" 
cukrozott gyümölcs.

5. egy doboz

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

7. egy darab P. Márkus Emilia arcápoló szappan.

C U K O R K A -  É S  C S O K O L A D É -A R Ú G Y A 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. —

Fé r f i i n g e k
angol ragé és french 2 gallérral

Joss M. és Löwenstein R.-T. (Oroszlán-védjegyű)
(míg a készlet tart)

Lukács és Pásztor
Budapest, Egyetem-ucca 11
(Gróf Károlyi-palotával szemben.)

8930
K O R O N A

Antik órák
és zsebórakülönlegességek 
S Z É K E L Y  B É L A  órásnál, 
Wesselényi-U I. (Károly-körát tarok.)

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 2890. (24.) számában közölt képrejtvény 
helyes megfejtése:

Kutya van a kertben
A multheti számunkban megjelent talány helyes megfejtését 

89-en küldték be. Nyertesek: 1. Csillag Ede (Budapest, I., 
Mészáros-u. 44), akinek egy nagy doboz „Óceán44 cukrozott 
gyümölcsöt; 2. Halász Ármin, tanár (Budapest. VI., Eötvös- 
ucca 42), akinek tíz üveg Polgári Serfőzdéi Tavaszi 
sört; 3. Horváth Gézáné (Budapest, V., Lipót-körút 13), aki
nek egy doboz „Virág“-féle dessertet; 4. Kelemen Sándor 
(Mezőberény), akinek egy üveg „Lysoform44-ot; 5. Damsa 
Valér (Budapest, X., Hölgy-u. 40, fsz. 10), akinek egy doboz 
„Ovomaltine“ tápszert; 6. Molnár Annuska (Budapest, I-, 
Koronaőr-u. 12), akinek egy Sphinx-„BI-OZONE**-készletet; 
7. Vass Miksa (Budapest, V.. Lipót-körút 26), akinek egy 
darab P. Márkus Emilia-szappant; 8. Vezér Emy (Újpest. 
Arpád-ucca 64), akinek egy nagy üveg ZoZó kölni vizet; 
9. Breuer Miksáné (Budapest, IV., Régiposta-u. 1), akinek 
egy fél kiló „Uhu4* kávépótlékot; 10. Kleirí Erzsébet (Buda
pest, X., Vaspálya-u. 6, 1. 6 ), akinek két pár Berson-gumi- 
sarkot; 11. Schxvach Lázámé (Budapest, VI., Király-u. 80), 
akmek egy nagy palack „RAPIDOL*4 folyékony fémtisztitó 
szert küld a kiadóhivatal.

KABATA CSOKOLÁDÉ VALÓDI
flNOM

V ise ljü n k  PALM A SARKOT!
M egtakarítju k  ve le  a c ipö jav itást 
é s k ím é ljük  idege in ke t.

E zü st evökészÍQtek
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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 Qumiáruház-ban
Szányiel, H a rk fe ld  é s H e ld

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

Családi, 
iskolai, 
színházi

fo r d u ljo n

Hatschek és Farkashoz

mozit akar?
IV., Budapest, Károly-Körut 26. szám

ABADIE
v a ló d i fmnciá papír

M
• ■ ■ ■ e a e a e e a a ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ « ■■■> • ■■• > *

űvészies képkeretek j
Kézimunkák szakszerű keretezése

Váradi Bélánál. Budapest, Andrássy-út 43.
a a a a a a *  e a a a a M a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a s a a a a a a

Kerékpárok CSO-gyermekkerékpárok, 
magszállitók, gummik, al
katrészek leg o lcsó b b an

H i r t c a r i i  r i A Ó l r  I  ó c 'z l r h  kerékpárraktár és gyártás. Budapest, Német- U l U b d U l  U t a h  L^claZ. 1U  ucca 45. Árjegyzék ingyen. Tel. : József 60-94

Brilliánsokat, I
Székely Emil ékszerüzlete, S ^ î l ï f t £ S 4,JS:iJ.,î
C ím re  te ssé k  figye ln i. T e le fo n :  J ó z se f 105-3 r

R a t io
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Ugoictöbb m ú l!
» J
híres régi évfolyamai 
megrendelhetők akiadó
hivatalban és a Kultúra 
könyvkereskedésében, 
Budapest, VI., Teréz- 

körut 5. szám.
Az 1916. évf. 2500 kor.
. 1917. . 2500 .
. 1918. . 2500 .
. 1919. . 2500 .

1920. . 2500 ,
1921. , 2500 .

rt wér- és nemi

[zin sálnnáiTTttt I
Rendelés egész nap.

áikoozi-út 32, I. em. I, a Rókua-kórházzal tzemb
Pesti Llovd-tarsulat nyomdája. Budapest, Mária Vaiéna-utca 12. (Nyomdaigasgeté MÁRKUS PÁLJ

ú


