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Megjelenik minden vasárnap

| Szerkesztőség 
és

kiadóhivatal

SzfinRsz a m agyar pusztaságban

A főkortes.^— Oh, nagy' Szfinksz, mondd meg végre, milyen elveket írjunk a zászlónkra? 
Bethlen-Szfinksz. — Azt magam is szeretném tudni. Az én elvem az, hogy a helyemen akarok maradni.
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Program
Jelölt, pártunknak kiváló jelöltje,
Politikánk viruló örökzöldje,
Pillér, vagy legalább ajtósarok:
Kit annyi fenkölt gondolat abajqat,
Nyisd bölcs igékre prófétai ajkad 
S mondd, oh, mit akarsz? — Győzni akarok.

l)e programod mi? Netán liberális,
Vagy feudális, avagy klerikális,
Biedermeyer, gót, román vagy bárok? 
Konzervatív vagy radikális módon,
Töretlen új, vagy sokaktól járt ódon 
Utón haladsz-e? — Győzni akarok.

Királykérdésben Ítéleted tiszta?
Karlista vagy, vagy szabadkálomista?
Elmédben minő szándék kavarog?
Farizeus vagy-é, vagy publikúnus,
Vagy esetleg direkt republikánus?
Mondd, óh, mit akarsz? — Győzni akarok.

Meggyőződésed merkantil vagy agrár?
Jól értesülő orrod merre szaglál 
Es merre nyúlik ez öblös marok?
Tájékozódásod tán szociális 
Vagy nemes grófokkal asszociális?
Mondd, oh, mit akarsz? — Győzni akarok.

Mondd, mit kívánsz a hithű hébereknek,
Kik alázattal körülszépelegnek,
Mint eb végében a csóvált farok?
Kezedben bunkót, avagy pálmát hordasz?
S a tekinteted, vidám avagy zord az,
Ha rájuk nézel? — Győzni akarok.

Mi nézeted a választói jogról?
Miről regéi, nyíltságról vagy titokról?
Kedvenc játékod tartli vagy tarok?
Fejeden gyász- vagy nemzetiszin iáty<tl?
Ébredni kívánsz, vagy aludni vágyói?
Mondd, oh, mit akarsz? — Győzni akarok.

— Ti vallhattok vitézül bármi elvet,
Mit egyik fölvesz, a másik meg elvet,
Ti jelöletlen maradt magyarok.
Én. mint gerinctelen emlősi fajta, '
Kit sorsa e sivár pályára haj ta:
Én egyszerűen győzni akarok. Gazig)

o

Lemondás
A népjólét arra a hírre, hogy Bemolák Nándor nem mon

dott le. lemondott önmagáról. A népjólét sorsán mindamellett 
nem kell aggódni, mert jólétről jobblétre szenderüli*. ( Magyar 
Tévirati Hiroda.) . o—

Tönödések
Selffenstelner Solomontal

O O mosta mii meg
ozokrul o naccerü igéretekriil, amiket 
edles gyeliilt oreságok tesznek, jotja 
eszembe o Dávid Kruusz, oki volta oda- 
tinit o Máramarosba ed nádion nép- 
szem, vidám ember. Udj is hívták űtet, 
hód Kakas Dávid. Eccer sak képviseli! - 
választás elüti meggy elent nála egy fű
kor les és mondott neki: „Krausz úr ké
rem!” Omire o Dávid klem engedett üt et 
foltatni. honem küzbevágta: „O tübbit 

már todok. K it héttel o választás elüti „Krausz úr” vadjok. 
Egy héttel o v áloszt ás elűtt „Krausz bácsi” vadjok. Egy héttel 
o válosztás otán „Kakas Dávid” vadjok. Két héttel otána me
gint sak „büdös zsidó” vadjok. Nű, hát kiváncsi lehetek mostand 
rájo, mit nekem okor mondani?” 0 fiikortes nem szólt ed szót 
se nem és odébbsamfardúlt. — Ottul félek, valahodjan idj vád
iunk mink liberálisok is ezekkel o hizelgü. csalogató tegnopi 
reakcionérokkal. -— -—o---------

Drágább lesz a borbély

— Kérem, Mester, ha már nyúznak, legalább ne skalpolja- 
nak meg!

— A hajvágás ezután szálak szerint lesz fizetve !

— Nagyságos uram, azért, hogy fölemeltük az árakat, még 
nem kell elveszteni a fejét.

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

Városházi töprengés
— Vájjon alakul-e nyomor-akció a Sipőcz-féle nyomor- 

akció fölsegitésére? --------o--------  '

Elsők — utolsók
Fogadjunk, hogy ha a szélső antiszemiták Budapesten 

külön választási listát csinálnak, akkor Budavári László és 
Wolff Károly lesznek az elsők. '

— Honnét tudja?
No hallja! Hát nem hallotta még., hogy az utolsókból 

lesznek az elsők?!

Kedves Borsszem Jankói
Olvasom, hogy Horek doktor, a mesiciai üvegipar megala

pítója föltalálta a törhetetlen üveget. Ez már igazán tűrhetet
len! Megfogyva bár, de törve nem. kiáltjuk hazánk jobbjai 
felé: azért küzdöttek hát vezéreink, hogy most a nyílt szava
zás egyetlen áldásos eredményétől egy ilyen destruktív talál
mány megfosszon bennünket? Tisztelettel vgy ébredő üveges.
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Kortesnóták
1.

Galagonya túróval:
Itt vagyok a fúróval.
A farbával gyere ki!
Él.
Él,
Éljen doktor Ereki!

Boroshordót* megfúrok.
Szavazókat meggyúrok,
Nőnek pártom seregi.
Él,
Él,
Éljen doktor Ereki!

(Kaposvár)
2.

Rózsabimbó, borostyán,
Füzért köt a magyar lány,
Kapják honunk pilléri:
Wolff Károly és Csilléri.

Rózsabimbó, borostyán,
Wolff Károly az oroszlán,
Csilléri a sakálja,
Nőjjön nagyra szakállja.

( Budapest. Víziváros)

3.
Ne menj föl Budára,
BudaVári László,
Ne légy nagy neveddel 
Könnyelműen játszó.

Drága név az nagyon,
-r- Hála Nagyatádnak! — 
ötven krajcárjába 
Került a tatádnak.

Ha lejösz Budáról,
Szivedben búcsú rezg,
Maradsz, ami voltál,
Megbudult Buturesc.

(Rákospalota)
4.

Magasan repül a brigád,
Szépen dali,
Utána repül a „daru11 
S képen nyal.

Gyerünk csak a gárdával 
S a dárdával:
Végződik a résztvevők és 
A gyűlés bezártával. (G yőr)

--------'O--------
APRÓHIRDETÉS

ÚJSÁG VÉTELÉRE nagyobb tőkével 
biró társ kerestetik. Ajánlatokat „Leg
alább három korona kell44 jeligére a 

kiadóba kérek.

Juci n y i l a t k o z ik

— Mit csinálsz, Juci?
— A báró arra kért, hogy ma éjjel nyilatkozzam neki. Most adom meg a térdem- 

leges választ.

Egy rendőrtiszt jelentéséből
.....A Nemzeti Polgári Párt alakuló-gyűlését főleg Heinrich

Ferenc és Lukács László Zavarták meg, akik mindenáron ki 
akarták provokálni a közönségből, hogy beszédeikéi* meghall
gassa. Ezt a terrort egy hazafias csoport, amely lángoló lelke
sedéssel énekelte a Himnuszt, sikerrel letörte. A lármás szóno
kok azt követelték tőlem, hogy állítsam helyre a rendet, de 
erre nem volt szükség, mert szerintem a render ők zavar
ták meg azzal, hogy a dalosokat programjuk elmondásával 
a buzgó énekgyakorlatokban megakadályozták. Emiatt a 
gyűlést föloszlattam, mert szabadságszerető országban nem 
tűrhető, hogy a Himnuszt akkor, ott és annyiszor ne énekel
hessék, amikor, ahol és ahányszor azt* magasabb politikai 
szempontok megkövetelik/1

Nem lehet átszállni a föld alá
Kedves Borsszem Jankó! Igaz-e az a Jink hír, hogy az 

ébredők akarják kezükbe venni a villamostársaság vezetését 
s avval kecsegtetik a publikumot, hogy ők behozzák, hogy a 
Dob- és Király-utca felől a föld alá is lehet átszállni?_______

Botos csapatok figyelmébe!
Zavargásokhoz nélkülözhetetlen a 
Jog- és Szabadságvédó-Liga föl- 
terjesztéseinek hiteles kiadása.

Kipróbált receptek! —  Ne törje a saját fe jé t!

J

\
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A Jog-, szabadság- és egyéb utópiavédő Liga sóhivatali 
alosztálya tegnap délután a kormány tagjainak szórakozta
tására ülést tartott, amelyen a vidéken történt atrocitásokat 
vette jegyzőkönyvbe. Elsőník Drózdy Győző jelentette be 
mentelmi sérelmét, amely a jobb koponyacsontján kezdődik 
és mintegy két centiméter mélységben a bal tarkóig tart. A 
Jog-, igazság- és koponyavédő Liga orvosi osztálya jegyző
könyvet vett föl az esetről és azt, valamint a megskalpolt 
Drózdyt fölküldte Tomcsányi Vilmos Pál jog-, igazság- és 
koponyaügyi * miniszterhez. Mikor Drózdy elmondta, hogy

Pécsett és Tolnában ugyanazon választópolgárság követte 
el a kilengéseket a betört koponyák minisztere a következő 
végzés kíséretében küldte vissza a Ligához:

„Miután kétségtelenül megállapítható, hogy az idegenből 
odaverődött rendzavarok anélkül verték be a panaszos jelölt 
úr fejét, hogy a két évig/ való egyhelyben lakás kötelezett
ségének megfeleltek volna, az egész jogi aktust megsemmi
sítem. Ilyen fényes elégtétel «tán elvárom a jogvédő ligától, 
hogy minden állítólagos atrocitás ügyében hozzám fordul. 
Tomcsányi s. k. Vilmos s. k. Pál s. k.“ \

A liga plénuma tudomásul vette a bölcs választ és elren
delte a bűnjelnek kórházba való szállítását Következő pa

nasz a korruptfalvi ellenzéki polgárság beadványa. Korrupt
falva község hat tagú deputációja Budapestre utazott ellen
zéki jelöltet kérni. Visszafelé jövet állítólag fej nélkül találták 
meg őket az árokban. Az ügyről nyomban jelentés tétetett, 
mire illetékes helyről a követező  magyarázatot adták:

— Választások előtt gyakori jelenség, hogy a fökortesek 
elvesztik a fejüket. Valószínűleg hasonló esettel állunk most 
is szemben. (Ezt a destruktív mesét még fönntartással sem 
közöljük.)

Sauerwasser Áron tiszabagosi italmérő volt a következő 
panaszos. Előadta, hogy a választások kiírása óta nap-nap 
után beverik az ablakait Már nem győzi megcsináltatni. Kéri, 
hogy* a numerus clausust vezessék be a zsidók ablaküvegeire 
is és fölhívja a Jog-, szabadság- és ablakvédő Ligát arra is, 
hogy az ő ablakait még azelőtt beverték, mielőtt az urnák

előtt nyíltan — mint ahogy a magyarok jelleméhez illik — 
megmondhatta volna, hogy kit akar képviselőnek.

— Tudták, hogy maga biztosan azt gondolja, hogy az ellen
zékre fog szavazni? — szólt a jog és ablaküveg egyik őre.

— Te jó Isten, — rémüldözött a tiszabagosi demokrata — 
hát már az ember gondolatát is kitalálják! Behozták a nyilt 
gondolkodást. Ezután még gondolni se szabad semmi rosszat 
az Egységes pártról.

Sauerwasser panaszára félhivatalosan a következőket 
jelentették:

— A kormányt már a választások kiírásának időpontjában 
is a közérdek vezette. Ilyenkor tavasszal jót tesz, ha az abla
kon keresztül friss levegő megy be a szobákba. Ezért rendez
zük a választásokat tavasszal.

Következett Andaházy-Kasnya Béla, aki a legutóbbi nép- 
gyülés képét festette le a Liga előtt és előadta, hogy a gyű

lésen egy szót se lehetett szólni, mert egy önkéntes dalárda 
162-szer egymásután énekelte el a Himnuszt!.

Ezt az ügyet is rögtön áttették >a kormányhoz, ahol a kö
vetkezőket mondták:

— Kulturcélokat szolgál, hogy a magyar hazafias költésze
tet minél szélesebb körben propagáljuk. Mégis élesen meg-

/

rójuk a népgyülésre kivezényelt Himnusz-brigádot, mert az 
előírást mellőzve, csak a Himnuszt énekelte, a Szózatot nem, 
holott ez is kötelessége volt. ( Stella)

--------o----- —
„ V a c a c h ?.. . *

— Nem tudom, .tulajdonképpen minek tartja magát ez a
Gömbös! '  . <*

— Hogy ő minek tartja magát, azt sejtem, de hogy a kor
mány minek tartja, azt nem tudom.

Fájdalomtól megtört szívvel jelentjük, hogy szeretett 
gyermekünk,

SIPŐCZ AKCIÓ
a gaz(dag) zsidók közrészvétlensége folytán elmúlt. Földi 
pénzmaradványait a temetés adminisztrációjára forditjuk, 
a vigalmi adó elengedésével.

BUDAPEST SIPÓCZ JENŐ dr.
mint ártatlan anya mint apa
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Nem teljes a tenyészállatvásár!

(A kiállítottak közül hiányoznak azok, akik a jóvátételi követelések 
idején észszerűnek tartották a nagyszabású tenyészállatvásár 
rendezését.)

Választási küzdelem Honoluluban
— Saját tóditónkfól —

Honolulu, amióta Hilihala olyan fejlődésnek indult, már 
csak egy árnyék székvárosnak a képét nyújtja. Teljesen ki
halt benne az élet, míg el nem jött a képviselőválasztások 
ideje. Honolulu ekkor régi dicsőségének fényében kezdett újra 
Pompázni. Lakosai állandóan az utcákon tolongtak és bámulva 
szemlélték a szebbnél szebb plakátokat, melyek a kunyhók 
falait díszítették. I

Honolulu Jegy pár nap alatt az izgalmak következtében 
harminckilenc és félfokos lázban fetrengett Lakosai közül 
7“  pedig voltak összesen vagy ötezren — 4999 már képviselő- 
jelölt volt a legkülönbözőbb programokkal és * mindannyian 
az egyetlen, az ötezredik választópolgárnak maradt honolului 
polgár kegyeiért esengtek. És hogy céljukat elérjék, az egyet
len választót tejben-vajban fürösztötték. Lakására jártak 
programbeszédeik megtartása végett és a pártvacsorákat is 
nála tartották. Az előszobájában rendezték be a pártirodákat, 
de mert itt a sok íróasztal nem igen fért volna el, a liberális 
és fülkaláris pártok egy íróasztalra kényszerültek tömörülni, 
úgyszintén egybeolvadt a Cilinder-párt s az Egyesült Keresz
tülfúrt Orrúak Pártja. De így egy Íróasztal számára még 
hely maradt, erre a helyre külön párt alakult, az Egyesült 
Nemzeti Dugóhúzó Párt

A honolului egyetlen választópolgár azonban pár nappal 
a választások előtt ágynak esett. A pártok fölfüggesztve az 
egymás közötti ádáz küzdelmet, a leghíresebb ráolvas- 
professzorokat hivatták betegágyához, akik két napi ott tar
tózkodás után azzal távoztak, hogy a választópolgár egész
sége annyira javult, hogy állampolgári kötelességének gya
korlásában mi sem fogja akadályozni. Erre újult erővel tört 
ki a küzdelem. Még az utolsó este is plakátokkal ragasztották 
tele szobáját és a röpcédulák ezreivel árasztották el.

És reggelre kelve, mikor a képviselőjelöltek megjelentek 
a választópolgár lakásán, hogy azt a shimmy andalító hangjai 
mellett a választási urna elé vigyék és ott körülugrálják, a 
választópolgárt halva találták. A honolului ráolvasok, azaz rá- 
orvosok az elhalt választópolgár megsütése közben a halál 
okául amnéziát, Polinéziát és kortéziát állapítottak meg.

Kedves Borsszem Jankó!
Hogy felsőbb helyen is már mennyire konkurráinak Veled, 

ennek bizonyításául hadd idézzem a „Budapesti Közlöny" 
4L számában megjelent 172,927/XI. a. ü. pályázati hirdetmény
ből a következő passzust:

„A Kámánházy-Kőrösy-féle ösztöndíjat csak oly ifjú nyer
heti el, kinek vallása és erkölcsi magaviseleté és hazafias 
magaviseleté kifogástalan
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Sovány nő a zsánerem
Bevallom, hogy ezt a címet személyeskedés céljából Írtam 

ide. Tudniillik tudom, hogy eg y  bizonyos „kissé túlerős4* nő, 
akivel futó viszonyom volt, válóoknak fogja tekinteni e 
címet s lidércnyomásként nem fog rámnehezedni többé. El fbg 
rólam párologni, amennyire már az ilyen hájtömeg egyáltalán 
párolgásra képes.

Hát tudja meg a világ: imádom a sovány nőket! Nem titko
lom tovább a tényt, hogy annál szimpatikusabb nekem a nő, 
minél soványabb. Egy nő például ha 30 kilós, már szeretem, 
ha 20 kilós tud lenni: szerelmes vagyok bele, ha 10 kilós, imá
dom, ha 5 kilós, őrülten imádom s ha 0 kilós, meg tudnék halni 
érte. Általában a nőnek, ha nálam tartós sikereket akar elérni, 
harmadik kiterjedéséről, a vastagságról okvetlen le kell tennie. 
Szeretni csak két dimenziós nőt tudok, akinek csak magas
sága és szélessége van, de legtitkosabb álmaimban, mint ideál, 
vízióként jelenik meg előttem az egydimenziójú nő, akinek csak 
magassága van, szélessége egyáltalában nincsl Ilyen zsánerű 
nőbe voltam szerelmes tizenötéves koromban. E nő mindössze 
félcentiméter vastag volt, e vastagságot is a festék tette ki 
rajta. Ruháját levetette, hogy még vékonyabb legyen. De, sze
gény, saját vékony lábain nem tudott megállni, ezért kény

telen volt egy szögön lógni — a Szépművészeti Múzeumban. 
Tizennyolcéves koromban az életben kerestem azt a nőt, akin 
az egész vastagságot a festék képezi. Végre megtaláltam egy 
félvilági nőben s már boldog lettem volna, amikor a nő várat
lanul megmosakodott s e perctől fogva mindörökre eltűnt 
előlem. Bonckés alá vettem önönmagam s kianalizáltam, hogy 
a soványság iránti rajongásom ideálizmusának egészséges reá
lizmus az alapja. Azért szeretem a sovány nőt, mert minden 
tekintetben praktikusabb: könnyebb a . lelkemben iiördozni,. 
könnyebb kitartani, kevesebbet eszik, nem rongálja a székeket 
és pamlagokat, jóval kevesebb ruhaszövet kell neki, mint' a 
kövérnek. Azonkívül kevesebb levegőt is fogyaszt, ami igen 
íontos olyannak, aki maga is a levegőből élvén, őt is abból 
akarja eltartani.

Húszéves koromban szerelmes lettem egy mezfelen úr- ~ 
hölgybe, aki törzskávéházam mennyezetén nyújtózkodott. Ez-» 
időben állandóan vízszintesen tartottam a nyakamon a fejem, 
hogy imádottamat láthassam. Ezért természetesen a feketét • 
mindig a galléromba öntöttem. Szerelmem igen csúfosan vég
ződött A kávésnak beárultak s ő megtiltotta, hogy fölnézzek'. 
Aszondta, hogy amióta állandóan fölnézek, a szemsugaramitól 
a mennyezet freskója lepattog.

Mikor a mozit föltalálták, rávetettem magam a lepedő
vékonyságú nőkre, akiket állandóan fixiroztam. Volt ezek kö

zött egy egészen vékony piciny nő, akit formálisan üldöztem a 
szerelmemmel egyik moziból a másikba. Sok pénzembe került 
a kicsike, egész apai örökségemet moziba öltem bele. Mikor ez

a szerelmem lekerült a műsorról, egy merészen dekoltált film
táncosnő foglalta el szívemet több részben s addig nem tudta 
senki emlékezetemből kitörölni, míg a dekoltált részeket a 
mozicenzuta ki nem törölte.

Pár évvel ezelőtt, mikor a moziknak kitünően ment, nem
csak a mozisok híztak meg, de a lepedőn a nők is napról-napra 
teltebbek lettek, míg egy szép napon észrevettem, hogy for
málisan kövér nőkkel van dolgom és szomorúan hagytam el 
szerelmeim színhelyét.

Pár héttel ezelőtt újból visszatértem a moziba. Meghallot
tam ugyanis, hogy a kurzusmozisok sokat panaszkodnak, hogy 
nem megy jól a bót. Qondoltam magamban, megnézem, le
soványodtak-e vájjon a lepedő női? Hát uram isten, mit nem 
láttam! Olyan véznák voltak szegénykék, hogy csak csont és 
bőr (de jó bőr) volt rajtuk. Olyan átlátszóak voltak, hogy né
melyiknek már láthatatlan keze volt. A szívem remegett* az 
örömtől: most minden sovány volt, a cselekmény, a mese, a 
nők, a rendezés, a játék. Csak a belépődíj nem. Carámy

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

Palesztinába akarok menni...
Kedves Borsszem Jankó! Engedve Budavári és Wolff urak 

barátságos fölszólitásának, elhatároztam, hogy kivándorlók 
Palesztinába. Nem vagyok azonban tisztában vele, vájjon kell-e 
oda útlevél, avagy elegendő az útilapu is? Tisztelettel egy 
kohnstruktiv. --------o--------

Tudományos hír
Mint a Borsszem Jankó illetéktelen forrásból értesül, 

Bölsche Vilmos budapesti tartózkodása alatt az Eskütt- 
ügyet is áttanulmányozta és adatokat gyűjtött legújabb köny
véhez, melynek címe: „Szerelem a visszaélők világában44.

Wágner-operák
hanglemezén i s m é t  kaphatók

WAGNER
Hangtzeráruháaában, Æ g »

csakis : József-köru t 19 *
Fényképet lemezmüsor ingyen!
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M egdrágu ltak  a lap ok  .. •

A só helyett. . .
Hallod-e, nyájas olvasó,
Egy ébredő azt kérdezte Lukács Lászlótól: 
. Mi van a sóval? Hol a só?"

Én megfelelek rá hamarost:
Az ántánt a románoknak adta 
A sótermő szép Mármarost.

Ellenben tisztelettel kérdezem:
Mi van a kurzus-panamákkal?
— Tán inkább ezen rágódjunk, ezen.

A borbélyok is emelnek
— Mintha a hajam húznák, — mondja egyik ember a má

siknak — úgy érzem magam, ha valamilyen cikknek az árát 
fölemelik.

— Úgy látszik, keveset jársz borbélyhoz, mert ott azon
kívül, hogy a hajad húzzák, még az árakat is fölemelik.

--------o—.— —

Kedves Borsszem Jankó!
Igaz-e, hogy a Move sajtóbizottsága tiltakozott az ellen, 

hogy -a rendbontók Drózdy programbeszéde alkalmával m 
Himnuszt és nem a Szózat-ot énekelték?
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Választási hírek
— Hiteles rovat —

A kaposvári kerületet hír szerint kettéosztja a kormány. 
Az egyik kerület neve Kapós, a másiké Vár. Az egyik kerület 
a kormánynak kapós, a másikra pedig Ereki vár.

•

A lapoknak az a rémhíre, hogy Gömbös Gyula pozíciója 
megjogrendült, minden alapot nélkülöz. A választási diktátor 
jogrendületlenül kitart az elvei mellett

A kisgazdapártban nap-nap után fölmerülő szakadási moz
galmakra való tekintettel a vezetőség elhatározta, hogy a 
párt jelvényét, a csizmát, fölcseréli a szkizmával.

*

A ióvátételi bizottság a magyar államtól követelt állat
kontingensbe állítólag hajlandó beleszámítani azokat az ökrö
ket is, akiket a képviselőjelöltek lóvátesznek.

•

Győrött az a hír terjedt el, hogy ott Törzs Jenő föllép. 
A választók egy része kijelentette, hogy valódi komédiást nem 
hajlandó támogatni.

Hódmezővásárhelyen bont zászlót Bethlen István gróf. A 
zászló szövete új, de a rúdja régen ki van próbálva.

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

f*isgo3 János
nemzetgyűlési képviselőjelölt beszámolólevele 

Borsszem Jankónak
Tekintetös Szörkesztő úr! Kívánom, hogy ezön levelem 

firis jó egisigbe tanájja minnyájukat, mint neköm van hála az 
Istenek. Továbá tudatom hogy most az ágyat nyomom, mej 
úgy történt, hogy le möntem, a ,vót és most is saját tulaj
donú kerületem legnípeseb kösigibe Kiskutyabagozányba, 
hogy én is mögógyam a, akarom mondani kiboncsam a zász
lót hogy ujbul jnög rfugya a nip a szándikom. Oszt most 
ottan, ahun két ével ezelőt egy szivei lélökel választotak 
mög képviselőnek, most úgy mögdöngették szavalat közbe 
az ódalbordám oszt úgy mögkopogtatták a fejem, hogy ha idős 
apám nem hagyot «vóna rám ojan keminy koponyát, tán még 
abroncsot se hagytak vóna a fejemön. Pedig most is ászt 
montam, amit két ével ezelőtt, no mög 6zöben is montam, 
mert két év alatt csak ragatt rám valami a sokoropátkai 
komáiul, úgy hogy most mán szömhunyoritás nélkül elfogad
nám akármejik minisztörségöt. Oszt még is szigyönszömre 
leütötek a hordó tetejirül. Most \aszt mongyák a cudarok, 
hogy a hordót döngettik alatam, pedig én érzöm, hogy a 
hasam vó t Az fáj, hogy reszt azok tették velem, akiknek 
rí indönt mögigértem, hogy fődhő juttatom, oszt most ük jut- 
tatak engöm a fődhő, kicsi híja hogy nem a főd alá.

Perzsaszőnyegeit Révész juS
• z ő n y e g á r ú h á i á h o z ,  IV., R é g ip o s t a -u t c a  II. az.

Ez a csúfság csak azir törtínt vélem, hogy egy gyüt- 
mönt fölizgatta elenem a közhangulatot. Ászt monta, hogy 
én két év alat csak alutam, mög a számat tátotam pedig ha 
kölöt mindig vertem a padot az öklöméi is mög a csizmá- 
mal is. Mög ászt moní*a, hogy nem tudom miaz a kultúra, én 
ne tüdnám mikó két ével ezelőtt a csizmám mög a bajuszom 
hájal kentem, most mög má isubickolom. No mög csak el- 
mögyök én minden hónapba a moziba, most mög má az any
juk se fii velem gyónni, mióta meggyőződött, hogy azok a 
kép embörök nem gyünek le a vászonról. Mög ászt mongya 
nem törődök a tisztviselőkéi, hát honne törőnnék, mikor 
ászt montam, hogy csapják el mind, ne az állam pizin hajja- 
nak éhön.

Ezekbül is teccik látni a kalifikációm, hogy még is csak 
töbet tudok «mint Miska bérös aki föllépet eHenöm. Jelentese 
mög érdömös lapjába a fotográfiám, egy pár jó szó kisé- 
retibe, olyan formába, mint a sokoropátkai komát. Ip úgy 
kiröm a térfoglalatot is, mert neköm is olyan nagy hasam 
van, mint a komának, mondom ne tesik öszéb venni, mert 
nem szeretőm ha a gatyakorc szorija a hasam, anál .inkáb 
se mer most fáj. Oszt egy pár pildányt tesik leküldeni, hogy 
azt a buta nlp koszt kioszuk, hogy lása milyen hirös embör 
vagyok én a talpamon.

Máskülönben Tsak ászt a jó hirt közölhetőm, hogy a va
luta itt a falun is csúszik lefelé, ha ilyen *jól halad hozá segit 
a Teremtő hogy a nyáron 5 ezer koronáir vesztögethetyük 
a búzát, csak azir is szeretnék bekerülni a parlamöntbe, 
hogy latba vesem a tekintélyöm a valutacsuszás érdökibe. 
Ászt a gyüttmöntet mög tesen kifigurázni a lábbá úgy hogy 
a lábával együt a nyaka is kificamogyék mejhöz hasonló 
jókat kívánok.

Kelt mint fönt Kiskutyabagozányba.
Tisztöletel Kisgaz János

nemzetgyüllési hévatalos kisgazdaképvisellógyelölt

T elefonbeszélgetés
— Halló, halló! Ott ki beszél?
— Batthyány Tivadar.
— Kegyelmes uram, csak azt akarom tudatni, hogy nincs 

telefoncenzura.
— Nagyon örülök. Ha szabad kémem, ki volt szíves ezt 

velem közölni?
— Iz é . .. a . . .  igen ... az új cenzor ...

— 3-----------

Furcsa világ
Azelőtt a reformtörekvéseket lépésről-lépésre valósították 

meg. Ma ballépésről-ballépésre . ..

Azelőtt a meggyőződéses politikus a porondra lépett ki. 
Ma az egységes kormánypártba lép be.

T e le fo n

18-08.
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Herczeg Ferenc birodalma

Idill a Hűvösvölgyben

BORSSZEM JANKÓ A SZÍNHÁZBAN
Szinfgazgatók

— Hallatlan pech üldöz az idén. Kilenc új darabot mutattam 
be és közülük nyolc megbukott Mit* csináljak? Adj, kérlek, 
tanácsot.

— Tanácsot adjak? Keresd föl a Színművészeti Tanácsot!
Akkor biztosan kilenc fog megbukni kilenc közül.

 ̂ •O •

Szinlap a jövőből
— Üj reklám-tipp —

PÁL GRÓF HÁZASSÁGA
— Színmű 3 fölvonásban —

A Színművészeti Tanács által egyhangúlag visszavetve!

Uj színházi mondás
Nem mind arany, ami borjú.

SZ A B A D SÁ G T É R I SZ ÍN H Á Z
Ma és minden délelőtt színre kerül

AZ ARANYBORJÚ
Látványos játék, elő- és utótőzsdével 

A darab körüli táncot a színház összes tagjai lejtik 
Szombaton és vasárnap csak magánforgalom

Kedves Borsszem Jankó!
Azt olvastam egy könyvben, hogy a Tavasz március 21-én 

szokott hivatalosan megérkezni és ilyenkor meleg költözik be 
a szívekbe. Az idén az én szívembe semmiféle szerelem nem 
költözött be. Lehet, hogy nem volt lakásigazolványa. Tiszte
lettel Matuzsálem Mátyás, a Vén Kecskék Egyesületének kor-
elnöke. --------o--------

Á választási mozgalomhoz
— Mi a különbség egy ember és sok ember között? _
— *?,? ♦ ; I
— Az egy embert összeverik, a sokat pedig szét._________

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

donosának esze 
volt ; rugékony 
járású, elegáns 
külsejű, takaré
kos ember lehe
tett, aki cipőjét 
kímélte ; mind
ezekre kétséget 

izáró módon 
abból követ- 
: eztctek, hogy 
-Berson* gum
ói isarkot viselt.
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Nincs többé fejtörés!
Jelölt urak figyelmébe

Igen tisztelt Jelölt* úr! Ne dobja el 1919-ben készült nagy
hatású beszédeit, mert az általam feltalált és a mai kor igé
nyeinek tökéletesen megfelelő eljárás segítségével szónok
latait úgy átalakítom, hogy azok a mai megváltozott viszo
nyok mellett is a legkitűnőbben megfelelnek a célnak. Ugyan
csak átalakítok republikánus vagy legitimista beszédet sza- 
badkirályválasztóra. Alant csatolok égy mintát, amely leg- 
eklatánsabbul igazolja találmányom sikerét. Itt közölt beszédet 
Demagoga Oktáv képviselő, akkori népbiztos mondotta 1919- 
ben és én azt kivánatára olyan ^bravúrosan alakítottam át, 
hogy ennek segítségével már af múlt választásoknál nagy 
szótöbbséggel győzött, mint az „Ébredező Keresztyén és 
Keresztény Párt“ jelöltje. Az átalakított beszéd a következő:

„Mélyen tisztelt proletár* (keresztény**) test
véreim! A burzsoázia (zsidók) uralmának immár vége 
van. Nem tűrjük tovább, hogy rajtunk élőskpdjenek és 
szipolyozzák a vérünket. Az országot tönkretette a 
feudális (zsidó) rendszer. Kik okozták* a háborút pro- 
letár (keresztény) testvéreim? A kapitalisták (zsidók)! 
Az idegen töke (faj) uralma megfertőzte az ország 
levegőjét A nagybirtokok (galíciaiak) ráfeküdtek a köz-

• Régi forma. /
•* Átalakított forma.

François
Crêmant Rosé 

pezsgő

életre és tönkretették a dolgozó proletáriátus (keresz
tények) exisztenciáját. Ezt nem fogjuk tovább tűrni. Én 
a kezembe ragadom ezt a vörös (fehér) zászlót és 
megyek előre vele a burzsoázia (zsidóság) elleni küz
delemre. Minden öntudatos proletár (keresztény) sora
kozzon e zászló alá!44

Kérve igen tisztelt Jelölt úr támogatását, biztosítom, hogy 
módszerem, mindig a parlamentbe vezet és vagyok kiváló 
tiszteletiéi Egységessy Jonathán

szónoklat- és köpönyegforditó

if. r. A beszédet tetszés szerint vissza lehet fordítani. Vi
gyázat,. az eljárást hamisítják! Csak a „Jelöltek öröme44 véd
jegyű a valódi. Fenti

Tessék beszállni!
A 36-os és 26-os villamosok közvetlen kocsik a tenyész

állatvásárhoz. x
A Rókus-kórház előtt, ahol ezeknek a kocsiknak induló 

állomása van, még az ötkoronás időkből fönnmaradt tolako
dás tünetei mutatkoznak. Két fölszállni akaró, kellőleg meg
taposván egymás tyúkszemeit, imigyen traktálja egymást:

— Maga marha!
— Maga ló!
— Tessék gyorsan, fölszállni! — inti le őket a kalauz. 

Közvetlen koc$i a tenyészállatvásárra.
\ ------------o — .—

A pesti zsebmetszök
elhatározták, hogy miután a közönség könnyelműsége nem 
ismer határt és. még 8 koronás jegyek mellett is villamoson 
utazik, ezentúl nem a kocsikon, hanem az utazni szándékozók 
fölszállása előtt lép akcióba. Indokolás: nincs olyan áok 8 ko
ronás a pesti zsebekben.

® ®  SZERKESZTŐI ÜZENETEK ® ®

Kéziratokat és rajzokat nem küld vissza â szerkesztősét.
A Borsszem Jankó felen számát kedden, március 21-én zár

tuk le. —  L. H. (Vác.) A javát fölhasználjuk. — kart. Levelét 
élvezettel olvastuk. Mihelyt időilfc engedi, válaszolunk. Addig 
se feledkezzék meg rólunk. Üdv! — Hmv. 1. Lassabban a test
tel. Nem minden irható le, ami hirtelen eszébe jut az ember
nek. 2. A legtöbb aperszü találó, de inkább csak kritikai éle 
van, — a dévajság hiányzik belőlük. A „ki mint vett, úgy arat44 
a Jankóban már megjelent. 3. A „pályatesti épség ellen el
követett vétség44 esete nagyon kedves, de ha megtörtént is, 
közelebbi adatok nélkül valószínűtlennek látszik. — Március. 
Az egyiket, a legsikerültebbet, átdolgoztuk. — Dr. Sz. A. S. S. 
bátyánknak utaltuk át. — Sz. Zs. Vidáman szól. Ha méltó foly
tatása akad, hadd lássuk. A vers ellenben gyöngécske. Dejszen 
többet ér az ízes humor, mint a legcifrábban kipengetett tavaszi 
zöngemény. — K. Gy. Ezt a tréfát csak színészi produkció 
tudná érthetővé tenni. Sem rajz, sem leirás nem elegendő 
hozzá. Egyébként az idézett verssorok és ama bizonyos moz
dulat közt blaszfémia lenne megrögzíteni a véletlen kapcso
latot. - r  Dilettáns. Egy apróságot fölhasználtunk. Politikai 
szatírái nem ütik meg a mértéket. — Falusi. A levél is elmés, 
a rébusz is. Az utóbbi szintén egyesszámban, mert* az első 
csupán variáció, a harmadik pedig túlontúl ismert. — L. A. 
(Aszód.) Egyideig függessze föl a lantot. Ma még nincs mon
danivalója. — 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 ;

KÖZGAZDASÁG* ‘
i Magyar Ruggyan*aárúgyár Részvénytársaság. A most tartott közgyűlés 
az osztalékot 50°/o=100 koronában (tavaly 30°,o=60 korona) állapította meg.

Caruso, Jeritza* -Kvartin. Kubelik, Miacha Eilman, Titta Ruffo, Bohnen, Kurz 
Selma stb. összes létező művészlemezek állandóan raktáron a legnagyobb vá
lasztékban STERNBERG hangszergyárában, VII., Rákóczi-út 6Ô, Zene
palota fáz eredeti gramofonlemez vezérképviselete).
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Képrejtvények
I. ii.

A megfejtők között nyolc jutalmai sorsolunk ki. Egy rejtvény 
megfejtése is elég a sorsolásban való részvételhez. Jutalmaink 
a következők:

I. egy doboz Flór is-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 viz,
5- kétt darab P. Márkus Emilia-szán Dán,

egy üveg »,Óceán" jam, befőtt vagy egy doboz cuk
rozott gyümölcs.

7 egy kiló Szent fstván-malátakávé.
8. két vár Berson-gumisarok (férfiaknak és nőknek).

A 3—8. jutalom kisorsolásában a „Borsszem Jankó44 félévi 
és negyedévi előfizetői vesznek részt.

A Borsszem Jankó 2825. ( 12.) számában közölt* képrejtvé
nyek megfejtése:

I. Szabadszállás II. Hajdúság
A megfejtük számát és a nyertesek nevét a jövő számban 

közöljük. A március 12-iki számban megjelent talányok helyes 
megfejtését (1. Istentelen; II. Irka-firka) 89-en küldték be. 
Nyertesek: 1. Dr. Balkányi Kálmán ( Budapest, II., Margit- 
körút 31). akinek egy doboz Floris-csokoládébonbont: 2. Dr. 
Szőllősy Lajos (Budapest. VI.. Gróf Zichy Jenő-utca 3). aki
nek 10 üveg Polgári Serfőzdéi sört: 3. Iparos önképzőkör (B e
led). amelynek egy kis üveg Hungária Casino habzóbort: 4. 
Müller Anniimé (Hódmezővásárhely, Villa-sor 14). akinek egy 
nagy üveg Zozó kölni vizet: 5. Dr. Sehuschny Henrik (Buda
pest. VI., Nagymező-utca 49), akinek két darab P. Márkus 
Emilia-szappant: 6. Baneth Sándor (Budapest, VI., Teréz-kör- 
út 9), akinek egy üveg „Óceán** jam. befőtt vagy egy doboz 
cukrozott gyümölcsöt: 7. Patai Sámuel (Pánd, Pestmegye), 
akinek egy kiló Szent István-malátakávét ; K Révay Ödön 
(Budapest. V.. Alkotmány-utca 27). akinek két pár Berspn- 
gumisarkot küld a kiadóhivatal.

Á ga i A do lf könyve  s
„Utazás Pestről -  Budapestre-1
új kiadásban most jelent meg.

Kapható : A szerző családjánál,
Péterfy Sándor-utca 26, I. em.

Ára fűzve : 200 kor.  

Amerikában : I do llá r

\m lyikkeittjlDisáiok
Káprázatos választok ! -  Csodás szíouariáciá !
N Y A K K E N D Ő H Á Z
IV., Kigyó-utca 5 (Klotild-palota).

ORSZÁG S. ZSIGMOND
Hungária nadrágtartó  
és harisnyatartó gyár

Budapest, IV., Na jó-utca 8—10. szám
.. . (u d v a rb a n )
N a g y b a n  K ic s in y b e n

Rendelés egész nap.
Rákóczi-ut 32, I. em. I, a Rókus-kórházza l szem ben.

rilliánsokat, HfirStSVátt™oet.“«
Székely Emil ékszerüzlete, ® “ e " ? "L IT 4 >
C im re  te ssé k  ü gye ln i. T e le fo n :  J ó z se f 105-35.



12. oldal BORSSZEM JANKÓ 13. szám

G y u r ik a  ö n t u d a t o s

.Vied ne ússz mama. hiszen (e netem töszönheted a választójododat. Ha med mejsz ülni, föladlat a gyejmet-jodvédö lidánat

4

Család i,
isko la i,
sz ínházi mozit akar?

fo rd u ljo n

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

B ritliánst aranyat, ezüstöt, ékszert ic* 
magasabb napi árban veszek 
Sch iller « Kecskeméti-ó. 11

K A B A T A  CSO KO LÁ D É
Szőnyegeket
^  TUD UK TI V A D A I t t A n e s M t A  és

VALÓDI
• ii  •

FINOM

otok j| la, 
ármkoa

* • • 1  t H f  • • • P é l  
és H l I l i ié !•!•••. ïl .g^nii

VÉR bőr- és nemi betegségek teljes gyógyítására 
legjobban n .  Ú I T 7 C C D  hírneves 
ajánlható Lm . Ifi I I l Q l I i  intézete 
B U D A P E S T , Vitt., JÓ ZSEF-K O R U T 8. S Z A B .

Legolcsóbb tzfnkazitl
H BORSSZEM 1HIKÛ
híres régi évfolyamai | 
megrendelhetők a kiadó- j 
hivatalban és a Kultúra 
könyvkereskedésében, | 
Budapest, VI., Teréz- 

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

Királyi
udvari

Rákóczi-ú t 60, iáját palitájáiii.

1 Az összes hangszerek legfinomabb minőség
ben. Mesterhegedük 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 lü nk . i

hang»» z ongora-, cimbalom- 
és harmonium-terem, 
Etofon-szalon.
hanglemez-repertoárja. Az összes létező 
Mondain-táncok gramofonlemezen, lirlll.

A Pesti Uoyd-társulat nyxndija, Budapest Vn Mária Valéria-utca 12. (Nyomdaica igató MÁRKUS PÁL.)




