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Siralmas ének az tributumokrul BUDAPESTI HÍRESSÉGEK
M üst un emlékezem siralmas dolgokrul.
Népekre kirovott nagy tributumokrul.
Finántzi hartzokrul. kegyetlen sartzokrul.
Fiizetségben megnyúlt adózó artzokrul.

Fökintstdrnoksdgtul akkoriban váló- 
Félben valu-éppen Tibiscus de Kalló.
Portióknak préssét igen uzováló.
Egyébben er költ si alapokon álló.
Azidét t a kint stúr teli ürességgel 
Vala. kezeltetvén nem kis ügyességgel:
Miokból Tibiscus telies dühösséggel
Szólta: — Ha én bukom, hát más is essék el

S tsavaros eszével kihindálta nyomban:
Nagy tributio köli kis birodalomban:
Vágynak itt még pénzek, monéták halomban 
Mik szükségesek a státushatalomban.

Ott az kalmároknak sok megrakott hótok.
Akait kézmivesek s egyéb drótostótok.
Az pénzváltóknak is van fizetni módok:
Ezek állapott.ván szikrát sem aggódok.

Továbbat ott a sok diplomát ils zsellér:
Fiscalis. procator. medicus. indzsellér.
Paedagogus. pallér, bellér s más himpellér.
Kikbűl kital tallér telik, kitül fillér.

Portiotól szüzén tsupán egy váll marad:
Azki maga földién búval szánt-vet. arat.
Mert ezeknél kints nints. tsakis jóakarat.
Nem is tributál ez aranyat, tsak sarat.

Tibiscus de Kálló ily kép pen fungála.
Adózó plánumot ekkép kifundála.
Sokat a kapuira, semmit a bundára:
Nagyobb finántz-zseni sose*termett nála.

S eme plánum-sariak hogy sudárba szöktek. 
Keresztyének, sidók egy meiibül köhögtek.
Utolsó monéták hattyúdalt zörögtek.
Tsakis a kisgazdák markukba röhögtek.

Meghala Tibiscus. de széliemé éle.
Még soká borotvált metsző elme-éle.
Nevétől évekig kisgyermek is féle.
Lucifer iátszódiék portziósdit véle!

Thomas Litter at us de Jazoxv------- T •--------
Indiszkrét kérdés— Vájjon nem a népszövetségi delegáció kivánia-e a pénzügyi szanálás sikere érdekében, hogy a pénzügyminiszteri széket ne töltsék be? ------ —o

Kedves Borsszem Jankó!Müven ió. hogy a keserüvíz nem amatőr-hajtő. hanem hivatásos. Máskülönben tőle is biztosan megvonnák a haftási enge- 
déryt. Tisztelettel Tota Liza.

LX Dr. ZAMBRA ALAJO S, az olasz nyelv tanára az egyetemen

— És még azt mondják: nincs egyetértés ebben az országban. Dehogy is nincsen! Én arról győződtem meg, hogy minden magyar egyetért az olasz kultúra szeretetében.
--------------c --------------

A praktikus görögök— Mondd csak. kérlek, mért van olyan megtanul hatatlanul hosszú nevük a görög miniszterelnököknek?— Ezf sem tudod?. . .  Mert amire kimondják, már úgyismegbuktak. * -------- ----------
Az angorai tőzsdérőlMa viharos volt a forgalom. Több papir jegyzését föl kellett függeszteni. Egyeseket töröltek, közöttük a fa-papirok piacán a Kalifát. Ezzel szemben Musztaía iránt óriási vo’t az érdeklődés1

Kedves Borsszem Jankó!Végre olyan igazságügyminisztert kaptunk, aki azt hozza, amit várunk tőle. Az eddigiek minket biztosítottak a jogrendről. de Pesthy Pá! tudja mit kapál és ő a jogrendet biztosítja. Tisztelettel egy igazságügyér.

— Vájjon a, MÁV szanálásához is a strákoschi rendező- pályaudvaron át visz az út?

önálló töprengésVaiion mikor mondhatjuk végre a kölcsönről, hogv: !e van tárgya1 va? -------- o---------
Változatok a zsé-hűron„Quod ferrum non sanat, arsenicus sanat et quod arsenic us non sanat ignis sanat*' — vallotta a középkori gilisztahaitók tudománya. De a közelmúltban a mi kisgazdáink is valahogy hasonlóan vélekedtek. ..Akin nem segit a bába. azon a javas- asszony segit és akin a javasasszony sem segit. azon már csak a falu zsidója segíthet. . . “ Ennek mintájára: Amit Kállav nem szanál, azt Bethlen szanálja és amit Bethlen nem szanál, azt u ..destruktív44 Mr. Strakosch szanália.

— Vájjon én sem értek annyit a gyakorlati pénzügyekhez, hogy a pénzügyminiszterséget nyugodtan vállalhatnám?



12. szám BORSSZEM JANKÓ 3. oldal

Apró versek
Szerelem

Szép tájon át száll dús patak,
Majd hakszavú, majd zuhatag.
Most álmodoz, most tép, dagaszt.
Visz rózsaszált, vagy néha gazt.
Hol elapad, hol vize nagy,
Végül befagy.

Gombozás
Gombok vagyunk a Sors kezében: 
Egyik réz másika aranyból.
Játszik velünk kedvére szépen,
Mig megtörténik a karomból.
S mikor nyer: egykedvűn söpör be 
Zsebébe, a sötét gödörbe.

SZAM O LÁN YI GYULA

A mi uccánk— Hallotta, hogy a kénvszerkölcsön sikerének örömére a tanács átkeresztel egy fővárosi uccát?— Ne mondial Melyiket?— A Köztelek-uccát.— No és mi lesz az új neve?— Levetkőztelek- ucca
A furcsa város

Huszonhét évig csak futottam 
S egy furcsa városba jutottam.
Oh. furcsa város! Csupa ablak! 
Mindenütt asszonyok kacagnak.
Párkányán fényes ablakoknak 
Üde virágok mosolyognak.
Erő gyümölcsök szaga árad — 
Nagy Isten, szálam maid kiszárad!
Oh. mennyi csoda! mennyi álom! 
De iái. a kaput nem találom.
Szomjas kezem hiába rázom. 
Nincsen sehol kapu a házon.
Nincsen kapu. hol beszalad iák. 
Csak csupa ablak, magas ablak.
Az örömhöz még nem jutottam. 
Csak huszonhét évig futottam.

BRÓD Y LÁSZLÓ

A  „ H u n g á r i á " - b a n

Sír H. Strakosch. — Szolgálhatok kölcsönnel, vasúttal, hajóval, mindenféle hasznos szerszámmal?Bethlen, chef. — Sose fárassza magát velük. Ezek nem vásárolnak, ezek csak viccelni szoktak. ,
Sanyaró Vendel nyögéseiA takarékkorona se iobb a Deákné vásznánál. Ha pedig nem jobb, akkor éppen annyi. Azt kérdezem tehát ez aktoon : lehet-e belőle inget csiná tatni?Mikor azt mondták, hogy egy millió korona lesz a havi fizetésem. mindjárt tudtam, hogy mit ér ma egymillió korona.

»Most iut eszembe! Nekem is el keliett volna mennem a Nép- szövetség deiegátusaihoz. Francián és angolul ugyan én sem tudok, de nyugodtan rábízhattam volna magam a gyomromra. Az ékesszólóan beszélt volna helyettem.-------- o--------
Az „átértékelt44 dióhéj

Kedves Borsszem Jankó! A* bíróság előtt egy pékmester áll vádlottként. A tárgyalás befejeztével védőbeszédbe fog és nagyon hosszúra nyúitia a tésztát. Az é’nök figyelmezteti:— Rövidebben, rövidebben!. . .A vádlóit rendületlenül folytatja, elkalandozik, végre az elnök rászól:—  Úgy látszik, nem értett meg. Hát majd világosabban fejezem ktinagam. Mondja el zsemlyehéjban a védelmét.

A kisilstöket is? . . .Az a hír járja, hogy minden kisüstöt órával szerelnek föl. Véleményünk szerint a kisgazdák jobb szeretnék, ha fordítva hoznák be a reformot, vagyis: minden órát kisüsttel szerelnének föl.
s. o. s.

Es o szózat a Népszövetség itt időző pénzügyi szakértőihez!

Ha kié zközlik. hogy pénzügyi fölvilágositások adása céljából meg- 
jelenh t*k Önöknél audiencián, szívesen belenyugszom , hogy rendezzék 
tartozásaimat. Tisztelettel

Tözsdés Manó,
a Markó-uccai fogház bennlakója

Majd meglátják!A kényszerkölcsönre e őlegét kellett fizetni, a házbérre pótlékot. Zseniális gondviselőinktől kitelik, hogy változatosság kedvéért áprilisban majd pótlékot fizettetnek a kényszerköícsönre és előleget a házbérre.
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Spóroljunk a hellyel 1 —vagy : a legcélszerűbb parlamenti tudósításIdőjárás Események
Szélcsend Földreform. Kuna bácsi horkol, Kéthly Anna horgol.

Mérsékelt szél
Mentelmi ügyek. Lapbetiltás. Napidíj. Qajok, zsidók és zsidóbérencek erősen mozognak. Rassay, Pikler, Csontos közbedumál.

Élénk szél Drágaság. Peidl londoni útja. Személyes ügyek. Kuna éber, Rupert héber.
Vihar

Az egységes párt születésének titka. Vanczá- kot kiadják testvérei. Friedrich háromszínűen mosolyog. Bethlen jelen. Fák kidőlnek, kormány nem.
Orkán

Eskütt és Zákány à la Györki. Nagy Ernőt kieszter- galyozzák. Kijárást megnehezítik. Minden inog és recseg. A kormány erősebb, mint volt.
BORSSZEM JANKÓ A SZÍNHÁZBAN

A Frou-Frou és Molnár Ferenc fordítása
A Magyar Színházban álra adják 
Meilhac s Halév y szén darabját:
A Frou-Frout.
Senkisem mondja maid rá.
Hogy: rút-rút.
Már csak azért sem.
— S  ez a dolog nyitja —
Mert Molnár Ferenc Darvas Lili 
Hasznára fordítja.

Csillagászati csoda a NemzetibenA Nemzeti Színház Zilahv Lajos parasztvígiátékát mutatta bt ezen a héten. Meteorológusok csillagászati csodaként tárgyadják. hogy most Budapesten egymást követő estéken „Süt a napu. — o—
Az új jellemszinész— Na, hogy ez a Lukács Pál milyen nagyszerű volt a Potemkin szerepében! igazán, alig tudom jellemezni.— Ne is jellemezd. Bízd azt rája. Mast már az ő szakmájába vág az ilyesmi. — o—

Rátkai autója
Rátkai Márton, a Királv-szfnnház nagyszerű komikusa nemrég automobilt vett. Kollégái közül néhánvan irigyelték ezért s hogy fájdalmukat egy kissé enyhítse, bevallotta a napokban, hogy nem is egészen az övé a drága kocsi, hanem társa van hozzá. Még pedig egy konkurrens szinház konkurrens komikusa. Az egyik színész elképpedve kérdezte:— No és hogyan osztoztok raita. Marcikám?— Egyszerűen — felelte a művész. — Az envém az autó. az övé a szag.

Helyáremelés utánA budapesti színházak helyárait újabb huszonöt százalékkal emelték. A inai drágaság mellett nem is olyan meglepő. Most már csak az van hátra, hogy a színpadi művek színvonalát is hasonló arányban emeljék. De ahogy mi a színházak művészeti politikáját ismerjük, biztosra vesszük, hogy az emelést ezután is a széplábú primadonnákra bízzák.— o----
Fekete és SchwartzMr. Young dr.. a néger orvos, aki a „Felkér és fekete“ című vígjátékban szerepel, rendelőt nyit Budapesten s e célból egy 

Schwartz nevű orvossal társult. Most már az a kérdés, hogv a társas cégben melyik a fehér és melyik a — schwartz?
Tökéletesítsük a pótlakbér-rendeletet !Hasztalan öítögetik ránk u rvelvüket ellenségeink, mégis nagy lépésekkel megyünk e'öre. Haladunk, haladunk. Azelőtt például egy negyedévben elég volt egy negyed, most már kétszer van egy negyed egy negyedben. Csakhogy persze még nem tökéletes ez a pótházbérfizetés (mert hiszen erről van szó). A korona egy negyedben nemcsak kétszer esik. Mennyivel jobb lenne a rendelet, ha megengedné, hogv a háziurak a zürichi nyitáskor, dében szedhetnének házbért és este. a zárlatkor megint. Ilyenkor a kapukat is ők csukhatnák. Jobban kiismernék a lakók anyagi helyzetét. A háziúr mást sem tenne, még enni sem érne rá, a szegény, csak kiállna a kiskapujába és szedné a pótházbéreket. A lakók meg úgy el volnának foglalva a házbérfizetéssel, hogy' még a lakásukba sem mehetnének. Meg lenne oldva a lakáshiány is.Az érem másik oldala az lehetne, hogv egyszer a korona javulni is fog. Akkor majd a lakókra virrad. A szerencsétlen háziúr egyebet sem tenne egész nap, mint fizetné vissza a pótlakbéreket. Végül is úgy az epéiére megy a visszafizetés, hogy egy szép napon majd így szól a lakójához:— A inénkü fizessen magának azért, mert itt lakik! Inkább legyen a magáé ez az egész ház!És így a lakóra fog esni az egész ház. Nem úgy. mint most. mikor csak az történik (s ez is csak némely házban), hogv a lakóra csak a ház egy része esik. például a lépcsőház vagy a vakolat.Hát eztán ez mindig így Jesz? kérdezhetné váaki. Bizony, mondom, csak annyiban lesz változás, hogv mire a pódakbér- rendelet idefejlődik, addig Vass József prépost úrból címzetes érsek is lehet. M ÁRCIUS

Gyertek haza emigránsok,
fecskék, gólyák!
Itt a ta v a s z ,

t minden jómadár hazajöhet.: ügyészség kijelentése szerint a vádirat szárnyasokra nem vonatkozik.
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F e l h í v j u k  a  s* .e  
n ő k é t  t & o q y  
n e k  m odetfrreki
Q ç ^ T H à g y â r  <9 f , 
31 d o z i o n a  
S z e n t  z s á i / * 3 & .

Mihaszna András
m. kir. röndér szemlélődéseiVan itt ész! Még pedig takarék- koronába is annyi, hogy szinte kis- kőccsönt f óla mosathatnék belülre Máié Mátyás öreg kamerádomnak — kényszer nélkül is. Az is igaz. hogy én mindétig takarékoskodtam a ni. kir. észvel, nem pazallottam csip-csup baka teli szélháimzásokra. oszt csak akkó vöttem belük egy kis forgó tökét, ha valami onszágraszólló büntet tivességnek a gazossai akartak rajta túliárni. Csakhogy most másállapotba van a koncolibációs magos politika, nem úgy. mint hajdan. — és a m. kir. röndéri tapéntíatnak stlatégijádzani kö81 egy kicsit a m. kir. észvel. nehogy ott lűiiön bakot, ahun azt a ma* gossabb szömérdek nem tanáji^ kévánatosnak.Oszt még teteiibe mög is fenyögettek engöm. mög a tekén* tetős Bubus vizsgálóbíró urat névtelen leveledzők, hogy aszongya: „ha el meritek Ítélni a Máificsúr bandáját ártatlanul, hát magatok mögött töszitek be a zajtóf.44 No még illet! Ehhő pofa kő! De úgy láccik. van is. csak nem láthatom mög a sütetbe búi kálók ábrázattyát. Mög is válaszoltam mind a 101 

ízmelygö fies úrnak — átrec nélkül —. hogy ha van bennük annyi jassz kurázsi, mint a ligeti csibészükbe, hát tojjak elém a fizimiskáiukat. oszt jelentközzenek illendően: ..Andris bácsi, mink vagyunk a névtdenök!44 Hát úgy fültövön annektá'om ükét. hogy arrú kántálnának nagykorúságuk napiáig.De azt előre kijelentőm, hogy ne tolakoggvatok! Ráértök a gyüvő hétön is. Mert ezön a hétön spermanenciába vagyok a fölkapitány sági hírős íolosón. oszt vigyázok a tekéntetös kapitány urakra, akik zárt altok mögött tárgyalnak, hogy meg ne rohanja ükét a sok koronarontó, varutasíber, csempész mög sikkajtó. akiket alig tudunk visszatartani karhatalomma1 a szabadlábukról. mer mind elsőnek akar ielentközni. hogy hamarább leülhesse azt a kis kihágást. Hát mán itt is sorba állnak!

Van olyan, akire tán a gyüvő hétön kerül a sor. El is küdtem rögvest melegebb vidékre. A kapukba mög kitöttem a mög- boldogult* „M Ö G T E L T 4-táblát, akit a villamosokrul kőccsönöz- tem ki. Mer úgybizon! az öszves zárkákba most betegtivökcsücsültek. Igazis. nekik több jussuk van hozzá, mer félig- meddig itthon is vénának. Eleinte alig értöttem mög. hogy miféle fene újfajta gazosok azok a belügyi nyomozók? Hát csak aztán sült ki. hogy ezök bizon hekusok. Mér nem mongvák ntingvár magyarul! . .Mögmondta azt a lőcseji kalandárium is, hogy addig jár a kopó a zútra. amíg be'etörik a bicsakia. Hát a varuta- ellenőrzók is addig falaztak a síberöknek. amíg a végin egymást őrizték ellen, miközbe elcsempésztek mindönt a csempészőktől. Most mink őrizhettviik a zellenőröket. ha ugyan futtva a rendőrléccámbul.. Hej, ha ez a mérögdrágaság nem húzta vóna fére a szám szélit, hát röhögnék egyet! De flen az világ forgása! Régön aszonták a szögénylegénvökre: betvárbui lösz a jó pandúr, most mög mán a pandúrok is betyárkodnak. No de maid eligazitik ezt is a nagyfejű okosok. Mer néköm mán mindön mindegy! Csak posztotok a sarki posztomon, ahova fölállítottak. Nem vagyok én belügyőr. hogy’ ott hagyjam^a hel’em.Aztán idővel úgyis elvénül mindön sikkaitás, mint a Keç» keméthy biUiárdos úr izengeti névtelen levélbe Amelika várossá- bul. Aszonta. nem haragszik mán ránk és lia szépen mögkér- nénk. hát kisegítene egy kis kőccsönelő eggel utólag, merhogy az a csekéii félmilliió. amit eisikkaitott néki billiomokat fijadzott. Hát ha a magos m. kir. állam kibékül vele, nem bánom, én is belecsapok a kezibe, ha mán a képibe nem csaphatok.No. öreg vakom, azér csak befele! Kendnek fönn van tartva az ősi hejje. Ha netán egy varutasíber vagy belügyi hekus fekünne a vackán, gondoiia kend ebbe a lakáshiiánvos világba, hogy most kend egy-két hétig vagón’akó. M. m. r. m. 1.!
-------------c ---------------

Súlyos a k ad á ly ...
Kedves Borsszem Jankó! Olvasom, hogy a népszövetségi delegáció újjáépítésről beszél. Szegény, naiv emberek, úgy látszik, nem tudiák. hogy nálunk építési akció folyik . . .  Tisztelettel egy destruktív építész.
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A fogház folyosóján

— Mondia csak. most. hogy szabadlábon van Zsuffa. szabad lesz újra a keze is? - o
Hogyan fogjuk meg ar adóalanyt?

(Tanácsok a jövendő pénzügyminiszternek)A pénzügyminiszter urak tudják, hogy az adóalany olyan, mint a gyík. könnyen kisiklik az adókivető urak kezei közül. Az adóalany teste síkos, nagyon nehezen lehet megcsípni. Ismerek többek közi’ egy kövér adóalanyt, aki hasonlít valami hízott halhoz, még a hasa is aranyos, mert vastag aranylánca van. Adóalany úr egész teste bezsírozott ezerdolláros pikkelyekkel van födve és a bőre alatt vastag valutaréteg lappang. Az adóalany még abban is hasonlít a halhoz, hogy valamint a halnak, őneki is a fejétől van a szaga (bár sokan azt állítják, hogy a pénznek nincs szaga). Az a kérdés, hogyan lehet megcsípni és megadóztatni a ravasz adóalanyt? Mert az adóalany mindig abba fekteti a pénzét, amit nem lehet megfogni. Nem ide tartoznak azok, akiknek pénze a földben van s azért nem lehet adót kivetni rá (lásd: földbirtokosok).Nézetem szerint ezeken az állapotokon csak a nyelvtan segítségével lehetne változtatni. Ez úgy történnék, hogy a kincstár minden adóalany mellé egy adóáflitmányt állifana. Az állítmány egy adódetektiv lenne, aki adóalannyal egy szobában laknék, adóalannyal közös háztartásban, hogy ne mondjam közös államháztartásban élne. Ez az adóállitmány állandóan figyelné adóalanyt, hogy hová teszi a pénzét.Igen ám, de millió és millió adóállitmány eltartása az államnak t'öbb pénzébe kerülne, mint amennyit a beszedett adók kitesznek. Ezen úgy lehetne segíteni, hogy az adóállitmányo- kat nem az állam fizetné és tartaná el, hanem mi sem természetesebb. hogy azokat maga az adóalany finanszírozná. Itt azonban még egy nagy bökkenő van. Mindenki tudja a nyelvtanból, hogy az állitmány az alannyal számban és esetben mindig megegyezik. Tehát világos, hogy itt is minden esetben a fizetendő adóösszeg számjegyeiben az adóalany az adó- állitniáiHiyal megegyeznék, ami azt jelenti, hogy az adódetek- tivet megvesztegethetné a ravasz adóalany. Ezt meggátolandó. az adóállitmány mellé adóhatározót kell állítani, aki minden esetben pontosan megha-ározná mennyit kell az adó-
Hunyadi Jánostermészetes keserüvíz hatása 

f e l ü l m ú l  h a  t a i l  a n
i

J

alanynak fizetnie. Az eljárás most a következő lenne: az adó- állitmánv naponta többször megcsípné az adóalanyt, ha adóalany ezért netán megpofozná őt, adóállitmány iogosult lenne adóalany fejéhez egy bármilyen adótárgyat hozzávágni. Sokan itt közbevethetnék, hogy ha csak egyszerű megcsípésről van szó, talán legalkalmasabb lenne e célra egv poloskát alkal-' mázni, amelyet amúgy is eltart az adóalany.De ez természetesen nem komolv s az államnak ebből .semmi haszna nem lenne. Bár az ember azt is mondhatná, ihogv azt a szipoly ozást, amelyet a kincstár végez, ez a kis állat is el tudia végezni helyette. De maradiunk csa<k a nyelvtanná. Fontiek szerint a kultuszminiszternek a középiskolák átszervezésénél a magyar nyelvtan helyett magyar adónyelvtant kellene bevezetnie. melyben az egyszerű mondatnál azt ke lene taníttatnia hogy az egyszerű mondat adóalany, adóállitmány. adótárgy, adóhatározó és adóvégrehaitóból áll. CARÁM Y-------- o--------
A fájós láb meg a másik— Egy kis aktuális példázat —Egy budapesti hadikórházban a háború két súlyos sebesültie került együvé. Mindaketten láblövést kaptak és az orvos mindkettőjüknek egyforma masszázst rende t el. Reggelenként, amikor a masszőr munkába kezdett, az egyik sebesült iszonyúan jajgatott és végignyögte a fájdalmas aktust. A másik sebesült ellenben nyugodtan tűrte a masszírozást, mintha csak simogatták volna.Mikor a dögönyözök eltávoztak, keserves ábrázattal fordu’t a jajgató katona a csöndes szomszédhoz:— Einye. komám, hogyan ’ehet e z ? . . .  Én maid bele- botondiüok. te meg szisszenés nélkül állód ezt az irgalmatlan kínzást. . .A komának szélesre húzódott a szája és nevetve mondta:— Persze, hogy föl se veszem. Mert van annyi eszem, hogy 

nem a fájós lábamat tartom oda . . .»Az osztrák szomszéd keservesen panaszkodik egv idő óta 
Zimmermann főbiztos miatt, aki másfél év óta dögönyözi.No és mi 'esz a magyarral, aki most kerül a masszírozó keze alá? Az már megtanulta, hogy nem tanácsos bevallani a pénzügyi masszőrnek, hogy mi fái és hol fáj. mert akkor fájdalmas a gyógyítás. A magyar páciens nyugodtan mutogatja az ép tagjait. Aztán már iöhet az a kegyetlen masszázs!

yelfett
1 fa ro n  ,

d u i n i n i j w h o j  e r  
fc lU d p a t . M e g ó v ja  

h id e  á tó l, ned
c f  f a r a d s á g t ó l *
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A  p o litik a i vad asK ertb en

— És mindig ilyen vadak ezek az emberek?— Nem, csak ha tudják, hogy nézik őket.
Tönödések

Seiffensteiner Solomontul£ Fóthon lakott ed gozdog füldbirtakas. 
o Max Steisz. oki o fiánok. o Sütő Gergely
nek kinézett ed feleségt. o Pinkasz Flecktül 
o lángvát. okinek volt békeidőbe félmillión 
hozomángy. De o Gase. okorok mondani o 
Gergely nem ütet elvenni okort. Edszer oz 
osztóinál o Max Steisz tett szemrehángyást 
o fiánok: ..Gase. Gase. mért nem veszed el 
oztot o kedves Rézl Flecklt?” — „Hód mért 
nem elveszem? — felelt o fiú —  mert nem 
szeretem.“ — ..Te baland! Mit küU szeretni ed 

feleségt? Oz ember szeréH. mongyuk, o szobalángyt. oz ember 
szereti, mongyuk. o nevelünőt. oz ember szereti, mongyuk. o 
színháziul o szobrettlit. de o feleségit. . . ?  Őzt oz ember nem sze
reti. honem él vele.“  — Cince-conce mit bosszankodia oz ex- 
cellenc Bethlen oreság, hódi ütet nem szeretik? Mit kiül sze
retni o sóját miniszterelnükt? . . .  Oz ember szereti o más arszá- 
gokiul o minisztert, de o mogáét?. . .  Hiszen ovvol él!O  O Pinchesz Fauleck gyütte hozo Léváro lllavárul. ohol ' 
vdi esztendűt ült o fediházbo ed kis orgozdaság miatt. 0  hit- 
hitküzségtül o tagok yoltak tanácstalanok, hódi mit sinálionok. 
hodian mogukat viselték, teszem fül. ho o Pinchesz véntek este 
beiiin o templomba. Mentek hát o rabbihoz és kérdezték ütet: 
..Mit tediünk. ho o Pinchesz ed szép napon leül o templomba?u 
Felelt o rcbbe: ..Ho o Pinchesz tudta oleian sokat ülni lllován. 
hát Léván is ülhet ed kicsit.u — Elász-helász ez o nádi ideges
ség o korona romláso miatt. Ho tudta romolni üt esztendeig, 
romolhat még ed kicsit. —---- - <*--------

A sápHogyan fordítja le vájjon az a bizonyos belügyi nyomozó, aki a vonatokon dolgozik, ezt a latin szállóigét: ..SdPienti sap?u

Kétségbeesett sóhajAz EMKE után jött a FMKE, az OMGE után az OMKE, a KANSZ után a MANSZ. Mért nem jön végre a GYOSZ után a HOSSZ? -------- o---------
A jövő zenéjeOroszországban villamosítják a zenét. Mint művészkörökből értesülünk, nálunk egy fiatal zenész viszont arra vállalkozott. hogy megzenésíti a villamost. A tariía-motivum a legmagasabb hangokból fog kialakulni, a gázolást motívum témáját pedig a mély hangok fogják ö/űí estem. A cselekmény egy villamos kerekei alatt játszódik le.
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SpóroljunkMit szólok ahhoz, hogy egy telefonálás ezer koronába kerül? Semmit. Hát kerüljön. Nem. nem vagyok blazirt, hanem egyszerűen nem telefonálok. Nem vagyok milliárdos, hogy ezer koronái' adjak egy rongy beszélgetésért. Ezer koronát! Mert azt hiába mondja nekem, hogy ma ezer korona nem pénz, nekem igenis pénz. én nem takarmánykoronákban, vagy mi a fenében keresek, hanem csak ebben a rongyos trágyakoroná- *ban, hogy a mezőgazdasági hasonlatoknál maradjak. Én nem hagyom kifosztani magamat, belőlem ugyan nem fog meggazdagodni az állam. Polgártársak, kövessetek!Tegnapelőtt például Újpestre kellett volna egy fontos üzenetet leadnom. Azt hiszik, telefonáltam? Hogyisne! Majd kidobok ezer koronát! Szépen kimentem magam. Hogy egy kicsit hosszú az út gyalog? Hát ki ment ki gyalog? Igaz ugyan, gondoltam eleinte rá, hogy gyalog megyek és így spórolok 2000 koronát, de aztán meggondoltam: érdemes-e rongyos 2000 koronáért annyit fáradni, mi az ma: 2000 korona? Hát fölültem szépen a villamosra.És mi történt tegnap? A pécsi főügynökséget kellett értesíteni sürgősen valamiről. Hát persze, hogy nem telefonáltam! Tízezer korona! Nem is rossz, majd tízezer koronát! Sürgönyöztem igen. elsürgönyöztem vagy tizenkétezer korona árát és nem telefonáltam és megmaradt tízezer koronám. Engem nem fog froclizni az a telefon! Mit szólnak hozzá? Ugy-e, zseniális?Vagy kérem, mi történik máma? Béccsel szerettem volna egy szállítási ügyben beszélni. Az ügyet egy órán belül le kellett bonyolítani, mert különben elcsípi a konkurrens, tehát a sürgöny is hasztalan lett volna. És én nem telefonáltam. Hogyisne, majd még külön fizetek dringend beszélgetési díjat! Hát nem telefonáltam és így az efeész szállításból nem lett semmi. Mit jelentett volna az egész ügy? — mondjuk 10 milliót. na és pénz az máma. amikor egy ruha másfél millió, egy cipő félmillió, egy cigaretta 1500 korona és egy telefonbeszéi- gefés 1000 korona! Persze, ha mindenki úgy tenne, ahogyan én . . .  akkor minden másképpen lenne.

Távirat
MUSZTAFA KEMAL. ANGORA

Ha maar benne van az elmozdi- 
taasban, proobaalja a mi kisgazda- 
kalifaankat, Nagyataadi-Szaboot a 
baarsonyszeekboel detronizaalni.

MAGYAR KOEZEEPOSZTAALY
g  BARANGOLÁS A SA JT Ó -D ZSU N G ELB EN  |QGrand-Guignol — a drámaíró,.A műsor legkiemelkedőbb pontja a budapesti Kainara- szinpadokon kedvelt hírneves francia szerzőnek, Grangignol- nak (sic!). Párisban 450-szer adott drámája, A fátum.44 (A pécsi 

„ Dunántúl" március 9-iki számából.)Az alva rohanók„Hétfőn éjszaka 12 órakor beomlott a lakás fala és az 
alvó asszony és leánya rémülten rohantak ki a dermesztő éjszakába. 44 (A „Pécsi Est" március 15-iki számából.)r CIÁNKÁLInagy méreg és egyszerre öli meg az embert, míg az alkohol lassankint teszi tönkre a szervezetet, azért különösen
gyermekénekrum és
eitrcm helyettPROV1RUMOT adjon a teába, mert ez pótolja a rumot és citromot és emellett sokkal olcsóbb és egészségesebb amazoknál. Kapható eredeti gyári töltésű üvegekben minden jobb Jcsemege- és fűszerkereskedésben.
« 9 PROVITA” Alkoholmentes Italok Magyarországi Gyártelepe : ORBÁN IGN. é s  TÁRSA, Szentgotf hérd
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Pesti mellékkeresetI.— Mondd, te, mennyi a külön kereseted naponta?— Húszezer korona.— És mivel keresed?— Úgy, hogy naponta tízszer nem ülök villamosra. II.— Van-e valami mellékjövedelmed ebben a cudar világban?— Van, hála istennek.— És mennyit keresel?— Negyvenezret* naponta.— Mivel?Negyvenszer nem telefonálok.—T--- o_.----
Kiből mi lenne?— Gondoskodás a miniszterekről buká

suk esetére —
Bethlen Istvánból, ha megbukna, egészen jó miniszterelnökiéi ölt lenne. 
Vass Józsefből — háziúr.
Walkó Laiosbó1 — kisgazda,
Rakovszky Ivánból — főszolgabíró. 
Klebelsberg Kunóból — műkritikus. 
Nagyatádi Szabó Istvánból — tolmács a Népszövetségnél.

Kelet és nyugat
Egy reggel mindent megtagadtam. 
Bilincseim a földre raktam.
A szemem az eget kereste 
S rohantam vágyaktól űzetve 
Napkeletre.

Egy este újra visszajöttem. 
Ezernyi sebtől meggyötörtén. 
Bilincsemet fölvettem újra 
S  elindultam a hosszú útra 
Napnyugatra j j j j  K ÁROLY

A z  ottfe le jtett poszt

az elismerten egyedül tökéletes fertőtlenítő szer
M indenütt kap h ató  ! ^  M indenütt k a p h a tó !

Nem komoly a dolog
Kedves Borsszem Jankó! Én is megtudtam, hogy a Népszövetség Budapestre küldött fődelegátusa, Mr. Henry Stra- kosch —- zsidó. Már most tárgyilagosan kérdezem, micsoda szemfényvesztés az. amikor olyanvalaki akar itt rendezett v i szonyokat teremteni, aki maga sem él rendezett viszonyok között! Tisztelettel eg.v faihű.

A
mndcnnapi 

Clct izgalmában 
KIMCDŰU. niPADTSZEEVCZCT 

CDÓSITÓJC

Mikor a zsidó a gróf lábára lépett. . .
Kedves Borsszem Jankó! A debreceni vásáron történt. Egy szegény zsidó, akit Paliénak hívtak, pofont kapott egy gróftól, akinek véletlenül a lábára taposott. A Palt'e elkezdett ordítani, a vásárosok összeszaladtak, a gróf röstellte a dolgot és hogy megnyugtassa az embereket, gavallérosan száz koronát (akkor!) adott a Paltenak. Később félrehívta a vásárost és azt kérdezte vőle:— Mondja csak, miért ordított olyan nagyon?— Hogy mért ordítottam? A kereset miatt*, méltóságos gróf úr.— A kereset miatt? — csodálkozott a gróf.— Persze. Gondoltam, milyen pechem van nekem, hogy a méltóságos gróf úr csak egy pofont adott.(A második pofon ugyan elmaradt, de a gróf még egy százast adott a Paltenak.)

s A r c i p  ö  k a p h a t ó

J A V Í T H A T Ó
NEUMANN 6ÉZA, Nagymez$-u. 44HÓCIPŐ
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„Evőeszközök44 SomogybánSomogy megye egyik népisko'á iában magyarázza a tanító:— Evőeszközeink: a kés. a villa, a kanál. Ki tud még másféle evőeszközt?Az egyik lurkó nyújtogatja a kezét:— Én. tanító úr. A radai ros’seb. a fene, a nyavalya.-------- o---------
Kedves Borsszem Jankó!Nehéz dolog ’ehet a bányász-sztrájk, mert ott van a legtöbb sztrájktörő. Most is olvasom, hogy a bányákban állandó 

aknamunka folyik. Tisztelettel es.v szakértő.

S Z E R K E S Z T Ő I  Ü Z E N E T E K
Kéziratokat és rajzókat nem küld vissza a szerkesztőség.

A Borsszem Jankó jelen számát kedden, március I8-án 
zártuk le. — Mauvais. Most jelent meg dr. Balassa Józsefnek, a magyar nyelv tudósának és a kitűnő Írónak tollából „A szabadkőművesség története44. Az agyonmaszlagolt magyar közönség nyilván mohón fogja olvasni ezt a hézagpótló könyvet, amely históriai hűséggel tárja föl a szabadkőművesség eredetét, fejlődésének korszakait és mai állapotát. Balassa avatott kézzel rajzolta meg a szabadkőművesség kétszázéves történetét „azok számára, akik tudni akarják az igazat44. És ma már — annyi ostoba öncsalás és keserves csalódás után— minden értelmes ember tudni akarja az igazat. — Mérnök. Épületes látvány, amikor az építők rombolnak.' Nem üt be végig az a ravasz számítás, hogy majd a destruktorok építik föl a szétdúlt intézményeket. — Vasutas. Igaza van. Nem is lenne olyan rossz, ha a keleti kalifa elmozdításának példája nyomán itt viszont végeznénk a Kelety-tarifával. — Dalnok. A forma követelményeivel tisztában van, ritmus-érzéke fejlett, de a mondanivalója nem tarthat számot érdeklődésre. Rekruta-poétától újszerűt, eredetit várunk. — Gyanakodó, ön ékes rigmusban ezt Írja: „Na és kérem Monsieur Avenol?— Úgy tudom, egész nap „davenoV. (Fajvédők kedvéért da- venolni =  héberül imádkozni.) Riportereink, akik a tény valódiságáról akartak meggyőződést szerezni, eddig eredménytelenül nyomoztak ebben a titokzatos ügyben. — Tavasz. Langyos versikéit átadtuk az illetékes adóhivatalnak. Bosszúnk eléri: ön luxus-adót fog fizetni, uram. — 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
M int é rte sü lü n k *  az ezüst- és aranybeváltáson kivül brilüánsékszerbeváltás is eszközölhető, IV., Vármegye-utca 7. Brilliánsbeváltás 10—12-ig. Pénztári órák aranyra és ezüstre 9—5-ig

Meinl - kávé

KÖZGAZDASÁGA Lleyd Bank r.-t. folyó hó 15-én igazgatósági ülést tartott, amelyen megállapította 1923. évi mérlegét. A mérleg 3,832.889,2 0 K tiszta nyere éggel zárul. B uttónyereség 7,928.968,7'4 K ; ezt terheli költségekért és az 1923. évben meg zcrzett Andrássy-úti intézeti palota vételárának teijes leírásáért 4,096079,514 K. Az igazgatósága folyó hó 31-ére összehívott közgyűlésnek indítványozza, hogy osztalék címén részvényenkint négyszáz takarékkorona 
(100  százalék) fize tessék.A Hungária Műtrágya-, Kénsav- 
és Vegyiipar r.-t. közgyű ése részvénye kénti 2500 K osztalék kifizetését határozta. Az igazgatóság fölhatalmaz- tatott a részvények névértekének későbbi időpontban 400 K-ról 1000 K-ra való föl bélyegzésére és 193,300, egyenként 1000 K névértékű új részvény kibocsátására A társaság alaptőkéje ezzel 580 000,000 K-ra emeltetik. Az új részvényeket 2 :1  arányban a régi részvényesednek aján'ják föl.A Magvar Általános T karék- 
pénztár r.-t. igazgatósága dr. Horváth Lipót alelnök-vezérigazgató elnöklete alatt megtartott ülésén megállapította az 1923. évi mérleget, a nely 5,404.918,634 31 K bruttó bevétellel zárult, mig a kiadások összege 3,302.618,763 93 K-át tett ki, az év tiszta nyeresége tehát 2,102.2*9,87038 K. Az igazgatóság a j .  hó 2Ö-ára egybehívott rendes közgyűlésnek 2500 K 250 százalék (tavaly 250 K =  25 százalék) osztalék kifizetését fogja javasolni.A Magyar Általános Ingatlan- 
bank igazgatósága a március 20-iki közgyűlésnek javasolni fogja 336.168,586 K tiszta nyereségből 300 százalékos, azaz részvényenként 30()0 K osztalék kifiz té«ét és az alaptőkének 100 millió koronával leendő fö emelését, mely művelet engedélyezése szerint két részletben hajtandó végre. A jelenleg kibocsátandó részvények tgv része a

Vilmos császár-úton, Gerlócz\-utcában, Erzsébet-körúton, Wesselényi- utcában, Erzsébet királyné-úton stb. újabban szerzett ingatlanok és egyéb szerzett értékek vételárának kiegyenlítésére fordittatik, a többi darabra nézve a részvényesek két régi e egy új részv nynek elővételi ingát gyakorolhatják darabonként 100,000 K-ás árban március 24-től 29-ig, naponta délután 4 órától 6  rájg az intézet pénztáránál, a Magyar Általános Takarék- pénztárnál és a Magyar Leszámitoló- és Pénzv <ltó-Banknál. Akik az előv telt március 29-ig gyakorolják, legfeljebb darabonként 70,000 K erejéig április hó 3-ig fizetési halasztást vehetnek igénybe.
A Magyar-Cseh Iparbank r.-t.legutóbb megtartott igazgatósági ülésén alelnökké Forbáth Frigyes dr., a bank évek hosszú során át igazgató- sági tagja és ügyvédje választatott meg. Az igazgatóság határozata szerint a megüresedett igazgatósági tagság Engcl János vezérigazgatóval fog betöltetni. Az 1923. évi ti-zta nyeresé-

§et egymilliárd 139 062,353.54 koroná- an állapították meg. Az igazgatóság az e hónap 18-ára egybehívandó XIII. közgyűlésnek javasolni fogja 100 százalékos osztalék k fizetését (a tavalyi 25 százalékkal szemben), a tartalék- alapnak 400 millióval leendő dotálását és hogy az alaptőke a martalékok terhére 5 milliárdra emeltessék föl a részvények egyezer koronás névértékre leendő díjmentes felülbélyegzése úrián. E tranzakció eredményeképp az intézet alaptőkéi 5 milliárdot, nyílt tartalékai pedig több mint 30 milliárdot fognak kitenni. Az igazgatóság Zimmerle < »ttó igazgat t ügyvezető-igazgatóvá, BartHa László dr. aligazgatót igazgatóvá, Deák Mihály és Bársony Kálmán cégvezetőt aligazgatóvá, Rónai Jenő főtisz*viselőt cégvezetővé és Wolf Rózsi főtisztviselőnőt titkárrá nevezte ki.

El ő f iz e t e k  ö n n ek
a BORSSZEM JANKÓ-ranegyedévre 300,000 korona névértékű elhasznált magyar bélyeg beküldése elleneben. JÁSZAI BO RISKA  b é ly e g k e re sk e d é s  
B u d a p e st, IV ., K o ssuth la J o s»ucca 6 . ______

köhögés
ellen

Szent István 
gyógymaláta 

cukorkát,mert e tiszta malátakivonatból készült kiváló nyálkaoldószer lehetetlenné teszi a gégehurutot és köhögést.
Kapható minden jobb üzletben.
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Azok az előfizetőink, akik a rejtvényt helyesen fejtik meg, a következő ajándékokban részesülnek:1. három üveg Dreher Bak-sör.

2. egy nagy tábla 
Szerencsi csokoládé, iC S IK Ó I  4DC

3 négy darab „Mátra"-szinszappan,4 10 üveg Szent István duplamalátasör. 
a Polgári Serfőzde gyártmánya (házhoz szállítva),5. egy nagy doboz
..Virág*-féle dessert.

6. egy nagy üveg 
„ Óceán" James,

7. egy doboz

8. egy Sphinx-..BI-OZON Étkészlet (egy üveg szájvíz, egy doboz kettős francia íogpor. egy tégely fogpaszta).
9. egy üveg ,.Lysoform \

10. egy darab P. Márkus Emilia arcápoló szappan,1Î. egy nagy 
üveg ZoZó 
kölni víz,12. két pár Ber son-gumisarok (férfiaknak és nőknek),13. egy nagy palack RAPIDO L folyékony fémtisztitó szer,14. a Borsszem Jankó egy évfolyama (1917—1922. évekből).15 Seiffensteiner Salamon adomái.A Borsszem Jankó 2929. (11.) számában közölt képrejtvénv helyes m e ríté se : L lo y d . b a n k  r  . tElőfizetőink, akik a Borsszem Jankó multheti rejtvényét helyesen fejtették meg, a következő ajándékot kapják: 1. Mándy Mar y an ne (Budapest. II.. Keleti Károív-u. 35. II.). akinek egy nagy tábla Szerencsi csokoládét: 2. Haber- 

féld Géza (Budapest. VII.. Thökölv-út 21). akinek négy darab „Mátra" színszappant: 3. Halász Simon (Budapest. Uilaki tég'a- gyár. III.. Bécsi-út 86). akinek tíz üveg Polgári Serfőzdéi Szent István duplamalátasört: 4. Rózsa Dezső (Budapest. VI.. Eötvös- utca 40). akinek egy nagy doboz ..Virág"-féle dessertet: 5. Weisz Giza (Budapest. IV.. Molnár-u. 27).,akinek egv nagy üveg. ..Óceán'* jamest: 6. Wertheimer Ferenc (Budapest. VII., Murányt-u. 45). akinek egy doboz ..Ovomaltine*' tápszert: 7. Dobos Elek’ p. ii. titk. (Nagytétény. Baross-t. XII. u.). akinek egy Spin nx- ..BI-OZONE"-készletet: 8. Boncz János (Hercegfalva), akinek egy üveg ..Lysoform“-ot : 9. Sommer B éa (Nagykanizsa). aki-

R É S Z V É N Y S Ö R

nek egy darab P. Márkus Emilia-szappant: 10. Rosenbaum Géza (Budapest. VII.. Akácía-u. 57. I.). akinek két pár Berson- gummisarkot: 1Y. Somogyi Luiza (Budapest. II.. Kapás-utca 14). akinek egy nagy üveg ZoZó kölni vizet: 12. Held Fülöp (Buda
pest. VI.. Lovaíf-utca 6). akinek egv nagy palaok ..RAPIDOL" folyékony fémtisztitó szert: 13. Egyesült Kaszinó (Monor). amelynek a Borsszem Jankó egy évid’yarn át: 14. Blau Dániel 
(Nógrádveröce). akinek a ..Seiffensteiner Salamon adomáiét küldi a kiadóhivatal.
P o m p a d o u r ,  
H á r o m  G rá c ia ,
Jáva , B lu e s , B ananés egyéb tánclemezujdonságok gramofon hanglemezen le g n a g y o b b  választékban

HANGSZER-OTTHON
FEK ETE M IHÁLY

Budapest, József-körút 9. sz.

V IRÁG O S Z K Á R
CUKO RKA- É S  CSOKOLÁDÉ-ÁRÜGYÁR R.-T. 
■ BU D A PEST, VII., N E F E L E JT S -U C C A  12. -í űvészies képkeretekKézimunkák szakszerű keretezése

Váradi Bélánál, Budapest, Andrássy-út 43.a a a a a a a a a a a a a  t a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a  a a a a a a a a a i
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— Mondd, kérlek, hogy lehet az, hogy azt a híres Zsuffát is letartóztatták ?— Hogy le h e t? ... Istenem ... Bizonyosan tovább akart nyújtózkodni, mint a meddig a takarói értek.
NACGSAGA!

ÉN CSAK

„PNEP WIMPASSING"
Egyesült ruggyantaárúgyár r.-t.,

ezelőtt Meunier J. N. Reithoffer.
Budapest, VI., Andrássy-út 8.
Telefon : 99-47. : : Sürgönyeim : Asbestos, Budapest.

„Zsebében valorizálódik és kamatozik a 
pénz, ha Lloyd - pénztárjegyet vásárol11

LLOYDBANK
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ELFOGAD T A K A R É K K O R O N Á B A N  BETÉTEKET/ /

folyásit folyószém la- 
és váltóhiteleket legelőnySsebb  

föltételek m ellett
Központ C V ., N ádor-utca 9  Fiókok : V ., Sas-utca 27

V l.v A n d rássy -ú t 20 (Opera mellett)
V II., E rz sé b e t-k ö rú t 9-11 (New-York-palota)

A Pesti Lloyd-társtuat nyc*dá;af Budapest, V., Mária Valéria-ucca 12. (Nyomdaigazgató MÁRKUS PÁL.)


