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Bethlen István gróf. — Titkos választójog tetszik, kérem? Avval is szolgálhatok. Nálam minden kapható. (A segédhez.) Mutassa csak meg a szomszéd úrnak.
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Választójogi javaslat
Mert nem vagyok élhetetlen 
S régi ismerősöm Bethlen,
Ez a tiny, mint olyan, arra vezetett 
Hogy nézetem kikutassa 
S vélem bölcsen megvitassa 
Az új választójogi tervezetet.
S bár tudásom kissé sánta.
Remélem, hogy meg nem bánta.
Hogy bennem egy bölcs tanácsadót fogott.
A törvény most végre kész lett,
íme itt van néhány részlet
Hogy ki kaphat köztünk választójogot.

Aki értelemmel biró, kinek Pékár nem nagy iró. 
Kinek Budavári ilyen fiatal,
Világ-ot olvasni mer még,
Bárha érte meg is vernék,
Kinek nem tetszik a Lakáshivatal,
Ki nem panamázott liszttel.
Aki egy Ostenburg-tiszttel 
Valamikor egyszer már kezet fogott.
Aki nem örvend a mának,
Aki tagja a Chevrának,
Nem kap egyse köztük választójogot.

Kinek nyáron árt a hőség.
Kedvenc lapja Egyenlőség,
Kinek pláne Sándor Pálék kedvesek,
Ki kávéházban kibicked.
Akinek a Hangya viszket.
Vagy nem tetszenek az Ergon-ezresek.
Aki, hogyha álmos, ásít
És aki a Fogyasztásit
Megpróbálta s még eddig le nem fogyott,
Aki nem volt rossz se, jó se.
Kinek majom volt az őse,
Nem kap egyse köztük választójogot.

Ezzel szemben, sőt ellenben:
Olyan, aki más szellemben 
Éli végig ezt a rongyos életet.
Éj kor híve és nem ósdi.
Kinek nem tetszik a Drózdy 
S egy kevés erkölcsi tökét félretett.
Aki hiszi, mint a birka.
Hogy a Tévirati Iroda
Legtöbb híre igaz s nem légből kapott,
Aki hiszi ernyedetlen.
Hogy tudja, mit akar Bethlen,
Az az állat sem kap választójogot.

--------- o ----- (k. j . )

Vélemények a választójogról
Tijtatozot minden ejőszatosz jodfosztász ellen. Micoda do- 

lod ez! Főiszpán. tojmánybiztosz lehetet, de tépviszelővé nem 
választhatnat, mejt méd nem vadot hajminc évesz. A nemzet- 
fentajtó intellidencia ezt nem tűjheti! Vigyázó Laci

Két álló évig egyhelyben ültem, illetve laktam. Ezen az 
alapon, illetve ülapon választójogot követelek.

t Egy zalaegerszegi internált

Nem lehetne kérem még három hónappal elodázni azt a 
választást? Odáig megszületik a jogcímem.

Egy lyiizgó honán y a

Saját keresetemből élek. Kérdezem: van-e választójogom?
Virág Afarcsa

Pukkadni fognak a barátnőim. Huszonhét évesnek diktá
ló n be magamat- Egy tál alkotmányos lencséért csak nem 
fogom bevallani, hogy harmincéves vagyok!

Egy 35 éves asszony

Kedves Borsszem Jankó!
Emlékezetes még, hogy a Posch-féle vendéglő a királyláto

gatás és annak következményei emlékére ünnepi étlapot adott 
vendégeinek, amelyen a többi közt ..Öierre de Budaörs44, 
..Rableves à la Főúttá44 és hasonló ételek szerepeltek, bőven 
leöntve Madeira-szósszal. Történt, hogy a kisgazdáiért egyik 
közismert tagjának. Csontos bácsinak, szeget ütött a tejébe, 
hogy a menükártyán kizárólag legitimista vonatkozású főztök 
szerepelnek, miért is jogos pártönérzeteböl felelősségre vonta 
a vendéglőst, mondván:

— Miért van az, hogy a maga étlapján egyetlen olyan étel 
sincs, amely a szabadkirályválasztókra vonatkozik? Mi is sze
repelünk a királylátogatásban, tehát nekünk is dukál egy-két 
étel-elnevezés, ami az akkori időkre emlékeztet.

A vendéglős kissé meghökkent és így szólt:
— Mára nem készültünk, kérem, de holnap tessék eljönni, 

biztosan lesz ilyen nevű étel is.

Csontos bácsi másnap megjelent- A vendéglős büszkén nyúj
totta át neki az étlapot, amelyen a „Bierre de Budaörs41 fölött 
ez állt: „Nagyatádi becsinált44.

A pesti gyerek
(Szilt: Samukáék ebédlője. Dél Saniuka belép, hátán táska- 

Apuka az asztalnál ü l Anyuka szintén )
Anyuka. — Na mi volt máma az iskolában, Samud? 
Samuka. — Hideg volt, anyukám- 
Apuka* — És nem adtak föl semmit?
Samuka* — De igen. a télikabátunkai.
Anyuka- — Na látod, tehát nem fáztatok?
Samuka. — De mennyire fáztunk!... Attól, hogy felelünk. 
Apuka* — Ugy-e, te haszontalan, hát nem készültél el, mi? 
Samuka. — Dehogynem, a legrosszabbra...
Anyuka. — Na, képzelem, milyen lesz a bizonyítványod! 
Samuka. — Olyan, mint az osztrák korona.
Anyuka* — Nohát ez már mégis csak sok!
Saniuka. — Dehogy sok: tegnap hét és félen állt.
Anyuka (a belépő frájlejnhez): Miért nem» vigyáz a gye

rekre, egészen elromlik.
Samuka* — A mamuci meg miért nem vigyáz a papára meg 

a. frájlejnr^? Ök mindig Bethlent meg Nagyatádit játszanak.
Egyesülnek-
( Apuka és az Anyuka nekimennekx Samukénak és elrakják) 

Samuka (bömbölve): Büdös destruktivok! Vr.
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A  m észárosék  gyereke

I

— Teccik tudni, tekintetes^biró úr, a feleségem is úgy megijedt ettől az árdrágitási pertől, hogy ijedtében torzszülöttet 
nozott világra.

— Mert biztosan ö is sokat emelt.

Párbajom a párbajellenesekkel
Nincs igazuk azoknak, akik a párbajt barbár középkori 

,stenitéleíhez hasonlítják. Szerintem a párbaj a legpraktikusabb 
^döntése az igazságnak. Az igazságot, mely nálunk amúgy is 
gyenge lábon áll, úgy eldönti, hogy még. Hiszen Rassay, a nagy 
Parbajellenző is párbajt vívott a párbajjal, melyben ő ma- 
radt alul.

Példákkal fogom bizonyítani, mennyire nincs igazuk a pár- 
öaielleneseknek. Barátom, Krakel Ernő, egy szép téli napon 
SKkmem^e vá* ia r^ am régóta féltve őrzött véleményét mely 
aí)oan csúcsosodik ki, hogy én egy nagy marha vagyok. Én 
erre> mondjuk, bepörlöm őt, nem mintha sértve érezném ma- 
|aiTl  de mert be akarom bizonyítani barátomnak az igazságot 
p bíróság elrendeli a valódiság bizonyítását, miszerint iga2 
phetne-e az, hogy én valósággal egy nagy marha vagyok. 
J;rre marhaszakértőket küldenek ki, akik jegyzőkönyveket 
*esznek föl, melyekből kiderül, hogy szarvasmarha nem lehe- 
;eJt mert véletlenül férj sem lévén, nincsenek szarvaim. De 
'éhetek másféle marha is. Ennek eldöntésére átteszik az ügyet 
a* orvosszakértőkhöz, akiknek nagybecsű beleimből kell el- 
Qonteni, hogy marha vagyok-e. Tudnülik a marhának a bele 
KulÖnbözik az emberétől. Az orvosszakértők kiszedik belső 
szerveimet s mint bizonyitékot az esküdtek elé viszik. Én szív- 
Qobogva várom a döntést a vádlottak padján. Hát, kérem, 
z meglehetősen komplikált elintézési mód. Mennyivel egy- 

L^orübb, ha barátom, Krakel Ernő, egy lovassági karddal ki- 
nifi 21 föntnevezétt szerveimet s kardja hegyére tűzve, meg
bántja  a bizonyítékokat és fölkiált:

— Barátom, bocsáss meg, tévedtem, te nem vagy marha!
Vagy példának okáért én nemzetgyűlési képviselő vagyok

s éppen a t  Házban nagy beszédet mondok az 1921. XVIX. 
törvénycikkről, melyben az ángyom fülének kibővitéséről van 
szó. Mikor javában fejtegetem a fülét, barátom, Közberöffögey, 
közbeszól:

— Eláll! Eláll!
Már hogy az én ángyom füle áll el? Sértés akar ez lenni? 

Vagy az én elálló fülemre akart célozni? Visszareplikázok:
— A képviselő úrnak van legkevesebb joga a fülével kér

kedni. Emlékezzék csak vissza, a kommün alatt hogyan fülelt 
ön Kun Béla szavaira, úgy fülelt, hogy szinte elálltak a fülel

Persze párbaj lesz a dologból. A segédek súlyos föltételek
ben állapodnak meg: nehéz gyalogsági konyhakés handa- 
bandázzsal. A párbajt megtartjuk. Én Közberőffögeynek egy 
metszéssel mindkét fülét levágom. Aztán hozzálépek, barát
ságosan kezet szorítok vele és szívélyes hangon mondom:

— Barátom, bocsáss meg, tévedtem. Neked nem is állnak 
el a füleid!

No nem praktikus és higiénikus elintézési mód ez?
------- •-------  C—y

Nagylelkű ajándék
Mint lapzártakor értesülünk, a kurzus-irók a Láthatatlan 

Vendég céljaira ajánlották föl Amerikában előadandó szín
darabjaik tiszta jövedelmét. Ezt a nagylelkű adományt csak 
az méltányolja igazán, aki tudja, mily óriási sánszai vannak 
Kiss Menyhértnek. Pékár Gyulának, Szabó Dezsőnek és a 
többi kurzus-Dezsőknek Amerikában.
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Másképp is lehet érteni

— Mit szólsz hozzá? Egy dühös antiszemita barátom bele
szeretett egy zsidólányba.

— És hány éves a fiú?
— Huszonegy.
— No akkor ez csak ébredő szerelem.

Kibékülés a zsidósággal
— Levél a kerületből —

Nagyságos Képviselő Or! Alulirott Okos István segédjegyző 
a falu népinek és a pártvezetőségnek nevében irom jelen leve
lemet, ami remélhetőleg jó egészségbe és a választójogi vi
tába találja Nagyságodat Még bizonyára tetszik emlékezni 
azokra a beszédekre, amelyeket megválasztása előtt tetszett 
a piactéren elmondani s amelyek a Mózsi zsidónk mentalitása 
ellen irányultak. A beszéd nyomán hadat is üzentünk a Mózsi- 
nak, attól fogva nem köszöntöttük, néha napján egyéni ki
lengéseket követtünk el ellene és csak hitelbe fogyasztottunk 
nála némi kis alkoholt Később aztán megcsináltuk ellene a 
Hangyát amely azonban nagyobb rezsimmel dolgozott, mint 
a Mózsi és nem bírta a konkurrenciát Ettől kezdve naponta 
bevertük a Mózsi ablakát hogy az ő üzemi költségei is növe
kedjenek. A fiatalság ugyan a fejit is be akarta verni, — tet
szik tudni, a kötözéssel járó üzemköltség miatt — de mi, a 
község lakosságának többsége, akik mindig szeretett képvi
selőnk politikáját követjük, legutóbbi parlamenti beszéde ha
tása alatt, leintettük a tüzesvérű ifjakat mondván, hogy csak 
alkotmányos úton akarunk a zsidók ellen küzdeni, már pedig 
a kellőképpen nem indokolt fejbetörés kivül esik ezen az úton. 
Amilyen jogos és gazdasági szempontból célravezető 
az ablaküvegek betörése, épp oly hiábavaló munka a zsidó 
fejek beverése, nem is szólva arról, hogy ezáltal az amnesztia
törvénnyel gyűlhetne meg a bajunk.

így csendben és békességben hirdettük két éven keresztül 
a községben az antiszemitizmust, mikor a napokban megjött 
az újság Pestről és benne állt hogy ezután ki kell békülni a

zsidóval. Először destruktív dolognak néztem az egészet, de 
mivel a mi lapunk is hozta, még pedig úgy, hogy éppen a kép
viselő úr rikkantott közbe az országházba, hogy kezet kell 
fogni a zsidóval, — hát bizony beláttuk, hogy ennek a fele se 
tréfa s nyomban fölhivattuk a Mózsit a községházára, ahol i 
az egész pártvezetőség ünnepélyesen egybegyült hogy el
intézze a kibékülést. Közkívánatra én vettem föl a szót és 
így kezdtem a beszédem:

— Tisztelt Mózsi barátunk!
De megijedt ám erre a Mózsi, hogy csak úgy vacogott a ; 

foga. Mindjárt közbe is vágott a szavamnak:
— Jaj, tekintetes úr, — mondta — nem csináltam én sem

mit, ne tessék velem megint atrocitást elkövetni.
Nosza mindjárt más mederbe tereltem a beszédet és így 

szóltam:
— Dejszen, itt ne jajgass és ne zavard a kibékülést mert 

úgy kupán legyintlek, hogy még a csillagokat is Budavárinak 
nézed.

Hiába biztattam én is meg a többi urak is, csak tovább 
zajongott hogy ő így nem oka, meg úgy nem oka semminek, 
s hogy őt ne bántsuk, — míg le nem kentem neki két nyak
levest. Erre aztán elkezdett jajgatni s olyan lármát csapott, 
hogy az egész pártvezetőség haragra lobbant s bizony le
adtak neki jobbról is, balról is pár pofont, hogy ilyen destruk
tív módon elrontja ezt a lélekemelő kibékülési ünnepet. Mikor 
aztán még jobban ordított, kirúgtuk a hivatali helyiségből.

Eddig csak megvolnánk, de most az egész pártvezetőség
nek nagyon fáj, hogy az ünnepély nem sikerült szeretnénk 
kibékülni, de nem tudjuk, hogyan kell csinálni. Már deputációt 
is küldtünk a Mózsihoz, de mikor meglátta közeledni a legé
nyeket, úgy elszaladt, hogy máig se tudjuk, hol van.

Nagyon kérjük a nagyságos képviselő urat, tessen már 
megírni, hogyan csinálták a kibékülést a budapesti izraeliták
kal s hogy nem-e lehetne egy interpellációt megereszteni a 
Mózsi ellen, aki ilyen csúnyán kijátszotta a mi kibékülési szán
dékunkat. Tisztelettel Okos István s. jegyző és az egész párt
vezetőség. ( Stella)-------•-------

Tűnődések
Seiffensteiner Solomontul

O Edjik-mdsik nemzetlülési képvl- 
selűnek o hirtelen elhollgotdsárul tótja 
nekem eszibe ed anekdót. Paks mel
lett oz országúton o kotyák, oz ü régi 
szokásuk szerint, megugatták ed orro 
menü székért. Ed vén kamandar sak né- 
hángyat vakkantotta, mire odamedl 
huzzáta ed filotol kuvasz és kérdezi üt et: 
„Mondd sak, mért nem ogatsz te szapo
rábban?" Erre rá telel o kamandar: j 
„Mért ogassak? Én már régúta todom, 

hód hiábo ogat o kotya, őzért o szekér medl t o v á b b — „De 
akkor meg mért vakkantsz?“ — kérdezett o kisebbik. „Őzért,
— hongzott o válasz — hód o ütőtől kollégákbul ne öljek ki 
oz ambiciónt“ — Girem-górem például o Haller István ore- 
ság. 0  is sak néha-néha vakkant, hód o friss ellenzékbül ki ne 
ölte oz ambiciónt. --------o--------

Cáfolat
Az a hír, mintha Csontos Imre nem vett volna részt az 

elnökválasztáson, alaptalan koholmány. Hiszen tudvalevő, 
hogy rája is esett egy szavazat. (Magyar Távirati Hiroda.)

A tihanyi visszhangnál
Én. — Csakugyan meglesz a numerus clausus-féle revízió? 
A visszhang. — vizióf

Még raktáron lévő SSïïSSg'î’SÆkS: I
dés fenyegető békés megoldására való tekintettel, be- u 
szerzési áron alul kiárusítjuk. Izraelitáknak külön enged- H 
ményl IGAZI KURZISTÁK R.-T. |
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Gömbös Gyula ábrándja a befagyott Duna áriján

A Borsszem Jankó-ügynökség téviratal
L

NAGYATÁDI SZABÓ ISTVÁN, BUDAPEST 
Befagytam. Siessen, mert a legitimisták elhordják a jeget 

s akkor Excellenciád monitorostul együtt vízben marad.

II.
DUNA

MOLNÁR FERENC, BUDAPEST 
Még egy olyan siker, mint a Liliom-é Amerikában s önnel 

tettetjük ki a jóvátételi összeget.
A NAGYKÖVETEK TANÁCSA

III.
MAGYAR SZÍNHÁZ, BUDAPEST 

Szívesen vállalom II. Lajos című drámában Szapolyai János 
S2©repét, ha részemre kormánytól salvus conductust szerez.

--------o-------- KÁROLYI MIHÁLY
Egy kis hangtan

, „ Kérdést intéztem a Bűz-Bár főiazzmesteréhez, hogy a lélek- 
Duvölö jazzmuzsika milyen hangokból áll. így válaszolt:

— Akinek jó hallása van, az észrevehette, hogy a csihhan- 
tás, puccsantás, poffantás és fiffentésen kivül a jazzbandában 
Svakon a brecegés, brekkingés, prittyentés, ritkább a fruty-

tyantás és a trottyantás. Ezeken kivül előfordul a trutty- 
börtyentés, prüccsdzsidzsentés, striccprottyantás, de az egé
szet végigkiséri a haskorgicálás. A legerősebb hang a csücs- 
bruttyintás és a slifftrottybriccentés. Még vannak ezenkívül 
sliffentyükök is.

— Erről már én is tudok! — vetettem közbe.
A szíves választ megköszöntem és érdeklődtem, hogy a leg

utóbbi parlamenti jazz-koncert milyen hangokból és hang
szerekből volt összetéve.

— Azt is megmondom — felelt a mester és elővett egy 
újságot, azután így válaszolt: — Hát, kérem, volt ott fried- 
riccsentés bethlenszenven. Egész halk tomcsámcsongás, itt-ott 
egy meskottyantás és egyszer gömböstentés. Egy szép huszária 
is volt, amelybe beleszólt a meskorgás. Az avarffyllentés hiány
zott Helyette a zsidiissentés a hegedűssentyűből került elő. 
Ebbe azonban ruppertaktusos drózdizzentés is belevegyült, 
a sándorgonába pedig kunázás.
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Tollyáss Dániel ok levele
báró Wewrewshegyÿ Dávid udv. tanácsos stb. Urnák 

Buda-Pestenn (Salyát palé)
P? - Gecsér, januáriusban 1922-tő.

Méltóságos Uram!
Kegyes Jóltévőm!
Ezen esztendőben első leien- 

tésem a Birkák elléséről szól. 
igenis, öszvesen 3szúz5 bárány- 
ka született, amellek közül 22-tő 
költözött el hasmenésbenn. Ami 
nem volna a legnagyobb bal, 
hanem az, hogy mind fehér 
Gyaptyuval jött ezen fekete 
világra, holott én valami vív
mányon törtem a fejemet. 
Ugyanis! Eszembe jutott Mél
tóságos Uram ditső Eőssapja, 
a nagyságos Jákob pátriárka, 
aki vala fia a tekintetes Izsák 
pátriárkának, ki is Lábán ura

ságnál szolgálván, kommenció helyett a fekete-fehér Gyaptyu
val született báránykákat kapta vala javadalmul. Hogy azután 
ezeknek számát szaporiccsa, fehér és fekete pálcákat rakott 
az itató Válú fölé és midőn a várandós Anyabirkák a Válúra 
ereszttettek ki, a tarka pálcáktól megtorpanván, szokatlan nagy 
számban ellettek vala tarka bárányokat.

Gondoltam magamban, én is így teendék. Hiszen ha a fehér 
Bürgék helyett feketék vágynak, akkor egész vagyonnal föl- 
érő perzsa Szőrmét nyerünk és Gecsér puszta hamarossan 
világhírű le end. Igenis. Azonban Méltóságod pátriárka Eőssét 
szószerint nem követhettem, mert nekem nem tarka, hanem 
tsakis fekete birkabőr kellett. Tehát tiszta fekete holmit kell 
akasztanom az itató fölé. Ezen célra legalkalmatosabbnak az 
Ágnes ú. n. Jehér"  alsószoknyája kínálkozott, mit is odatettem 
és lestem a hatást.

A juhász elébb mindig a Kosokat ereszti ki az Hatóra. Ezek 
odaérvén a Válúhoz, nagy örömömre sajátságosán kezdének 
ugrálni a fekete ruhadarab felé, azután hosszú Szarvakkal 
élkes fejüket fölfelé emelintve, vicsorították Fogaikat. Az ivás- 
ról egészen megfeledkeztek ezenközben. Azt reméltem, az 
Anyabirkák még hevessebben fognak reagálni. De nagy tsaló- 
dás ért, mert ezek kiér észt etv én, nyugodtan ittak a Válúból 
és rá se hederitettek az Ágnes fekete Jnexpresszibr-lére, — 
mint ahogyan eztet Else v. Kuhschnappel k. ű. nevezi Itt tehát 
elszámitottam magamat. Igyekezni fogok azonban valamelles 
új megoldást találni az Anyabirkák érdeklődésének fölkeltése 
végett, mellyel ewrewklewk Méltóságos kegyes Jóltevőmnek

tanulmányos, hivséges szolgája 
tikmonyi és hóhenhámi Tollyáss Dániel s. k.

**• Ágnes egyre kéri az ígért hócipőt, mondván, hogy az 
éjjeli munka könnyen megárthat neki, mikor a Kastélyba átal- 
megy. Idem de Eadem.

Báró Wewrewshegyÿ Dávid válasza
Tollyáss Dániel oki. gazdatisztnek

Palais-Montrouge, le 25 janvier, 1922. 

Tajás!
A maga legalázatosabb ér

tesítését kegyesen fogadom, de 
vegyes érzelmekkel. Maga fe
kete perzsaszőrmés bürgéket 
akarja az én Byrtokomon elő
állítani és nem tud. hogy hol 
lakik az Isten. Hát nem taní
tották meg Hohenhámban, 
hogy van külön faj karakül- 
birka, amelyiktül a gyapjú fe
kete és ha azok a baragneok 
nem jönnek a világra termé
szetes úton, hanem mestersé
ges módon elvetéltetik őket, 
akkor az ilyen baragnenak a 
bőre adja a szép göndör sely
mes perzsaszőrmét. Ha maga 
nőstény youhoknál akarta de- 

liriumot elérni, miért aggatta oda egy női inexpressible-t! 
Akkor ellenkezőleg kellett volna magának feketére festeni 
magátul a dohány zacskót, ami van hím birkáiul és aminek a 
neve „caucheteuque", erre inkább reagáltak volna az anya
birkák. (Ahogy eztet maga ért!)

De Quelle souffrance sur vous? (Micsoda szenvedés ma
gár a D  Miért foglalkozza maga magát, Tajás, ilyen Schenk- 
Steinach-problémákkal? Sokkal bölcsebben cselekedte volna, 
ha megmenti a 22 baragnenak az életét. ami elpusztulta á 
diaré miatt. Mért nem maga vállalt eztet helyettük. Tajás?

Magának tudni kellene, hogy a háchemenéche ellenszere a 
Dower-por, ha pedig ez nincs, akkor jó a csokoládé-praliné 
is. Praliné bőven van magának a birque-á-quole-ban. ezt a 
bürgék saját Regie-ben gyártják s mert a baragneok vonakod
nának bevenni, kegyesen megengedem, hogy a kisüstben fél
kiló csokoládét oldjon föl 50 liter vízben, ebbe kell tölteni az 
összegyűjtött pralinébogyókat, itt kapják ezek egy csokoládé
burkolatot, akkor kimerik a csokoládéoldatbul és megszárit- 
ják. Ezeket be lehet adni a beteg baragneoknak. Persze eztet 
már nem maga fundálta ki, pedig ezt értékesíthetné mint va
lami lukrativ gazdasági ipart. Csakhogy mindezt nem érti 
maga, Tajás!

Azért mégis maradok magátul a kegyes jóltevő
baron v. Wewrewshegyÿ s. k.

U .i.  A nagy hidegre való tekintettel mondjon meg az Ág
nesnek, hogy ritkábban szellőztesse magát.

Baron v. Fôntebbÿ

f>táíbq<2;Zf{kxX>ulfV-£uj4X> H .
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Szépséghiba

— Olyan kedves, bájos, okos, elragadó nö maga... Milyen kár, hogy a feleségem!

A pártkörböl
— Kegyelmes uram. adj egy jó programtippet a válasz

tásokra.
—- ígérd mindazt, amit most nem tartottunk meg.
— Lehetetlen 1 Mindent csak nem Ígérhetek?

Mindenki hangversenyez
— Ha látná, nagysád, milyen szorgalmas az én fiam! Teg

nap délután önálló zongora-hangversenye volt a Zeneakadé
miában és este már szorgalmasan tanulta a Chovan-féle ujj
gyakorlatokat
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Seiffensteiner Salamon Klebelsberg Kano grófhoz
Cxcelleneiddtul oz elvborátok bikölni okorldk mivelönk. 

Mi ez? Már megint kezdik?... Oldzottol szalgdla S. S.
--------o--------

BORSSZEM  JANKÓ A SZÍNHÁZBAN
Vigasztaló

Kedves Borsszem Jankó! Szerző vagyok, de. sajnos, még 
nem buktam meg eddig. Ugy-e, nincs reményem a Vojnich- 
díjra? Tisztelettel esy cselédszerzö.

Egy rosszmájú drámairó
névtelen levelet küldött a napokban a Nemzeti Színháznál mű
ködő Színművészeti Tanácsnak, amely tudvalevőleg a „Mo
hács" című történelmi színmű előadására kötelezte az igazga
tót. A levélben ez az egyetlen sor állt:

„Nemzeti Színházunk nagy temetője: Mohács"

A „II. Lajos" főpróbáján
Szomory Dezső nagystílű történelmi drámájának főpróbá

ján a harmadik föl vonás után odaszól egy kritikus a szom
szédjához;

— Nem értem, miért mondták, hogy ennek a darabnak sok 
vonatkozása van a mai időkkel. Én legalább nem veszem 
észre. Ebben a drámában csak beszélnek, beszélnek..:

— Na látod, — felel a kolléga — ez az egy vonatkozása 
mégis csak megvan a mai korral.

A HANGYA
(Látványos operett 400 millió fölvonásban) 

Pénzét szerzé: a m. kir. kincstár 

A betétekről KÁLLAY TIBOR gondoskodik

Színházi töprengés
— Vájjon igaz-e, hogy a „II. Lajosában azért nincs zsidó

szerep, mert azt a reciprocitás elve alapján kereszténynek 
kellene játszani — o—

A mohácsi vész
Tanár. — Beszéljen valamit a mohácsi vészről.
Diák. — A mohácsi vész 1922-ben lépett föl a Nemzeti 

Színházban, ahol két drámairó elesett.

François
Crêmant Rosé 

______ pezsgő
Legjobb kapható és javítható

NEUM ANN-nál,
IlIfBllH. 44. 111. 1JI-77.

A városházáról
Két városatya, egy kereszténypárti meg egy demokrata,

beszélget a közgyűlés előtt:
— Nem tudom, miért oly rosszkedvű mostanában Sipőcz? 

— mondja a kereszténypártl
A demokrata, aki híres az ugratásairól, így felel:
— Hja, annak roppant érdekes háttere van. Ha kiváncsi, 

elmondhatom. Tegnap este Sipőcz a dolgozószobájában ül. 
Halotti csöndben számolgatja a nyomorakciója révén egybe
gyűlt pénzt. Egyszer csak recseg, ropog s megjelenik a Lát
hatatlan Vendég és fölirja a falra a következőket: „Meg- 
számláltatott és kevésnek találtatott."

— Szóval megismétlődött a „Mene, tekel fáresz" esete — 
nevet a kereszténypárti.

— Nem az, — mondja a demokrata, ,— Sipőcz most azon 
búsul, azon töri a fejét, hogy a Láthatatlan Vendég Írása a 
pénzre, vagy pedig a Látható Polgármesterre vonatkozott-e?

flzesscn el5 a Borsszem Jankára!

Mert harm adszor i az előfizetők résztvesznek rejtvény
pályázatunkon és hetenkint hat értékes jutalmat osz
tunk ki köztük ;
m ásodszor : aki félévre fizet elő, ingyen kapja a 
Seiffensteiner-adomakönyvet vagy a „Jaj, az a Hege
dűs* című könyvet;
o lö szö r: aki egy évre fizet elő, ingyen kapja a 
„Seiffensteiner Salamon adomái* és „Jaj, az a 
Hegedűs* című illusztrált humoros könyveinket.
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B ik av iad a l a tanyán
vagy: a rettenthetetlen biztosítási ügynök

A kormány elrendelte, hogy a tenyészállatokat 
be kell biztosítani

Megyek a
Ami pereg a fáról 
Hó az és zúzmara,
Mégis felemre mintha 
Pacsirta zengene.

téli utcán
Zimankós, szürke reggel, 
A nap arcán köd ül. 
Szemem vakítja mégis. 
Oly fény ragyog körül.

A nagy vita után
— Mondja, Tamás úr, maga már tisztán látja a király 

októberi bevonulásának a részleteit?
— Tudja, még úgy október végén valahogy tisztán láttam. 

De amióta a parlamentben tisztázódott a dolog, egészen bele
zavarodtam.

Ami csipog az ágon, 
Egy éhes cinege, 
Mégis mintha fülembe 
Pacsirta zengene.

Megyek a téli utcán 
Dúdolva, álmatag.
Mintha tavaszba járnék, _  
Mióta láttalak.

■O---------- Szamolartyi Gyula

Bakfisok
— Te is szabadkirály választó vagy, Csibí?
— De mennyire! Tudod, Pöszi, ha szabad, akkor én Király

Ernőt választom._____________________ ____ _____________________

CASINO
HABZÓBOR

B e o s o n j
G U M M J ^ A R O K

ruganyos  
tarlós,

unuiittimmuii

könnyű
és

e legáns
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Udvarház
Nagy csöndben á ll Valaha dáridózva 
Néztek ki ablakán.
Ma csak a csönd, a mély, dacos lemondás 
Tekint ki ott talán.

A kapuról a cifraság lemállott,
A címer is kopott.
Valaha hintó négy fekete ménnel 
Gurult ki é\s be ott.

Üres a kamra és tátong a félszer 
És bor sincs száz akó.
A tornác szélin büszkén áll a gazda: 
El, vigye a fakó! . . .

M a id !... S összeszorul a gazdának torka 
S az ég felé tekint.
S egy dalba folttá mindazt, ami úgy fái,
A bánatot, a k in t... Somlyó Zoltán

Kedves Borsszem Jankó!
A parlament folyosóján egy kisgazda így kapacitál egy 

liberálist:
— Kérlek, mi sohase mondottuk, hogy „üsd a zsidót!14
— Nem bizony, — duplázott rá egy másik, ugyancsak nad- 

rágos kisgazda.
— Hát mit csináltatok? — kíváncsiskodott a liberális.
Most megszólal egy csizmás kisgazda:
— Hogy mink mit csináltunk? Mink csak néztük!

I ® @  | SZERKESZTŐI ÜZENETEK | © ®

Kéziratokat és rajzokat nem küld vissza a szerkesztősét.
A Borsszem Jankó leien számát hétfőn, január 30-án zár

tuk le. — Palatínus. Egyet megfejeltünk. — Hűm. Viheti vala
mire. A versikét győngéljük. — H. A. Az egyik túlontúl erős 
és nem is klappol egészen. — Rs. Ab Kuno disce omnes? 
Aligha. Kuno gróf mégis csak elüt a többitől. — Dr. B. L. 
Feleletre vontuk az illető gyárat amellyel szoros megállapo- 
dása van a kiadóhivatalnak. — L. A. vagy Sz. A. (Versek.)

O d a  m e n j e n
d _ „  J t á n c l e m e z e k e t  venni, 

f f  ahová mindenki megy

W ÁG N E R
hangszerárúházába, Budapest i  C  Kérjen lem ez- 
Vili. kér., J ó z s e f -k ö r ú t  m űsort I

Nem használhatjuk. — H. A. Az egyik mulatságos. Próbál
kozzék tovább. — Sirály. A fölvetett gondolat a mi fejünkben 
is megfordult. Hiszen ha a papiros ára nem emelkednék szinte 
naponta! Minden más szempontjával egyetértünk. Ha egyszer 
ideje lesz, látogasson meg bennünket. Minden pénteken este 
6—8 közt szerkesztőségi megbeszélést tartunk Abbazia-kávé- 
házi asztalunknál. — Gip. Szomory Dezső hatalmas erővel, 
pazar művészettel megirt drámája („II. Lajos11) sok vér
szegény kísérlet után az első komoly előrejutás az évtizedek 
óta papirszagű magyar történelmi színműirodalomban. Alakjaj 
élnek, színpadképesek, teli akcióval s beszédüket gyönyörű 
gondolatok, megkapó érzések fűtik. Olyan ez a dráma, mint 
egy grandiózus szobor, amely a magyar végzetet jelképezi.
— Boréi. Mindkettőben van ötlet, de elvész a sablonos földol
gozásban. Rövidebben, frissebben, eredetibben Írjon, akkor szí
vesen látjuk. — Taidor. Paródiához kevés embernek van te
hetsége. ön a sok közé tartozik, akinek nincs. Mást próbáljon!
— ce. Egy-kettőt fölhasználunk. — Több levélről a lövő 
számban.

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

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

EM B ER  KÜZDJ
AZ INFLUENZA ELLEN

É S  b íz v a  b íz z á l
A

ESTÉLyiÉS TflnCRUEÁK

Szakorvosi rendeld intézet
Budapest, VII., Dohány-u. 39. Rend. d. e. Il-L, d. u. 4-7-ig.
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Képrejtvény

A megfejtők között hat jutalmat sorsolunk ki:
1. egy doboz' F loris-csokoládébonbont.

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

2. /—/ pár Ber son-gumisarkot (férfiaknak és nőknek).
3. egy üveg ..Óceán4 gyümölcskonzervet.
4. két darab P. Márkus Emilia-szappant.
5. egy nagy üveg ZoZó kölni vizet.

6. egy kis üveg

A 2—6. jutalom kisorsolásában a „Borsszem Jankó“ félévi 
negyedévi előfizetői vesznek részt.
A Borsszéfn Jankó 2818. (5.) számában közölt képrejtvény 

megfejtése: f^/i/ végén van egy ház,
Zs idó lakik benne

A megfejtők számát és a nyertesek nevét a jövő számban 
közöljük. A ‘ január 22-iki számban megjelent talány helyes 
megfejtését („Örök szerelem") 147-en küldték be. Nyertesek: 
k Róna Tibor (Budapest, VII., Damjanich-utca 54), akinek egy 
doboz Floris-csokoládébonbont; 2. Szabó Erzsiké (Dunavecse, 

Kolozs Gyula címén), akinek egy kis üveg Hungária Casino 
habzóbort; 3. Dr. Csiky Jenő ( Vásárhely kutas i. akinek eg\ 
£aKy üveg ZoZó kölni vizet: 4. Dr. Ungár Elemér (Szeged, 
Kossuth Lajos-sugárút 23), akinek egy-egy pár Berson-gumi- 
sarkot; 5. Márkus István (Budapest, V-, Mária Valéria-utca 12), 
akinek egy üveg „Oceán“ gyümölcskonzervet; 6. Kér. Gazd. 
Egyesület (Hajdúnánás), amelynek két darab P. Márkus Emilia- 
szappant küld a kiadóhivatal.

■ ■■■■■■■■■■■a ■■■■■■■■■»■■■■■■■■■■■■■■ aaeaaaaaai

űvészies képkeretek
Kézimunkák szakszerű keretezése

Váradi Bélánál, Budapest, Andrássy-út 43. ■
■

Ör illián so k a t, &
Székely Emil ékszerüzlete,
Címre tessék figyelői. Tele fon i József 105-85.

C SA K

C I P Ö S A R K O T
VEGYEN!

EGYESÜLT RUGGYANTAÁRUGYÁR
BUDAPEST, VI. KÉR., ANDRÁSSY-IIT 8. SZÁRI.

Frakkhoz—smoking hoz:
Ingek, gallérok, mellények, 
gombkészletek, nyakkendők

NYAKKENDŐHÁZBAN
IV., Kígyó-utca 5, (K lotild-palota).

Kereskedőknek nagybani á r !

ELETI J. Budapest. IV.. Korona 
herceg-utca 17. Gyárt 

legtökéletesebb kivitelben : mülabakat. mü- 
kezeket, sérvkötöket, haskötöket, gummigörcsér- 
harisnyákat stb. Dús választék az összes 
betegápolási gummiárukban és műszerekében.

Mit keres? Háztartási alkalmazottat,
f é r f im u n k á s t ,  női 

munkást, bútort, 
lakást ^  'í»

M e g ta lá lja  a

FRISS ÚJSÁG
a p r ó h ir d e té s e ib e n  !

rr vé r- é s  nemi bete
gek ré szé re .

[/is! Saliarsan-sltis !
Rendelés egész nap. Rákóczi-út 82. szám , I. em elet I.

I f
iiaiiuiiiaaaiaitRanaMiRMmuaaaaaaMBMMMimiiiiiii

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

Budapest, IV., 
K o ssu th -La jo s-u tca  13.

Prima órák, ékszerek csakis elsőrangú kivitelben. 
Eladás nagyban és kicsinyben. Telefon : 24—50.

Beváltunk legmagasabb 
napi áron brilliáns- és 
más ékkővii ékszereket, 
arany-, ezüstrégiséçeket. 
Legmagasabb napi árat 
fizetünk arany-, ezüst- és 

platinatörráelékért 
Saját műhely.

aaaaaaaaaBeaaaaaaaaaaaaBaaaaaaaaaaa■■■■■■■■■■■■■■■■■•■■
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A ,,titkos** le lk es  Hívei
Nincs választójoga annak, akit háromszor 

ítéltek el botrányos részegség miatt.

— Már megint inni akar kend?
— Azt hát. El akarom inni a választójogomat. Úgyse kapok mán érte semmit.

Családi,
iskolai,
színházi mozit akar?

forduljon

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

Brilliánst aranyat, ezüstöt, ékszert le*- 
magasat b napi árban veszek 
Schiller, Kecskeméti-u. 11,

VÁLÓD!
• íj •
FINOMKABATA CSOKOLÁDÉ

Szőnyegeket
TUDUK TIVADAR szónyegjavltó és tisztítótelepe, VI., Dalnok- 

iftea 12/a. Fióküzlet: IV., Ferenotek-tere 0,1. m l Tafofba 4*48. KogiihrUra házhoz Jön.

régi rongyosokat Is, 
s legmagasabb árakon 
v e s z  vagy o s e r é l

VÉR bőr- és nemi betegségek teljes gyógyítására 
legjobban Ü  | T  7  Í2 C D  hírneves
ajánlható U l  • If i I I L  U  L  H  intézete 
BUDAPEST, Vili., JÓZSEF-KÖRÚT 3. SZÁM .

f  KŐILNII „ 5
?  k é p k i h .k í ; í e M )  >
9 PfiTÜIIHIOT'
-  I V  v á c i - u t c a  ÍO

A7 UDVARBAN

TERNBERG udvari
Rákó<zi-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 .

hangszer Z 0 n g 0 r a .( c im b a lo m -

és harm onium -terem , 
Etofon-szalon. K irî . î£
hanglemez-repertoárja. Az összes létező 
Mondain-táncok gramofonlemezen. Bárlct.

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


