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Megjelenik minden vasárnap

I  Szerkesztőség
és

kiadóhivatal 

Teréz-körút 5

Drám a a levegőben

Szterényi. — Te, Gábor, mi egyelőre itt maradunk. Ha 
talán újra fölvesznek bennünket.

nem jön erre egy jobb léghajó, ezek még
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Jöjj, bájos Május, jöjj felém,
Te istentől irt költemény. 
Melyben a szó sok kósza szín, 
Szellő a ritmus, csók a rím.
Jöjj, sziveken uralkodó,
Világot újjá-alkotó,
Szép varázsló, virággal 
Jöjj és áldott füzeddel égess!

A szürke téli bölcseség 
Pusztuljon! Friss, pajkos mesék. 
Törpék, tündérek, szellemek, 
Szép királylányok kellenek. 
Logika, filozófia,
Teória, —  mind szó-fia!
Ha erünkben szag üld va éled 
Az élet, a pezsdülő élet!

Május-várás
Politikát vigye tatár!
Daltól visszhangosa határ;
A föld harmonikus neszét 
Ne rontsa oktalan beszéd.
Ki okosabbat most se tud.
Annak föl is ut. le is
Bújjon sutba, gubbasztva, fázva.
Házába, vagy a tisztelt Házba.

Most minden szív szeretni kész 
És minden szájat csók igéz; 
ölelésre lendül a kar,
A kéz kezet fogni akar.
Ki gyűlölettel van tele,
Annak tavaszban nincs helye; 
Lelkekben megértés csírázik 
S d bunkósbot is kivirágzik.

A napsugár aranyat ont,
Fényén tűnik a bú,a gond;
Állj a tündöklő napb
Kopott ruhád arany pa
Halvány arcot, bágyadt szemet 
Kigyullaszt égi izemet,
Mely fölzeng a fényes
Ember, élj és szeressTavasz van!

Jöjj, bájos Május, jöjj felénk.
Hadd élnénk, hadd örvendenénk 
Leány csókján, madár dalán, 
így sohse vártunk még talán, 
így soha még az emberek 
Nem érezték, mi a meleg; 
Dermedve télben, gyűlöletben. 
Szivük kienged kikeletben.

(i. h. e.)

-o

Jegyzék a névjegyzékről
— Levél a kerületből —

Igen tisztelt képviselő úr! Alulírott Okos István s. jegyző, 
mint az egységes párt helyi csoportjának vezefőférfia, értesí
tem, hogy a névjegyzékek körül semmiféle hiba nem tapasz
taltatok fin magam, mint a központi választmány, gondosan 
vigyáztam rá, hogy kétes elemek és a destrukció hívei ne 
kerüljenek bele a névjegyzékbe. De nehogy panaszolkodhassa- 
nak, hogy őket nem vettük föl, ezeket külön névjegyzékbe 
vettem, de csak úgy egyéni akcióból, mert ez a külön jegyzék 
nem kerül bemutatásra.

Nagy kavarodás volt, hogy hát miképpen csináljam, ne
hogy valamelyik liberális és forradalmi gondolkozású polgár 
is a jó névjegyzékbe kerüljön. A pártválasztmány először úgy 
döntött, hogy a keresztényeket vegyük be a listára, a zsidókat 
pedig a különlistára. (így hívjuk azt a hamis névjegyzéket, 
amit senkinek se mutatunk be.) Merthogy a két listából nem 
engedünk. Ha a városban tudnak 5—6 listával szavazni, mi is 
tudunk két listát csinálni, egyiket, amelyik szavaz, a másikat, 
amelyik nem szavaz. Ez a passzivitás mellett dönt. Szóval 
sokan kötötték az ebet a karóhoz, hogy külön keresztény, 
külön zsidó lista. De mondom:

— Mi a fenét ér, ha ezt a szegény Mózsit, aki egyetlen 
zsidó a faluba, megfosztjuk alkotmányos jogaitól? ( )  úgyse 
szavaz ellenzéki jelöltre, mert nem nagyon mer. meg különben 
is kívülről támogatja az egységes pártot. De aztán van itt sok 
Ili te hág y ott keresztény, aki nem átalja ellenzéki jelöltre sza
valni. Ezeknek a nevét még közel se szabad engedni a vá
lasztói névjegyzékhez s be se engedjük őket a szavazóhelyi
ségbe. hadd támogassák ők is csak kívülről az ellenzéki jelöl
tet. mint a Mózsi a kormánypártot. Ezért mást kell kieszelni.

Sokáig tanácskoztunk, hogy mit kellene csinálni, hogy az 
igazakat különválasszuk a hamisaktól, vagy amint a vezér 
mondta, a színaranyat a salaktól, míg végre kitaláltuk a mód
ját. Azt javasoltam, hogy hirdessük ki a községben, hogy most 
vasárnap lesz a választás. Meg is tartjuk aztán, egy olyan 
próbaválasztást, amikor is — lévén a magyar jelleméhez híven 
nyilt szavazás — eldől, hogy hát ki milyen párti. Ezután köny- 
nyű a helyzet: aki az ellenzékre szavazott, az mind kimarad 
a választói névjegyzékből.

Ki is doboltuk és vasárnap meg is tartottuk a szavazást. 
De nehogy kitalálják, hogy ez csak afféle próba, a csend
őröket is beleavattuk a dologba. Ök aztán mindenkinek, aki az 
ellenzéki jelöltre szavazott, lekentek két pofont, hogy ne ké
telkedjen a választás igaz voltában. Mózsi ezeket látva, kijelen
tette, hogy nem kíván élni a szavazati jogával.

így aztán most kipróbált névjegyzéket terjesztettünk be. 
A faluban még nem tudják a puccsot, vagy minek nevezzem. 
Csak arra tessék vigyázni, nehogy a destruktív lapok meg
támadjanak bennünket, merthogy 264 szavazóból csak 17-et 
vettünk be a névjegyzékbe, magamat is beleszámítva, meg az 
alvégi Pista sógoromat is, aki tavaly meghalt szegény, az Isten 
nyugosztalja. Melyhez hasonló jókat kivan Okos István

— e-------- ( stJ

Reb Menachem Cziczeszbeiszer
válogatott átkozódásai

— O Klebelsberg gráf oreság bizto
sítsa be téged elitre nem látható bolese- 
tek ellen!

— Huszonöt év máivá évölj ön el o 
te piiletikai ellenfeleid „megsemmisítő * 
véteméngye!

— Hízzál te o konszolidációmul szőlő 
beszédekbe és merj lenni G limbus Jola 
oreságtul oz ellengyelült!

— Tonálkozzál te késit éccoko o Sür- 
húz-occábo ed Wolf fal!

Led jen o te nebuló find nők o sonkájába oz iivé összes 
todomángya! - 0______

Aktuális hirdetés

Aiáliuk a franciáknak
& RathenauGénuában kitünően P c i p c o r i n  

bevált izolátorunkat M l u ö u l
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B orozgatás  k ö zben

— Mi a maga foglalkozása?
— Úgy általában — segédtiszt.
— Hogy érti azt, hogy általában?
— Csak úgy, hogy a háború alatt al//sz/ voltam, most meg kereskedőse^éd vagyok.

I BEÖTHY ZSOLT |

Magyar múltúnk tanító mestere 
S vezére sok jövendő nemzedéknek.
Fény, melynek nem lesz sohsem estele.
Mert lángjai szent, örök tűzzel égnek.
Siratott sírba szállott teste le,
De szelleme erős szárnyon száll égnek.
Mi benne földi, hamvaszthatja máglya,
De lelke lángja ki-nem-húnyó fáklya.

Mint éjszakában hű iródiák 
Ró krónikát, míg mécse el nem lobban:
S ím vaksötétbe nem vész a világ 
Akkor sem. Fénylik mécsvilágnál jobban 
A betűk leik?; szűz melódiák 
Muzsikálnak és millió szív dobban,
Mert látja nőni lángjait, lobogni.. .
Csak egy szív szűnt meg örökre dobogni.

(I. h. e.)

Génuából
Az ántánt képviselői megtanulták a génuai konferencián 

a német mondás jelentőségét: „Die Rechnung ohne den Wirth 
machen.“ *

A destruktív szellemben működő „ Mateineu génuai tudó
sítója jelenti, hogy az ottani szállóban paktum jött létre a 
svábok és rusznik között. Génuában rovarporos a levegő.

A csizmának nem árt
Kedves Borsszem Jankó! Könnyű a csizmásoknak ellen

zékbe lépni. Irigylem őket. Mert ha véletlenül bele is találná
nak lépni, nem baj, hiszen térdükig ér a csizma. Tisztelettel 
egységes párti. --------o--------

Kedves Borsszem Jankó!
Csodálom, hogy a vegetáriánusok nincsenek megelégedve 

az eszméjük terjedésével. Most, hogy napjaink hústalanok és 
annyi zöldséget veszünk be a politikai és társadalmi élet min
den mezején, sajnos, már annyira vegetáriánusok vagyunk, 
hogy csak vegetálunk. Tisztelettel Br.
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A magyar pedagógusokhoz
(abból az alkalomból, hogy diáksapkát zsidó tanulóknak 

viselni tilos)
A szoros sipkában minden csöndes?

*

Nem az a fontos, ami a fejben, hanem az, ami a fejen van?
*

Negyvennyolcban is leparancsolták a piros sapkát a 
destruktív kobakokról? *

Ha a Föld Isten sapkája, úgy a magyar pedagógia roham
zsinór rajta? --------»--------

R is g a 3 D an i
nemzetgyűlési képviselőjelölt levele Borsszem Jankónak

Tekintetös Szörkesztő Ur! Mögtörtént a nagy progrom- 
beszédöm mindön testi épségöm elle.J vétség nélkül. Igaz, 
hogy mikor mögkeztem a beszédöm íellelőtlen elemök lopó
tököt hajingáltak felém, de ojan jól t*utam mán kapkodni a 
fejem, hogy egy se tanálta el. Csak egy pufant el a hasamon, 
mert héába, a hasam csak nem tudom úgy kapkodni, mint a 
fejem, mán sujosab tartalmánál fogva se. Röstellöm kicsit a 
dógot, mert a fejemre mán mondták, hogy tökei ütött, de a 
hasamra még nem merészölte senki se. A vasúttul nagy ban- 
derjumos mönetel vonultunk bé Kiskutyabagozányba, banda
szóval. Kögyetlen nagy vót az érdeklődés, mindönki a sokorrű 
Pátkai kögyelmes urat nészte, oszt a Koczanyéki koma mög is 
nehesztelt, amér ütet nem bámulták.

A nagyob hatás kedviér egy kocsiba akartunk ülni be
vonuláskor a kögyelmes ural, de mind szűk vót. Mögpróbál- 
kosztunk, 3 kocsival is, de a nagy siecségbe mán továb nem 
válogathatunk, hanem nagy nehezen bészoritotuk a hintóba 
tekintéjünket Ez oszt hiba vót, mert a zötyögős úton még 
jóban belerázótunk oszt mire a gyűlés hejjire értünk úgy 
összedagattunk a kögyelmes komával, mint a jó komlós kor
pával keleszfött házi könyér. A kortesok közül a Csajbókos 
koma ugyancsak bisztatöt, hogy áljak föl oszt úgy intögesek 
a népnek, de hiába rugaszkotam, balrul a hintó ódala nem 
engedött, jobrul mög a kögyelmes koma tehénködött rám. Az
után űtet bisztatVam, hogy próbájon mozdulni, de neki se vót 
feláló töhetsége, mer nála is hasonló eset ált fönt. Mikor a 
szavalat hejire mögérkösztünk mán mindönki lekászolódot a 
kocsikrul, csak mink rugdostuk a kocsi ódalát mög egymást. 
Mán egész ősze kékültünk ződültünk az erőlködésbe, mikor 
a tanító úr, aki a köszöntő jányokat a kocsinkhon vezete, oda 
súgta, hogy forduljunk szömbe egymásai oszt úgy próbájjuk 
mög a szabadulást. így asztán tényleg sikerült egymásbul 
kigombolkozni, oszt nagy nehezen lefarótunk mind a ketten 
a hintóbul.

Az ünepéjös fogadáskor osztán átaták a nagy ződ csok- 
rétát, akinek nagyon örültem, mert nagyon jó falat vót a Riska 
tehenemnek. A nagy ünepéj továbi lefojásárul legközeleb 
kűdöm érdömös tudósításom.

Kelt mint fönt Kiskutyabagozányba
Tisztöletel: Kisgaz Dani

nemzetgyüllési hivatalos képvisellógyelölt

Megfejelt népdalok
Rovatvezető : Reb Menáchem Cziczeszbeiszer

M ottó  : ,Nem átkozlak, nem szokásom . . .  ‘

I.
Erdő mellett nem tó lakni.
Könnyű ágon fönnakadni.
Tizenhárom órát meg egy felet 
Tölts az orgoványi erdő mellett.

II.
Az legyen a te egyetlen kérésed,
Adják vissza csárdás italmérésed.
Kérvényedet pont Izsákra vigyed be,
Förster Latos Ítélkezzen ügyedbe

III.
Sollst erleben azt az időt.
Álljanak meg kapud előtt.
Járják körül házad táját.
Úgy keressék a gazdáját.

Id. Hombár Mihály védőbeszédeiből
Tekintetes Járásbíróság! Igaz ugyan, 

hogy védenceim, Lendvai István hírlap
író és társai a Borsszem Jankó Szarvas
téri cégtábláját illuminált állapotban le
szaggatták, kérem azonban figyelembe 
venni ugyanazt a védelmet, amelyet a 
múlt alkalommal dr. Rupert Rezső ügy
véd úr címtáblájának elhurcolása alkal
mával terjesztettem elő, hogy t. i. jó 
bornak nem kell cégér. Vádlottak abból 
a helyes álláspontból indultak ki, hogy 
jó élclapnak nem kell cégér, már pedig 
a Borsszem Jankó ezt az indokolást 
csak nem veheti magára nézve sértőnek. 
Ez alapon kérem védenceim fölmentéséi 

és egyúttal részükre kárpótlásul fejenként 1—1 liter bor 
megítélését. --------•--------

Európa kandúrjait
fölborzolta a német-orosz egerek szerződése. Rémült nyávo
gással állapították meg, hogy az egerek kijátszották őket a 
hátuk mögött és ezáltal egérutat nyertek. A francia kandúr 
vérben forgó szemmel ugrándozott körül, de attól félnek, hogy 
elvakultságában esetleg nem is az egerekre csap le, hanem 
valamelyik kandúr irhájába vájja körmeit. Ha ez megtörténik, 
az egerek valószínűleg macskazenét fognak csapni örömük
ben. A konferencia még tart; legfőbb pontja az, hogy hol lesz 
a következő konferencia, amire az egerek nem nagyon kiván
csiak, mert a következő konferenciát már ők szeretnék össze
hívni. -------- •--------

Nyilatkozat
Azon destruktív rágalommal szemben, mintha mi csak név- 

leg volnánk magyarok, itt adjuk fölháborodott névaláírásun
kat Wolffenaui Wolff, Taszter, Fangler, Frühwirth, Ernst, 
Haller, Weiss, Bernolák, Prohászka, Friedrich, Bleyer stb.
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„És látá az aranyborjút és a táncolást és 
fölgerjede Mózes haragja és összetöré a frigy- 
táblákat." Mózes U, 32.

És hirdeté Vilmos próféta az igét, amelyet frigytáblára 
vésett és elnevezett vala pártprogramnak.

„Én vagyok a te prófétád a Terézvárostól a környékbeli 
listákig és nem tűröm, hogy más bálványokat állíts magadnak/4 

Mindenki tudta, az egész gyülekezet, hogy a próféta ama 
Rassay nevű hitetlenre gondol, aki túl a vizen lakik az első 
lajstromos kerületben, a Fő-utca 19-ik szám alatt.

És ekkor vala népszámlálás, összeírták vala a népet egy 
névjegyzékbe, de valának sokan, akik kimaradtak eme név
jegyzékből. De az egész gyülekezet összejött akkor és áldo
zatot hozva az Urnák, fönnhangon hirdeték: „Nem csinálunk 
mi magunknak más bálványokat, hanem kitartunk a mi pró
fétánk mellett, aki kivezetett bennünket Egyiptomból és beveze
tett bennünket a fővárosi képviselőtestületbe vezéreinkkel, 
Baracscsal és Gál Jenővel együtt/4

Esküt tevének mindannyian és utána nagy lakoma vala, 
amelyet is nevezének pártvacsorának. De nem esett eme va
csora alatt bomba az égből, merthogy eleve kidobták a fűtő
testet. Ám voltok a gyülekezetben hívők, akik zúgolódának a 
próféta ellen és köztük Ugrón a főpap, aki mondá:

„Te azt mondád nekünk, hogy megsokasitod a mandátumo
kat, mint a csillagokat az égen s most ime azt látom, hogy nem 
jól vezetsz. Avagy ne csináljunk-e így magunknak más bál
ványt, aki új listán vezet bennünket az Ígéret földjére, a Gres
ham-palotából a 8-as villamossal?44

Helyeslé pedig az ő szavait Szterényi és mondá: „Ez igaz/4

És elszaladának mindaketten az új bálványhoz, mely vala 
a Lipótvárosi Társaskörben és mellette vala az aranyborjú, de 
nem Herczeg Ferenc formálta, hanem rabbi Sándor Pál és rabbi 
Glückstahl Samu.

Jelenték pedig az esti lapok és Magyar Miklós, hogy a két 
főpap kendőzi az új bálványt, hogy átformálja az ő képére, 
mondván: Lesz nekünk egy új Vázsonyink, aki előtt leboru
lunk. És azt is jelentik, hogy a két főpap táncot lejt az új 
bálvány körül, mire Vilmos prófétának haragja fölgerjede és 
összetöré a frigytáblákat, amelyen a paktum vala pontokba 
foglalva.

Sírtak pedig a hívők ezen az estén, még Benedek János is, 
aki pedig nem vala az igazhiten. És mondá ekkor Pakots a 
prófétának:

„Ez mind szép, de mit kellene csinálni, hogy én is bejussak 
erre a ciklusra az Ígéret földjére1? Nem kellene-e mégis velük 
szövetséget kötni?44

Mire mondá a próféta:
„Ne köss szövetséget se azokkal, se az ő isteneikkel/4 

(Mózes II. könyve, 23, 32.)
„Mert a nép majd kiválasztja azt, aki igaz és elfordul 

azoktól, akik hamisak. És te az igazak között leszel, mindjárt 
a második helyen Benedek Jancsi után a józsefvárosi listán/4

És eljött ime a nagy nap, mikor összehívták IzráeFfiait, akik 
többen valának mint 5 percent, hogy válasszanak maguknak 
prófétát. De ekkor már a hitehagyott főpapok úgy átformálták

az új bálványt, hogy ő maga is azt hitte magáról, hogy ő a 
Vilmos próféta. Zsebéből egy ál-Bródy Ernő kandikált ki, hogy 
még hasonlatosabb legyen Vilmos prófétához.

És ott álltak Izráel fiai a két bálvány előtt három éjjel és 
három nap és töprengtek és nem tudták vala eldönteni, hogy 
melyiket válasszák a kettő közül, olyan hasonlatosak voltak 
egymáshoz.

Három nap és három éjjel után megsajnálta őket az egyik 
főrabbi, akit nevezének választási elnöknek és így szóla:

„Nem kell itt a fejeteket törnötök, mert a nagy Gömbös 
ezt is megoldotta már, mondván: És Izráel fiai hagyassanak 
ki a névjegyzékből. És így lön. Itt tehát nem szavazhattok, 
legföljebb a Színházi Élet férfiszépség-versenyén a Friedrich 
Pistára avagy arra, hogy az Egyenlőség-e? olvassátok-e vagy 
a Múlt és Jövőt Ne töprengjetek tovább, hanem eridjetek a 
Szabadság terére és folytassátok üzleteiteket4* (Stella)

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

Az opportunus
— Mi már olyan régen ismerjük egymást s ön még soha 

sem nyilatkozott, hogy antiszemita-e, vagy filoszemita?
— Tudja, én praktikus ember vagyok. Ha zsidóval beszé

lek, dicsérem a zsidót, ha keresztény emberrel beszélek, szi
dom a zsidót.

A kikeresztelkedett zsidó tovább nem érdeklődött
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Patacsi Dénes levele 
Sokorópátkai Szabó Istvánhoz

Kegyelmes jó komám, legdicsőbb kisgazda! 
lm, Szentgyörgy-napot is az Ur ránkvirraszta, 
Mikoronn, kapával piszkálván a rögöt.
Földbe tesz a pórnép kukuricát, tököt.
Mink is hát munkára serkencsük magunkat, 
Szórjuk, nem födi, de szellemi magunkat;
Nem köll nékünk a tök, itt vagyon a fejünk.
Ebben rejtezkedik röttentő erejűnk.
Szót a száj, szuszt a mejj, hangot ád a garat,
S ki sok beszédet vet, mandátumot arat.
De szükség is van ránk, mert — hejjesen irta — 
Lösz még sasmadár az elnémult pacsirta!
S ha korona dukál sokorói agynak,
Patacsi is béváll főtáborszernagynak.
Katona-tudományt én mán kitanultam:
Képesít rá magas manipuláns-multam.
Meg is reguláznám a pártot kegyetlen:
Rezonérozás nincs! Dilekció: Betlen!
Órákhosszat ottan senkise dumálna.
Szavazni a Házban mind haptákba állna 
Egy glédában, strammul Kunapék és Csertik 
S meldenék gehozzámszt, hogy a törvény — fértig! 
Ez a stragégyia, vagy mi a taktika;
Hozzám képest még a Gömbös is csak fika.
Láttya, egy jó komám, itt eszme még terem. 
Csakhogy nincsen hozzá cselekvényi terem.
Betlen Génovába ha engem szervez ki,
Csináltam vón rendet, nem úgy, mint Teleszki,
Meg a girhes Bánfi. Viszket a tenyerem,
— Bár a torzsolkodás sose volt kenyerem —
Hogy vörös bitangok markukba vihognak.
Majd attam vóna én a bolsevikoknak!
Kicsereztem vóna a Csicseri bűrit,
Kívül tettem vóna valamennyi szürit

Egy-két szelíd pofon, nincs mód, hogy ne hasson: 
Ahol urak vannak, vörös ne ugasson!
S ha meg nem értenek, móddal magyarázva: 
Taliánországban is terem akácfa 
S miből kötél készül, nyől ott bővön kender:
Mán lógna is a sok fődosztó gazember.
Az ijj féreg sosem érdemöl irgalmat:
Nem azér szerveztem ellenfóradalmat 
Négy álló hónapig, itthol, a pincében.
Hogy most parolázzunk vélük ott kint szépen. 
Hanem hát nem hittak, — magam meg nem mentem. 
Taliánországba eleget szenvedtem 
A nagy háborúba; nagy vót a kurázsi,
De antul hitványabb a tálján menázsi.
Amit kelmédnek is kívánok ezennel:

Vitézlő és nemes 
Patacsi Dienes,

Obsitos őrmester s virtigli nagyember.

Nincs szüksége 
kimaradási engedélyre!

A választási névjegyzékből anélkül 
is kimaradhat, ha liberális.

A megbízható cég
I.

FELELOETLEN ELEMEER, BUDAPEST 
Geenuai konferenciaat suergoesen szeet akarom robbantani. 

Keerek gyors segitseeget. BARTHOU
II.

BARTHOU MINISZTER, GEENUA 
Egyelőére nem mehetek, mert erzseebetvaarosi mereeny- 

loeket kuelfoeldoen keresik. Biztonsaag okaabool Budapesten 
maradok. FELELOETLEN ELEMEER

Önálló töprengés
— Vájjon huszonöt év múlva a tettesek ülik~e az év

fordulót? ------- o --------

Móricka irkájából
...„Tavasz van! Nem csukódnak be a mákvirágok, ürü- 

gyeznek a belügyminiszterek és nyiltleveleznek a ga jok "...



18. szám BORSSZEM JANKÓ 7. oldal

^Színésznők egym ás Közt

— Ma nem fogok föllépni. Orvosi bizonyítványom van, hogy nem tudok énekelni.
— No hallod, erről neked külön orvosi bizonyítványra van szükséged?
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A  Borsszem  Jankó  választási pályázata
H á n y  K é p v i s e l ő j u K  l e s s  a z  e g y e s  p á r t o K n a K ?

Első díj: 100,000 oaztrák Korona. -  Azonkívül 9 értékes nyeremény
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A BORSSZEM JANKÓ húsvéti pályázatának közzététele óta 

a második hét múlt el és szerkesztőségünk asztalán immár gar
madában hevernek a pályaművek. A közönség érdeklődése 
láthatóan növekszik; olvasóink százai és százai küldik be az 
érdekes, beszédes számokat, amelyek a pártok várható ará
nyát fejezik ki.

Röviden összefoglaljuk a pályázat föltételeit:
A BORSSZEM JANKÓ választási pályázatán mindenki részt- 

vehet, aki fönti rajzunkat a lapból kivágja és az egyes politikai 
pártok esélyeit számokban kiiejezve az illető pártvezérek 
karikatúrája alatt levő, üresen hagyott helyen föltünteti. 
Tudni kell, hogy az ország 248 kerületre van fölosztva.

Százezer osztrák koronás első jutalmunkat az kapja, aki 
legjobban megközelíti a pártok tényleges arányszámát. A többi 
kilenc értékes nyereményt azok közt osztjuk föl, akik — a 
számszerű kitalálás sorrendjében — aránylag helyesen oldot
ták meg a feladatot.

Ha valamelyik párt a választásokig egy másik párttal 
fuzionál, azokat a szavazatokat, melyeket pályázóink rája 
adtak, a fuzionált párt szavazataiba fogjuk beleszámítani. A 
pályázatnak a pótválasztások megejtése után kialakuló vég
leges eredményt kell kifejezésre juttatnia. A töredék-pártok 
aránya a kérdőjeles rajz alatt összefoglaló számmal állapí
tandó meg. A pályázat határideje: az általános választást meg
előző nap. A borítékra feltűnő betűkkel Írandó: „Választási 
pályázat.** A pályázó a kivágott rajz fölé Írja oda a nevét.

A BORSSZEM JANKÓ azon előfizetőinek, akik a pályá
zaton résztvesznek, joguk van kiadóhivatalunktól a kivágott 
rajz következtében megcsonkult lapszám helyett új példányt 
kérni, hogy évfolyamuk teljes legyen. Olyan pályaművek, 
amelyekhez a rajz nincs mellékelve, érvénytelenek.

A Borsszem Jankó szerkesztősége

A reaktivált tyúkszemek
Kedves Szerkesztő Úr! Bocsásson meg, hogy éppen most, 

mikor anrtyi súlyos probléma gyötri nemzetünket, én a saját 
tyúkszememet hozom szőnyegre. Rögtön be fogja lát*ni azon
ban, hogy nem túlzók, ha kijelentem, hogy az én tyúkszemeim 
ügye nem csak az enyém, hanem az egész nemzeté, sőt egy 
kis merészséggel az egész emberiség égető problémájának is 
nevezhetném. Elég baj, hogy a genovai konferencia nem fűzte 
ki föladatai közé a tyúkszemekkel összefüggő szűk cipők meg
vitatását, mert, véleményem szerint, minden egyéb suvix a 
cipőkérdéshez képest. A nemzetek lábraállitása szorosan össze 
van kapcsolva a tyúkszemeket csináló szűk cipők megoldásá
val és szent meggyőződésem, hogy ezt a fájó sebei* gyöke
restől kell kiirtani a nemzetek lábujjairól. A tengerek szabad
sága lényegében nem más, mint a szűk cipőknek tengeralatt- 
járószerü nagy cipőkkel való helyettesítése s a jóvátétel is 
valószínűleg a tyúkszemekre vonatkozik.

A franciák, akik az örök béke ellenségei, hosszú, hegyes, 
mérgezett cipőikkel akarják levenni lábaikról a leigázott nem
zeteket, bár Lloyd George a fegyverkezés ellen van. De nem 
csak Briand, hanem az én személyem mellé kinevezett házi
suszterem is az-ellenségeskedés folytatását határozta el, amit 
az bizonyít legjobban, hogy félév alatt tizenkét tyúkszemet 
okozó két pár spanyolcsizmával tört személyi biztonságom 
ellen. Az első cipőnél szemére hánytam a tyúkszemeket s 
megfenyegettem, hogy följelentem, hogy az ellenséges álla
mok bérence és kémje. Ekkor jóvátételt Ígért s másik cipőt 
csinált, amely újabb hat tyúkszemet* okozott. El akartam fo
gatni és haditörvényszék elé állíttatni, de ő így könyörgött:

— Nagyságos úr, ne tegye, inkább vegye föl az első cipőt, 
meglátja, nem újulnak ki a tyúkszemei.

Meg kell jegyeznem, e bérenc elszakíthatatlan cipőket ké
szített: a cipő nem, de a lábam ment tőle tönkre. S az is igaz,HUNGÁRIA Te le fon

18- 08.

hogy az első cipő által előidézett tyúkszemek a második cipő
ben nem voltak aktivok, azaz nyugalomba vonultak, mint lét
számon felüliek, mert hisz helyüket az újak foglalták el. Susz
terem, Bütyök mesíer, még folytatta:

— Nagyságos úr, meglátja, nem lesznek többé tyúkszemei, 
mert* az első cipő nyugalomba küldi a második hibáit

— No és — vágtam közbe — amiket az első csinált, azok 
nem fognak fájni?

— Ne tessék félni. Azok a szegény tyúkszemek rég elvesz
tették a szemükvilágát. A cipők meg elfelejtették az elő
nyomulást.

Megnyugodva vettem föl a régi cipőimet. Szent isten! Mit 
nem tapasztaltam! A régi tyúkszemek reaktiválódtak s a régi 
cipők az új aktív tyúkszemeket nem küldték nyugalomba. 
Mind életre kelt az egész tucat*. E váratlan fordulatra a követ
kező levelet küldtem a személyem körüli suszteremnek: 

Kedves Bütyök,
lemondását tudomásul veszem. Fáradságáért fogadja 

köszönetemet és azt a gutaütést, melyet önnek szívből 
kívánok. Carámy

t
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Kortesnóták Jó üzlet
í.

Nem fúj a szél, nem forog a 
Dorozsmai szélmalom;
Andaházi Kasnya Béla 
Jól fest ott a szélbalon.
Gömbös Gyula hiába is 
Izenget:
Csak a maga híve felé 
Hajlik keze Mindszentnek.

(Mindszent)
2.

Jó az autó, rossz a szaga,
Magát képviseli maga 

Márton Jenő.

Megmozdíthatsz minden követ. 
Mégsem lesz belőled követ, 

Márton Jenő! (Keszthely)

3.
Hej Vekerdy, Vekerdy,
Bethlen hadát seperd ki! 
Nyúljon meg az orrmánya. 
Bukjon meg a kormánya.

(  Hódmezővásárhely)

A génuai konferencia elnökének 
távirata a Borsszem Jankóhoz 

Smoncas ad acta,
Russa Germana pacta,
Alea jacta. f a t t a

A madárcsicsergésről
Itt a tavasz, itt van újra 
S szép nekem és szép neked: 
Génuai berkek mélyén 
Jómadarak
Csicserinnel kötnek szerződéseket.

A Jóvátételi Bizottság albumába
Nálunk csak a sebek,
Náluk csak a zsebek.

Lloyd George nótája
Kis kutya, nagy kutya 
Nem ugat hiába. 
Mennykövek csapnak a 
Konferenciába.
Vonyit a „doberman-, 
Muszka „agár- mormol. 
Francia „buli- már 
Szűköl a sok gondtól.

— Hallatlan, milyen drágák most az újságok !
— Kérlek, Dóvedkám... Gondold meg, hogy békeidőben öt koronáért legföljebb 

egy kacsát kapott az ember.

Két dokumentum
I.

AALLAMRENDOERSEEG, BUDAPEST 
Megcsíptem a pokolgeep-mereenyloeket. POLOSKA

II.
Nyomban a távirat vétele után megfogták a poloskát.

(Magyar Tévirati Hiroda.)Perzsaszőnyegeit R É V É S Z  J E N Ő
s z ő n y e g á r ú h á z á h o z ,  IV., Régiposta-utca II. sz.

Névmagyarosítás
A belügyminiszter megengedte, hogy Ugrón Gábor nevét 

Kiugron-ra változtassa. Tempóra mutantur...
--------o--------

Elrontott közmondás
Akit megfoghatsz ma, azt halaszd holnapra!

François
Transsylvania

pezsgő



Kisgazda-keserv
— Ejnye, István bácsi, mért van úgy elkeseredve?
— Hogyne vónék, mikor elkésedelmeskedtük a szerencsén

ket. Még pár nappal ezelőtt, mikor csak a bornyúkivitelt til
tották be, csak á János fiam vót érdekelve, de most, hogy a 
marhákat is beszüntették, most mán én is lemaradtam a kivi
teltül. --------o--------

Amikor minden drágul
— Smucig fráter ez a báró! Csak tízezer koronát adott, 

pedig tudhatná, hogy az elsőrendű hús kilója háromszázhúsz 
korona. És én ötven kiló vagyok.

I  Jgron, Szterényi! Ne gyertek vissza !
^  Minden meg van bocsátva! V. V.

A Dob-utcából
— Véleményed szerint mit ért a nyomozás?
— Semmit!
— Nem igaz! Véget

Fölfogás dolga
Kedves Borsszem Jankó! Megdöbbenéssel olvasom, hogy 

Génuában még mindig nem akarnak bennünket észrevenni. 
Senki sem vonhatja kétségbe, hogy eddig is megtettem min
dent, amivel magunkra terelhetjük a világ figyelmét. De úgy 
látszik, ez még mindig kevés. Ennélfogva elhatároztam, hogy 
legközelebb újra tenni fogok valamit hazám érdekében. Tiszte
lettel Felelőtlen Elemér.

GUMMISAROK 
TARTÓSABB 
MINT A BŐR

C T i a a s w

Dnlnn lilOQ IffiflUlini ' Szecskarágó Vendel szibériai levelei orosz, 
UülUy fMüU KlllljfVol. amerikai, japán fogságból. . . 40 kor. 
Háború és had fogság (Ooberdó, Erdély, Szibéria). . . 30 kor. 
= :  Bérmentve küldi i Dr. B-tLOG, Dom bóvár =

A szerkesztőségi postából
Kedves Borsszem Jankó! Olvasom, hogy a prágai színház

ban két cseh iró a rovarokról irt egy komédiát. Na, csak mer
jenek minket csipdesni! Véres bosszút fogunk állni! Tiszte
lettel egy bolha. --------o--------

Egy kis taktika
— Mondd csak, mért nevezték el kör-nek a Zichy grófék 

pártját?
— Mert a körnek tudvalevőleg mindig van kerülete.

® ®  SZERKESZTŐI ÜZENETEK
Kéziratokat és rajzokat nem küld vissza a szerkesztősét.
A Borsszem Jankó jelen számát kedden, április 25-én zár

tuk le. — —tor. Nagyon kezdetleges kísérletek. — Március. 
Talán átdolgozzuk egy kicsit. — özv. F. J.-né. Egyelőre nincs 
rá fölhatalmazásunk, hogy eláruljuk. — K. J. Májusban új 
életre hívjuk. A hely kérdését kell előbb megoldani. Olyan 
vidám és meghitt tanyát, amilyen a régi volt, bajos találni. 
Üdv! — Kas. Semmitsem vesztett a régi kedélyből. — KI. 
Erős a gyanúnk, hogy a nebulók sapka-afférja mögött egy 
élelmes sapkakereskedő áll, aki a raktárán maradt árút sze
retné elsütni. — Pom. Igaza van: a legerősebb az utálat, — 
az még a visszaeső gyilkosokat is el meri fogni. — T. V. 
ön tavasz langy lehét üdvözli. Talán már legyet talált a le
vesben? — rin. Színházi paródiáit küldje be a drámai színhá
zaknak; ott esetleg még komolyan veszik őket. — rs. Válasz
tási pályázatát mellőznünk kellett, mert ön több kerületet 
osztott föl, mint amennyi van. Erre a módszerre megtaníthatná 
a jelölés kínjaiban vergődő Gömböst. — M. Mindegyiket 
finom hangulatok és érzések cikázzák át. Gondolatilag a 
„Randevú44 a legsikerültebb, melyet közölni fogunk. Szép a 
„Múzsa44 egv-két sora is. A vidám versek terén még „praxisra44 
szorul. — öreg úr. Várjuk a javát. A t. p.-t útnak indítottuk.
— R. B. ön biztonságban érezheti magát. Azt hiszi: mások is?
— Hmv. A nebuló végré megjelent. Kedvünk szerint kibeszél
gettük magunkat. Üdv! — a—r. A kiadóhivatal postára tette.
— Több levélről a lövő számban. _________________

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

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

rilliánsokat,
Székely Emil ékszerüzlete,
C í m r e  t e s s é k  f ig y e ln i .  T e l e f o n  : J ó z s e f  105 *3 5 .

rr vér-  é s  nemi bete
gek részé re .

Rende lés e gé sz  nap. 
Rákóczi-út 32, I. e m. I, a Rókus-kórházza l szem ben.

ré s i ro n g y  o so .. j t  Is, 
a l*fmigsAAbb Arakon 
v e s s  vs g y  o i f r é l  

tis ztító te le p e , ftefcok- 
káxWijts.
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Képrejtvények
i. u.

A megfejtők között tizenkét jutalmat sorsolunk ki. Egy rejt
vény megfejtése is elég a sorsolásban való részvételhez. Jutal
maink a következők:

1. egy doboz F loris-csokoládébonbon.

2. 10 üveg sor, a Polgári Serfőzde 
gyártmánya (házhoz szállítva),

3. egy Sphinx-„Bl-OZONE"-készlet (egy üveg szájvíz, 
egy doboz kettős francia fogpor, egy tégely fog
paszta).

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

4. egy kis üveg

5—6. hat-hat doboz (sárga és fekete) „GLADYS ' ' luxus
cipőkrém.

7. egy nagy üveg ZoZó kölni viz,
8. két darab P. Márkus Emilia-szappan.
9. egy üveg „Óceán" jam, befőtt vagy egy doboz cuk

rozott gyümölcs,
10. egy kiló Szent István-malátakávé.
11. két pár Berson-gumisarok (férfiaknak és nőknek),
12. egy nagy palack „RAPIDOL" folyékony fémtisztitó 

szer.
A 4—12. jutalom kisorsolásában a „Borsszem Jankó" félévi 

és negyedévi előfizetői vesznek részt.
A Borsszem Jankó 2830. (17.) számában közölt képrejtvé

nyek megfejtése:
I. A haza minden előtt II. Bakacsin

A múlt heti számunkban megjelent talányok helyes meg
fejtését 49-en küldték be. Nyertesek: 1. Kuss Béla (Szolnok, 
Nemzeti Szálló), kinek egy doboz Floris-csokoládébonbont; 
2. Dr. Groák Ernő (Budapest, VI., Andrássy-út 10), akinek 
tíz üveg Polgári Serfőzdéi sört; 3. Búzás István ( Nyíregyháza, 
Takarékpénztár), akinek egy Sphinx-„Bl-OZONE“ -készletei'; 
4. Rozsnyói Dezső (Budapest, Vili., Nagyfuvaros-u. 3/a>, aki
nek egy kis üveg Hungária Monopole habzóbort: 5. Billing 
Márton (Szuhogy, u. p. Szendrö), akinek három-három doboz 
(sárga és fekete) „GLADYS** luxus-cipőkrémet: 6. Ziher Gyula 
(Budapest, II., Tölgyfa-utca 16, I. 16), akinek három-három 
doboz (sárga és fekete) „GLADYS** luxus-cipőkrémet*; 7. Klau- 
ber Gézátié (Budapest. VI.. (^vár-utca 14. III. 6). akinek egy 
nagy üveg ZoZó kölni vizet: 8. Arász Paula (Budapest, V., 
Mária Valéria-utca 12, III.. OMKE), akinek két darab P. Már
kus Emilia-szappant; 9. Meer Hona (Budapest. VIII., Teleki
tér 10), akinek egy üveg „Óceán*4 jam. befőtt vagy egy doboz 
cukrozott gyümölcsöt*; 10. Klosz Antalné (Budapest, !.. Attila- 
körút 56), akinek egy kiló Szent István-malátakávét; 11. Dr. 
Fcrenczi Lajos igazgató (Budapest. VII.,. Damjanich-utca 23), 
akinek két pár Berson-gumisarkot; 12. Ozv. Horváth Béláné 
(Gyula), akinek egy nagy palack „RAPIDOL4* folyékony fém- 
lísztitó szert küld a kiadóhivatal.__________

aranyat, ezüstöt, ékszert leg
magasabb napi árban vesze> 
Schiller, Kecskeméti-u. 11.

C S A K ? '

C IP O S A R K O T  
VEGYEN! 

EGYESÜLT RUGűYANTAÁRUGYÁR
B U D A PE ST , V I. KÉR., A N D R Â SSY -U T  8 . S Z Á M .

SZÍ IP K Ü O III
Kaprázalos uálaszték! -  Csodás színnariácié!NYAKKENDŐHÁZ
IV., Kigyó-utca 5 (Klotild-palota).

S v o l r A P I T A f i i  vér-gyógyító orvosi 
k J á d A U l  V U o l  rendelő intézet
Budapest, VII., Dohány-u. 39. Rend. d. e. Il-I., d. u. 4-7-ig.

Ágai Adolf könyve:
„Utazás Pestről -  Budapestre"
új kiadásban most jelent meg.

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

Ára fűzve: 200 kor.

Amerikában: I do llá r
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P ro g ram b eszéd  M ucsán

Szeretett híveim! A rombolás ideje letűnt. Azok a gaz libe- zásokkal, paprikajancsikkal, hanem tettekkel, kedves válasz-
rális szabadkőművesek nagy kalapácsaikkal lerombolták a tóim. Mert ugyebár, mi nem szónokolunk, nem járatjuk a
városokat, összetörték virágzó gyárainkat, vonataink alól el- szánkat, mint azok, de nem is fogjuk be, mert nem hagyjuk
panamázták a síneket, feketéinkből kilopták a cukrot és sa- magunkat a gaz liberálisoktól félrevezetni. Mert ők azt han-
charint csempésztek bele. Azok a gaz liberálisok lerombolták goztatják, hogy ők építettek és mi rombolunk. Igen, mi rom-
a képviselőházat, a múzeumokat, a színházakat. Mi épitő mun- bolunk, de azt az épitő rombolást romboljuk le, amit ők rom
kát folytatunk: alig két éve vagyunk uralmon és máris föl- bolva építettek. Mert mi épitve rombolunk és rombolva épi-
épitettünk mindent. Nézzétek meg Budapestet! Ugy-e szép tünk, de ők rombolva építettek és épitve romboltak. Igen,
város? Nahát! Ezt mind mi építettük. Még pedig nem úgy, szeretett híveim, én mondom, hogy nekem igazam van. Mástól
mint a liberálisok, olcsó frázisokkal, parlamenti handabandá- ezt nem fogjátok hallani. Ezért hát éljekéljekéljek!
------- .— " -----------------

Családi,
iskolai,
színházi mozit akar?

fo rd u ljo n

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

bőr- és nemi betegségek teljes gyógyítására 
legjobban n _  |J I T 7 Q C D hírneves
ajánlható LII\ Ifi I I L U L n  intézete 
B U D A P E S T , W ill., J Ó Z S E F -K Ö R Ú T  3 . S Z Á R I.

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

legtökéletesebb kivitelben : miilábakat, mű- 
kezeket, sérvkötöket.haskötöket, gummigö-cser 
harisnyákat stb. Dús választék az összes 
betegápolási gummiárukban és műszerekben.

Fia ta lo s ,
ü d e  a r c b ő r t

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 „HYVARJON- szépitő-szer. 
A kúra egyszerű, otthon végezhető, 
minden feltűnés nélkül. Befejezése 
után az arcbőr ragyogó szépség
ben, gyermeki üdeségben és tiszta
ságban pompázik. — Egy adag 
120 k o ro n a . Csak Hyvarjon 
Liliom-tejszappant használjon. 
Ara 50.- K. — Postai rendelé
sek Hyvarjon-gyár főraktárá
hoz : G r o s s  Antal, Budapest, 
VIII., József-körút 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.

KABATA CSOKOLÁDÉ VALÓDI
* IS .

FINOM

Királyi 
udvari

Rákóczi-út 60, iáját palatáiátiao:
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 lünk .

gyá?Iier Zongora-, cimbalom- 
"  * é s  harmonium-terem,à Etofon-szalon. IS I. , ; 0'

hanglemez-repertoárja. Az összes létező 
Mondain-táncok gramofonlemezen, lirllt.

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




