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Szerkesztősig és kiadó- 
hivatal 138-05

Megjelenik minden vasárnap

| Szerkesztőség 
» és 
9 kiadóhivatal 
| Teréz-körűt 5 |

A  lámpagyujtogatók

— Ezt a betört lámpát ugyan még nem gyújthatjuk föl, de a 'denevérekre már a gyújtóink világánál is rá lehet ismerni.
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Duett
Éneklik: Gömbön Gyula és Szilágyi I.ahs —

Szilágyi. — A jogrendnek vagy te réme, 
Működésed direkt fME- 
Lyitő.

Gömbös. — Prótiay és Héjjas után
Mégis én vagyok Pest-Budán 
Hídfő.

Szilágyi. Hídnak jó lehetsz, de főnek?... 
Pedig fej kéne ma főleg. 
Könyökkel hiába töltetsz. 
Kardoddal hiába • csörtetsz. 
Állhatsz Bonaparte-pózba:' 
Belemártlak én a zószba.
Mint lovasát a sötét gond.
Ügy követlek téged én pont. 
Mindég ott vagyok nyomodban 
S tudom: bombád mikor robban. 
Mint kabáthoz az akasztó. 
Bélyegháthoz a ragasztó.
Mint strufli a cipőszárhoz, 
Kalaposinas a cárhoz,
Egyik zokni a másikhoz,
Kokott a gazdag bácsikhoz,
Mint szarvas «? "hűvös érhez. 
Mint a szarv a hűvös férjhez. 
Mint bornyuhoz kapu-cimer. 
Ebédhez a kapuciner» 
Borravalóhoz a pincér. 
Bajuszához a hős cincér:
Oda vagyok nőve hozzád 
S járatom veled a hopszát.
Nem szabadulsz tőlem, ó nem. 
Összetörlek. Move-gólem! 

Gömbös — fecsegésed smarti, közömbös. 
Azért Qömbös marad Oömbös. 
Reszketnek Kárpátok s Alpok, 
Gyűlnek sátramban a skalpok. 
Nem sebez szád, nem sebez vád.
I.esiklik rólam beretvrád.
Állok a parlament ormán 
Mint fő-, al- és mellékkormány. 
Destruktívra ráijesztek,

/Lapot, levelet sűlyesztek. 
Telefont ki- s bekapcsolok A 
Elveket be- s kikapcsolok.
Jó fiukat kinevezek.
Rossz fiukkal beevezek 
Es a vízben hagyom őket.
Mert hát minek bíbelődjek 
Politikai nullákkal 
S egyéb hasonló hullákkal! 

Szilágyi. — Hasztalan vágysz extratűrra. 
Megbukik a diktatúra.
Cserben hagy a zöld tömeg 
8 ami marad: csődtömeg. 
Bezáródnak a ma boldog 
Kurzus-mozik s Move-bo!tok.

S rád, kit terror ápola.
Borul kudarc fátyola.

Gömbös. — Mit erőlködsz, pici hörcsög!
Elfeledted Budaörsöt,
Ahol győztes én maradtam?!
Vagyok s leszek halhatatlan.

Szilágyi. — Neved dicső és örök.
Ragyogsz ma is, mint a tök.
Senki előtt nem titok:
Te elhomályosítod 
Hírét-nevét Salamonnak, —
Hős fejedre babért fonnak 
A kis-ántánt népei.
Májai és lépei '
Mind csak éretted dobognak.
Lelkesednek és lobognak.

Gömbös. Hagyd már abba, mert esetleg 
Rövid úton lefülellek.
Szavad sértő, nemtelen.
Nem véd itt a mentelem.

Szilágyi. Tudom, ma mind alámerül.
Kinek van igaza. .

Gömbös. —r .‘.Szózatának rendületlenül
Légy híve oh Haza! Molnár Jcnfi

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

A Borsszem Jankó-ügynökség téviratai
I.

HALLER ISTVÁN, BUDAPEST 
Ön ki akar békültti velünk. Mi azonban szigoruan a nume

rus clausufc alapján állunk. Csak öt percentet fogadunk el önből.
A NUMERUS CLAUSUS UTÁN KÜLFÖLDRE 

SZORULT EGYETEM! HALLGATÓK

II.
LLOYD GEORGE, LONDON

Szerencsétlen, ön most alapit egységes liberális pártoL 
Ügy látszik, még nem ismeri erőnket.

PROHÁSZKA, ERNST, EANGLER
--—:---o------

Politikai divat

Egy nemzetgyűlési képviselő öltözéke 1922 elején



5. szám BORSSZEM JANKÓ 3. oldal

EzeK a gasztoni legények

s Gömbös Gyula a kapitány

A nemzetgyűlési almanach spektrálanalizise
Egy újságíró összeállította a nemzetgyűlési almanachot. 

Cz az érdekes könyv valamennyi honatya életrajzát tartal
mazza. Apám mindig hangoztatta, hogy olvassam a nagy em
berek életrajzát: ennek nevelő, nemesitő, buzdító hatása van. 
Ürömmel vettem hát meg a pompás könyvet, fizetvén érte — 
a ióvátételi összegbe betudandólag — 115 koronát 
... Ismerjük azt az érdekes fényképezési eljárást amely kü
lönféle arcfotografiákat egymásra vêtit s ily módon egy átla
got, egy tipust nyer. Kíséreljük meg a tömérdek Franklin 
Benjamin életrajzának — bizonyára retusálatlan — fotográ
fiáját egymásra vetíteni. Vájjon milyen képet nyerünk? Vagy 
— hogy még tudományosabbak legyünk — bontsuk elemeire 
a kisugárzó sokféle erős fényt íme, a gondos spektrálanalizis 
eredménye:

Született Ez a tény a törvényhozói hivatásra a legjobban 
Predesztinálja. La naissance n’est rien ou la vertu n’est pas. 
Pe ez az axióma csak Molière hazájában érvényes. Elemi 
iskoláit Oxfordban végezte, az ismétlőiskolai diplomát Cam- 
bridge-ben szerezte. Mint a falu birájának módjában állt a 
közigazgatás labirintusának minden ágát alaposan s a legköz
vetlenebbül megismernie. A háború kitörésekor bevonult a 
^örös-Kereszt-Egylet hadtápterületmögötti iktató hivatalába. 
Többre vitte, mint Petőfi, aki a közösöknél csak kékdolmá- 
PVos, sárgapitykés közlegény volt, míg ő a vezérkari őrmes- 
teri rangig emelkedett

A kommün kitörésekor arra akarták kényszeríteni, hogy a 
népbiztosok szakszervezetének bizalmiférfiúi állását foglalja 
e‘- A terrornak engedve, megjelent a Trocklj-laktanyában, 
fhol az ellenforradalom megszervezéséhez fogott. Ezért a 
forradalmi törvényszék elé állították és halálra Ítélték. Haj

szálon múló véletlen körülménynek köszönhette az utolsó 
percben megmenekülését Mint egy izgalmas mozidrámában. 
Az ellenforradalmi tevékenységnek természetesen ő volt a 
spiritus rectora. A választáson dr. Lateiner Ödönnel szemben 
olyan fölénnyel győzött hogy az ellenjelölt csak úgy nyek
kent lévén az nem ismeretlen kis-, hanem csak elismert 
nemzetgazda. Viszont képviselőnk súlyos áldozatot hozott a 
közért amidőn választóinak bizalmát elfogadta, mert ha tör
ténetesen megbukik, azóta talán már béresgazda is lehetne.

Egyike a Ház legrokonszenvesebb tagjainak. A kisüst ügyé
ben tartott nagyszabású beszédét a világsajtó teljes egészé
ben közölte. Közbeszólásai egy anatolfrance-i kritikus elmé
nek, komoly stúdiumnak szellemes szikrái. Ezekből szerkesz
tik a Borsszem Jankót. Nagyarányú publicisztikai és szakiro
dalmi tevékenységet fejt ki. Cikkei a Mucsa és Vidéke nyílt- 
terében nagy föltünést keltettek. Az Akadémia még egyik 
munkáját sem koszoruzta meg, de 1920-ban a Borsszem Jankó 
rejtvénypályázatán díjat nyert.

Jelenleg a „Szétegyesült magy. nemz. intr. ( =  intracta- 
bilis) kér. ( =  kereső, t  i. tagokat), földmíves, kisgazda, mun
kás, polgári párt44 vezére, amely párt különféle árnyalatokat 
foglal magában. Tagok száma, az elnökkel együtt: L

Németh Aladár
■■■■■•■■■■•«■•■«•••••a■■■■■■■•■■■■■■■■■■■■■■■

Célzásait
------- ^

a nemzetgyűlésen leghatha- “ 
tósabban revolverrel teheti 
meg. Használata ártalmas,

; tehát elég, ha sületlenül alkalmazza közbedurrantásait.
* Első magyar pol. revolvergyár
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| x v .  B E N E D E K !

Békére hányszor hívta a világot,
S nem hallgatott rá senkisem.
Most elment halkan, szelíden.
Mert nem láthatta azt, amire vágyott 
Román, germán, szláv kathollkusok:
A nagy halott intelme itt susog.
Itt reszket még az elszorult szivekben, — 
A munka: hivő, a fegyver: hitetlen.

'Hadijelentés
az Országház-téri frontról

— A hadszíntérre küldött tudósítónktól —
A Vigadó-téren még minden csendes, de a Lánchídnál már 

vastag páncéllal burkolják be a 22-es villamosvonatot Ettől 
kezdve páncélvonaton haladunk az Országház-téri frontra. 
A Nádor-utcánál befejeződik a hadtápterület, amelyet a tőzsde 
nyugati széle határol és innen villamosunk gefechtsmarsban 
vonul előre. Mindannyian acélsisakot kaptunk és_ a villamos
vezető most már óvatos lassú menetben viszi előre a tankot 
Az Országház-kávéháznál fülsiketítő lárma hallatszik.

— Kézi tusa van odabenn — mondja az ellenőr, aki a röp
ködő golyókkal fölváltva lyukasztja ki a jegyeket Midőn villa
mosunk a kávéház elé ér, már kihallatszik harsányan a 
harci zaj.

— Adok dollárt 692-ért! — üvöltötte egy hang.
Megnyugodtunk, hogy ez még nem a harc, csupán a tőzsde

harcosainak küzdelme, akik délután itt döntik el az árfolya
mokat A hosszisták és a kontreminőrök ugyan élénk csatát vív
nak egymással, de sebesülés rendszerint csak akkor történik 
köztük, ha a parlamentből véletlenül odatalál egy célját tévesz
tett golyó.

Az Országház-tér köröskörül el van zárva, csak a föld- 
mívelésügyi minisztérium oldalán van egy kijárás. Ezt gyak
ran veszik igénybe a front katonát A csata szinteréül szolgáló 
parlamenti épület előtt föltartóztat a tábori őrség.

— Állj! Ki vagy?
Mi már tudtuk, hogy addig nem szabad válaszolni, míg a 

kérdező hovatartozását nem ismerjük. Miután sapkájukon egy 
„K44 betű volt, ami ilyenkor azt jelenti, hogy „Kisgazdapárt?4, 
nyugodtan adtuk meg a választ Ezután a jelszót és jelhangot 
kérdezte tőlünk, amely mindig ugyanazon betűvel kezdődik. 
Most cs betű volt soron.

— Jelszó?
— Csizma. i .
— Jelhant?
— Csontos.
—  Passiert!
Ettől kezdve nyugodtan mehetünk föl a baloldali lövész

árkon, ahol újabb tábori őrség tartózkodik. Ezt már az ellen
tábor küldte. Itt „B44 betű volt soron. Mint bizalmasan megtud
tuk, a jelszó „Beniczky44, a jelhang „Budaörs44. A baloldali 
vörös szőnyeggel bevont födözékben feküdt az egész hadsereg 
és erősen tüzelt az ellenségre. Különösen a pirosbársony lovon 
ülő vezérek alól akarják kilőni a pirosbársonyt, de ez nem

sikerül, mert a golyók nincsenek eléggé mérgezve. Az ellen
tábor hősiesen védekezik és megszállva tartja az összes ma
gaslatokat és emelvényeket Mindkét fél kézigránátokkal 
igyekszik a maga háborújának igazát bizonyítani. Ez a fegyver
nem nem válik be elég jól s valószínűleg rövidesen áttérnek 
a tüzérségi harcra

Mindkét tábornál a legkiválóbb vezérkari tisztek (generál- 
stréber) irányítják a harcot. A frontot haditudósítók állig be
páncélozott tömege járja keresztül-kasul, akik lehetőség szerint 
minden halálesetről beszámolnak lapjaiknak. Éppen egy kiváló 
alvezért exhumálnak, akinek a végzetes golyó a bal tüdejét 
a szívét és a mentelmi jogát sértette meg.

A sebesülteket gyorsan szállítják az orvosokhoz* akik kö
tést alkalmaznak Nem lehet egyszerre minden kötözni valót az 
orvos elé hozni, mert akkor alig maradnának páran a harc
vonalban.

A golyózáporból kiérünk a trénosztagokhoz, amelyek a csa
patok élelmezéséről gondoskodnak. A hajdani békeidőbeli 
„Buffet*4 fölirást a „Traincolonne44 váltotta föl. Ez az intézmény 
hivatott arra, hogy a fáradtakba és csüggedókbe új hitet és 
szeszes italokat öntsön. Most is éppen három jó vitéz erősiti 
magát az új harcokra. Úgy a bal, mint a jobb oldalon kormá
nyozható liftek szállítják föl az új csapatokat, amelyek nyom
ban elhelyezkednek a lővonalban.

A sajtószálláson a jobb oldal sajtóirodájának főnökei éppen 
a legújabb jelentést fogalmazzák, amelynek szövegét alább 
küldöm:

„Előnyomulásunk tart A jobbközépen és a szélső jobbon 
számos közbeszólást ejtettünk. Az elnöki magaslat ellen irá
nyított szuronyrohamot visszavertük. Az ellenség több nagy 
ágyúját elfogtuk, de aztán ismét kieresztettük. Az általános 
választójogi helyzet változatlan. A Rákosi-, Fodor- és Santelli- 
féle vívótermek melletti hadiszíntéren csak kisebb csatáro
zások.44

Este 8 óra. Kihirdetik a fegyverszünetet Reggel 10-ig tart. 
Addig mindkét tábor a politikai hullák eltakarításával foglal
kozik. (stella)

A Király-utcában
— Nini, maja az? Usry-e, Wciszkopf űr?
— Nőni Bodavári!
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Évről évre Intelem
A régi év emléke megmarad,
Nem feledhetjük el a régi évet!
A sziklabérces Kárpátok alatt 
A szem könnyezve föl az éjibe réveit. 
Ami itt történt, nincsen arra szó!
A régi év megnyomta ezt a népet. . .  
Nem volt se béke. se ruha. se szén 
1921 telén!

Panaszkodással telt a nap s az él 
^  az árnyakon a vérnek színe lengett. 
niába mondta gőgöd. hogy ne féli, 
Hogy fellegeink fagya majd fölenged. 
Hiába volt a könny, a vas, a vér,
A föld alattunk ittasulva rengett.
Már kőparittya volt szivünk helyén
1921 telén.

Szilveszter-éjjel ittunk áldomást.
A áorkupákat kiittuk fenékig 
S a béke szárnyát, e szent madarat. 
Felröpitettük a napfényes égig.
Hogy ott maradion, fenn a nap felett 
Es hintsen fényt e fáradt földön végig. 
S lesz nyugalom és áldás is talán
1922 nyarán?... Somlyó Zoltán

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

Az előzékeny kormány
— Tudja, mért nem emelik a dohány 

árát?
— Politikai okokból. Hogy a válasz

tók még aránylag olcsón füstölhessék 
ki a képviselőket

--------o--------
Sport

A nemzetgyűlési kardvivó-bajnok- 
aág mai állása a következő:

1. Beniczky 2 győzelem, 4 pont
2. Rakovszky 1 „ 2 .
o í Gömbös 0 „ 0 „

I Gaál G. 0 „ 0 ,

Kedves Borsszem Jankó!
Olvasom, hogy a miniszteri rendelet 

értelmében a mulatóhelyek záróráját 
éjfélutáni két órában állapították meg. 
^sztelettel kérdem, miért zárják be 
^kkor a nemzetgyűlést már esti nyolc 
érakor. Tisztelettel egy lump.

Az új választójogi javaslat
1- §. A választás általános és titkos.

§. Választójoga van minden 21 éven fölüli férfinak, aki 
a) bizonyítvánnyal tudja igazolni, hogy három óvodát si- 

kerrel abszolvált;
. b) megkapta a Károly-keresztet és az arany vitézségi 
erniet;

c> megnézte a Dantont; 
á) előfizetője a Szózatnak; 
f i  ki tud jönni ;a jövedelméből;
f) meg van elégedve a-mai .politikai rendszerrel;
g) nem tudja a shymmit és nem is akarja megtanulni.
3- §. Választójoga van minden nőnek, aki

, o) legalább hat gyermeknek adott életet (szülésznők kivé
telével) ;
t b) köztisztviselőnek a felesége, ha az ura havi jövedelméből 
Ud magának venni egy pár harisnyát; 

c> elismeri, hogy a barátnője Ízlésesen öltözködik.
§. Választható minden vívni és közbeszólni tudó férfi, 

** önállóan be tud tanulni egy félórás programbeszédet

5. §. A választás titkosságára való tekintettel minden sza
vazó hangosan köteles mondani a jelöft nevét de azt titokban 
kell tartania, hogy mennyit kapott ezért a voksért

6. §. Csilléry Andrásnak szintén joga van föllépni.
7. §. Az ellenzéki főkortesek a fogság alatt saját kosztjukat

fogyaszthatják. „  , #
8. §. Petíciókat a Lakáshivatalhoz vagy a Sipőcz-akció 

vezetőségéhez kell intézni.

Q

Politikus ön? \em ^
%k? I

■■•■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

j Díjbirkózó ön ?  megy politiku? \

K . . ■■■■■■■•■■•■a
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Az új választójogi tervezetben a nagyon bölcs és egész
séges dolgok között vannak, kérem, bibik is, melyeket gyó
gyítani kellene. Azt ajánlom a kormánynak, ne kezdjen ki a 
női nemmel s inkább orvosolja a bibiket. Már eddig is annyi 
panaszos levelet kaptam nők részéről, hogy még. Egy párat 
okulás céljából ideiktatok:

„Alulírott* hatgyermekes, harmincéven aluli anya vagyok. 
A választójogi törvény szerint három gyermeket megspórol
hattam volna, de viszont nem vagyok még harminc éves, csak

huszonhét, tehát nincs választójogom. Nem lehetne a három 
fölösleges gyermeket az éveimhez számítani?4*

„Egy szerencsétlen anya Írja e sorokat, akinek három 
gyermeke halva született. Mivel a választójogi törvény erről 
nem intézkedik, féltem, hogy nem lesz választójogom. Ezért 
elmentem a javaslat előadójához. Itt a titkár fogadott, áld 
mielőtt meghallgatott volna, azt mondta, hogy majd csatoljam 
bizonyítékaimat annak idején a szavazó-bárcához. Szent Isten, 
halvaszületett gyermekeimet hogyan csatoljam a szavazó- 
bárcához?44

„főiskolát, akadémiát, harisnyastoppeló-iskolát és himző- 
íntézetet végeztem, de eddig a tudományos alap dacára sem 
sikerült gyermekeket a világra hoznom. Igaz, hogy nem töre
kedtem rá, mert nem tudtam, milyen lesz a választójog. Na
gyon kérem a kormányt, várjon még két évig a javaslat tör
vényre emelésével, addig esetleg behozom, amit mulasz
tottam.44

„Bár férjem főiskolát végzett, én csak egyszerű kisded
óvót Prütykösladányban. Van-e választójogom, tekintetbe véve 
azt, hogy még csak a jövő évben fogunk megesküdni?44

„Tisztelt urak, legyenek szívesek a választással még egy
két hónapig várni, mert a férjem csak akkorra lesz kész a 
megkövetelt főiskola és harmadik gyermek bevégzésével.44

„Ami a főiskolai végzettséget illeti, levizsgázott hallgatónő 
vagyok, de megbuktam. A gyerekek körül éppen ezért nagy

szerencsém van. De mivel hallgató nő vagyok, apjukat nem 
akarom elárulni Szerezhetek-e választójogot?44

„Alulírott törekvő honleány szeretném elnyerni a választó
jogot Éjjel-nappal azon tépelődöm, hogyan pótoljam a hiányo

kat? Főiskolát végezzek vagy a három gyerekkel próbál
kozzam meg? Kedves uram, a kettő közül melyikhez tud ne
kem protekciót szerezni, hogy összevont vizsgát tehessek?44

„Sajnos, sem nekem, sem férjemnek nincs egy picurka 
választójogunk sem. Férjem utazó lévén, minden héten máshol 
lakik s így a választójog helyhez kötöttségének nem felel meg. 
Éppen ezért van a gyerekkel is- baj. Nem lehetne esetleg a 
sok vidéki gyerek közül hármat adoptáltatni?44

„Két gyermekem van, kedves uram, a harmadik úton van. 
Elmentem és biztosság kedvéért megkérdeztem Schlachta Mar- 
gitot, kaphatok-e választójogot? Szerencsétlen asszony, — 
felelte ő — siessen vele! Hogy siethetnék vele, kérem, amikor 
a gyermekem úton van Kassa felé és nem utazott gyors
vonattal?44 Carámy

Zsebmetszők figyelmébe!
Politikusok hátsó zsebét nem érdemes metszeni. Ott semmi 
sincs, legföljebb revolver. Az pedig politiku
soknak életszükséglet. Nem szabad elemelni ! Egy kolléga

Hármas ikrek
vagy: megszületett a jogcím

— Qratulálok, nagyságos úr. A nagyságos asszony — vá
lasztójoghoz jutott

l e c s ó i t
G U M M I^A RO K
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Miért ne lehetnék én indiai alkirály?

Igen tisztelt Lloyd George Űr!
Arról értesülök, hogy Montague lord, India alkirálya íöl- 

tttondásban van. Van szerencsém szolgálataimat ezennel föl
ajánlani. Biztosithatom Excellenciádat hogy minden tekintet
ben  méltó leszek bizalmára. Az én aluralkodásom alatt a ben- 
szülöttek olyan barátsággal fogják a walesi herceget fogadni, 
niint az utazót a fizetésképtelenség előtt álló kereskedő.

Büszkén hivatkozhatom arra, hogy e téren nékem már nagy 
Praxisom van. Nemcsak a fizetésképtelenségnek, de a barát
ságtalan hangulat megváltoztatásának terén is. Olyan vicce
ket tudok elmesélni, hogy a nagyrabecsült benszülöttek kövek 
helyett a hasukat fogják tapogatni. S mert „a pontos számadás 
tartja fönn a barátságot", kijelentem, hogy az első évi fizeté
sem 50%-át hajlandó vagyok önnek — eredeti rúpiákban — 
kozbenjárási díj fejében átengedni. Szigorú diszkréció kölcsö
nösen a becsület dolga.

Végül előadom, — amivel kezdenem kellett volna — hogy 
azzal az előföltétellél, amellyel lord Montague birt én is ren
delkezem. Azaz én is amaz 5%-os kisebbséghez tartozom;

a tényt csupán éjfélután szoktam letagadni a Király-utcá
ban. Minek bizonyítására az orvosi látleletet mellékelem.

Referenciákkal Schimmelpfeng, a zalaegerszegi internáló 
tábor hivatala és a Borsszem Jankó szerkesztősége szolgál
hat. Kitűnő tisztelettel V. A .

Körlevél
A nagyszámú megrendelésre való tekintettel egyidőre nem 

vagyok abban a helyzetben, hogy további provokálásokat el
fogadjak. Az igen tisztelt ügyfelek kéretnek, hogy addifl is a 
sebészeti klinikán szerezzék be nélkülözhetetlen bőrfolyto
nossági hiányaikat Bcniczky Ödön

--------- ............... -  ■  ................— ! ■

A n e m zetg yű lé s
1922 január 27-én Ülést tart

Kedvezőtlen szójárás esetén
az ülés a Fodor-féle vívóteremben tartatik meg

g ji i . ■ i . ■ i 8§
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A harmadik gyerek után

— Mi az, mi történt? Szarvaid nőttek?
— Semmi. Csak választójogot szerzett magának a fele

ségem, --------o--------

Választójogi tervezet
Alulírott Kávéházy Véndög úgy is, mint nem-zetgyülési 

képviselő, van szerencsém a következő választójogi terveze
tet a t. kávé Ház elé terjeszteni:

1. Választójogot csak az kaphat, aki igazolni tudja, hogy 
34-ik évét betöltötte s ebből legalább 25 évet kávéházban 
töltött el.

2. Igazolnia kell, hogy két év óta megszakítás nélkül egy 
kávéházban ült, lehetőleg egy asztalnál.

3. Proporcionális választójogot csak az kaphat, aki több 
porció imbiszt már a falhoz vágott s akinek fejére is jutott 
már pár porció.

4. Választójogot csak az kaphat, aki már legalább három 
ujságosgyereket a világra hozott jobban mondva, akinek már 
három Világot az ujságosgyerek hozott.

5. Aki fő-iskolát, azaz fő-úri bliccelő iskolát végzett vagy 
akivel a fóúr már többszőr végzett

6. Lajstromos, azaz flastromos szavazójogot csak az kap
hat, akin az egyéni akció-képesség a kávéházban már több
ször kipróbáltatott s ennek következtében flastrom van a 
fején.

7. Szavazó-bárcát kaphat minden olyan nő, aki már leg
alább 24 évet kávéházi kasszában töltött.

8. Szavazati jogot nem kapnak azon Írni nem tudó kávé
házi véndögök, akik még csak lirai verset sem tudnak irni s 
azon kávéházkörüli öreg nénikék, akik főiskolát nem végeztek.

Sokorói adoma
Állítólag a kisgazdapárt vacsoráján történt. Szemere, aki 

még nem ismerte Sokorót, odalépett hozzá s bemutatkozott:
— Szemere de genere Huba.
Sokoró végignézett rajta, miközben megrázván a feléje 

nyújtott kezet fölényesen mondta:
— Sokorópátkai Szabó de genere — Suba.

Nyilttér
Tudatom mindenkivel, akit illet hogy csak azokkal a zsi

dókkal békülök ki, akik velem kibékülnek.
numeraszklauzuszi Haller István s. k.*

• Úgy látszik, Haller egy zsidóval sem akar kibékülni. (A szerk.)

Rendelet a pestisről
A pestis (dögvész, döghalál) három helyen föllépett Habár 

a nagy veszedelemnek nálunk még nyoma sincs, a legszigo
rúbb rendeleteket léptetjük életbe, nehogy Pest is a pestis 
áldozata legyen.

Mivel a piszok a baj főfészke, a fészkes állatok, ú. m. 
veréb, fecske, fene, stb., kiirtandók. Azonkívül minden polgár 
hetenként egyszer a tisztiorvos jelenlétében megmosdik. Szap
pant mindenki hozzon magával. Politikusoknál elegendő, ha 
a kezüket mossák.

A szemétszállítás további intézkedésig szünetel, nehogy a 
szemeteskocsik a baj csiráit széthurcolják a városban. Min
dent el kell égetni. Ezáltal enyhül a tüzelő-inség is, meg a 
szemét is csökken.

Utóbbi időben a lakosok sok vizet pazarolnak el hiába, 
úgy hogy a szükséges tisztálkodásra nem jut. Ezért a víz
szolgáltatást 50%-kal csökkentjük. A hiány pótlására a víz
díjakat 50%-kai emeljük.

Klebelsberg hálája
Kuna P. András, mint értesülünk, minden részletében el

fogadta Klebelsberg Kunó gróf választójogi javaslatát. A bel
ügyminiszter, hogy ezt az előzékenységet meghálálja, saját 
nevét belügyminiszteri engedéllyel Klebelsberg Kuna P. 
Andrásra változtatta. --------o--------

Levél Zalaegerszegről
Kaptuk az alábbi levelet:
Kedves Borsszem Jankó! Magam kárán tanultam meg, 

pechemre, azt, hogy az újságíró és a politikus között mégis 
van különbség. Ujságirónak a revolverezésért ba)a lesz, poli
tikusnak pedig csak párbaja. Tisztelettel Zsarai Manó.
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Harang a tenger alatt
Az ifjúságom: elsülyedt harang.
A szava néma már és érctelen.
Súlyos vizek alá temetve lenn 
Már nem zokogja, hogy giling-galang.

Fölreszket még a néma éjeken 
Es siró-búgó hangja fölszakad...
Alom talán: a nagy teher alatt,
Mint tetszhalott, fölérez a szivem.

Friss hajnalok kongatnak messze fenn: 
Sugdr-özönben fürdő virradat,
En fekszem lenn sötét vizek alatt.

Elhalkultak a fénnyel telt szavak 
S már nem zavarják csöndes álmomat. 
Csak villámként fölcikkázó halak.

Garami Á rpád
--------o--------

Kedves Borsszem Jankó!
Litja, lassanként mindenre rájön az 

ember. Sose tudtam megérteni, hogy 
az ellátatlanok miért ellátatlanok. Most 
mar értem! Azért ellátatlanok szegé
nyek, mert — ahogy a panama bízo
t t j a  — a lisztjükkel másokat láttak 
el. Tisztelettel Br.

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

Önálló töprengés
— Vájjon mondják-e majd a végén, 

"OKy a keresztény kurzust is a zsidók
csinálták?

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

Villamoson
ÍA\  villamoskalauz rászól a lépcsőn 
lógó utasra:

~  Uraságod ne tartózkodjék lenn, 
mert a rendőr feltartóztat 
. 77 H ip ie  el, barátom, még mindig 
10 m*n*ka fenn tartózkodnék és a 
rendőr letartóztatna.

Farsang

— És maga, báró? Eljön a jelmez-bálra?
— Nem. En a kokottok báljára megyek, az pedig jel meztelen.

d l b a r a n g o l á s  a  s a j t ó -d z s u n g e l b e n

»Az embertársadatom képzeleti vázlata és az anyaméh 
csomója44

^Megoldás. A gondolatok szabad birodalmában lehetetlen 
állapot lenne az, hogy az újabb és újabban létre jött ember- 
társadalmi összegubancolt csomótképezö fonalszálak kibontá
sával az emberi gondolkozás ne foglalkozna...44

»... az embertársadalom képzeleti vázlata úgy néz ki, mint 
a levegőben úszkáló „bikanyár: hol a kis és nagy cso

mókat egyes vékonyabb vagy vastagabb szálak tartják össze, 
n°l a képződmény anyaga mindenütt ugyanaz...44

»;Ezek a csomók mind emberi anyagból, a társadalmi ala
kulások, a természetes élet és a mesterséges törvényszerűség 
szerint váltak külön csomókká, amely csomók egymással olyan 
láncolatot képeznek, mint a méhrajnál a többcsomóba ágazó 
tömege a lerakodó rajnak; amelynél természetszerűleg meg- 
a»apitható, hogy az alakilag megváltozott tömegnél az anya- 
y\fr' — mint az államalkotó fő — a legnagyobb csomóban ta- 
bői ^  ^  „Kecskeméti Lapok" január 5-iki vezércikké-

François
Transsylvania

pezsgő

jazz-bandá-ba
zajongóknak nemzetgyűlési képviselők fölvétetnek

Kedves Borsszem Jankó!
Röviden be akarom bizonyítani, hogy Bethlen félrevezette 

a kisgazda-pártot. Nevezetesen őket gondolta salaknak. Mert 
hisz Bethlen építeni akar, még pedig a kisgazdapártra akar 
építeni. Nos, ki hallotta, hogy aranyra épitenek? Ellenben 
gyönge, hevenyészett építéseknél salakot szoktak a töltéshez 
használni. Ezt vegye tudomásul a kisgazdapárt. Tisztelettel 
egy jó salak.

W E F E L E J T S E  E L
a „O yárfás te le fon á l" című emlékhanglemert 
okvetien meg ma megrendelni, mert már alig kapható

w A g n e r
m agyar Hanqszerárúházban a p

B u d a p e s t ,  V ili., J ó z se f -k ö r ú t
H anglem ezm űior I N G Y E N !  i k r

Legjobb
fliioésëen

kapható és javítható
NEUM ANN-nál,Bljjjmtlii-I. 4L III. 131-77.
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ez a megoldás is igen ötletes, de természetesen nekünk az 
eredeti, még ennél is mulatságosabb megfejtéshez kell ragasz
kodnunk. — H. K. (Pápa.) ön mindenesetre elvitte a pálmát. 
Mind a három megoldás sikerült. — S. M. (Kaposvár.) Bizony 
már nem emlékszünk rá. Ne tessék elfeledni, hogy garmadá
val gyűl a kézirat asztalunkra. Az elbírálásnál egyetlen szem
pont vezet bennünket az, hogy elsőnek minket tudjon meg
kacagtatni vagy legalább is földeríteni. Erre a célra a szer
kesztő a legjobb kísérleti nyúl, mert — higyje meg — őt 
igazán nem könnyű dolog jókedvre hangolni. Hiszen humorban 
dolgozik... — N. A. (Debrecen.) Reméljük, nem csalódtunk, 
amikor néhány Írása után véleményt alkottunk képességeiről. 
Az újabb és újabb bizonyítékokat önnek kell szállítania. — 
Álba. Nagyon könnyű volna. — hf. Mindig kerül valami közte. 
—■ F. E. Fog még jobbakat is gyártani. — Sz. S. A kiindulás 
helytelen volt hiszen a „brevi manu“ -esetről utólag kiderült, 
hogy egy elmés újságíró képzeletének szülötte. — S. S. W . D. 
levele jóval ötletesebb T. D. Írásánál; sorát ejtjük. — Ilonka. 
Az első bevált. — R. F. (Tatabánya.) A rébusz-ötletek nem 
egészen megfelelők, viszont a kisérő levél oly kedves és 
derűs hangulatot áraszt hogy azt kell hinnünk: nagyobb siker 
vár önre a humor terén. Egyébként — kivételesen — részt- 
vesz a sorsolásban. — Több lev étről a lövő számban.

A visszhang szellemes
Én. — Lehetséges, hogy Bethlen békeszózatának a saját 

emberei közt is visszhangja támad?
A visszhang. — ...támadoch!

---- -------
Fatális sajtóhiba

„Mint értesülünk, városunkban a hatgyermekes Kövér Sára 
úrnő fog föllépni nemzettszülési képvisellősnek.44 (Egy vidéki
lapból.) --------*--------

Választójogi töprengés
— Vájjon a papgazdaasszonyok is kapnak szavazati jogot,

ha...?  --------o--------
Csillagászat

Évtizedek óta nem tapasztalt égi tüneményben gyönyör
ködtek ma a főváros lakót Kelet felől a Tejúton, majd a Kör
úton egy üres villamos úszott tova, vakító fényben ragyogva. 
A város apraja-nagyja kormos üvegen keresztül csodálta a 
látványt

A Meteorológiai Intézet jelenti:
. ..A z  égitest alakja — eddig páratlanul a maga nemé

ben — négyszög. Fölül keskeny sötét nyúlvány, mely idő
közönként fényt sugároz ki. Elől fehér tábla, melyen vörös 
hetükkel ez áll: „Különvonat44

| ® é ) | SZERKESZTŐI ÜZENETEK | © ©
Kéziratokat és rajzokat nem küld vissza a szerkesztőség.
A Borsszem Jankó leien számát kedden, január 24-én zár

tuk le — Többeknek. Multheti rébuszunkat („Konszignáció44) 
13—20 hívünk „Salabakter44-nek fejtette meg. Tagadhatatlanul

V a r g a

Szerkesztik: Molnár Jenő és Bér Dezső 
A szerkesztésért felelős: Borsszem Jankó 

Kiadótulajdonos: Borsszem Jankó lapkiadó r.-t 
Igazgató: Szekeres Rudolf

EMBER KÜZDJ
AZ INFLUENZA ELLEN

ÉS bízva bízzál
A LYSOFORjI IBAN

KÖZGAZDASÁG
A Brit-Osztrák Bank és K eres

kedelm i Részvénytársaság, amely 
e hó elején az Angol-Magyar Bank 
bécsi fiókja és a Kola et Co. bankház 
egyesüléséből alakult, 350 millió korona 
alaptőkéjét az osztrák kormány enge
délyével legközelebb 400 millió koro
nára emeli föl. Az intézet vezetőségében

az osztrák közgazdasági élet kiváló
ságain kivQI az Angol-Magyar Bank 
kiküldöttei foglalnak helyet. Amint ér
tesülünk, a mostani alaptőkeemelésen 
kivül az új bank a folyó év első felé
ben még egy nagyobb tőkeemelési 
tranzakciót tervez, miáltal saját tőkéi 
lényegesen meg fognak szaporodni.

A FARSANG
SZENZÁCIÓM:

FARSANGI
sorA POLGÁRI 

SERFŐZDE
S Ö R K Ü L Ö N U Q E SSÉ O E  TELEFON i JÓZSEF 21-91
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Képrejtvény

A megfejtők között hat jutalmat sorsolunk ki:
1 egy doboz Floris-csokoládébonbont.

E jutalom kisorsolásában csakis azok vehetnek részt, 
akik a Borsszem Jankóra egész évre előfizetnek.

2. egy kis üveg

nagy üveg ZoZó kölni vizet, 
j -  /—/ pár Berson-gumisarkot ( férfiaknak és nőknek); 

egy üveg „Óceán' gyümölcskonzervet. 
két darab P. Márkus Emilia-szappant.

A 2—b. jutalom kisorsolásában a „Borsszem Jankó“ félévi 
es negyedévi előfizetői vesznek részt.

A Borsszem Jankó 2817 (4.) számában közölt képrejtvény
megfejtése: Örök szerelem
... A megfejtők számát és a nyertesek nevét x  jövő számban 
Közöljük. A január 15-iki számban megjelent talány helyes 
J3fg*CJtését (..Konszignáció") 73-an küldték be. Nyertesek: K 
i w s P or?ttya Budapest. Vl„ Szoudy-utca l i ) ,  akinek egy 
aoboz rloris-csokoládébonbcnt; 2. Szirmai Ödönné (Budapest. 
’ •♦ ügynök-utca 11). akinek egy nagy üveg ZoZó kölni vizet; 
'*• Goldmann Ferencné (Budapest, Üllői-űt 34, IV.), akinek egy- 
egy pár Berson-gumisarkot; 4. Hoffmann Antal (Budapest, 11„ 
Csalogány-utca 35). akinek egy üveg „Óceán" gyiimölcskon- 

5. Ertsey Erzsébet (Budapest, VI„ Mozsár-utca 9), aki
nek két darab P. Márkus Emilia-szappant; 6. Nagy Antal ( Bu- 
oapest, \ l., Vörösmarty-utca 48), akinek egy kis üveg Hun- 
íuma Monopole habzóbort küld a kiadóhivatal.

mert ^ 2essen dupla árakat semmiféle hangszerért vagy beszélőgépért, 
V á ^ r " !!zen.s?kszor a íe le t  sem éri a rossz portéka az érte fizetett pénznek. 
hatTo?!!?11 tf hát C8akis a legelső forrásnál : STERNBERG k irá lvi udvari 
t f i k ^ n f rgyár Zenepa lotá jában  (V I!., Rákóczi-út 60), ahol a jótállásban 
l^ e te s m e g n y u  ,-vást talál.

ű vészies képkeretek
Kézimunkák szakszerű keretezése

Váradi Bélánál, Budapest, Andrássy-út 43.

4 atalos, 
üde arcbőrt

varázso! elő 10 nap alatt is  eltá- 
vont minden teinthibát, ú. m :
? r !exSÍ er’, pattanás’ tórgafolt, ránc, 
orrvbrösség likacsos, hervadt, 
Petyhiiat bort. a dr. Kaysen ing- 
éle »H  Y VÁRJON" szépítő szer. 

a  Kúra egyszerű, otthon végezhető, 
Minden feltűnés nélkül. Befejezése 
juan az arcbőr ragyogó szépség- 

gyermelci űdeségben és tiszta- 
ságban pompázik. — Egy adag 
? K* Vi lekre postaköltséggé! és 
adóval 115.- K. Csak H y .a r jon  
M lío^ i-te jszap pan r használjon.

~  Postai rendelé- 
S r i  ty v a r jo n -gy a r  fő rak tárá 
v á  í l r °  s s Antal. Budapest, 
R , Í ’ József*körut 23 intézendök. 
Budapesten kapható: Török József 
fyjgyszertár, Király-u. 12; Opera- 
^ógyszertár, VI., Andrássy-út 26 ; 
^artschmároff-drogéria, Rákóczi-ut 
2L5* Erzsébet-kőrút 1 ; Róna-dro-
86na* vni, József-körút 50.

Ito o lc iiM  iMm\  

11
hires régi évfolyamai 
megrendelhetők a kiadó
hivatalban és a Kultúra 
könyvkereskedesében, 
Budapest, VI., Teréz- 

körut 5. szám.
Az 1916. évf.120 korona 
. 1917. . 120 .
. 1918. . 120 .
. 1919. . 120 .
. 1920. . 120 .

B

F ra k k h o z — sm o k in g h o z :
Ingek, gallérok, mellények, 
gombkészletek, nyakkendők

N YAKKEN D Ő H ÁZBAN
IV., Kigyő-utca 5, (Klotild-palota).

Kereskedőknek nagybani á r !

Engedményes árban vásárolhat
HANGSZER-OTTHON

F e k e t e  M i h á l y n á l
Budapesti Jó zse f-k ö ru t 9.

ISI fi
vér- é s  nemi bete

gek ré szé re .

tzlist S a l n m l t í s !
fftnJeiés egész nap. Rákóczi-út 32. szám , I. em elet I.

B Á L I N T  é s  D Á N
órás és éKszerész

Budapest, IV.,
Kossuth-Lajos-utca 13.

Prima órák, ékszerek csakis elsőrangú kivitelben. platmatörmel ékért
Eladás nagyban és kicsinyben. Telefon : 24—50. Saját műhely.
sssaaaaasasBSSSSSsassaBsssssssssBSHSSSSBSsNBssasssssaaw

Beváltunk legmagasabb 
napi áron brilliáns- és 
más ékkövü ékszereket, 
arany-, ezüstrégiségeket 
Legmagasabb napi árat 
fizetünk arany-, ezüst- é*



12. oldal BORSSZEM JANKÓ 5. szám

L ak á s  — m eteoro lógiá iva l

mozit akar?Családi, 
iskolai, 
színházi

forduljon

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

aranyai, ezustoi, ékszert ic* 
magasabb napi árban veszek 
Schiller, Kecskeméti-u. HBrilliánsl

KABATA CSOKOLÁD
Szőnyegeket

^TUD UK  TIVADAR szőnyegj a v í t ó  éa t i s z t í t ó te le p e ,  VI., Dalnok- 
-tce Q/e. Fióküzlet: IV., Ferenoiok-tere 9 ,1. em. Telefon 46-48. Megnhreera házhoz Jón.

régi rongyosa. .1 le, 
a legmagasabb áradén 
v e  ez  vagy o t é r é i

VÉR bőr- és nemi betegségek teljes gyógyítására
legjobban MIT7Í5FR hírneves
ajánlható UT. IYI I I LU C n intézete 
BUDAPEST. Vili., JÛZSEF-KOROT 3. SZÁM.

*Pt 1 I A l.l*  KtPKEUETUO 
SZA K M U H F l'

ukm v.n* 
lURÜPEClELU:k p i l n i i

KÉPKEMETEM)
w n ü iH i r a

ív. vAci-u t c a  io
K T  U D V A R B A N

TERNBERGh Üudvari
Rákóczi-út 60, saját

Az összes hangszerek legfinomabb minőség
ben. Mesterhegedük legnagyobb választékban. 

Hangszerek javítását szakszerűen végezzük. V id é k re  
sz á llítá so k a t  a l e g p o n t o s a b b a n  eszköz lünk . Ï

hangszer Zongora-, cimbalom- 
és harmonium-terem, 
Etofon-szalon.
hanglemez-repertoárja. Az összes létező 
Mnndain-táncok gramofonlemezen. Bérlet.

ti niTA.r ■ iii i ■
—

A Pesti Uojd-társulat nyomdája, Budapest, V., Mária Valéria-utca 12. (Nyomdaigazgató MÁRKUS PÁL.)


