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0R5SZEM JANKÓ
SZERKESZTIK : MOLNÁR JENÓ és BÉR DEZSŐ

Előfizetési ár M a g ya ro rszá g on  : Egész évre 
360 korona, félévre 200 korona, negyedévre 
100 korona. — C seh o -S z lo va k iá ba n  : egész 
évre 120 cseh-szlov. kor., félévre 60 cseh- 
szlov. kor., negyedévre 30 cseh-szlov. kor.

Telefon : Szerkesztőség és kiadó- 
hivatal 138-05

Megjelenik minden vasárnap

 ̂ Szerkesztőség |
és

kiadóhivatal 
Teréz-börút 5

Katzen jammer

Nagyatádi. — Kutya jókedvem van! Gyűijön az a cigány, oszt húzza el a nótámat, hogy aszongya: 
Erger-Berger-Klebsberger.. .
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Paraszt-fogás
Mutassatok pártot, mutassatok nékem,
Mely nem kap két kézzel a fölűmívességen! 
Mutassatok pártol, — legyen bár urusztos —
Amely nem földmíves, amely nem parasztos!

Melyen nyomot immár több évtized hagya,
Pantalló fölé jött most a bádoggatya.

Paraszt már Andrássy,
Sok sajtó-dudási

Zengik világgá ő föpóriasságát,
Takarva kékvérű főuriasságát.

Ama F rid rik  Están serény Mahunkával
Parasztot kecsegtet cipóval,

Diniek urambátyám,
Népet ö se hágy ám

Weisz Konrád ecsémmel főzi a sok fődit.
Találván tehénnek szarva közt a tőgyit.

Parasztot Bethlen sem hajt most úrdógára, 
Nagyatádi Szabót veti panyókára.

Azt a kutyafáját!
Z ergebör- csizmáját 

Váradi Bélánál jól berámáztatja 
S lesz rámás csizmában kisemberek atyja.

A népnek Haller is a hóna alá nyúl,
Keresztény földmivest keresve 

S keresztes sereggel 
Huszár is fölnyergei,

Paraszton nyargalva, formáját kifutja,
Vélvén, hátha őket lóvá \enni tudja.

Bús Budavári is a köznépre kókkad, 
ígér neki jókat, megnyúzott zsidókat.

Kifosztott Izsákot,
Kinccsel teli zsákot

S az ódát, amihez ő már nincsen szokva,
Költi a kismenyhért, kotlómód kotyogva.

Ölelik, csókolják a szegény parasztot,
Dédelgetik is, mint kiválasztott kasztot, 
ígérettől hangjuk korcsmailag lármás,
De ha dolgozni kell, — hja, paraszt, az már más!

------ o------  (jazig)
Ellesett telefonbeszélgetés

— Halló! Itt Bethlen István.
— Halló! Itt a Vacuum Cleaner. Kegyelmes uram, egy föl- 

világositást szeretnénk irfapni.
— Tessék.
— Tetszene megmondani, hogyan szív vissza mindent 

olyan szakszerűen kegyelmességed. Tanulni szeretnénk.
— De kérem, micsoda rossz tréfa ez? Én nem szívtam vissza 

semmit, sőt...
— Köszönjük, kegyelmes uram. Most már tudjuk, hogyan

tetszik csinálni. . .  --------o--------
Legújabb

Mint értesülünk, az Ébredő Magyarok Egyesülete a plakát- 
letépés miatt nem lordul az ellenzék Jogvédelmi irodájához. 

( Mag y uiTéviruti Hír oda )

Választási harcban
— Választójogról, jelöltekről —

„Csak titokban akartalak . .."

A titkos még nyílt kérdés, — mondotta Bethlen — de a 
nyílt már nem titkos. Ez köztudomású. Tomcsányi nem szered 
a burkolt ügyeket, csak nyíltan, uraim (mert a hölgyekről még 
nincs szó), hadd lássuk, ki mer ellenzéki jelöltre szavazni. Ha
sonlóképpen áll a helyzet a jelöltekkel. Ök se akarnak titok
ban, hanem nyíltan lepik el a pártköröket, itiint a leendő fő
ispánok a belügyminiszter előszobáját. Jelölt sok van, több 
mint égen a csillag, sőt, hogy újabb hasonlattal éljünk, lénye
gesen több, mint szavazó, ami a Klebelsberg-féle nagy* 
választójogi szűkítés után nem is csoda. Matematikailag átlag 
két jelöltre esik egy Választó. Legszerencsésebb ebben a dár
dai kerület, amelynek csak 120 választója van. A nagyszámú 
jelölt láttára a választópolgárok összessége azzal a gondolattal 
foglalkozik, hogy minden választópolgár két képviselőt választ 
magának, egy konstruktivot és egy destruktivot. Ez lenne a 
legjobb módszer és a kerület érdekei minden rendszerválto
zásnál kellően védve lennének.

A jelölt pontos meghatározásával már sokat foglalkoztak a 
tudósok. Először úgy próbálták definiálni , hogy jelölt az, aki 
képviselő akar lenni, de ez a megállapítás megdőlt, mert hiszen 
ma mindenki képviselő akar lenni, viszont azért még nem ne
vezhető jelöltnek. Pontosabb meghatározás: Jelölt az, aki kép
viselő akar lenni és ezt be is meri vallani. Ilyenformán csak 
minden második ember marad jelölt. Ilyenkor választások előtt 
kitör a szunnyadó akarás minden jelöltből és megostromolja 
a pártelnökök előszobáját.

Parlamenti időszakban a jelölt csendes lénnyé változik. 
Ilyenkor nem foglalkozik politikával s az újságból csak azokat 
a közleményeket olvassa, amelyek „ Nagybeteg képviselő*4 
címen valamelyik honatya rosszullétéről számolnak be. A 
gyászjelentéseket különösen akkor olvassa szívesen, ha abban 
valamelyik képviselő nevével találkozik. Ilyenkor nyomban 
telefonál újságíró barátainak.

— Nagyon kérlek, — mondja — a nekrológban említsd 
meg, hogy a kerületből egy nagyobb küldöttség keresi föl 
X. Y.-t, a kiváló politikust,. — de vigyázz, kérlek, jól szedjék 
ki a nevemet — és fölkérik, hogy vállalja az elhunyt örökét. 
X. Y., bár más irányban nagyon el van foglalva, valószinüleg 
eleget tesz a kérésnek ...

Ha a választáson megbukik, várja az újabb halálozást és 
várja a jelöltek reményét és éltetőjét: az általános válasz
tásokat. Most elhozta a tavasz ezt is és a jelöltek játszi pillan
gók módjára röpködnek pártból-pártba.

A jelöltek ambícióit a pártvezetőség elégíti ki, amely eleve 
tisztában van az esélyekkel. Erre vonatkozólag kérdést intéz
tünk a pártvezetőségekhez:

— Hány jelöltjük kap biztosan mandátumot? — kérdeztük.
Minden párt megadta a választ. A végösszeg 7246 kép

viselő. Ami biztos. Úgy látszik, összesen ennyi honatyát vá
lasztanak. (s t)

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

Id. Hombár Mihály védőbeszédeiből
Igaz, hogy Barázda János kisgazda

védencem az általa fogott rókát le
nyúzta, kidolgozta, azután a szabónak 
mint prémet eladta, ellenben a forgalmi 
adót nem rótta le. De ha meggondoljuk, 
illetve tudjuk, hogy Garázda István 
szabómester is fog a rókaprémes bunda 
után forgalmi adót fizetni, sőt ha mint 
ócskát a piacon eladják, megint meg kell 
utána fizetni a 3%-os forgalmi adót, már 
lehúzták a rókáról azt a két bőrt, ami
nél többet közhiedelem szerint a rókáról 
sept lehet lehúzni. Ez alapon kérem vé
dencem fölmentését.

Akkor majd megindul...
Azt a hírt, hogy Hegyeshalmy végre megbukott, 4 magyar 

kereskedelem megindultáli fogadta.
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• M ég egy anyósvicc

— Az én anyósom? Az egy angyal.
— Az enyém, sajnos, még él.

Tűnődések
Seiffenstelner

Szombaton este ed pipa dohdngy 
mellett elmélázok o moltakon és 
eszembe jut oz omerikai Pedlow kope- 
tángy oreság kigyelentésirül ed Roth- 
schild-anekdót. Ezernyócszázhatvan- 
négybe türtént, hód o párisi küvet Spa
nyolországiul, ahová akkor zsidónak 
tilos volt o bemenet, tapogotózni ment 
o Rothschildhoz ed nadjobb külcsün 
dolgába. „Sajnálok, nem adok o spanyol 
állomnakr — felelt o pénzkirálj. „És 

miért nem, ho kérdeznem szobod?" — „Mert nem odhotok kiil- 
csiint ed olejan országnok, ahová nekem tilos bemenni o pén
zem ért — Girem-górem o Pedlow szobodkümőves oreság, 
oki milliókat osztogatta szét nálunk o szegéngyek küzt és oki 
mostand itt hadj bennönket, mert rágyütte orro, hód ittend o 
szobodkűmővesek ed kicsit ki vannak rúgva o tolajdon házuk- 
hűl, o Podmaniczky-occai palotábul, ahonnét onnyi jótékongy 
akció indulta ki, omikor még nádi és hotolmos volt ez o mi 
sziiriincsétlen országunk. Rothschild körülbelöl hotvon évnek 
elütte mondott oztot o nodj igazságt. És mink még mostand 
se ókorunk tonutni o — spanyolok kárán. Majd sak megint o 
mogunk kárán? --------o--------

Egyszerű megoldás
Azt olvasom a napokban egy estilap tőzsde-tudósításának 

a címében, hogy „nem egységes a tözsde44. Az isten szent 
szerelmére, hát mért nem viszik oda Bethlent? Majd egységes 
tesz mindjárt!

Jó Bálóné asszony
Egyszerű asszony volt, derék, igénytelen. 
Nevét nem iegyzi föl majd a történelem; 
Cifraság, hiúság néki nem is kellett: 
Megfért csöndesen a meleg tűzhely mellett 

Jó Bálóné asszony.

Hanem az a meleg szívbéli meleg vo lt 
Körötte mindenkor víg vendégsereg volt; 
Magyaros a módja, jóízű a főzte 
S jóízű falatját jó szóval tetőzte 

Jó Bálóné asszony.

Most hideg a tűzhely, parazsa kihamvadt... 
Adjon isten néked békés nyugodalmat,
Tisza mormolása álomba ringasson,
Tiszaparti madár dala elsirasson

Jó Bálóné asszony. (j. h. e.)

lálasziási
mindenkor sikerrel használhatja a Bethlen-féle

i jog-forrás választó-vizét ;
Bársonyszékrekedés esetén nélkülözhetetlen!
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Polgárok és pórok, besétálni tessék, 
Tapasztalható most nagy nevezetesség;
Mináen állatfajból láthatni itt egypárt.
Lévén ez Kétségből Egységbe Esett Párt.

Láthatni itt olcsón fölámivelő grófot.
Csak merkantilt préslő patent aáósrófot;
Valóái üvegből készült gyöngyös klárist, 
Numerusklauzáló mustrarliberálist.
Itt van Nagyatádi első eke-szarva 
S cifra szűre, melynek ujja be van varrva;
Itt a görbe tükör, melybe bárki néz be, 
Sokorópátkai mássát veszi észre.
Látható viaszkból sok kiváló elme,
Tisza-hű magyarok nagy bejöveáelme; 
harmados kegyelmes gazáánk őkegyelme. 
Csizmás közkatonák figyelmes fegyelme.
Látni spirituszban itt sok csoáaszörnyet, 
Koraszülött törvényt, melytől zsiáó szörnyeá; 
Ezerholdas mágnást cserepes tanyában.
Óriási kígyót százráncú gatyában.
Látni itt sebtében átalpingált freskót,
Baján héberektől kölcsönt kérő Me skót, 
ízes gelegonyát liptói túróval.
Rettentő Erekit rettentőbb fúróval.
Látható elolvadt jege a Dunának.
Titokzatos Pé-je a kies Kunának.
Kackiás kis kése a kedves Kunónak,
Mely minden plakátot levakar —- utólag.
Itt beolvadása látható a Vassnak,
Óránként növése kisgazdái hasnak;
Itt Tor may Cecü mint veri a markot.
S Pékár, ahogy épp egy nagy darabot alkot.
Itt látható végül, — nem kell ész, hogy kisüsd — 
A húsosfazékká átvarázsolt kisüst,
Melyet körülülnek be nem álló szájjal 
Egységes pártiak, egységes étvággyal

S ténybeli dolog, hogy e sok csoda peig 
Látható immáron csak rövid ideig,
Ámde az is elég, hogy megemlegessék:
Polgárok és pórok, besétálni tessék!

V ID É K I  T R O M B IT A

Alkotmányjogi értekezlet Mucsán
Minrtiogy a községi képviselőtestület föloszlott, anélkül, 

hogy határozatot hozott volna abban a nagyjelentőségű elvi 
kérdésben, vájjon a helybéli éjjeli őr nyilvános avagy titkos 
szavazással választassék-e meg. Lohoghy Lehel felelősünk, 
az Ébredők mucsai csoportja elnökének indítványára e tárgy
ban alkotmányjogi értekezlet hivatott egybe. A nevezetes 
aktus nemeskeblű özvegyünk meghívása folytán a Kuczoráné-

féle díszpajta egyetlen, de annál fényesebben kivilágított nagy
termében folyt le. A szükséges petróleumot ez alkalomra a 
Pipa-áetachement rekvirálta Sáji boltjából.

Az értekezletet impozáns külsőségek mellett tartották meg. 
Elsőnek Mucsa legkiválóbb közjogi méltósága, Koplalaghy 
Jaroszláv exportőrgróf érkezett meg a Pipa-fiúk által vont 
dísztalyigán, amelyet özv. Kuczoráné sajátkezüleg díszített 
föl drága konyhai növényekkel. Utána sorban jöttek: főtiszt. 
Bujtár Frazibundusz, mint az egyház képviselője, Daru Illés 
csendőrkáplár, a belügyek legfőbb őre, Vlk Podjebrád állat
orvos, mint szintén alkotmányjogi szakértő, Sokorópátkai 
Szabó István kisgazda mint vendég, Pipa Jani volt képviselő 
és jelenlegi képviselőjelölt, akinek véleménye a legbonyolul
tabb közjogi kérdésekben annyival inkább mértékadó, mert 
jó néhányszor sikerült már megoldania a zsidókérdést*, amiről 
a Szróli és Sáli nevére kiállított orvosi látleletek beszédesen 
tanúskodnak, továbbá Ereki Károly, Patacsy Dénes, Kuna 
P. András és Budavári László, mint községünk díszpolgárai.

Tekintettel arra, hogy a megoldandó kérdés rendkívül föl- 
izgatt*a intelligenciánkat, Köcsög Ádám községi biró meg
engedte, hogy a szavazati joggal biró nők a hevenyészett 
karzatról végighallgassák a tanácskozást. A díszpajta falaira 
akasztott három székre létrákon siettek föl özv. Kuczoráné, 
Nagyfenekheő Sára asszony és Else von Kuhschnappel k. a. 
Felejthetetlen pillanat volt, mikor özvegyünk kacéran meg
emelve szoknyáját, láttatni engedi'e a Jagellók idejéből való 
harisnyakötőjét, amelyen aranybetükkel volt kihímezve ez a 
mondás: „Erény a nemzetek talpköve." (Ezen talpkő ünne
pélyes elhelyezése a múlt héten történt nagy táncmulatság 
kíséretében, melyen az első shimmyt özvegyünk és Kopla
laghy Jaroszláv importőrgróf járták.) Szrólinét és Sájinét, 
akik szavazati jogukra hivatkozva, szintén végig akarták hall
gatni a tanácskozást, Vlk Podjebrád úr a magyar fajvédelem 
nevében tapintatosan eltávolitotta, minek folytán Szróliné 
koraszülöttel ajándékozta meg férjét, aki az italmérési enge
dély elvesztése fölött való bánatában adta rá magát a népe
sedési mozgalom föllenditésére.

Pipa Jani indítványára kimondották, hogy az értekezlet a 
búza árának fölemelését és az adók újra való leszállítását 
pusztán hazafias okokból szintén belekapcsolja az alkotmány- 
jogi tanácskozásba. Budavári László a fejadó életbeléptetését 
sürgette, még pedig progresszív porciókban a helybeli destruk- 
tivok örömére. A Pipa-detachement nyomban akcióba lépett, 
hogy az indítványt határozattá emelje. Az első segélyt Vlk 
Podjebrád nyújtotta. Az örvendetes eseményről Izsák község 
főszolgabiráját táviratban értesítették.

Nagyban folyt a tanácskozás, mikor az a hír terjedt el, 
hogy az Alliance Israélite repülőgépeken megjelent Mucsa 
fölött és az Egyenlőség évfolyamaival bombázza özvegyünk 
hajlékát Az értekezlet határozat nélkül föloszíott és így saj
nosán nyitva maradt az a kérdés, hogy az éjjeli őr hogyan 
választassék meg, — ámde Daru Illés csendőrkáplár meg
nyugtatta az egybegyűlteket, hogy csak bízzák rá a dolgot, 
akármilyen is lesz a rendelet, majd ö eligazítja a választást.

Községünk tábori látcsövét Patacsy Dénes nyugalmazott 
őrmester vette ünnepélyesen a kezébe, hogy az ellenséges 
repülőgépeket kikémlelje. A berregést egészen tisztán lehetett 
hallani, de repülőgépnek nyoma sem volt. Mi sem természe
tesebb, minthogy közkedvelt destruktivjainknál keresték a 
hirtelen nyomaveszett légi járműveket. A Szróliék és Sájiék 
házában tartott nyomozás eredménytelen maradt, de mert 
alapos volt a gyanú, hogy a gépek alkatrészeit elásták, inter
nálták őket és a náluk talált szeszkészletet az alkotmányjogi 
konferencia további sikeres működésének előmozdítása végett 
elkobozták. Ennek örömére megalakult a „Mucsai keresztény- 
keresztyény-keresztén-keresztény kisgazda-, földmíves-, ipa
ros-, hivatalnok-fajvédelmi-kiviteli és behozatali párt44, mely
nek díszelnökévé Sokorópátkait, elnökévé Lohoghy Lehelt vá
lasztották. Bálanya özv. Kuczoráné tett, aki egyébként disz
kréten kijelentette, hogy az éjjeliőr-kérdés megoldását ő 
veszi a kezébe. Csak egyet köt ki, azt, hogy az éjjeli őr 
passzív választójoga 20-tól 30-ig terjedő életkorhoz köttessék. 

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

Választási töprengés
— Vájjon ázabad-e zsidónak Budavárira szavazni?
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Politikai gyermekjáték

Van már munkaalkalom
— Azért a Bethlen-kormánynak mégis csak erősen szociális 

érzéke van. Igyekszik munkát adni...
— Kinekí? Minek?
— A Jogvédelmi Irodának.

Stílszerűen
Kedves Borsszem Jankó! Igazán nem lehet rámondani a 

vasútra, hogy nem stílszerűen viselkedett a tarifa-ankéten, 
mikor fütyült a szakértők ellenvéleményére. Tisztelettel egy 
Máv-ra utazó.
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A középpártiak bevonulása a kisgazdapártba
Az Eszterházy-utcában minden kisgazda frissen vasalt 

szmokingban jelent meg a fogadtatásra és azok az álkisgaz
dák, akik egyébként pitykés lajbit szoktak viselni, most ün
nepi feketébe öltöztek. Várják a Középpártot.

— Visszatértek ők is a röghöz, akárcsak mi, — jegyezte 
meg Mándy Samu, aki, mint* a jövevények szálláscsinálója, 
már régebben visszatért a röghöz.

De ime jönnek ök. Az előszobában Gömbös fogadja őket.
— A fő az első impresszió, — mondta a fogadást előkészítő 

bizottság és lám gondoskodtak róla, hogy az első impresszió 
minél kellemesebb legyen.

Mikor megjelenik az ajtóban Perényi Zsigmond sok parla
menti vihart látott feje, fölnarsan az ave minden vonalon.

— Éljen! — zúgják az egységesek.
— Éljen az általános, titkos választói jog! — kurjant közbe 

egy régi, de naiv kisgazda, mire a körülállók leintik.
— Hé, komám, ne zavard az ünnepélyt ilyen közbekiáltá

sokkal. Várd meg, míg újra beválasztanak a parlamentbe. Ott 
aztán közbekiabálhatsz, amennyit akarsz.

A jövevények egy pillanat alatt eltűnnek a várakozók kar
jaiban. Perényi Zsigmond Meskó Zoltánnal ölelkezik.

— Emlékszel, Zoltánkám, mikor mi még szembeálltunk 
egymással a régi parlamentben?

— Dehogy emlékszem. Egyáltalán ebben a klubban nem 
szoktuk egymást emlékeztetni a régi dolgokra. Na hiszen, 
szép dolgok sülnének ki!

Föltűnik Berzeviczy Albert, aki Tisza Kálmán képét hozza, 
mögötte Kállay Tamás, majd Lukács György őexcellenciája

karcsú alakja, két kezében Fejérváry képével, háta mögött a 
darabontok délceg csapata. Ennyi fény és pompa láttára Lloyd

Csontos, az Egységes-párt angolországi nagykövete hosszabb 
beszédbe fog, de szavait elnyomják az üdvrivalgások.

Lengyel Zoltán, a bevonuló öreg harcos, tudja, hogy mivel 
tartozik az új környezetnek. Lobogós gatyát, rámás csizmát

és pörge kalapot öltött erre a nagy estére. Nagyon csodálko
zott, hogy egymagában hordja az alapitó párt színeit.

— Csupán én viselem magamon egyedül a párt program
ját — állapítja meg büszkén. Impozáns bajusza elmaradt vala
hol még a nagy küzdelmekben, helyét fess angol bajusz éke
síti. Hja, miért éppen a bajuszok ne változzanak meg az elmúlt 
évek hangulatában.

Az ölelkezések után az elveket fölakasztották a ruhatárban 
és megkezdődtek az üdvözlő beszédek. Bethlen István hosz- 
szabb beszédben méltatta az érkezők politikai súlyát

— Ami pedig a választójogot illeti, — folytatta — arra 
vonatkozólag itt is nyíltan kijelentem, hogy a titkos az nyílt 
és hogy nyilt-e, az titkos. Csak titkos kérdés lehet nyilt, 
aminthogy a nyilt kérdésekre vonatkozólag kijelentem, hogy 
titokban akartam elintézni.

— Csak titokban akartalak szeretni — vágott közbe Szijj 
Bálint, az úgynevezett Szijj-frakció élénk helyeslése közben.

A miniszterelnök beszéde után Nagyatádi enfelkedett szó
lásra.

— Az előttem szólót — úgymond — „Erdély ármányos 
fiának44 nevezik nem megvetendő számú ellenségei. Én mán 
csak annyit mondok, hogy nem születtem ugyan Erdélyben, 
de ami az ármányt illeti, noha geróf se vagyok... nem dicsek
vésképpen mondom... és ürítem poharam.

Tankovich János és Patacsi Dénes helyeslése után meg
kezdődött a „barátságos eszmecsere44, amely a félhivatalos 
szerint „a késő éjjeli órákig tartott44. A régiekből és az újak

ból csoportok alakultak. Egy sarokban Berzeviczy Albertét 
láttuk kvaterkázni Kuna P. Andrással, az Akadémia leendő 
tagjával. .J

Az eszmecsere után elparentálták a „titkost44, majd tánc 
következett, végül Nagyatádi újabb koszorút helyezett el ! 
Kossuth sírjára ezzel a módosított fölirattal: „No, szegény 
Kossuth, te ismét győztél!44 (Stella) jk

François
Transsylvania

pezsgő

^ fC o á Ó J ilA jjC cy o  --4 0 .



10. szám BORSSZEM JANKÓ 7. oldal

T án cren d -te rveze tek  a bö jti m u latságokhoz

Képviselőjelölt úr beszél
Tiszteli* Választópolgárok! Ne kívánjatok tőlem olyan áldo

zatot, hogy én egy egész parlamenti cikluson át törvény- 
hozással, tehát kiviteli, mozi-, trafik- és italmérési engedélyek
kel, kinevezésekkel, előléptetésekkel foglalkozzam. A ti 
megbízóleveletek örvény is lehet, amely engem menthetet
lenül az államtitkári hivatalba, sőt még a miniszteri székbe is 
lesodorhat. Ismeritek puritán, hosszú, immár közel kétéves 
közéleti munkálkodásomat és elveimet: intranzigens fajvéde
lemmel párosult radikális liberalizmus, a polgári szabadság- 
jogok teljes visszaállítása az internáló tábornak s a n. cL-nak 
intézményes fönntartásával. Szabadforgalom liszi*jegyekkel. 
Termelők, kereskedők, iparosok részére követelem az OKÁB 
megszüntetését, a fogyasztók részére az OKÁD (Orsz. Közp. 
Ár-Destruálás) fölállítását, csillagászati számokkal # dolgozni 
tudó matematikusok alkalmazásával. A tisztviselők részére 
aranyban való fizetést, a kis-‘ és nagygazdáknak 5000 koronás 
búza- és 20 koronás csizmaárat biztosítok.

Tudjátok-e, hogy egy régi axióma szerint a politika a jel
lem megrontója. Nos, legyetek nyugodtan: az én jellememet 
nem ronthatja meg semmisem. Én képviselő voltam a múlt 
ciklusban! --------»--------

Végzetes sajtóhiba
„A választójog pusztuláturna . . . “  (Az % egyik pesti napi

lapból.) --------o--------  *
Választási hírek*

A magyar kötszergyárak és az üvegipar alkalmazottaiból 
alakult nagyszámú küldöttség kereste iöl a napokban Bethlen 
István gróf miniszterelnököt és arra kérték, hogy a magyar 
kötszer- és ablaküvegipar föllenditése céljából a nyílt szava
zás mellett döntsön. (Így is döntött! — A szerk.)

• E rovatunkat minél gazdagabbá akarjuk tenni, miért is kérjük a B. J, 
közönségét, küldje hasonló híreit és értesüléseit a szerkesztőségbe.

Kedves Borsszem Jankó!
Mikor az olaszok hadat üzentek nekünk. Pékár Gyula a 

B. H.-ba cikket irt, azt bizonyítgatva, hogy D’Annunzio — 
zsidó. Vájjon ez az állítás épp oly igaz-e, mint az a másik, hogy 
báró Eötvös Lóránt a halála előtt odanyilatkozott Pékár 
Gyulával szemben, hogy ő ( t  i. Eötvös) mindig antiszemita 
volt. --------o -------

Uj mottók az üzleti életben
Azelőtt :

Csekély haszon, nagy forgalom.

Szabad bemenet! Nincs vásár
lási kényszer!

A Nemzeti Tanács védelme alatt. 
(T. i. a kirakatok 1918 végén)

Most :
Csekély haszon, nagy’ forgalmi 

adó.
Vigyázat ! Jönnek az adóspiclik ! 

Ugyan kedves ÉME, ne izéljen !

o

* Kedves Borsszem Jankó!
Olvasom, hogy megszűnt „A Rend44. Célzás akar ez lenni?

A csattanását hallottam . Tisztelettel egy Rombach-utcai lakos. «

Jellemes em ber
nem széovenli nyiltan gyakorolni alkotmányos jogát.

Nyíltan szavaz, csak a pénzt 
vágja zsebre titokban.
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Gummi-gyerekek
— Szenzációs leleplezés a zsidók választójogi gyerek-

panamájáról —
Kedves Borsszem Jankó! Hát ez már mégsem járja, amit 

ezek a destruktív zsidók elkövetnek a böésületes polgárság 
kárára. Tetszik tudni, az én anyjukomnak van szavazó joga. 
(Az anyjuk ugyan még azt is állítja, hogy neki két voksa van, 
mivelhogy hat gyerekünk van.) De mellettünk laknak a 
Schwarzék és a Schwarznénak eddig nem volt gyereke és így 
választójoga se. Nevettük is őket az anyjukkal minden nap.

Hát a múlt héten egy reggel nagy mérgemre csak begurul 
ám hozzánk a Schwarz és újságolta iszonyú örömmel, hogy 
a felesége az éjszaka választójogot, azaz hogyhát hármas ikre
ket szült.

— Na, — mondok — Budavári legyen a patrónusa azoknak 
az ikreknek, ezek is tudták ám jól, hogy mikor dugják ki a 
fejüket erre a konszolidációval bélelt nyavalyás világra. De 
úgy kell nekünk, mert az a Haller is belevehette volna a nume
rus claususba, hogy zsidóasszony egyszerre két gyereknél 
többet nem hozhat a világra.

S azóta nem igen volt nyugtunk, mert a három Schwarz- 
gyerek oly tehetséges orditást csapott néha éjjel-nappal, hogy 
a t. képviselő urak (pedig azok is igen tehetségesek) órákat 
vehettek volna tőlük. Igaz, hogy néha meg félnapig sem lehe
tett a gyerekeket ordítani hallani. Ezért gyanúsnak tűntek föl 
előttem a Schwarz-gyerekek és elhatároztam magamban, hogy 
végére járok a dolognak.

Két napig nem ettem, és a harmadik nap könnyedén 
(hisz állami alkalmazott vagyok) besurrantam a távollevő 
Schwarzék kulcslyukán. Keresem a három gyereket. Nem talá- 

# lom. Egyszerre csak meglátom a gyerekeket egy papirskatu- 
lyába beledobálva. Csodálkozva nézem meg őket: gummiból 
volt mind a három!

— Na ilyen gazság, ekkora panama még nem volt! — mon
dok a gyerekeknek.

Elől, a gyomrukban volt egy-egy kulcs. Az egyik kulcsot 
megfogom: Me—e—e—eee — ordítja el magát az a fránya 
gummigyerek és elkezdte a szemét, száját, kezeit mozgatni.

— Hát azt meg kell adni, — gondoltam magamban — fene 
jó gyártmány. A ménkű üsse meg!

A hátulsó gömbös felükön volt a felírás:

Jdóu szab. választójogi gyerekpótló 
Made in Rombach-utca.

Erre a svindlire fölhívom a belügyminiszter figyelmét. A 
szavazni akaró zsidóasszonyok gyerekeit választás előtt jól 
kopogja meg: Gummi vagy nem gummi?

A Schwarzékat pedig tessék jól megbüntetni, mert az már 
mégse járja, hogy a legnagyobb panamát nem a politikus urak, 
hanem a Schwarzék kövessék el.

Maradtam mélyen felháborodva:
--------•--------  Ceyan

Ez csak világos
— Te rendezett tanácsú városban lakói?
— Igen.
— És kire fogsz szavazni?
— A keresztény-keresztyén pártira.
— Miért?
— Mert rendezett tanácsú városban nyilt a szavazás és 

én a rendezetlen tanácsú felekezethez tartozom.
--------o--------

Szerény indítványom:
nem is kell olyan nagyon haragudni, hogy a rendezett tanácsú 
városokban és községekben nyilt lesz a szavazás, csak előbb 
adóztassa meg az állam a kisgazdákat olyan mértékben, mint 
a városi polgárságot, aztán szavaztassa meg őket a legtelje
sebb nyilvánosság előtt.

--------o--------
A tudós majmok

Kedves Borsszem Jankó! Olvasom a lapban, hogy két angol 
tudós, aki már hosszabb idő óta a majmok nyelvével foglal
kozik, elutazott az afrikai őserdőbe s ott ketrecbe helyezked
vén el, a majmok beszédét figyelte meg. A két jeles ember 
több száz szót jegyzett föl a majmok nyelvéből, amelyet a 
kedves állatok rájuk öltögettek. Mikor a két tudós visszaérke
zett hazájába s fölfedezését nyilvánosságra hozta, egy har
madik tudós, aki az állatkert igazgatója volt, bebizonyította, 
hogy a majmok az őserdőben becsapták a jeles tudósokat, még 
pedig oly módon, hogy ők figyelték meg a ketrecben beszél
gető tudósok nyelvét s azt utánozták. Szerény véleményem 
szerint a tudósok mégis elérték céljukat, mert igy is majom
nyelvet figyeltek meg. Tisztelettel Pávián Manó, magán- 
majomtudós.

Legjobb
minőségim

kapható és javítható 
N EUHANN-nál,
fligyiizó-ii. 44. lel. 131-77.
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Jogvédelmi fórumok
1. Saját ököl.
2. Sarki rendőr.
3. Jogvédelmi Liga.
4. Sóhivatal.
5. Legfelső bíróság (Mennyország).

Kávéházi találmány
Kedves Borsszem Jankó ! Ideges kávé

házi ember vagyok, aki élete céljául tűzte 
ki, hogy a pesti fizetőpincér-, kenyeres-, 
ruhatármizériákat megoldjam. Mert kérem, 
az direkt kálvária, amíg reggel megkapom 
a kávém, azután az állandó hajsza a 
kenyeres után, végül a fizető kegyelme 
utáni esdés, hogy dugja oda hozzám a 
szépséges képét, hogy leadhassam neki 
a pénzem. Hát én kérem ezt egy csapás
sal megreformáltam. Egy amerikai cow- 
boytól megtanultam a lasszó-kezelést s 
most már tízméteres lasszót hordok a 
zsebemben s avval fogom el a kenyerest, 
fizetőt és ruhatárost.

Tisztelettel Kávéházy Véndög. 
--------o--------
Patkányirtás

Kedves Borsszem Jankó ! A patkány
irtó plakát után elhatároztuk, hogy irtó 
módon nekiesünk a szegény patkányok
nak. Lementünk a pincébe és végre nagy 
keresés után találtunk is egy gyanús álla
tot, amelyet agyonvertünk. De a halál 
beállta után dühösen kellett konstatál
nunk, hogy az állat csak sokoró-patkány 
volt, nem igazi. Tisztelettel Egy egérirtó.

A  jó tékonyság i b á l után

Választójogi Jmagyarázaí

— Koma, mi a szösz az a proporcionális választójog?
— Hát az tán olyanféle, hogy mégis megenged egy pár porció

pálinkát. -------- o--------
Egy cella ajtajáról

[ " j e l ö l é s  m ia t t  z Ar v a "

A Rombach-utcából
— Papa, úgy látszik, mink vagyunk az ébredők gyűlése.
— Miért, fiam?
— Mert mikor az ébredők gyűlésének vége van, akkor mi

nekünk is kezd végünk lenni.
--------o--------

Egy ítéletből anno 1̂ 30
. . .  „X. Y., béresgazda, csendháboritást követett el berúgott 

állapotban. Enyhítő körülménynek kellett venni, hogy fönt
nevezett 1920— 1921-ig nemzetgyűlési képviselő volt és a 
szokás hatalma" stb. . . .  ------- o--------

Kedves Borsszem Jankó!
Igaz-e, hogy a zsidók pályázatot hirdettek egy olyan éb

redő plakátra, melyben a következő szavak nem fordulnak elő: 
zsidó, idegen faj, destrukció, hazaáruló, ököl, tettek mezeje? 
A pályázatnak állítólag: egyedüli követelménye, hogy ugyanazt 
fejezze ki e szavak nélkül, mint az eddigi plakátok.
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fizessen éli a Sorsszem Jankóra!

Meri h arm a d szo r  i az előfizetők résztvesznek rejtvény
pályázatunkon és hetenként nyolc értékes jutalmat osz
tunk ki köztük;
m á so d sz o r  : aki félévre fizet elő, ingyen kapja a 
Seiffensteiner-adomakönyvet vagy a *Jaj, az a Hege
dűs* című könyvet;
e lő sz ö r :  aki egy évre fizet elő, ingyen kapja a 
„Seiffensteiner Salamon adomái* és .Jaj, az a 
Hegedűs* című illusztrált humoros könyveinket.

Névváltoztatás
A m. kir. Sóhivatal megengedte, hogy az „Éléstár44, a re

kord-sikkasztások elismerése gyanánt, nevet „Visszaéléstár“-ra 
változtassa. (Magyar Távirati Hiroda.)

Wágner-operák
hanglemezen i s m é t  kaphatók

WAGNER
Hangszeráruházában, Æ  g »

csakis: József •köm! J 9 *
Fényképes lemezmüser ingyen!

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

legtökéletesebb kivitelben: műlábakat, mű
kezeket aérvkötőket,haskötőket, gummigörcser 
harisnyákat stb. Dús választék az összes 
betegápolási gummiárukban és műszerekében.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK

Kéziratokat és rajzokat nem küld vissza s szerkesztősét.
A Borsszem Jankó hires-nevezetes Kagál-vacsoráinak ren

dezője, Búlóné asszony, február 24-én Szegeden meghalt. 
Hetvenkét évet élt. s amíg súlyos betegség nem támadta meg, 
reggeltől késő estig dolgozott kis Ráday-utcai vendéglőjében, 
ahol írók, művészek, politikusok, tudósok oly szívesen időztek. 
Bálónéval a béke szép Magyarországának egyik jellegzetes 
alakja tűnik el isméi. A szakácsmesterséget szinte művészetté 
fejlesztette, egyéni izt, zamatot vitt bele konyhája remekeibe, 
mint akárcsak Blaháné a magyar nótázásba. Sok ezren és 
ezren őrzik kegyelettel ennek a derék, munkás szegedi asz- 
szonynak kedves emlékét.

A Borsszem Jankó jelen számát kedden, február hó 28-án 
zártuk le. — L. Gy. Ügyes változat. — Z. P. Csak egy sike
rült, az analfabétákról szóló, de az fölösen bántó volna. — 
Többeknek. Azokat a vicceket amiket mostanában a város
házán csinálnak, ne tessék nekünk beküldeni. Sajnos, nincs 
elegendő helyünk a közlésre. — Sz. A. (Aszód.) Az ötlet* nem 
lenne rossz, de a kivitel nagyon primitiv. — Keczel. Kissé ko
mikus, de — ha meggondoljuk — alapjában nem is olyan mu
latságos. Ez az, amit jómagyarul pechnek mondanak. — Hmv. 
Néhány friss tréfa akadt. — Március. A párbeszédes karcolat 
sikerült legkevésbbé. A jövő hónap végén tessék jelentkezni 
az elszámolás dolgában. A t  p.-t útnak indítottuk. A papírnak 
csak egyik oldalára Írjon és mindenesetre valamivel olvas
hatóbban. — D. K. (Pápa.) A megfejtendő szó nem eléggé is
mert. Ez a bibije. — K. J. Intézkedett a kiadóhivatal. — Ce. 
1. Elég vidám, bár ezt a témát tonkreénekelték már. Sorát 
ejtjük. 2. Ne folytassa; inkább nézzen szét hímes életünk egyéb 
virányain. — Délvidéki jogszigorló. Kissé elkésve érkezett. 
Farsangi számunkban jelentek meg hasonló vidám báliriport- 
paródiák. N ívós és nem hosszú közleményeket mindig szíve
sen látunk. Üdv. — 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

EM B ER  KÜZDJ
AZ INFLUENZA ELLEN

É S  b íz v a  b íz z á l
A

B e r ’s o r t
G U M M I^ A R O K

ru gan yo s,  
tartós,

Mimüuinitumiiii

f i  V a  í r A F i r A f i i  vérgyógyitó orvosi 
» 9 Z a J y j l  V U 9 1  rendelő intézet
Budapest, VII., Dohány-u. 39. Rend. d. e. Il-I., d. u. 4-7-ig.
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A megfejtők között nyolc jutalmai sorsolunk ki. Egy rejtvény 
megfejtése is elég a sorsolásban való részvételhez. Jutalmaink 
a következők:

i

1. egy doboz Eloris-csokoládébonbon,

2. 10 iivcg sör, a Polgári Serfőzde 
gyártmánya (házhoz szállítva).

E két jutalom kisorsolásában csakis azok vehetnek részt, 
akik a Borsszem Jankóra egész évre fizettek elő.

3. egy kis üveg

4. egy nagy üveg ZoZó kölni viz,
5. két darab P. Márkus Emilia-szappan,
ö- egy üveg „Óceán” jam, befőtt vagy egy doboz cuk

rozott gyümölcs,
7 egy kiló Szent István-malátakávé.

két pár Berson-gumisarok (férfiaknak és nőknek).
A .*—8. jutalom kisorsolásában a „Borsszem Jankó“ félévi 

és negyedévi előfizetői vesznek részt.
A Borsszem Jankó 2822. (9.) számában közölt képrejtvé

nyek megfejtése:

I. Hegedő seb 11. Rumbold Attila

A megfejtők számát és a nyertesek nevét a jövő számban i
közöljük. A február 19-iki számban megjelent talány nelyes 
megfejtését („/. Karlista; //. tehcrpapír" l 88-an küldték be. 
Nyertesek: 1. Huth Andor (Budapest, VII.. Damjanich-u. 4/;, 
akinek egy doboz Floris-csokoládébonbont: 2. Horváth Ká- 
rolyné (Budapest, IV., Egyetem-u. 2 ), akinek 10 üveg Polgári 
Serfőzdéi sört: 3. Péceli iparoskor (Pécel), amelynek egy kis 
üveg Hungária Casino habzóbort: 4. Kovács Ella (Budapest, 
Vili., Rákjczi-űt 23), akinek egy nagy üveg ZoZó kölni vizet;
5. Schiller Arnoldné (Buaupest, VII.. Roilenbiller-u. 4 b). akineK 
két darab P. Márkus Emilia-szappant: 6. Dr. Löwengard Já
nos (Budapest, !.. Dezsö-u. 11), akinek egy üveg „Óceán" jam, 
befőtt vagy egy doboz cukrozott gyümölcsöt: 7. Appel Aurél 
igazgató (Budapest, IV., Deák Ferenc-u. 7), akinek egy kiló 
Szert István-malátakávét: 8. N. Mathild néne (Budapest, !.. 
Vörös-kereszt-kórház. Györi-út), akinek két pár Berson-gumi- 
sarkot küld a kiadóhivata:.

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

munkást, bútort, 
lakást ^  *

M e g ta lá lja  a

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

EGYESÜLT RUGGYANTAÁRUGYÁR
BUDAPEST, VI. KÉR., ANDRÁSSY.UT 8. SZÁM.

L E L T Á R  E L Ő T T !
Elsőrendű flanelt i n g ..............  600.—
C sodaszép  horgolt nyakkendő . . . . . . .  180.—

Frakk-ingek, nyakkendők, 
szines ingek, hálóingek a

N Y A K K E N D Ő H Á Z B A N
IV., K igyó-utca 5, (K lotild-palota).

9endeiÁc egész nap. Rőkóczi-ú* 32. szám . f. om elet I.

E5TÉLU1 és TFMCRUSftti
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Családi,
iskolai,
színházi mozit akar?

fo rd u ljo n

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

Brilliánst aranyat, ezüstöt, ékszert leg
magasabb napi árban veszek 
Schiller, Kecskeméti-a. 11

VALÓDI
• t» •

FINOMKABATA CSOKOLÁDÉ
Szőnyegeket
^  TUD UK TIVADAR izőayefljavtté éa tisztítótelepe, VL, DaJnok- 

■tw  tta. Flékliftst: IV., Fsrsaotofc-tsrs f l  m l  Taéefea 4 M S  BegJíJvásra házhoz )öa

régi eoaevosok jt  Is, 
s legmagasabb árakon 
v e s z  vagy o s a  r é  I

VÉR bőr- és nemi betegségek teljes gyógyítására 
legjobban I*|m M I T 7 íí F R hírneves 
ajánlható l # i .  1*11 I f c l I C Í l  intézete 
BUDAPEST, Vili., JÓZSEF-KÖRÚT 3. SZÁM.

Fiata los,
ü d e  a rcb ő rt

varázsol eló 10 nap alatt és eltá
v o l ít  minden teinthibát, ú. m. : 
mitesszer, pattanás, sárgafolt, ránc, 
orrvörösség, likacsos, hervadt, 
petyhüdt bőrt, a dr. Kayserling- 
féle „HYVARJON* szépitö-szer. 
A kúra egyszerű, otthon v égezhető, 
minden feltűnés nélkül. Befejezése 
után az arcbőr ragvogó szépség
ben, gyermeki üdeségben és tiszta
ságban pompázik. — Egy adag 
95.— K. Vidékre postaköltséggel és 
adóval 115.— K. Csak Hyvárjon 
Ü llőm -teiszappant használjon. 
Ara 50.- K. — Postai rendelé
sek Hyvarjon-gyár főraktárá
hoz : G r o s s  Antal, Budapest, 
Vili., József-kőrut 23 intézendők. 
Budapesten kapható: Török József 
gyógyszertár, Király-u. 12; Opera- 
gyógyszertár, VI., Andrássy-út 26; 
Kartschmaroff-drogéria, Rákóczi-út 
50 és Erzsébet-körút 1 ; Róna-dro
géria, Vili., József-körút 50.

Rákóczi-út 60, saját palotájában.

Királyi , A  . hangszer  
udvari jffik gyár

1 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 . i

Zongora-, cimbalom- 
és harm onium -terem , 
Etofon-szalon. $
hanglemez-repertoárja. Az összes létező 
Mondain-táncok gramofonlemezen. Bérlet.

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




