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A kormányos. Nem is olyan nehéz a hajót vezetni, csak jól meg kell'markolni a küllőket.
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Márciusi zengzetek
f riss napsugár gyűl ifju arcokon. 
öreg pajtásom, régi harcokon,
Tudunk-e még szép márciusi dalt,
Minő itt hajdan egekig rivallt?

„ —  Talpra magyar, hi a haza,
Itt az idő, most vagy soha!
Rabok legyünk, vagy szabadok? —  
Hagyjuk, pajtás, ez csak dadog.
A magyarok istenére 
Hasztalan esküszünk:
Szalmaláng volt kis füzünk!

Gyermeki vágy: —  szabadság, szerelem. 
Hatalom s pénz, e kettő kell nekem! 
Idealizmust az ördög vigye! 
így zeng új kor modern Petőfije:

Talpra magyar, hi a haszon, 
Dicsfény ragyog hájas hason;
Nem köll nekünk Világ, Hitel, 
Fődolog a bő kivitel. ,
Nagyatádi csizmájára 
Esküszünk, esküszünk:
Mindent, mindent kiviszünk.

Ez póri hang, —  s ha kel! előkelő, 
Szedjünk megvedlett grófokat elő.
Akad facér köztük néhány tucat. 
Fülünkbe dalt ki csábosán huzat:

—  Talpra magyar, hi a Zichy,
János, a nagy, meg a kicsi 
Aladárka, este-reggel
Kik csöpögnek keltetekkel.
Zichy Nándor emlékére 
Esküszünk, esküszünk:
Minden zsidót kiiiziink.

S füled ha még erre sem reagál, 
Szemedbe leng a bősz Batthyány-szakad, 
A vihartépett kalóz-lobogó,
Fs minden hangja rezgő, ropogó:

Talpra magyar, hi Tivadar.
Elmúlt már a nagy zivatar 
S kisüt a nap, Kossuth napja, 
Melytől pártunk fényét kapja. ,
A próféta szakállára 
Esküszünk, esküszünk:
Frázis harci eszközünk.

Öreg pajtásom, romhazánk felett 
Most így dalol a magyar kikelet:
Isten veletek, fönn szálló sasok,
Szabad farkasok, —  csöpp veréb csacsog:

—  Aludj magyar, álmodj haza,
Nincs népednek már tavasza.
Rabok legyünk, vagy szabadok? 
Mindegy, csak ha jóllakhatok.
A magyarok istenének 
Szive fáj, szeme sir 
S fölrémlik egy puszta sir.

12. szám

Reb Menachem Cziczeszbeiszer
válogatott átkozódásai

0  Gilmbiis Jola oreság biztosítsa  
tégedet oz üvé fUoszemit érzehneirü l!

- O  Gellérthedjen guruljad te le oz- 
to t o különbségi, om i állitúlag nincsen o 
Bethlen gráf pécsi meg m iskolci beszéde 
k iiz t!

O most and k iivet kezű liberális kur
zusba led iél te sak olejan liberális, mint 
om ilejen vo lt eddig o grá f Ondráse Jola 
oreság!

— Oz hijányozzon neked, om i ed kis- 
gozdánok füliisleges!

— Oz ledjen m eg neked, om i ed kari
ja i bírónak fiiliisleges!

Egy belépés története
Nemcsak engem, de az egész világot izgalomban tartotta 

az a kérdés, vájjon Oatyakorc Péter, az európai hírű, nagy
koncepciójú világpolitikus belclépett-e már, vagy csak készül 
belelépni, vagy egyáltalán nem fog belelépni?

Éjjeleken át álmatlanul hánykolódtam ágyacskáinban s izzó 
lánggal rajzolódott ki agyamban a kérdés: Bele-e, nem-e? 
l ázas víziómban megjelent Oatyakorc őkegyelmessége, egy 
pipaszurkálóval léket ütött a fejembe és átfűzte magát rajta. 
Már a gyermekek is e kérdéssel jöttek a világra s a haldokló 
e kérdéssel ajkán röppent át a semmibe.

Oatyakorc őkegyelmessége ezalatt szomorúan pöfékelt 
lakosztályában s időnként egyet-egyet sercintett a zongorába, 
melyet előkelőség okából köpőcsészének használt. Arra gorw 
dőlt, hogy vége az előkelőségnek s ha belelép vagy nem lép 
bele, neki már mindegy, mert a kormány ki fogja őt buktatni: 
már nem szereti a kisüstön főtt Gatyakorcot.

Belelépjen-e. nem-e? Számolta a lájblija gombjain napo
kon keresztül és nem tudott dönteni. Szomorúan gondolt el
múlt dicsősége napjaira, amikor egy-egy aranyköpését áhí
tattal hallgatta az egész ország.

— A gazok — gondolta elkeseredetten— először a bársony
széket. azután a töfi-töfföt lütték ki alulam, most már mehetek 
haza hallgatni a röff-röfföt.

f: pillanatban megjelent előtte egy riporter.
Kegyelmes uram. belelép-e. nem-e?

Oatyakorc sarokba szorítva érezte magát.
— Nem nyilatkozók — mondta szigorúan.
Másnap az összes napilapok megírták, hogy a kegyelmes 

Gatyaköfc szigorúan magába húzódott a nyilatkozat elől. A 
lapok azt a kombinációt vetették föl. hogy Gatyakorcot felül
ről rángatják s nem hihető, hogy elszakadt volna a párttól. 
Oatyakorc dühösen olvasta a lapokat és önmagából kikelve 
fölorditott:

— Most már azért se lépek bele!
Azonnal hazautazott á tavaszi földmunkálatokhoz. Mikor 

leszállt a szekérről, épp a csordát hajtották ki a mezőre. 
Ekkor jobb lábát letette vigyázatosan a földre, de a ballal 
észrevétlenül mégis belelépett.

Az egész fölizgatott világ föllélekzett Másnap az összes 
lapok mint szenzációt hozták, hogy a kegyelmes Oatyakorc
mégis belelépett. --------o---------

Ez is magyarázat
Mondd csak. miért nevezi a manifesztum a kurzus poli

tikáját kenyér-politikának?
Biztosan ezzel akarja jelezni, hogy a mozisok, italmérők 

és egyéb destruktivok szájából kivette a kenyeret.

! VÁLASZTÁS ELŐTT
JÁRJUNK A BETHLEN-FÉLE FILOSZEMINÁR1UMBA. 

I POFONETIKUS OKTATÁS! BELÉPŐ DÍJ NINCS!

fjazig)



12. szám BORSSZEM JANKÓ 3. oldal

A  politikai arénából
— Egy közismert August-trükk —

M éí e*y lovat!
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Politikai kötélhúzás
(Duett)

Huszár. — Hozzám, Zichyk, keblemre, excellencek!
Az Egyesülés pártja itt van, ez tény.

Haller. — E lovatlan Huszár hiába henceg:
Én, én vagyok a valódi keresztény.

Huszár. — Hallgass, te pártunk átkos szakadárja, 
Politikánkban két-balog eretnek.

Haller. — Excellencek, pártom rajongva várja:
Oly fiuk ők, kik grófokat szeretnek.

Huszár. — Szeretnétek, de nem esztek belőlük.
Dicsőséget csak mi nyerendünk tőlük.

Haller. — Tik, mindennel megalkuvó legények?
Hah, csak bennem van őskeresztény lényeg; 
Hangom a harcot harsonázva állja:
Vagyok a kurzus numerus-Klauzálja;
Szent elveim mindig intranzigencsek:
Hozzám, Zichyk, keblemre, excellencek. 

Huszár. — Te felfújt hólyag, te sipőczi senki:
Kongó szavam nyers hangodat lezengi,
Ki államférfiúi bölcseséget 
Keres, nagymessze elkerüljön téged.
Én bölcs vagyok, mint a Deák Ferencek: 
Hozzám, Zichyk, keblemre, excellencek! 

Haller. — Oh te szellemi nyomorakció-fi,
Mi van tebenned mágnási, vagy grófi?
De én szép vagyok, elegáns és könnyed 
S hogy meg nem csaplak, alássan köszönjed. 
Tehetségim nem mondhatók kicsiknek, 
Vezére én leendek a Zichyknek.

Huszár. — Leendsz bizony a majd megmondám kiknek, 
De semmiesetre sem a Zichyknek.
Enyémek ők, — három test és egy lélek, —
Velük, nekik és őbelőlük élek.
örvend az ország, Így együtt ha lát im:
Ide, pártomba, főrangú barátim!

Haller. — Nem engedem, azért sem engedem.
Jánost én keblemen melengetem.

Huszár. — ölembe veszlek, drága Aladár,
Számból etetlek, mint fiát madár.

Zichyk. — Urak. versengni rajtunk szűnjetek,
A balfenéken éjbe tűnjetek!
Kár Egyesülést bőszen szítnotok 
És közben minket széthasítotok.
Mert nem azért lépünk mi akcióba.
Hogy belelépjünk — a reakcióba.

! FIGYELEM I

Zsidó képviselőjelöltek!
Legjobb kortesnótákat szállít 
az É M E  irodalmi csoportja.

Forduljanak hozzánk, majd mi elhúzzuk a nótájukat!

Választási hirek
— Hiteles rovat —

Sokorópátkai Szabó Istvánnal szemben a száj- és köröm
fájás járványosán lépett föl. Az ellenjelölt győzelme, sajnos, 
már a választás előtt bizonyos.

Mint értesülünk, Budavári László úr nem lép föl — az f 
éjjeli verekedők ellen.

A kormány hír szerint végleg megoldotta a kerületi be
osztást. Az ellenzéki Lipótvárost a közeli Zalaegerszeghez 
csatolják.

Nagyatádi Szabó István Miskolcon a zsidókat is beinvitálta 
az egységes kormánypártba. Több zsidó már meg is kapta az 
idézést. Ahogy kinéznek!. . .

«

A Felvidéken kivándorlási mozgalom indult meg a tótok 
közt. A mozgalom a magyarországi nyilt választással s az 
ezzel kapcsolatos üvegipari föllendüléssel függ össze.

Nem reszket már a miskolci kocsonya, mert a Bethlen-féle 
banketten olyan meleg volt a hangulat, hogy szegény beolvadt 
az egységes pártba.

Drózdy Győző pacsai kerületét kettéosztják. Ha nem nyug
szik bele, őt magát fogják — Hir szerint — kettéosztani.

Ereki Károly annak a közzétételére kért föl bennünket, 
hogy ő csak egy asztalhoz nem ül zsidóval, de arra a sző
nyegre, melyen az ő jelölése forog szóban, szívesen leül L 
zsidókkal is. *

Mint halljuk, a Drágaság mindenütt föllép. A kormány haté
kony intézkedéseivel nagy mértékben támogatja.

Jászai Mari
Mit fenségessé álmodott a költő.
Benned élő fenséggé testesült.
Tapsolva néked már két emberöltő 
Szeretett, bámult, sirt és lelkesült.

Kis csillagok közt magányos kométa.
Festett egeknek szent öröktüze:
Eléd járul a lirai poéta 
S a tragédia koszorús szüze.

Félszázad nagy idő. De még továbbra 
Hirdetni fogják évek százai 
S száll nagyapákról késő unokákra.
Mint boldog emlék: — Ki volt Jászai. (j:h . e.)

Mancika választójogi gondolatai
— A nőnél sohasem fontos, hogy milyen párti, csak az, hogy 

milyen parthie.
— Ha nem adtak a férfiak jogot a nőnek, hogy egy férfira 5. 

leszavazzon, majd vesz magának jogot, hogy egy férfit föl- f f  
szarvazzon.

— A kortézia szó onnan keletkezett, hogy a nőknél a kort
nézi a bizottság?! --------•--------

Egy kalap alatt a zsidóság
Kedves Borsszem Jankó! Újabban a zsidóság körében is 

szakadás állott be. Úgy hírlik, hogy az eddigi egység pártokra 
fog bomlani. Állítólag lesz Zsidó Párt és Sidó Párt s vannak, 
akik már most dolgoznak, hogy a Keresztény Keresztyén Párt 
mintájára az Egyesült Sidó Zsidó Pártot a rítus szerint egy 
kalap alá hozzák.
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A politikai divat 1918 októberében hosszas reform után 
végre megállapodottnak látszott. Ebben az időben forradalmi 
impregnált gummiköpenyt viseltek a politikusok, amit csak 
1919 tavaszán cseréltek fői bőrkabátra, amelyhez vörös nyak

kendőt hordtak. Az őszi szezon aztán lényeges változást 
hozott. A legnagyobb urak is áttértek a bőrkabátról a kisgazda
viseletre. Pitykés dolmány járta és rámás csizma, amely nél
kül nem szállt be egy jóravaló politikus se a miniszteri autóba. 
A monoklit csak szűk családi körben volt szabad hordani. 
Mangold B. Kolos hosszú ideig kétségbe volt esve, mert min
den előképzettsége hiábavalónak bizonyult A divatot mások 

A  dirigálták, olyan férfiak, akik azelőtt ráncos fehér nadrágban 
tartották az eke szarvát, holott ehhez már a legrégibb öltöz

ködési kódex szerint is sima fehér nadrágot kell viselni, amit 
népiesen egészen másképpen neveznek.

A kisgazdaviselet erőteljesen hódította meg a divatot. A 
nagy angol úriszabó-cégek kirakták a cégtáblára, hogy „szűr
szabómester44 és mindegyik szűröket tett ki a kirakatba, mert 
különben az ő szűrüket tették volna ki, lévén ebben az időben 
°lyan politikai divat hogy még a szabók engedélyét is revízió 
aiá vették.

Pár hét alatt új kisgazdadivat kezdett kialakulni. A szűrö
ket új képviselet, a suba váltotta föl. Minden jóravaló poli- 
tikus, aki csak egy kis súlyt helyezett a divatra, subát csinál
tatott magának és ezen suba alatt intézte el a dolgokat Egy

általán csakis suba alatt intéztek el hosszú ideig minden poli
r a i  kérdést

Csakhamar megunták a politikusok a subát is és most már 
köpenyeget vettek föl gúnyájuk fölé. A köpenyegnek megvolt 
az az előnye, hogy szükség esetén kifordították. Ilyenkor az 
elvek a baloldalról a jobboldalra kerültek, de aztán szükség 
esetén visszafordították a köpenyeget s akkor az elv ismét a 
baloldalra került.

Hosszú ideig egyszerű báránybőrkucsmát viseltek a kis
gazdakosztümhöz, de a nyár megérkezésével ez melegnek bi
zonyult és így új kalpagviselet után kellett látni. Hosszas kí
sérletezés után egy vezérpolitikus 1921 nyarán kitalálta, hogy 
a panamakalap jól illik a népies viselethez. Ezután csak

panama következett. A szívósabbak még ősszel se hagyták el 
ezt a kizárólagosan nyári viseletét, sőt voltak olyanok, akik 
még a legcsikorgóbb télen is azt mondták: egy jó panamában 
az ember nem fázik. Később sokan meghűltek a könnyű nyári 
panamákban, úgy hogy a rendőrség hatóságilag eltiltotta a 
panama viselését*. Ekkor azonban egyes politikusok úgy hozzá
szoktak a panamához, hogyha nyilvánosan nem is, de leg
alább titokban kultiválták. Jellemző, hogy a divat ingadozása 
dacára ez a viselet még ma is igen népszerű.

1922 tavaszán furcsa szelek fujdogáltak. Az egyszerű köpe- 
nyeg nem tudta már megvédeni a gazdáját az időjárás viszon
tagságai ellen, új felöltö-tipust kellett kreálni. És ekkor néhány 
jeles politikus indítványára elfogadták az átmeneti kabátot 
mint általános divatot Most ebben pompázik minden elegáns 
politikus. Átmenetiben. Előnye, hogy tetszés szerint — esetleg

naponként többször is — át lehet menni vele egyik pártból a 
másikba. De soha sem véglegesen. Csak olyan átmeneti jel
leggel. ( Stella)

A boldog naiva
* Egy közismeretien vidéki „naiva44, olvasva a Jászai Mari 
ötvenéves jubileumát ünneplő cikkeket boldogan sóhajt föl: 

— Milyen szerencse, hogy ilyen szerencsétlen vagyok és 
énrólam a kutya se tudja!...

rNAGY PURIM-BÁI?
a keresztény pártban!

Zsidó belépőknek 
95°' -kai a num erus claususon fö lü l 

szabad választás
Haller, Fangler, Taszter, Huber és Bleyer között.

Falnivalót (kindli, fládni) magu
ké kon kivfll is hozzanak magukkal !
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élet a vezérkarnál

Amikor az oroszok rohamoztak . . .

Egy pesti sarkutazó naplójából
Kora gyermekkoromtól treníroztam magam a hideg ellen. 

Télen a jeges Dunában vágiam léket és ott fürödtem. Nyáron 
becsempésztem magam a jégbehűtött libák közé, amelyeket 
Szolnokról direktkocsin egyenesen Londonba szállítottak a régi 
jó békevilágban. A libák háta libabőrös lett, az enyém nem. 
Mikor először közelítettem meg az északi sarkot, olyan mesz- 
szire merészkedtem, hogy végül egyedül maradtam, mert több 
eszkimót másodlagos fagyási tünetekkel a Rókusba kellett 
szállítani. Azon a vidéken már a fókák is rekedten ugattak, 
mert állandóan meg voltak hűlve. Csak én nem fáztam.

De azért mégsem én tartom a rekordot. Sem én, sem Shack- 
Ieton kollégám, aki szegény a múlt hónapban patkóit el, mert 
nem bírta ki a minusz öt foknyi kánikulát. A rekordot a fele
ségem tartja. Erről a múlt héten győződtem meg, amikor 
őnagyságával egy előkelő pesti restaurantban ültem, ahol be
csületszavamra hideg volt Nem voltam elég óvatos és elfelej
tettem magamra ölteni az eszkimó-dresszt. sem halzsfrral nem 
kentem be magamai kellő vastagon, denique akárhogy csűröm- 
csavarom a dolgot, én bizony fáztam. A feleségemen valami 
kis selyemrongy volt, de a jó isten tudja, hogy hova rejtette 
el, mert én csak kebleinek, vállainak és hátának vakító fehér
ségét láttam s valami vékony gyöngyöt, amely a vállakon át 
a selyemrongy ismeretlen tartózkodási helye felé húzódott 
Derékon alul nem merem részletezni, mert az a néhány lenge, 
pókhálószerű vacak, amit viselt, egyáltalán ismeretlen egy 
sarkutazó frazeológiájában. Mialatt én a lehelletemme! próbál
tam fölmelegiteni faryos tenyereimet, mondom a fele
ségemnek:

— Vedd föl, kérlek, a télikabátodat, mert meg fogsz fagyni!
— Megbolondultál? — válaszolt őnagysága — hisz itt egy

általán nincs is hideg.

És kacéran fordította hátát egy fiatalember felé, aki, nem 
kis boszuságomra, már egy félórája legeltette szemeit nőm 
kábító bájain. #

Egy hét múlva betértünk ugyanabba a vendéglőbe. A fele
ségem bevásárolni volt, egyszerű, házias szövetruha volt rajta, 
eredetileg nem is szándékozott vendéglőbe. Az idő elég enyhe 
volt, a restaurantban kellemes hőmérséklet uralkodott. Egy
szer csak, a leves után, megszólal a feleségem:

— Mondtam neked, fiam, ne jöjjünk ebbe a vendéglőbe, 
hisz itt istentelen hideg van!

— De szívem, — kockáztattam meg — egyáltalán nincs 
is hideg.

— Csak adassa ki a ruhatárossal a bundámat — válaszolta 
nőm és egy perc múlva már bundába burkolózva ült mellettem. 
Szemmelláthatólag jól festett a prémek között.

Megpróbáltam némi magyarázatot kapni a dologra. Hogy 
van az, hogy a múltkor, amikor tényleg hideg volt, nem fázott, 
most, amikor meleg van, fázik.

— Jegyezze meg magának, — válaszolt nőm — hogy mi
asszonyok jobban bírjuk a hideget a legedzettebb sarkutazónál 
is, ha kellően le vagyunk hozzá vetkőzve. k I

Apróhirdetés 1922 júliusiból 
ÁRVÁN MARADT TÚRÓ kezelőt ke
res. Ajánlatokat „Ereki utóda" címen 

a t  Házba kérek.
--------O--------

Vígszínházt' töprengés
— Vájjon a lipótvárosi zsidók ezúttal Is tolongani fognak 

„Az aranyborjú" körül?
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élet a ve3érharnól

Amikor a jelöltek rohamoznak..

V ID É K I  T R O M B IT A

A zászlószög
— A Borsszem Jankó eredeti tudósítása —

Sz. vármegye K. nevű községének képviselőtestülete arról 
tanácskozott, hogy a vármegye székhelyén tartandó zászló- 
szentelési ünnepségből miként vegye ki a maga részét

Az öregbiró — mint elnök — értelmesen előadta, hogy a 
községnek ezen a hazafias ünnepen okvetlen részt kell vennie. 
Ezért indítványozza, hogy két szöget (mert két zászló föl
avatásáról volt szó) a község is rendeljen meg és azokat majd 
a főjegyző úr egy előljárósági tag jelenlétében veri be a zászló- 
rudakba. A két szög megváltása fejében — úgymond — sza
vazzunk, meg 300 koronát Az indítvány elhangzása után egy 
pár nadrágos ember helyeselt, a gazdákból álló nagy többség 
néma maradt Csak kis vártáivá csúszott ki egyesek bajusza 
alól olyasféle mormogás: , Minek az a szög? Ki hallott ilyet? 
300 korona két hitvány szögért!“ Egyszerre csak főlugrik a 
kistermetű, de annál nagyobb hangú Tija Tóth eskütt, és hogy 
korszakalkotó agyszüleményének nagyobb fontosságot adjon, 
kiperdült az elnöki asztal elé és a következő indítványt teszi: 

— Tisztelt képviselőtestület! Minekutána azt a meggyőző
dést vettem észre, hogy a 300 koronát két darab semmi szögért 
nemcsak a társaim jó része, de magam is nagyon soknak véle
ményezem, azért én azt mondanám maguknak hogyha már 
csakugyan nem húzhatjuk ki magunkat a zászlószőgezés alul, 
ammondó volnék, nem jó volna-é most mindjárt idehivatni a 
Rudolf kovácsot — mert én abba vagyok belegyőződve, hogy 
ha ővele csináltatunk két szöget, sokkal kevesebbe kerül.

A bölcs indítvány elhangzása után néhány kaputos ember
ből kitört a nevetés, a nagy többség arcáról azonban a he
lyeslés derűje áradt. Csak az öregbiró homlokán rándult át 
egy fájdalmas vonás. Rövid szünet után fölállt és elfogódott, 
csaknem zokogó hangon szólt:

— Tisztelt képviselőtestület! Nem tagadom, az előttem szóló 
Tija Tóth uram indítványa végtelen meghatott, annyira meg
hatott, hogy, mint látják, sírni vagyok kénytelen. De ezek a 
könnyek, melyek szememből aláfolynak, nem a bánat, hanem az 
öröm könnyei, mert csak ebben a percben győződtem meg 
arró, miy végtelen szeret minket a mindenható Isten, hogy 
ily okos emberekkel áldotta meg a mi községünket, mint Tija 
Tóth uram. Hogy azonban indítványát elfogadásra még
sem ajánlom, azért teszem, mert ebben a sürgős dologidőben, 
mikor a javítás alatt levő gazdasági szerszámokra oly nagy 
szükség van, nem volna helyénvaló a kovácsot evvel a meg
bízatással ránk gazdákra nézve annyira fontos munkálatoktól 
elfogni. Ami pedig a két zászlószög beszerzését illeti, azt haj
landó vagyok a saját költségemen megrendelni.

Erre kitört a lárma. „Nem fogadjuk el! Megszavazzuk a 
300 koronát !“ Es megszavazták.

---- 0----  ,
Kedves Borsszem Jankó!

Sokan csodálkoznak azon, hogy az új hóhérsegéd villamos
kocsivezető volt azelőtt Pedig tudhatnák, hogy z hóhértól 
bizonyos elógyakorlatot kívánnak meg. Tisztelettel egy félig 
elgázolt. -------- o--------

Mezőgazdasági töprengés
— Vájjon kevesebb lesz-e a kisgazda-önjelölt ha az ántánt 

elveszi állatállományunk naa|r réhzét?
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Állatmese
A „Hejretyutyutyú Legény-Egylet44 tagjai közül hárman 

maradtunk csak meg, akik még nem estünk bele a házasság 
vermébe: én, Kobak és Pomádé. Közös barátunk Prézly Atha- 
náz pár hónappal ezelőtt dőlt ki mellőlünk és dőlt be egy 
hölgynek a karjaiba, *

— Pajtásaim, — szónokolt szegény barátunk a búcsú nehéz 
perceiben — tudatában vagyok annak, hogy életem legnagyobb 
ökőrségét cselekszem. Mert ökörség a házasság, barátaim, 
tudniillik minden férjnek előbb-utóbb szarvai nőnek, melyeket 
mindenki lát, csak ő nem. Ezért Ígérjétek meg nekem ünne
pélyesen, hogyha szarvakat vagy agancsokat láttok a homlo
komon, kíméletlenül értesíteni fogtok engem a dologról.

Mind a hárman esküvel Ígértük meg Atfianáznak, hogy 
szarvasvoltát legelőször fogjuk fölfedni. De mondhatom, hogy 
nagy bakot lőttünk ez Ígérettel, mert két hónap sem múlt el, 
már Athanáz homlokán szelíd dudorok ütöttek ki. Persze egye
dül ő nem látta a szarvakat, mert hisz senkisem láthatja a 
saját homlokát, de az egész város már erről beszélt.

Ekkor értekezletre gyűltünk össze, melyen meghánytuk- 
vetettük az ügyet Abban mindhárman egyek voltunk, hogy 
barátunkat kíméletesen értesíteni kell a dologról, csak azt nem 
tudtuk elhatározni, ki értesítse őt.

— Te, Kobak, — szóltam barátomnak — te bátor legény 
vagy, épp tegnap beszélted el egy őserdei kalandodat avval 
az oroszlánnal...

— Hadd el, — mondta legyintve Kobak — ide nem bátor
ság, hanem kegyetlenség kell. Nekem túliágy a szívem, hogy 
megmondjam neki —

— Pomádé, — fordultam másik barátomhoz — te részt- 
vetté! a gorlicei áttörésnél és két skalpot hoztál magaddal —

— Mit nekem Gorlice, én tudom, hogy oly szelíd vagyok, 
mint egy gerlice. Ami a skalpokat illeti, nem voltak eredetiek, 
impregnált szalonnabőrök voltak.

Mit volt mit tenni, magamnak kellett a borzasztó szerepet 
elvállalnom. Bár magam is teavajszerű ember vagyok, akit 
könnyen kenyérre és a falra is lehet kenni, mégis vállaltam a 
dolgot barátom érdekében.

Egész úton oda^enet azon gondolkodám, hogvan fogom 
kezdeni? „Kedves Prézlym, te tudod, hogy mindig barátod 
voltam, stb. Engedd meg, hogy. . .44 Ez nem ló. Előbb célozni 
kell rá. mint a szarvasra. így fogom kezdeni: „öregem, most 
jövök Szarvasról. Gyönyörű város. Az Aranyszarvban száll
tam m eg.. .“  Nem, ez se jó. mert akkor rögtön mindent ki fog 
találni. Másképp kell kezdeni. Hopp! megvan. Mikor belépek, 
szándékosan bele fogom ütni a homlokom az ajtóba, azután 
konyhakést fogok kérni, hogy a dudorokat lelapitsam...  Nem, 
ez is túl világos. Szegényt nagyon meglepné és nagy fájdal
mat okozna neki... De nini, itt a lábam alatt van egy csiga
biga. annak is van szarvacskája, mint a Prézlynek. Minden 
esetre zsebrerakom, talán hasznát veszem ottfent.

Végre barátom ajtaján belépek.
— Szervusz, Sauerstein!
Hirtelen ötlettel azt mondom:
— Nem, barátom, tegnap óta Szarvas vagyok. Magyaro- 

sultam. No, mit szólsz az új nevemhez?
— Hm. Szarvas. Jó név.
— Azt meghiszem, hát még ha férj lennék és feleségem 

lenne!
Eigvelem az arcát. Közönyösen mondja:
— No persze, persze.

Közben a homlokán már alaposan kifejlett szarvacskákat 
nézem. Hogy lehet az, hogy ő nem látja és nem is tapintja? 
Más irányban próbálkozom.

— Te, öregem, tudok egy nagyszerű viccet. Tedd csak a 
tenyeredet így a homlokodra.

Ráteszi. De nem jajdul föl, nem tapintja ki a szarvakat.
— Ejnye, — mondom — elfelejtettem a viccet. Ilyen 

szarvashibák (megnyomom a szót) nálam gyakran fordul
nak elő.

— Semmi az — nevet Prézly. — Még azért nagyon messze 
vagy a paralizistöl.

— Talán azt akartad mondani Prezlystől?
Barátom nevet. Homlokán a szarvak percről-percre nőnek. 

E pillanatban szándékosan kiejtem a csigát a zsebemből.
— Mi az? — kiált föl Prézly ijedten.
— Semmi, egy csigát találtam az úton. Szépen kifejlett 

szarvacskái vannak.
— No, de mennyire megmarhultál. Csigákat hordasz a zse

bedben?
— Figyelem a szarvait, hogyan nőnek, mint egy fölszarva- 

zott férjnek — mondom nyomatékosan.
Barátom csóválja a fejét. Látszik, hogy ép eszemben kétel

kedik.
— Te, — folytatom — nincs neked a háznál egy pár 

szarvad vagy agancsod? Azelőtt sokat láttam nálad.
— Mire kell az neked?
— Agancskereskedést4 nyitok. Gondoltam, hogy eladod.
— Tévedsz, sohasem volt nekem ilyesmim. De, kérlek, ne

kem kezd gyanús lenni ez a dolog. Nem rögeszméd neked a 
szarv, meg az agancs? Folyton arról beszélsz.

— De rögeszmém, barátom. Hallgass ide. Adva van egy 
férj. Például te .. .  vagy mondjuk én, akit fölszarvaz a fele
sége ...

— Áh! Most már értem! — tör ki örömrivalgva a bará
tom. — Most már értem a csiziót. Hát te tulok, mért nem 
mondtad mindjárt az elején, hogy te is megházasodtál és hogy 
megcsal a feleséged?! Car árny

Sherlock Holmes nyomoz:
annyit máris megállapíthatok, hogy a cipó tulaj

donosának esze
volt ; rugékony 
járású, elegáns 
külsejű, takaré
kos ember tehe
tett, aki cipőjét 
kim Ite ; mind
ezekre kétséget 
kizáró módon 
abból követ
keztetek, hogy 
„Berson" guiu- 
misarkot viselt.
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Jó tanács

Kedves Borsszem Jankó!
Mostanában tudtam meg, hogy az ÊME székháza Schoss- 

berger báróéké. Milyen szép az ébredőktől, hogy a háziurukat 
olyan gyakran emlegetik. Tisztelettel Berger, az Erger, Berger
Schossberger-cégbôL ------- o --------

Pesti gyerek
Jancsi. — Tanitó úr, én tudom, hogy miért nincs mostaná

ban eső?
Tanitó. — Hadd halljam!
Jancsi. — Azért nincs, mert az ég a legfelsőbb emeleten 

van és oda már nem jut víz.

Kedves Borsszem Jankó!
Hadd mondom el itt egy régi viccnek legfrissebb váltpzatát. 
A nagyságos asszony reggel kilenc órakor kimegy a cseléd

szobába és meglepetéssel látja, hogy a szobalány még alszik. 
Ráförmed:

— Hát maga még alszik? Hiszen nemsokára dél lesz!
A szobalány egykedvűen felel :
— Nem kelhetek föl, nagysága, még délben sem.
— Aztán miért?

% — Mert meghaltam.
— Megőrült?
— Nem kérem, hanem éjfélután magához szólított az úr.

Perzsaszőnyegeit R É V É S Z  JE N Ő
s z ő n y o g á r ú h á z á l t o z y IV., Régi p osta-u tca  II. sa .

Pesti töprengés
— Vájjon drágul-e a tej a vízhiány miatt?

Kedves Borsszem Jankó!
Olvasom, hogy az egységes párt manifesztuma Bethlen 

politikáját virágnyelven kenyér-politikának nevezi. No, no. Mi
felénk ezt mákvirágnyelven tészta-politikának hívják. Tiszte
lettel egy ferencvárosi Jássz.

iá BARANGOLÁS A SAJTÓ-DZSUNGELBEN

Mit mondott az osztrák pénzügyminiszter?
„Az osztrák pénzügyminisztérium sajtóosztályán bécsi 

.munkatársunknak ezeket mondták a mostani tőzsdei hossz 
okairól és körülményeiről:

— (Szoptatós anyák) és gyermekek babkávé helyett Szt- 
István-malátakávét igyanak.44 (Az „Ül Nemzeáék" március 
14-iki számából.)

Wágner-operák
b i f l m e M B  i s m é t  kaphatók

WAGNER
Haugssaráruháaában, Æ g »

csakis: Jóssel-köru t 1
r i iy k l fM  l « s t s s i i « r  li ly c t l
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fizessen elő a Borsszem Jankóra!

Mert h a rm a d szo r  i az előfizetők résztvesznek rejtvény
pályázatunkon és hetenkint nyolc értékes jutalmat osz
tunk ki köztük;
m á s o d s z o r :  aki félévre fizet elő, ingyen kapja a 
Seiffensteiner-adomakönyvet vagy a „Jaj, az a Hege
dűs* című könyvet;
o lö s z ó r :  aki egy évre fizet elő, ingyen kapja a 
„Seiffensteiner Salamon adomái* és „Jaj, az a 
Hegedűs* című illusztrált humoros könyveinket.

I © ©  | SZERKESZTŐI ÜZENETEK

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

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

François
Transsylvania

Ingyen küld bárkinek Kosáry. Király, Steinhardt, Szőke Szakáll stb. kiváló 
művészek eredeti fényképeivel ellátott gyönyörű legújabb hanglemezárjegyzéket 
W ÁO NER hangszeráruháza, Budapest, V ili., József-körú t tizenöt.

Kéziratokat és rajzokat nem küld vissza a szerkesztősét.
À Borsszem Jankó jelen számát kedden, március 14-én zár

tuk le. — St. A rajz még gyöngécske, de a szöveget bekebe
leztük. — Karnevál. Az ilyen „tévedések víg játékának44 sok
kal bonyolultabbnak kell lennie. — Hmv. A kézirat-rengeteg
ből, amely tavaszi áradatként öntötte el asztalunkat, egy-két 
ötletet halásztunk ki csupán. Reméljük, hogy mire a nagy 
olvadás véget ér, ön is lecsapolja a vadvizeket. Üdv!
— L 1. Napilapnak való dolog. Tessék valamelyiknek beküldeni.
— Sz. Gy. A tót népdal negyedik strófája nehézkes. Dolgozza 
át. — B. G. 1. A Bethlen-féle „kenyérpoliűka44 és a „lekenye
rezés44 között csak elvi kapcsolat van. 2. Ezzel szemben a pesti 
izr. hitközség nem kenyér, hanem macesz-politikát folytat, 
tekintettel a közeledő húsvéti ünnepekre. 3. Igaza van; némi
leg sületlen. — Trr. Hogy mért olcsóbb a tojás? Mert a tyúkok 
„kikeltek44 az ellen, hogy nincs szavazati joguk. — Morsay. A 
rajzok igen jók, de az ötlet, sajnos, igen vérszegény. — Több 
levélről a jövő számban.

Program beszéd

...végül k ö v e t e l e m  az á l t a l á 
nos, egyenlő, nőkre is k i t e r 
jedő P a l m a - k a u c s u k s a r o k  h o r 
dási jogot, mert amig az meg 
nem lesz, addig m i n d i g  lesznek 
ideges emberek a s  országban.

[0 M E IN U

[MARMELADE
tes Jam egészséges' 
~  tápláló, olcsó. O S

r r  e a r -  é *  M é r n i  b a í a -  
gek r é t ié r e .

Ezüst SaliarsaB-űltái !
Rendelés egész nap.
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A megfejtők között nyolc jutalmat sorsolunk ki. Egy rejtvény 
megfejtése is elég a sorsolásban való részvételhez. Jutalmaink 
a következők:

1. egy doboz Floris-csokoládébonbon.

2. 10 üveg 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 víz,
5. két darab P. Márkus Emilia-szappan.
6. egy üveg „Óceán” jam. befőtt vagy egy doboz cuk

rozott gyümölcs,
7 egy kiló Szent István-malátakávé.
8. két pár Berson-gumisarok (férfiaknak és nőknek).

A 3—8. jutalom kisorsolásában a „Borsszem Jankó“ félévi 
és negyedévi előfizetői vesznek részt.

A Borsszem Jankó 2824. (t i.) számában közölt képréjtvé
nyek megfejtése:

I. Istentelen II. Irka-firka

A megfejtők szájnát és a nyertesek nevét a jövő számban 
közöljük. A március 5-iki számban megjelent talányok helyes 
megfejtését (I. „Keresztény árulók” ; II. Apuska pannes alatt) 
65-en küldték be. Nyertesek: 1. Sípos László fodrász (Buda
pest, VI.. Aiidrássy-út 79), akinek egy doboz Floris-csokoiádé- 
bonbont; 2. Germanus Alice (Budapest, VII.. Nagydióía-u. 5, I.). 
akinek 10 üveg Polgári Serfőzdéi sört: 3. Garay Lajos (Buda
pest, Vili., Üllői-út 34, IV. 4), akinek egy kis üveg Hungária 
Casino habzóbort: 4. Hollósy Jenőné (Rákoshegy. Teréz- 
^tca 34). akinek egy nagy üveg Zozó kölni vizer: 
ó. Dr. Ács Jenőné (Budapest. V.. Visegrádi-utca 0), akinek két 
óarab P. Márkus Emilia-szappant: 6. Hermáim László (Buda
pest, VI.. Vörösmarty-utca 43). akinek egy üveg ,.()ceán“ 
jam, befőtt vagy egy doboz cukrozott gyümölcsöt: 7. Kán 
Juci (Esztergom. Német-u. 25). akinek egy kiló Szent István- 
malátakávét: 8. Dr. Kácser Rezsőné (Budapest, VI!.. Rákóczi
ét 18, Central-pensio). akinek két pár Berson-gumisarkot küld 
a kiadóhivatal.

KÖZGAZDASÁG

W clsz  Ffilfip ünneplése. A Pesti 
"tagyar Kereskedelmi Bank igazgató
sága és tisztikara, valamint az intézet 
^miiéit vállalatainak vezetői meleg 
ünneplésben részesítették Weisz Fülö- 
jjöt, a bank elnökét, abból az alkalom
ból, hogy most töltötte be a bank 
sJolgálataban eltöltött 40 évi munkás
ágát. A jubileum alkalmából a bank

igazgatósára ülést tartott és ezen 
Heinrich r>rcnc és Weisz Maníréd 
méltatták az elnök kiváló tevékenysé
gét. Egyúttal bejelentették, hogy az 
igazgatóság az ünnepelt nevére két
millió koronás alapítványt tesz a bank 
tisztviselői és altisztjei .érdekeinek elő
mozdítására.

rilliánsokat,
Székely Emil ékszerüzlete,
C ím re  te ssé k  figye ln i. T e le fo n :  J ó z se f 105*35.

EGYESÜLT RUGGYANTAÁRUGYÁR
BUDAPEST, VI. KÉR., ANDRASSY-UT 8. SZÁM.

Taviszi nyakkendiujdaisáisk
Káprázatos uá laszÉ! -  Csodás szinuariáciú !
N Y A K K E N D Ő H Á Z
IV., Kigyó-utca 5 (Klotild-palota).

f i  7  Ü  Í r n r  17 A  C  i  vérgyógyitó orvosi 
0 A C I A U 1  V V O i  rendelő intézet
Budapest, VII., Dohány-u. 38. Rend. d. e. Il-I., d. u. 4-7-ig.

Mit keres? Háztartási alkalmazottat,
fé r f im 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  !



E z e k n e k  is v á l a s z t ó j o g u k  v a n

— No gazduram, nem jönne el velünk maga is?
— Hova mentek, csirkefogók?
— Választójogunkat megyünk gyakorolni, hogy Zalaegerszegre vagy Vácra akarunk-e kerülni.

mozit akar?Családi, 
iskolai, 
színházi

fo rd u ljo n

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

VER bőr- és nemi betegségek teljes gyógyítására 
legjobban n -  M I T 7 I 2 C D  hírneves 
ajánlható U T -  ITI I I L  U  L  n  intézete 
B U D A P E S T ,  V ili., J Ó Z S E F -K Ö R U T  3. S Z À M .

aranyat, ezüstöt, ékszert icjt 
magasabb napi árban veszek 
S e lilllor, Kecskeméti-u. 11Brilliánst

K A B A T A  CSO KO LÁDÉ
Szőnyegeket
“ T U D U K  T I VAD  A B  azó n y o ^ a  írttá é s

W+. FWkflsftft: IV., fi

VALÓDI
• t i  •

FINOM

gyom okat Is, 
s Isfm tzssAbb árskos 
v e s s  v ag y  o o o p é l

ttSZtttÓtslMS, t 
BegtikrAere I

R a t i o
tlCAREÏÏAPAPIR

f i a t a l o s .

| ü d e  arcbőrt
varázsol elő 10 nap alatt és eltá
volít minden teinthibát, ú. m. : 
mitesszer, pattanás, sárgafolt, ránc, 
orrvörösség, likacsos, hervadt, 
petyhüdt bőrt, a dr. Kayserling* 
féle „H Y V A iyO N - szépitö-szer. 
A kúra egyszerű, otthon végezhető, 
minden feltűnés nélkül. Befejezése 
után az arcbőr ragyogó szépség
ben, gyermeki űdesegben és tiszta
ságban pompázik. — Egy adag 
95.— K. Vidékre postaköltséggel és 
adóval 115.— K. Csak H yvárjon  
Ü llő m -te js za p p a n t használjon. 
Ara 50. - K. — Postai rendelé
sek H yvarjon -gyár fő rak tárá 
hoz : ü r o s s  Antal, Budapest, 
V ili., József-kőrut 23 intézendök.

gyógyszertár, VI., Andrássv-út 2f 
Kartschmaroff-drogéria, Rákóczi-út 
50 és Erzsébet-körút 1 ; Róna-dro
géria, VIII., József-körút 50.

Rákóczi-út 60, saját palotáiiian.
1 Az összes hangszerek legfinomabb minőség* 
ben. Mesterhegediik legnagyobb választékban. 

Hangszerek javítását szakszerűen végezzük. V id é k re  
szá llítá so ka t  a l e g p o n t o s a b b a n  e szköz lünk . à

hanger Zongora-, cimbalom- 
és harmonium-terem, 
Etofon-szalon. S S f t j j *
hanglemez-repertoárja. Az összes létező 
Mondain-táncok gramofonlemezen, lirltt.

A Páti Lloyd-társulat nyt ódája, Budapest V, Mária Valtria-utca 12. (Nyomdaigazgató MÁRKUS PÁL.)




