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A z  új v en d ég lő

A vendéglős. —■ Na mit gondol, kedves Laci, fog-e menni a mi üzletünk?
A főpincér. — Én biztosra veszem, mert a szomszéd kocsmákban nagyon sokan elrontották a gyomrukat.
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A petróleum
Valami bűzlik. Olasz ég alatt már 
Földalattivá mélyül a tusa;
Uj aknákat és áj járatokat tár 
Néprétegek sok geológusa.
Szimatos orral fürkész, túr, kutat, jár 
Barthou, a íondor s Lloyd George, a busa.
Túl dináron, szokolon és leun 
Uj érték szágiik: — a petróleum.
Petróleumr- mit hajdan kőolajnak 
Hittak szóíinomitó őseink,
S most okozója nemzetközi bajnak,
Mitől nem egy miniszter széke ing;
Büdös csepp, mire nem szomjaznak ajkak 
S körötte mégis száz mohó kering.
Miért szövetkeznek, csatáznak, ölnek,
— Mindegy, Oilnak irják-é, vagy Oelnek.

Petróleum, szent folyadék, mint régen 
Hippokrene s Castalia vize:
Petróleum, adj ihletet ma nékem,
(Legyen bár némi kis mellékize),
Szemlét tartanom sok hősön, derékén,
Ki, mint szent chrysmát, féltve őrize 
S míg ostorozta a korrupciót,
— Suba alatt — rád szerze opciót.

lm itt a brit, a népjogoknak őre,
A jótevő, Európa bázisa,
Ki kultúránkért küzd csak nyakrafőre 
S legyőzöttekért kél sok frázisa: 
lm borzas muszkát taszít most előre.
Mert vonzza Baku bűz-oázisa.
Nekünk savót oszt s megissza a tejszint;
Övé az olaj, — más szagolhat benzint.

Hát fényes frankok, kik csak a gloárnak 
Sugárfényében süttetik hasuk*,
Kik gyalogszerrel is a légben járnak 
S elég nekik kenyerük és vasuk:
Nézd, hogy hasalnak petróleum-árnak 
S mily borzas héjjá lön szárnyas sasuk.
De megkéstek most, nyögve: — Perdidi 
Oleum et operám! — Itt a bibi.

S követik őket, mint sakál oroszlánt,
Vagy (mélté)bb kép ez) vén tolvajt csibész: 
Hollandok, belgák, taljáuok, s egy foszlányt 
Hu megkaphatnak, mind gyilkolni kész. 
így nem epedte Cyrano sem Roxánt,
Sem Tündér Ilkát Árgyirus vitéz.
Ha fölfordul is valamennyi gyomra:
Mind szomjazik a friss petróleumra.

S a kincsek őre, Észak véres szörnye,
Dörzsöli markát s röhög nagyokat.
Fejét ő már mi a fenének törje?
Töri egymásét a többi sokat.
Az egymást gyűlölőket mért gyűlölje? 
Elégedetten s vígan brummogat:
— Csak bányásszatok! Ám a föld ha mozdul. 
Mind.enyém lesztek — petróleumostul! (jazig)

Tönödések
Sel/fenstelner Solomontul

Ismernek, « dlebdr. itileiu 
régi anekdotát, hód ed h Uelbán korait 
hajnalba felkiiltiitték ed atazót, aki a 
nőd sieccségbe attitl a katonatiszt till 
vette fiil o róhat, oki vele ed szobába 
hált és mikar aztán meglátta magát a 
vasúti állemúsan ed tökörbe, id fülkiál- 
tott: „O fene m eged je! ()z o betyár lon
diner heljetem a kopetángy arat köl
tötte fair — Sdnd ere-bánd ere azok o 
bizemos elemek, okik az arszág íiil- 

ébresztésirül szavalják, tévedésből minden edjes skandalöz 
alkotómmal a ^alföldet ébresztik fül.

O Orra az anekdótra is emlékezni fog o nyálas olvasd, 
had eccer ed bâcher bekvártélazott magát a gazdag Násze 
Himsensteinéknál és már ed hétig ülte a nyakukon. Sehodse 
nem tadtak tűié mexabadólni, hát összebeszélt a Bimsensteiir 
meg tűle o feleség, had fognak összeveszni a reggelinél a káv ; 
miatt, alejanképpen, had az edjik fog mondani: rossz a kávé. 
a másik fog mondani: jd a kávé és majd a bâchert fölhívják, 
had ti döntsön. Fogja jiinak mondani o kávét, kidobja ötét a 
férgy. fogja rossznak mondani a kávét, kidobja ötét a feleség. 
Üdj is történt. Mikar aztán megkérdezték a báchert. az meg
itta az övé kávét és idj felelt: „Meg fognak nekem bocsájtani. 
de én ebbe nem vadjak szakért ű r  Entente-pentente o
ganeviui konferencen akarták a francija meg az angol aresá- 
gok kiugratni a németeket. Szépen össze is vesztek, de o 
német belelátta az övé kártyáikba, pedig iirúla igazán nem 
lehet mondani, had nem szakértő!

A R o v ta  SZÓKW M  SiL' O/V Y4

A rendőrségi akadémián
Tanár. — Kérem, világítsa meg ezt a kérdést egy pár 

citátummal. •
J-lölt. — Bocsánat, professzor úr, ezt csak atrocitátumok- 

kai lehet megvilágítani. o--------
Kedves Borsszem Jankó!

Egy egységespárti vezér a bűz- és egyéb bombákkal fűsze
rezett választási harc utolsó heteire azt mondta, hogy: ez a 
finish. Tévedni tetszik, kérem! Nem finish jön, ha így megy, 
hanem Finis Hungáriáé. Tisztelettel Korrekt Orbán.

N E M Z E T I  M O Z G Ó
R E P R I Z !  M Ű S O R !  R E P K 1 Z !

PANAMA-CSATORNA. (Nálunk terméwetes) 
ÜZLET A BOLT. (Épületes kalander-film)
A KULTÚRA. (Műsoron kívül)
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A  F e ren cv á ro sb an

— Mi? Magának nem tetszik ez a csülök? Hisz olyan formás, akár egy kézigránát!
— Csak az a baj, hogy robbantul drága.

Szenzációs fo rdu lat a bom ba-m erénylet ügyében
— Újabb bambaságok a merénylet nyomozásáról —

Sörluk Hochmec; a kitűnő detektív, ma megjelent a rend
őrségen és részletesen beszámolt a bombamerénylet' ügyében 
lefolytatott nyomozásáról. Végighallgatva a kitűnő detektívet, 
először az volt az impresszáriónk, hogy újabb merénylettel, 
úgynevezett bolondgomba-merénylettel állunk szemben, de 
később, mikor már a saját fejünkkel is átgondoltuk a dolgot, 
megállapítottuk, hogy Sörház, akarjuk mondani Sörluk Hoch
mec igen helyes úton üti a nyomokat s hogy az újabb bömbar- 
dirozást igen éles gyöngeelméjűséggel kapcsolja össze a régi
vel. A nyomozás eredményeit a kitűnő detektív következők
ben adta elő:
' ..Mindkét robbanás azt bizonyítja, hogy a robbanásoknak 
egészen különös fajával, az úgynevezett önrobbanásokkal van 
dolgunk. Az önnel kapcsolatos eseteket, úgymint az öngyilkos
ságokat, önakasztásokat, már mindnyájan jól ismerjük. Ezek
nek tetteseit azonbaji könnyen kideríthettük, mert hisz a tet
test és áldozatot egy személyben sikerült mindig kézre kerí
tenünk. Azt hiszem, hogy ebben az esetben is ilyen típusú 
bűnüggyel van dolgunk, mert hisz a bomba önrobbanás által 
Pusztított* s a nyomozás holtbiztosra állapította meg. hogy az 
ÇEész környéken tettest látni nem lehetett. Tehát csak egyet
len föltevés állhatja meg helyét: hogy a bomba maga a tettes. 
Ezek után a nyomozás csak arra szoritkozhatik, hogy meg- 
mlupitsa, mi indíthatta a tettest arra, hogy ezt a szöfnyű bűnt 
elkövesse? A bomba lelki állapotának megérzése sokkal egy
szerűbb, mint gondolják. Kézen fekvő az egész dolog, ha a 
bomba szétrobbant szilánkjait a kezünkbe vesszük. A szeren

csétlen bomba maga is elpusztult; mi lehetett a célja avval, 
hogy szétrobbant? Világos, hogy semmi egyéb, mint az ön- 
gyilkosság. Ezt bizonyítja az is, hogy az öngyilkos még egy
szer utoljára egy jobb helyre akart menni vacsorára, ahol jó 
kóser kosztot ehetik. Ebből önként következik, hogy a bomba 
zsidó fajú volt, aztán meg abból is, hogy a végén megcson
kítva találták meg. Hogy a nemzetközi kommunista csopor
tokkal összefüggésben volt-e, az még nem egészen biztos, de 
olyanféle bűze volt a robbanásnak. Föltevésemet még az is 
bizonyítja, hogy a portás 7 óra felé egy ugyanolyan személy- 
leirású bombát látott fölmenni a lépcsőn, aki idegesen pödör- 
gette a bajuszát. Ez ideges pödörgetés mögött a figyelmes 
szemlélő a jól öltözött pokolgépről rögtön leolvashatta az ön
gyilkossági szándékot. Az a kérdés, hogy a pokolgép miért 
önrobbantással, miért nem gyufaoldattal vagy marólúggal 
követte el az öngyilkosságot? Micsoda kérdés! Hát nem a 
legolcsóbb egy pokolgépnek, ha egyszerűen felrobban? Hogy 
a bombának gyilkolási célja nem volt. bizonyítja az a tény, 
hogy a fűtőtest alá bújt, bizonyára azért, hogy kárt ne okoz
zon, mert ha azt akarta volna, egyenesen beleugrott volna 
a levesestálba. Nem valószínű az sem, hogy a bomba politikai 
tendenciából lett öngyilkos s az is téves, hogy a három poli
tikusból politikai huilât akart csinálni. Hogy pedig minden 
óraműpontossággal úgy történt, ahogy én kinyomoztam, bizo
nyítja maga az óramű, amely a bomba zsebében volt/4

E szavak után Sörluk Hochmect a rendőrség őrizetbe vette 
s rá kényszer-rendruhát szabadott. (C —y )

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

Egy ébredő töprengése
— Vájjon lehet-e nyugat felé orientalódni?
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Wolff vezér vitézségi
(Cronica a Budai hartzról)

Mikoron tsapaíok álltak hadsorokban.
Külön-külön osztva hartzos táborokban:
Fgy-egy éfju vitéz lelkes kedve lobban 
S páros viadalra robogva kirobban.

Ilyképp tselekedék wolffenaui Wolff is.
Szörnyű száját tátván, mint tengöri waltis; 
Virtusa párdutzos, nem afféle Dolíts 
S bősz kéziben dárda, nem pediglen portfis.

így ő, lipitzai paripája hátán 
Fölnyargalt Budára, mint körösztös sátán,
Vasas pántzél fény lett lábán, mellén, hátán 
S monda nagy beszédet. Hlyeket kiáltván:

— Hej, ti külországi kénnyes kapitányok, 
Ántipódesektül gyütt kóbor tzigányok.
Lobogónkból kaptzát hasgató zsiványok:
Viadalra néktek imé keztyüt hányok.

Volt pedig egy hellyes kis kapitány ottan.
Kit ügön kegyeltek mindkét táborokban.
Mert szive csak lóra, csak nemesre dobban:
Wolff vezér keztyüjét fölvevé\ ez nyomban.

Szólván: — Fn vagyok itt az ántipódestűl 
S bár vérem nem hartzra, ha’ békére pezsdűl.
Ám ha ellenem mersz tsúfoskodni lesbül:
Ki a gyöpre! Vágást viszonzok nem restül.

Kitsiny volt a captain, de erős, mint a bors, 
Prüsszögött is von Wolff, mint ebektül a borz: 
Viaskodni ezzel fölöttébb buta sors.
Lévén talpig férfi, nem száj hős fara korcs.

— Kapitány, botsánat, frantzúz nyelven: pardon! 
Nem ön ellen vontam én ki eőssy kardom,
Önt felettébb finom s gáláns úrnak tartom. —
Szólt és clkotzogott az motsaras marton.

Kis kapitány kisség utánna bámuló.
Visszázott beszédjén elsőbb fsak ámula.
De végül katzajra arca vidámula 
S missziós sátrába nevetve vonnia.

Von Wolff vezér pedig, vitéze a szónak.
Otthon hősi tettét állította jónak 
S így szállt, árnyékában egy öreg bitónak:
— Mégis tsak megadtam annak a sidónafr!

Thomas Litteratus de Jazow

A szentesi Bugyi
Szentesen Bugyi Antal az egy

séges kormánypárt jelö ltje.

A FŐKORTES. — Szentes város hölgyeinek is alkalmaz
kodnia kell a nyugati kultúrához. Itt az ideje, hogy BUGYI- 
val jelenjenek meg az ország színe előtt.

Micsoda ? Az egész világon másutt viselik a bugyit, 
csak Szentes hordja — a vállán ?

— Hogyan? ön Négyessy Lászlóra akar voksolni?
— Pardon, csak azért, hogy jelen lehessek ott, ahol a vá

lasztópolgárnők Bugyi nélkül szavaznak.
*

BUGYI ANTAL PROGRAMBESZÉDÉBÖL. — Tisz
telt választópolgárok, önök ma még nem is tudják, mi 
van az én belsőmben . . .

*
Kortesvers

Bugyi Tóni, Bugyi Tóni,
Nem fognak-e itt letóni?

-------o-------
Reb Mena ebem Cziczeszbeiszer

válogatott átkozódásai
— Olejan sáncokkal fedjen tüled o 

személjes biztonság megvédve, mint 
omilejen sáncokkal med o miskolci vá- 
losztásbo o herceg Windischgratz ore- 
ság!

— Oz edséges pártiul oz cdjetértés 
honolja o te csoládi kürüdbe!

— O gráf Klebelsberg oreság fő
zesse oz ürüküseiűnck kárpútlást, omi- 
ért te megpokkadtál o nevetésiül, mi- 
küzbe o bombamcrcnylök kinyamazdsá- 
rul olvastál!

— Trafikod led je teneked Nadkoni- 
zsán és trafíkáljál te oz ellenzéki gye- 
lülttel!

Van benne valami
— Azért a tettes mégis csak különös ember lehet.
— Különös?
— Igen! Megfoghatatlan.
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Elmondja egy miskolci főkortese
— Mélyen tisztelt választópolgártársaim!
— Majdnem fölösleges, hogy kigyelmeteknek ajáljam a 

mi képviselőjelöltünket, Windischgraetz Lajos herceget (lelkes 
hallgatás), mert hiszen viselt dolgait jól ismerjük még abból

az időből, amikor ő volt a hasunk legfőbb minisztere, vagyis 
magyarán közéhlelmezési miniszter, ö  az a kiváló férfiú, aki
ről az a bizonyos Sexpir, bizonyosan tetszettek hírét hallani, 
afféle iró volt, de jobb darabokat irt, mint az a nagyhasú, kor
mánytámogató Sokorópátkai Szabó, szóval ez a Sexpir ő róla

irta a Lear királyban a burgundi, vagy köznyelven burgonya 
herceg nemes alakját. Ezt a híres szerepet annyit darálták a 
világ összes színészei, minden színpadon, hogy végül is bur
gundi dara lett belőle. De nem rossz ám a burgonya darálva 
se. a magyar ember gyomra ezt is beveszi, ha muszáj.

Amíg a mi jelöltünk vigyázott a gyomrunkra, bezzeg 
senkise rontotta el a gyomrát ebben az országban. Olyan fáin- 
tosan kiadagolta a kenyeret, a húst meg a többi ennivalót, hogy 
akár diétát lehetett vele tartani. Álljon elő egy is kendtek 
közül, aki azt meri állítani, hogy a Windischgraetz őherceg- 
se2e minisztersége alatt betegre ette magát. így vigyázott ő

a közegészségügyre, még talán a Csilléry ekcellenciájánál is 
különben, már pedig ennek a fogakon kivül ez a szakmája 
és nem érdeke, hogy az embereknek jó foguk legyen a kevés 
használattól.

— De most már nem közélelmezési miniszter őhercegsége, 
ne féljenek kendtek semmitől, a választás alatt lesz bőven 
eszem-iszom, olyan banketteket csapunk, hogy a Szentpály 
vagy a Hantos váltig fogja sajnálni, hogy ezeken a finom ban
ketteken nem vehetnek részt. Attól se reszkessenek kendtek, 
mint a városukbéli kocsonya, hogy talán a banketten nem lesz 
szónoklás. Annyit fogunk azon beszélni, hogy minden választó 
külön megkapja a maga fölköszöntőjét, mint egykor a fej
adagot, magától a hercegtől. Remélem, hogy a jelöltünk nem 
fog nagyon belefáradni a beszédbe.

— Mielőtt beszédemet lezárnám, elmondom maguknak, 
hogy a herceg milyen nagy urakkal szokott egy tálból cse- 
resznyézni. Akár hiszik kendtek, akár nem, maga Clemenceau, 
aki a franciáknál szinte olyan nagy úr volt akkoriban, mint 
nálunk Gömbös, tereferézett a herceggel, sőt egy sürgönyben

meg is említette a herceg nevét. A sürgöny franciául volt irva 
és a mi jelöltünk kijelentéseire vonatkozott. Csak ennyi állott 
benne:

„Káwort!“
— Ez franciául annyit jelent, hogy a hercegnek mindenben 

tökéletesen igaza van.
— Még azt akarom maguknak mondani, hogy attól ne fél

jenek, hogy a mi gyűléseinken történik valami. Nem történik 
azokon semmi. Ránk vigyáznak a daruk, akiket a herceg után 
burgundi darunak, vagy népiesen burgundi darának fogunk 
elnevezni. r ----------o --------  (s t)

Ájropéer-divat
Vörös frakk, fehér kamásni.
Zöld vitézkötések.
Kuvasz nyakán selyem-másni:
Melly aranyköpések!
Bölcs a beszéd, Bethlen atya.
Szép az aforizma:
Hát hogy’ öltözzék honatya?
— Császárkabát, ráncos gatya.
Alul rámás csizma.

--------o--------
Végzetes sajtóhiba

„...nem  élünk szigeten, nem izolálhatjuk magunkat, mi az 
európai népcsalás tagjai vagyunk." (Bethlen István gróf deb
receni beszédéből) --------o--------

Hegyeshalmy et Comp.
Kedves Borsszem Jankó! Azt olvasom, hogy a kormány le

iratában erősen megleûkézteti a Nemzeti Hitelintézetet a szak
értelmeden vezetésért. Bagoly mondja a fiókájának.. .  Tiszte
lettel egy nagy fejű.

MEGJELENT!
A  K É T  K É Z I G R Á N Á T O S

Î  V A G Y

EG Y  PO SZT  KÖ LTEM ÉN YE  H E IN E  UTÁN
; S Z A B A D O N

HASZNÁRA FORDÍTOTTA A K U R Z U S -S A J T Ó
................
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Azok közt, akik ehhez a képhez a legiobb élcet küldik be, háromszor tíz üveg sört („Hősök söre", a Fővárosi Sörfőző 
gyártmánya) sorsolunk ki.

A képviselőjelölt
(Képtelen természetrajz)

A képviselőjelöltség iránti hajlam az emberi betegségek 
azon csoportjához tartozik, amelyet az emberi agynak ambíció- 
központjába behatolt bacillusok okoznak, ahol is az ambíció 
beteges túltengését eredményezik. A kórokozó bacillusokat leg
többször maga a szervezet választja ki önmagából, az ily be
tegeket önjelölteknek hívják. Hà a bacillusokkal mesterséges 
úton, hivatalos helyről inficiálják a szervezetet, az ily módon 
fertőzötteket hivatalos jelöltekként sajnálhatjuk. Vannak kor
mánypárti és ellenzéki bacillusok, ez utóbbiak mérgesebb ter
mészetűek szoktak lenni.

A betegség első stádiumában a bacillusok a beszélő szer
veiket intenzivebbekké teszik, ami rendesen ú. n. program- 
beszédekben nyer kellemetlen külső megnyilvánulást. A beteg
ség a maga szférájába vonja bele a nyúltagyat is, téveszmék 
támadnak a beteg öntudatában, főleg a rokonsági képzetek 
tekintetében, — a beteg minden szavazót* kedves bátyámuram- 
jának, kedves sógoröccsének, hugomlányának miegyéb
nek tekint — az agyban külön e célra berendezett igérgetési 
központok képződnek, amelyek holmi tengeri kikötők beigéré- 
sére is inspirálják a fertőzött szervezetet.

A betegség ezen első stádiuma, amelyet köznyelven kép
viselőjelöltségnek szoktak nevezni, az idő haladtával mind 
pregnánsabb kórjelenségeket tüntet fel. Egyik-másik oldalról 
ugyan még megkísérlik azt, hogy az ellenzéki bacillusokkal fer
tőzött betegeket az egészség útjára visszavezethessék, így pl. 
igyekeznek őket távoltartani a sok programbeszédtől, a nép- 
gyülésekre való szaladgálásoktól, de a háládatlan betegek erő

szakkal védekeznek a jóindulatú gyógymód ellen és jótevő 
orvosaikat még föl is jelentgetik a Jogvédő Ligánál (1. Révay 
lexikon: ,,Sóhivatalu).

A betegség az ú. n. választások alkalmával éri el a krízisét. 
Az I-sőrendü beteget — a képviselőjelöltet — erős drukkolási 
láz, à Il-odrendü betegeket — a korteseket — a lótás-futási 
láz, a lll-adrendü fertőzötteket pedig — a választókat — oly
kor-olykor a hatóság fogja el, hogy szegények legalább a vá
lasztás napján jussanak egy kis pihenőhöz. A betegség krízisé
nek megállapítása bizonyos formaságok mellett történik. Láz
mérő bizottságok — ú. n. szavazatszedő küldöttségek — ala
kulnak, amelyek pontos figyelemmel kisérik a betegek hőemel
kedését, és akinek láztérképe a legmagasabb hőfokot tünteti föl, 
az erről jegyzőkönyvi kivonat alakjában orvosi látleletet kap 
és ezzel menthetetlenül belekerül a betegség 11-ik stádiumába, 
az ú. n. képviselőségbe.

A betegség II-ik stádiuma — a képviselőség — az előző 
kórjelenségek ellenkezőjét váltja ki. A beteg sokkal kevesebbet 
beszél, újdonsült rokonságát egészen elfelejti, tett ígéreteit szta- 
niolpapirosba csomagolva elteszi a következő választásokig és 
általában a teljesen normális ember benyomását teszi a szem
lélőre. A betegek eme csoportját a társadalom egészséges része 
egy helyre, az ú. n. parlamentbe internálja, mely alig valamivel 
kellemesebb Zalaegerszegnél.

Rémes sejtelem
Kedves Borsszem Jankó! Borzalmas sejtelem ébred szí

vemben. Talán a dohány-utcai áldozatok is megrugták a vélet
lenül odatévedt ártatlan pokolgépet*. Szegény pokolgép! Meg
ölték... Tisztelettel egy szakértő.
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M iK or a d o k to r  v illam oson  já r ...

/kÁXttl 1
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Megint tűszúrások?
Megírták a lapok, hogy Gömbös Gyula Klebelsberggel 

összetűzött. Ebből az összetűzésből kifolyólag Klebeisberg 
több gömböstüszúrást kapott, de érdekes, hogy nem a szúrá
soktól kapta a gyűlést, hanem a gyűlések miatt kapta a szú
rásokat.

Kedves Borsszem Jankó!
A villamosvasutak igazgatója nemrégen úgy nyilatkozott, 

hogy az igazgatóság mindent* elkövet, hogy a villamos a mo
dern kor követelményeivel lépést tudjon tartani. Most már 
tudom, hogy mért megy minálunk oly sokszor lépésben a 
villamos.



8. oldal BORSSZEM JANKÓ 20. szám

A  Borsszem  JanKó választási pályázata
H á n y  Hépv ise lö jCkK  l e s s  a z  e g ye%  p á r t o K n a K ?

Első díj : 100,000 osztrák Korona. -fAzonkivül 9 őrtékss nyeremény

A BORSSZEM JANKÓ választási pályázatán mindenki részt- 
vehet, aki fönti rajzunkat a lapból kivágja és az egyes politikai 
pártok esélyeit számokban kifejezve 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 
pályázat44 A pályázó a kivágott rajz fölé irja 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

ífj. föombdr (D ibály
— Friss sorozat —

Nem tudtam megtagadni a 
principálisném kérését. Tekintettel 
arra, hogy szakácsné és szoba
lány nélkül maradt, elvállaltam a 
megbízást és elmentem egy bög
rével a kezemben sorfalat állni 
egy félliter tejfölért a tejcsarnok 
elé. Egy régi kliensünk meglát és 
gúnyosan odaszól:

— No, Hombár úr, sokra vitte!
— A szokás hatalma! — fele

lem. — Megszoktam mindenről a 
tejfölt leszedni.

*

Egy kollégánk, akinek semmi 
dolga nincs, jön velünk szemben.

— Hallotta, — szólok egy ba
rátomnak — milyen sok dolga van 
ennek az embernek?

— Hogyan, hiszen ennek semmi dolga sincs!
— Dehogy nincs! Rengeteg dolga van addig, — míg egy 

ügyet kap.

A vasúti restaurációban egy vendég nagyon sietett az 
ebéddel és az egész ebédet egyszerre rendelte meg. Az étke
zéssel azonban gyorsan készen lett, mert legyet talált a leves
ben, amelyet nagy siettében lenyelt, — amitől rosszul lett — 
a többi ételt ott hagyta és elment fizetés nélkül.

A főpincér nem hagyta abba a dolgot és bepörölte az el
futott vendéget. A tárgyaláson tanácsot kért tőlem a fölperes 
ügyvédje, hogyan allegáljon ez ügyben.

— Hogy a port megnyeri-e, az nagyon vitás, de kolléga 
úr mindenesetre kérjen részitéletet — a légyre. A legyet a

Czönyegek megóvása,
V  tisztítása  és m űvész i jav ítása, véte le  és e la d á sa

Vogel Testvérek és Klein ,‘ Í S 1

vendég elfogyasztotta, — arra nézve semmi esetre se lehet 
pörvesztes.

*
Egy kollégának, kinek állandó foglalkozása az ügynökös- 

ködés, azt mondom:
— Maga éppen olyan, mint a halhorog. Ott fog, ahol bir.
— Igen ám, — feleli — csakhogy azzal a különbséggel, 

hogy a halhorog azért fog, mert kenyér van rajta, — én meg 
azért fogok, mert nincs kenyerem.

— Látott már ilyet, — szólok egy kollégának — egy hónap 
óta nem tudok egy csődválasztmányi jegyzőkönyvet elkészí
teni!

— Hogy lehet ez? — kérdi. -
— Úgy, hogy még nem kaptuk meg a csődügyet.

«
— Mondd csak, kérlek, — fordulok egy „tekintélyeséhez 

— minek kell egy sommás válókeresethez a telekkönyvi kivo
natot becsatolni?

— Hiszen nem kell! — feleli.
— Hát mért nem kell?
— Hát mi az ördögnek kéne?
— Hisz azt kérdezem én! — vágom oda önérzettel.
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C sen d é le t

— Most aztán takarodj ! Keress magadnak más otthont !
— Dehogy megyek! Most legalább elénekelhetem magamról, hogy van cserepes tanyám, mert naponta cserepekre töröd 

rajtam a tányérokat.

A vendéglősök szaklapjából
A nyári vendéglősök dalkara a vasárnapi időjárásra való 

tekintettel állandó műsordarabjául a „Mért oly borús?* gyász
kórust vette föl. ______ o______

Fényűz a zsemlye
Értesültünk, hogy a kávéházakban a zsemlyére fényűzési 

adót vetettek ki. Fölkerestük hát a zsemlyét, akihez a követ
kező kemény kérdést intéztük:

— Miért fényüz kegyed ezekben a szomorú időkben? Mért 
nem takarékoskodik?

A zsemlye szárazon felelte:
— Kérem, én nem tehetek róla. Én amennyire tudok, össze- 

hűzódzkodom. Kereken visszautasítom azt a vádat, mintha én 
fölfuvalkodortságomban nagyobb fényűzést fejtenék ki, mint 
ahogy ízlik.

— Nem sül le a képéről a prézli, hogy ilyen ropogós ár 
mellett még fény űzési adót is mer szedni?

A zsemle elpirulva, zsemlesütve válaszolt:
— Én, kérem, nagyon kicsi vagyok ahhoz, hogy ilyenekben 

mértékadó^ tényező legyek, engem nagyon sokan a markukban 
tartanak és sokszor nyomást gyakorolnak rám.

Pomázról
Almássy lesz képviselő Pomázon —
Velünk ugyan más jelölt ne komázzon. 
Nyolc esztendőt már kiszolgált minálunk. 
Senki másból követet nem csinálunk.

önálló töprengés
— Vájjon mit mondanának wolffenaui Wolffról Ameriká

ban? --------o--------

Kedves Borsszem Jankó!
Panaszt emelek önnél egy hölgy ellen, aki a Newyork- 

kávéházban mindig a fejemre szórja a cigarettájáról a hamut. 
Sőt egy alkalommal, mikor valami unalmasat mesélt az illető 
s én föltűnően ásítani kezdtem, a hamut a szájamba verte. 
Ekkor idegesen felkiáltottam:

— Minek tart engem, asszonyom?
Erre a szemtelen hölgy így felelt:
— Nem humoristának, hanem hamu-rostának!

Tisztelettel maradtam: Carámy

y—  E zü s t e v ő k é s zle te k  — ■
mViyî»*,6*o'mpiV*t, ezüst értékben
A R A N Y  E Z Ü S T - ,  B R I L L I À N S B E V À L T À S

S ZIG ETI NÁNDOR ÉS FIA
Budapest, IV., Múzeum-körut 17. — Alapittatott 1867
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Tűzzel-Vassal
Boldog Pékár és szent Vass páter 
Színűteket szakértőn lát el.
Városi Színház pusztuló, vesző.
Hát radikális kúra kell, kegyetlen:
Mert hogy lehetne rendes rendező.
Kinek vallása rendezetlen?

------ e-------
Kitették a . . .

Mint értesülünk, Kuna P. András megjelent a Jogvédő 
Bizottság előtt és Drózdy Győzőnél panaszt emelt' amaz atro
citás ellen, hogy a Gizella-téri kilakoltatott családnak nemcsak 
a Kana P-ját dobták ki a lakásából, hanem a szűrét is kitették 
az utcára, ami okvetlen a város és falu ellentétének fölszitá
sára fog vezetni.

® ®  SZERKESZTŐI ÜZENETEK ® ®

Kéziratokat és rajzokat nem küld vissza a szerkesztőség.
A Borsszem Jankó leien számát keáden. május 9-én zártuk 

le. — A Kagál új vacsora-sorozata hétfőn megkezdődött. A 
tett-helyről szerkesztőségünk ad diszkrét fölvilágositást. Régi 
híveinket és külmunkatársainkat ezennel meginvitáljuk. — 
Zsig?. Egészen primitív kísérletezés. — Z. K. Ezt a gyönge 
kis verselményt legfölebb valamelyik helyi lap használhatná. 
— Pity. A kezdet határozottan biztató. Ne féljen: nincs és nem 
lesz semmiféle „büntetőjogi4* következménye. A jóízű tréfát 
még Tomcsányi P. V. őhatalmassága sem bünteti. — K. B. 
(Szolnok.) Meg fogja kapni. Türelem! — Kas. Egy kis szüne
tet tartunk. — Hmv. 1. Az elsőt átadi*uk egy lapkollégánknak. 
2. A vásárhelyi Szeder nevű képviselőjelölt nem tévesztendő 
össze sem a széderrel, sem az urak vacsoráján nem óhajt 
résztvenni. — Cr. A „Ki volt itt, ki járt itt, Kinek a bombája 
maradt itt?44 először a Borsszem Jankóban jelent meg „Kon
struktív népdalok44 cimen. — M —n J. 1. Annyi pályaművet 
küldhet, amennyit éppen akar. Csak győzze postabélyeggel! 
2. Részletkérdések ne zavarják. — L. S. Nem mulatságos. — 
Ny. L. Nagyon is helyi ízű dolgok; magunk sem értjük. — 
Több levélről a jövő számban.

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

Kiadótulajdonos: Borsszem Jankó lapkiadó r.-t. 
Igazgató: Szekeres RudolfPerzsaszőnyegeit R É V É S Z  J E N Ő

s z ö n y e g á r ú h á z á h o z ,  IV., Régiposta-utca II. sz.

K Ö Z G A Z D A S Á G

François
Transsylvania

pezsgő

MEGNYÍLT
ANGOLPARK

^ « a a n i m m a  ■■■■■■■■■■■! 
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A Magvar Általános Takarék
pénztár r.-t. Kronbtrger Lipót udv. 
tan. elnöklete alatt tartott 40-ík kör- 
gyűlése Horváth Lipót dr. vezérigaz
gató előterjesztésére elhatározta, hogy 
a nyugdíjalapba intem beutalt 3 millió 
K-án felül kimutatott 13 595,394 K tiszta 
nyereségből (tavaly 10879,523), a tar
talékalapba 1 millió K utaltassák, ami 
által az 57 millió K-ra emelkedik és a 
részvényszelvcny 1922 május 5-tól 
kezdve 55 K-val =  IP o  váltassék be 
a tavalyi 4<* K-ás =  8** eddig fizetett 
legmagasabb osztalékkal szemben A 
közgyűlést követó igazgatósági ülésen 
Kronberger Lipót udv. tan. és Uff. 
M orpi.rgo  Edgard i gróf, az Assicura- 
zioni Generali T rie>t elnöke alelnökökké 
választattak

A M agvar Agrár- ts Járadék
ban w r -t közli, hogy megállapította 
1921. özletévi mérlegét, amely7.364,11917 
K tiszta nyereséggel zárult. Az osztalék 
30*,• lesz. . .

A Magyar Általános Kőszén- 
bánya r.-t. e hónap 6-án tartotta XXX. 
évi rendes közgyűlését. A 150 koroná
ban megállapított osztalékot f. hó 8-tól 
fogják kifizetni a szokásos helyeken.

Urikány- s ilvő lgy i magyarszén
bánya r.-t À május 6-án megtartott 
közgyűlés határozatának értelmében a 
társaság részvényeinek 31. számú szel
vényei május 8-ikátóI ISO koronájával 
kerülnek beváltásra.

A Magvar Olasz Bank r.-t. közli, 
hogy az 1920. évi mérleggel szemben 
a betétállomány 6oOJ5M),o24 80 K-ról 
1,127 U8,007.42 K-ra emelkedett, a tiszta 
kamatjövedelem 77.700,671.51 koronát 
(1920-ban 53950,457.01 K-át), jutalék és 
különféle nyereségek 25.968,411.91 K-át 
(1920-ban 18 857,423.20 K-át). konzor- 
ciális üzletek nyeresége 25.872,642.12 
K-át (1920-ban 15.976.812.64 K-át) tesz
nek ki. A mérleg az 1920. évi 38.197,891.60 
K-va! szemben 43.020^84.9» K tiszta 
nyereséggel zárult, ehez képest az igaz
gatóság 8* 3r * -  17 K osztalék (1920-ra 
7*!*n* 15 K) kifizetését fogja a május
15-én tartandó közgyűlésnek javasolni.

Az Első Pesti Spódinm- és Enyv- 
gvár közli, hogy 53. évi közgyűlése az 
5.706.611.63 K összegű nyereségből az 
1930 21. flzletévre 40 K (tavaly 30 K) 
osztalékot állapított meg. A szelvények 
az Angol- Magj ar Bank főpénztáránál 
váltatnak be.

D I V A T R E V O
szenzációs

t o i le t te !  é s  k ö p e n y e g e i

divatházában. Kossuth Lajos-utca 9. szám 
m élyen  le szállított á ro n  k e rü ln e k  

e lad á sra .

vér* ée nemi bele-

töiU alm TÍtís !
Rendelés egész nap.

Rákóczi«út 32, I. em. I, a Rokus-korhazza l szem ben.
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Képrejtvények
i. ii.

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

1. egy doboz Floris-csokoládébonbon.

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

3. egy Sphinx-,.Bf-OZONE” -készlet (egy üveg szájvíz, 
egy doboz kertős francia fogpor. egy tégely fog
paszta),

E három jutalom kisorsolásában csakis azok vehetnek részt, 
*kik a Borsszem Jankóra egész évre fizetrek elő.

4. egy kis üveg

5-6. hat-hat doboz ( sárga és fekete)
„ GLADYS”  luxus-cipőkrém,

7 egy nagy üveg ZoZó kölni viz, 
két darab P Márkus Emilia-szappan.

9. egy üveg „Óceán” iám, befőtt vagy egy doboz cuk
rozott gyümölcs.

,0- egy kiló Szent István-malátakáyé.
11- két pár Berson-gumisarok (férfiaknak és nőknek),
12. egy nagy palack „R API DŐL” folyékony fémtisztitó 

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

es negyedévi előfizetői vesznek részr.
A Borsszem Jankó 2X32. (19.) számában közölt képrejiVé-

nyek megfejtése:
I. Áll a bál II. Szemelvény

A múlt heti számunkban megjelent talányok helyes meg
térését 138-ap küldték be. Nyertesek: 1. Vajda Izsó fBarcs). 
akinek egy doboz Eloris-csokoládébonbont: 2. Widder Geyza 
(Budapest, Erzsébet-tér 5, Tóvárosi sörfőzde irodája), akinek 
10 üveg Polgári Serfőzdéi sört: 3. Wohlstein Rózsi (Budapest. 
'  Hl., Csokonai-utca 8). akinek egy Sphinx-..BI-OZ()NE“ -kész- 
letet: 4. Polgári Egylet (Nagykanizsát, amelynek egy kis üveg 
Hungária Casino habzóbort: 5. Commerce Club ( Budapest. V.. 
Mérleg-utca 2), amelynek három-három doboz (sárga és ic- 
kete) ..GLADYS4* luxus-cipőkrémet; 6. Téglás Sándor (Buda
pest, I., Villányi-út 4. földsz. 1), akinek három-három doboz 
(sárga és fekete) ..GLADYS'* luxus-cipőkrémet: 7. Keztyüsné 
Balog Margit ( Keszthely t, akinek egy nagy üveg ZoZó kölni 
vizet; 8. Vdróczy Pál ( Ceglédt. akinek két darab P. Márkus 
Lmilia-szappant; 9. Hoffmann Béláné (Budapest. V., Erzsébet- 
lcr 15). akinek egy üveg ..Ocean" jam. befőtt vagy egy doboz 
cukrozott gyümölcsöt: löt Eriedl Józsa (Budapest. Vili.. Mag- 
dolna-utca 6/b, 1. 5). akinek egy kiló Szent istván-malátakávét; 
1L Krausz Vilmos (Csorna. Sopronul.), akinek két pár Berson- 
Kumlsarkot; 12. Riesz Józseíné (Dombóvár), akinek egy nagy 
Palack „RAPIDÜL" folyékony fémtisztitó szert küld a kiadó- 
hivatal.
. Szenzációs hangverseny Budapesten. A múértő közönség nagy őrömére 

vegre hallhatók Pesten is a legnevesebb művészek : Jadlowker. L fo  Slewk, 
JJattisjini. Titta Rufío, Demuth, F.mmv Destin, Claire Dux, Frida Hempcl STERN 
BERG k irá ly i udvari haagszergyâr. V !l„  Rákóczi-út tû. sz Zcaepalotájá
o*k, a legkényesebb igényeknek megfelelő, művészi élvezetet nyújtó gramotou-
és lemez-osztályán.BHlUánst aranyat, ezüstöt, ékszert lag* 

magasabb napi árban veszek. 
Schiller, Kecskeméti-ó. 11.

Saját gyártású

f é r f i - f e h é r n e m ú e k  
nyakkendők, úri divatárukNYAKKENDŐHÁZ
IV., Kigyó-utca 5 (Klotild-palota).

Nyakkendők nagyban is .

KABATA CSOKOLÁDÉ VALÓDI
• is •

FINOM

■  m  á l  bőr- és nemi betegségek teljes gyógyítására
I f  M M  legjobban n r M I T 7 R P R  hírneves 

ajánlható —  ■ . n i l  I h Q L I l  intézete 
W  B U D A P E S T . V i l i . .  J O Z S E F .K O B D T  3 . S Z A B I.

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

legtökéletesebb kivitelben : mülábakat. mű- 
kezeket. servkötöket. haskötöket. gummigörcser 
harisnyákat stb. Dús választék az összes 
betegápolási gummiarukban és műszerekben

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

■ ■ ■■ ■■ ■■ •■ ■■ ••■ •■ ••■ ■■ ■■ •aSzakorvosi vérgyógyitó orvosi 
rendelő intézet

Budapest, VII., Dohány-u. 39. Rend. d. e. IW., d. u. 4-7-ig.



12. oldal BORSSZEM JANKÓ 20. szám

Bent a bá rán y , k int a fa rk a s . . .

A gyerekek. — Lánc, lánc, karika,
Pukkadjon meg Karika !

Családi,
iskolai,
színházi mozit akar?

fo rd u ljo n

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

Szőnyegeket
^  t u d  UK  T1 V A O A B  ■ z ó a y .a U . t M  é .  lU i t t t o  (• (• • «. W.,1
M M  r u d M i: W .,--------| Y  -I c l  ML <M 1 I

Brilliánsokat,
Székely Emil ékszerüzlete,
Címre tessék figyelni. T e le fo n : József 105-35.

Fiata los,
ü d e  a rcb ő rt

varázsol elő 10 nap alatt és eltá
volít minden teinthibát, ú. ra. : 
mitesszer, pattanás, sárgafolt, ránc, 
orrvörösség, likacsos, hervadt, 
petyhüdt bőrt, a dr. Kayserllng- 
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 korona. Csak H yvarjon 
Ü llő m -te js za p p a n t használjon. 
Ara 50 -  K. — Postai rendelé
sek H yvarjon -gyár fő rak tá rá 
hoz : G r o s s  Antal, Budapest, 
V ili., József-kőrót 23 intézendők. 
Budapesten kapható: Török József 
gyógyszertár, Király-u. 12; Opera- 

►gyszertár, VI., Andrássy-út 26 ; 
■fschmaroff-drogéria, Rákóczi-út 

50 és Erzsébet-körút 1 ; Róna-dro
géria, Vili., József-körút 50.

ö
* *  1 ban. I

TERNBERG udvari
Rákóczi-út 60, tájit palotáiáoaa.

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 . à

hangszer- zong0ra.( cimbalom- 

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

:

A Pesti Lloyd-Ursulat nycadája, Budapest, Vn Mária Valéria-utca 12. (Nyomdaigazgató MÁRKUS PÁL.)




