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Választások előtt Tolnay Kornél
Nosza főispánok, szolgabirák,
Jegyzők, papok, deli fináncok, 
í  ökortesek, állam férfi-csirák:
Ropjátok rogyásig a táncot.
Még áll a bál s néktek áll a világ,
Hat vessétek inasnak a gáncsot 
Ti gáncstalanok és félsztelenek 
S egyéb hős féllelelős elemek.

Választani készül az isteni nép 
Félisteni képviselőket;
A szándék szent; csak a Hogy s a Miképp 
Zavarja meg némileg őket.
Ám mozdul és lendül az állami gép,
Mozgatva rejtélyes erőket.
Vakvágányokon iáe-oda tolat 
És szavaz a pór, mint a parancsolat.

Nosza röpiratok és helyi lapok,
Plakátok s kortesi versek,
Vezércikkek s nyilatkozatok,
Mind zöldek s mind csupa nyersek.
Rég elfeledett csapok s Múzsa-papok,
Kiknek bősz pennája herseg:
Ontsátok özönnel a tinta levét,
Feketíteni jobbak tiszta eszét!

Most szabad a vásár; teljes a tor 
És bő aratás van a ponyván 
És serceg a zsir és csurran a bor 
A víg, zsibajos lacikonyhán.
Puffog a kölcsönkért puskapor,
És örül a zsák maga foltján:
Mikor a minden lébe kanál 
Jelölt s szavazó egymásra talál.

Nosza, dolgozzék hát a csap, meg a csép;
A szót s a szivet ki hadd öntsék.
S mint kis magból kél dús fa, aképp 
Nagysággá duzzad a csöppség 
És meglesz a drága, az édes, a szép,
A boldogító csoda TÖBBSÉG!
És forog a nyelv és forog a gép,
S öt évig újra alhat a nép. (jazig)

Nagyatádi meg a kalapja
— Hallja, nem is tudtam, hogy ilyen temperamentumos em

ber ez a Nagyatádi. . .  Hogy még a kalapját is földhöz vágja, 
ha kijön a sodrából.

— Maga akkor semmit se tud. Látta volna, hogy vágta »z
elveit a földhöz!... ^ _____ *

Kedves Borsszem Jankó!
Kállay Tibor egy milliárdot Ígért lakásépítésre. ígéretben

tehát megvan már az egy milliárd. Csak attól félek, hogy az 
a pesti lakásokhoz föltétlenül szükséges egy milliárd nem ko
rona, hanem poloska lesz a valóságban. Tisztelettel egy hitei- 
lenkedö. --------©------- #

Kedves Borsszem Jankó!
Akármit beszélnek a destruktivok, a múlt években mégis 

csak jobb idők jártak. Akkor is eltűntek emberek, de azok leg
alább nem voltak bűnösök. Tisztelettel Objek Tivadar.

Megy a gőzös. megy a gőzös Debrecenbe.
Pompásan megy, de hát ugyan hogy ne menne!
Tolnay ex Máv-elnök a masiniszta,
Ki tán holnap majd az ország gőzmozdonyát igazítja.

------- c---------
Egy hajszálon múlik a többség

Kedves Borsszem Jankó! Alulírott szintén érdekelve va
gyok a választásnál s nálam igazán egy hajszálon múlik a 
többség, mert ha borbélyom a hat darab hajszál közül a 
választásnál eggyel többet nem fésül az egyik oldalra, akkor 
már nincs meg a többség. Kérem szíves válaszát, hogy atro- 
cibálás nélkül hogy hozzam össze a többséget? Tisztelettel 
Kopasz János. ----- -------

Plakátok és kutyák
Kedves Borsszem Jankó! Két kutyát figyeltem meg. akik a 

plakátözön közepeti'e azon tanakodtak, hogy melyiket válasz
szák ki a sok közül láttamozás szempontjából.

— En az Ebséges Pártra szavazok, — mondta az egyik — 
mert abban vannak a legnagyobb kutyák s különben is faj- 
és fal-védelmi szempontból teljesen megfelel az elveimnek.

— Kell a kutyának az, — felelte a rangidősb farkas
kutya — én részemről a Wolffra szavazok, mert annak már 
az őse is nagy farkaskutya volt és azonkívül a pártja is kívül
ről támogatja a kormányt.

Evvel az utóbbi a plakátra támaszkodott és szintén kívül
ről támogatta azt. --------o--------

— Vájjon melyik lista a 
mázlista ?

Futball-margó
— Tudod, hogy Berlinben mele

gük volt a fiuknak?
— Miért volt melegük ?
— Mert berliner volt rajtuk !

*

— És tudod, .hogy Krakóban 
meggyomrozták a magyarokat?

— Hogy-hogy?
— Bekapták a krakauert /

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

Önzetlen gazdasági politika
Kedves Borsszem Jankó! Örömmel hallom, hogy a bab- 

kivitel megindul. Minden babot ki! Ez nem megy babba. Tama- 
doch! Hátha a fogyasztói utána mennek... Tisztelettel egy 
antiszemita babtermelö.
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A  g o ro m b a  páciens

Mindhiába...  Pár hétre új bomba csapódott a kormány 
asztalára. Jelentkezett a tettes: Szeless Adorján. Nyílttéri 
közleményben adta meg a címét. Uccu, megindult a hajsza. 
A jámbor közönség támogatására sietett a rendőrségnek és 
hol egyik, hol másik kávéházból telefonáltak a rendőrségnek, 
hogy Szeless itt, Szeless ott. A bombavető pedig föltűnő sár
gás redingotjában sétálta végig a legnépesebb kávéházakat. 
A rendőrség mindig ott és akkor kereste, ahol már nem 
volt. A betyár élclapok — elsősorban a Borsszem Jankó — 
persze rávetették magukat a hálás ingyen-témára, ami vég
képp kihozta sodrából a főkapitányságot. Egy szép napon 
audienciát kért a három főrendőr a miniszterelnöktől, ki
jelentvén. hogy nem engedhetik meg a rendőrség tekintélyé
nek végképpen való lejáratását és azt kívánták, hogy vala
mit kell csinálni azzal a Szeless Adorjánnal.

Még aznap vonatra ölt a „merénylő" és állami költségen, 
becsületszóra, Párisba utazott.

Bánffy Dezső ugyanis, amikor díjat tűzött a tettes elo- 
kerítésére, egyben utasította a három főrendőrt, közöljék bi
zalmasan a rendőrséggel, hogy aki Szelesst letartóztatja, az 
irgalmatlanul elcsapatik. mert hát mit is lehetne vele kez
deni?... Ha megbüntetik: felzúdul a magyarság, ha nem: 
haragra gerjed a császár és tüzet fúj Ausztria.

Hogy csinálta Bánffy Dezső?
— Egy kis reminiszcencia —

A múlt század végén egy hires-nevezetes egyéni akció 
Kínos helyzetbe sodorta a Bánffy-kormányt, íázba ejtette 
Ausztriát és jóleső érzést keltett minden igaz magyar 
kebelben.

Ismeretlen tettes oldalba bombázta „hős" Hentzi budai 
szobrát és noha csak kisebb sérülést szenvedett az osztrák 
generálisnak csúfságunkra ott díszelgő ércmása, a merénylő 
elérte célját, mert a császári emléket a Dísz-térről hamarosan 
eltávolították, — igaz, hogy nem Bécsbe, hanem a budai had- 
aPródiskolába.

A rendőrség nagy dérrel-durral feküdt neki a tettes ki- 
nyomozásának, de sikertelenül. A Burg szörnyen érdeklődött 
az eredmény iránt és a bécsi sajtó izgatottan sürgette az
eredményt.

A magyar hírlapok félhivatalosan közölték, hogy báró 
Bánffy Dezső miniszterelnök magához hivat ta Bérczy rendőr- 
kapitányt és Szomhatfalvy Albert detektivfőnök rendőr- 
l^pácsost és a saját zsebéből ezer koronát adott át jutalom- 
díjként annak, aki a tettest előkeriti. Egyben meghagyta, 

a rendőröknek és detektíveknek napiparancsban adas- 
sek ki a legszigorúbb utasítás.
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Portyázás
(Cronica a Budai hartzról)

Vitézek, előtte az döntő tsatának,
Mezei hadakkal itt-ott let savának.
Földnépet közel és távol betsapának,
Sartzokat hartz nélkül zsebekre rakának.

Mint juhokra ehült tsimbókos toportyán.
Jártának tsapatok illy prédáló portyán,
Konkoly-masvat hintve kalásztermő portán,
Hosszan ígérgetve, tselekedve kurtán.

Feldcájgmáiszter Bethlen maga is indula 
S Flígeladiutánsa, snájdig Geömbös Gyula,
Ki is nyakas pórra mérgesen mordula,
S nem két könny tsordula, azhol megforduló.

Véle lárt szegődött cronicássa, Eckhárt,
Ki kocsikeny öcsnek bizony it ta lekvárt 
S mert az ordréiára kész pennás sereg várt.
Bizony hogy téntás lesz. kit ez egyszer megmárt.

Számláló tsapatja számos sereghajtót;
Mint malatz. ha ráznak előtte szakajtót.
Úgy seregle hozzá falmagyar és fajtót,
Hagyván háta mögött ám nyitva kis ajtót.

ílly néppel a vezér nagymessze kirándul:
Egy héten Dunántúl, más héjén Tiszántúl 
Ígér sült galambot nyelettetni szánktúl.
Nagy út ez! Tsuda lesz. ha belé nem sántúl.

S hogy mással ne kelljen feleznie kantsót.
Keresztény táborban hirdettet parantsot,
Eltiltva portyától más vitézi brantsot.
Mert kotyvaszt sok szakáts ebnek való pantsot.

Ám az föld népei nem nagyon örültek.
Hogy Hlyen nagyurak sürögnek körültek.
Búra konyult bajszot kétfelé törültek 
S néminemű fohászt az Egekre küldtek:

— Ments meg Uram minket sáskai seregiül.
Tavaszi derektül. úrbéri perektől:
Ments meg az németiül. ments meg az terektűl 
S minden rendű-rangú kardos emberektől.

Thomas Litter at us de Jazow

Eladom a csontvázamat
Miután megtekintettem a berlini csont-börze jelentéseit, 

konstatáltam, hogy az emberi csont meglehetős magasan és 
szilárdan áll. Elhatároztam tehát hogy nem spekulálok vele 
tovább, nem tartom, hanem eladom. Tudniillik én már születé
sem napján egész vagyonomat emberi csontba fektettem: saját 
csontvázamon kivül semmi vagyonom nem volt. Eddig speku
láltam vele s mikor a csont esett, azt rongyos ruhákkal fedez
tem le.

Elmentem hát a csont-börzére és elkiáltottam magam: 
Adok! Adok! Nyomban körém gyűlt egy pár csont-hiéna és 
elkezdtek tapogatódzni körülöttem, hogy mennyiért adom 
magam.

— Tízezer márka! — jelentettem ki kategorikusan. — De 
ebből egy vasat sem engedek.

Mindnyájan elképedtek erre a nagy árra s az egyik közel
lépve hozzám, vállamra tette a kezét s így szólt:

— Fiatal barátom, érthetetlen, miért kér annyit, hisz ön 
még csak nem is hulla!

— De én szép hulla leszek! — dicsekedtem és kifeszitve 
mellem, csontos karjaim mutogattam.

— Igen, ha megéri! — felelte az öreg hiéna. — De nem 
nagyon hiszem, hogy önből praktikus csontváz lesz, ha ilyen 
sokért adja el magát, mert hisz akkor lesz harmincezer koro
nája, tehát jól fog élni, meghízik, úgy, hogy egész kövér 
csontváza lesz.

— Annyi baj legyen, — feleltem — majd lehúzzák önök 
még akkor is a bőrt rólam.

Végre alkuba bocsátkoztam az egyikkel. Ez először a ko
ponyámat tapogatta meg.

— Sérült, — mondta szakértelemmel — két centiméteres 
lyuk van a koponyáján, csak fele pénzt ér.

— No hallja, — fakadtam ki indignálódva — nem látja 
ön igazoltnak, hogy erős ez a koponya, ha kibírta azt a nagy 
gumibotot? Tovább tapogatott.

— A kulcs-csont törött —  jelentette ki.
— Az igaz, egyszer beletörött a kapu zárjába. Tudja, sok

szor, ha nincs kapupénzem, a kulcs-csontommal szoktam ki
nyitni a kaput, a csont ezért — kaput.

— A térdkalácsa hiányzik.
— Tegnap uzsonnakávé mellé fogyasztottam el.
— A medencecsont közepén tízcentiméteres átmérőjű lyuk.
— Tévedni méltóztatik. Az nem a csonton, az a hasamban 

van. Azt nekem egy egységespári képviselőjelölt beszélte a 
hasamba.

— Hisz az ön könyökcsontján egy kinövés van!
— Igen, az a király-kérdés, az nő már ki a könyökömön.
— No hát mennyit ad a csontvázamért? — kérdeztem.
— Tekintetbe véve azt, hogy ez csak váza már egy hajdani 

csontváznak, hajlandó vagyok érte adni ezer, mondd ezer 
márkát. Szóval koronára átszámítva, mintegy háromezer ko
rona üti az ön markát.

— Mért mondja, hogy üti? Hisz ezidőszerint még nem csont 
a markom, még hús van rajta!

— Igen ám, csakhogy akkor kapja a háromezret, ha már 
az üti. Szóval a csontmarkába kaphatja csak mind a hármat. 
Most csak ötszázat fogok kötelezvény ellenében a markába 
nyomni.

És máris meg akarta tenni, de én elháritottam.
— Kedves Csontos úr, — mondtam neki — ilyen föltételek 

mellett nem vagyok hajlandó a csontomat a vásárra vinni. 
Akkor inkább a saját levesemben eszem meg — tettem hozzá 
velősen.

Az ipse elbúcsúzott. Még hallottam, amint fogai között 
távozás közben az ismert népdalt dúdolta:

Csontváz, hej, majd lesz. akad:
Egy fogamra száz is akad. C arám y
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Gáspár ra jza iva l

Megszabadultunk a fagyos szentektől és vígan isszuk a 
tavaszi sört. A sok ócska papolás helyett mégis csak jobb ez a 
friss csapolás. Kinyíltak a májusi bűzbimbók, szivetandalitóan 
feslenek az elmaradt akasztófákon a félhivatalos nyomozási 
ürügyek, maholnap kivirágzik a kézigránátalmafa is. Tavasz 
van, a fűzfapoéták ötér’ (rongyos ötszáz koronákért) egy
ségespárti kortesverseket izzadnak és a kurzus-barát budai 
svábok, a pesti liberálisok pukkasztására, tejjel hamisítják a 
vizet, amely kannáikból mint kifogyhatatlan bibliai korsókból 
csorog a szomorú kávéba.

Nyiladoznak a virágok és nyilatkoznak a mákvirágok. Az 
egységes párt lehajitotta magáról a subát, bár rossz nyelvek 
szerint a pártkörből nem tették ki a suba szűrét, különben 
hogy csinálná Gömbös az ő külön politikáját suba alatt. Nagy
atádi a földhöz vágta a kalapját (amelynek pedig eddigelé a 
mi hazánk a bokrétája volt), nem csoda hát, ha Bethlen nem 
tudja többé egy kalap alá hozni a legitimistákat meg a király- 
választókat, az ébredőket meg az újsütetű liberálisokat.

Patacsi Dénes avval kompromittálja Gömböst, hogy Szombat
helyen nem mutatkozik be a választóknak és Gömbösnek né
zeti magát, — gömböstűt szúrva bele a diktátorba, akinek 
hólyag támadt a kezén. Igaz viszont, hogy Gömbös ezt a 
hólyagot Patacsinak nézi.

Ebben az általános tavaszi zsendülésben, amit csak 
destruktív tudatlanok mondanak zendülésnek, egy új trupp 
bevonulása nyújt külön szórakozást a titkos választójogtól és 
az itatási tilalomtól eltikkadt közönségnek. Ez a gazdaság- 
politikai párt, amely egyenesen Grátz-ból érkezett, s amely-

hen a kitűnő Lendl Adolf menazsériamester néhány jeles 
Példányt gyűjtött össze.
. — Majd megmutatom én, milyen zoológus vagyok, — szólt 
es oroszlánjaival fölvonult a budai front Wolffjai és a kur
zus többi sakáljai és hiénái ellen.

— Ezóologus! — kiáltottak örömteljesen a karvalyorrúak 
és a magukkal cipelt géppuskákra, amelyek egyidőben Gratz 
felé valának szögezve, szigorúan ráparancsoltak: Fayer ein- 
stellen!

E szótól fölbátorodva, fölvonszolta a derék Fayer Sándor 
a két nagy ágyút: Apponyit és Gratzot, hogy célba vegye

velük a kurzus hadállásait. (Egyelőre csak „állásokat44 tudott 
kikémlelni az ellenséges fronton, jól kiépített, zsíros állásokat, 
amelyekben Wolff ék és Folkusházyék kényelmesen elhelyez
kedtek.) Csakhamar megérkezett a hadmérnöki kar parancs

noka, Becsey Antal, aki a Vérmezőn cigánykunyhókat akar 
építeni, ahova a különböző kártévő Czigányokat telepíti ki. 
A Czigány-banda prímása, Sándor cigány, aki a városházán 
terpeszkedik, nem is sejti, milyen veszedelem fenyegeti.

Jöttek aztán a trupp többi hírességei: Horváth IV. Károly 
(milyen boldogok a belvárosiak, nekik még van IV. Károlyuk!), 
a közbeszólásszabadság lelkes híve; Szávay Gyula, aki a ke
resztet csak a rímekben tűri, de nem a polgárság hátán; 
Hódy Lajos (akinek éppen tegnap mondta Krasz Tibi, hogy 
hódié mihi!) és az egész társaságot egy Bársony-kéz ciró

gatja, a szegedi Eleméré, de nem a Felelőtlen Eleméré, noha ő 
Szegeden a felelőtlen kormány népjólétije volt.

Mint lapzártakor értesülünk, Lendl Adolf már megkezdte a 
mutatványokat, amelyekhez a kisérő szöveget Fayer fődirek
tor szolgáltatja. Tessék besétálni! A Wolffok és hiénák etetése 
(a választási rendelet tilalma ellenére) naponta megtekint
hető. Az etetés automatikus, t. i. a méreg eszi őket. Ez az # 
élelmezési politika igazán gazdaságos. Ezért is neveztetik az 
új trupp gazdaságpolitikai pártnak. ( —din)
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A tihanyi visszhangnál
Mikor Bethlennek Andrássy 

ellen hangoztatott tihanyi vádját 
olvastam, elmentem az aposztro
fált eset fültanujához : a tihanyi 
visszhanghoz és közöttünk ez a 
párbeszéd folyt le :

Én. —  Amit Bethlen mon
dott, ha szabad kérdenem : igaz ?

A visszhang. — . . . nem igaz.
Én. — Furcsa ! Es mit csinál 

Bethlen, mikor átugrik az igaz
ságon, mint ágon evet?

A visszhang. . . .  nevet.
Én. — És ki adja meg erre 

a választ, ó ?
A visszhang. —  ...a  választó.

o—  (B r)

Zalából
— Mondd meg nekem, mi a 

különbség a Magyar Ugar és az 
ellenzéki népgyülés között.

— ??
— Az ellenzéki népgyülést 

szóval tiltják be, a Magyar Ugart 
pedig szó nélkül.

— ö —

A debreceni gyűlésből
Apponyi beszéde vége felé a 

kiküldött rendőrtanácsos valamit 
odasúgott a nagy államférfiúnak.

— Nem kell súgni ! — intette 
le zajos derültség közben Apponyi. 
— Tudom a leckét.

— o —

Kedves Borsszem Jankó!
A destruktív lapok ugatják a 

miniszterelnököt, amiért nem 
tudatta velük dunántúli útja előtt, 
hogy hová megy a vonat. Igaz
ságtalan az ugatás ! Hiszen sze
gény Bethlen maga sem tudta, 
hogy hová viszi ő — Gömböst. 
Neki nem mondják meg. Tiszte
lettel egy Bethlen-imádó.

Pesti képviselőjelöltek arcképcsarnoka
i.

BERGER MÓR
(Északi kerület)

Hol van már az erger-berger?. . .  
Arany felhőn nyargal Berger; 
Jeligéje, mely ma elkel:
„Immer besser, nimmer arger!M

Madárfütty
A nap, a nap!
Mint egy leány,
A fák alatt 
Ügy néz ream.
Kis szőke lány, 
Fürgén szalad, 
Nevetve rám 
A fák alatt.

Áldott legyen a nap!

A lombokon 
Aranyszalag,
A dombokon 
Ugrik, kacag.
Füvet locsol 
És fut továbbt 
Ajkán mosoly,
Sápadt virág. 

Fölébred a világ.

Megállj, megállj,
Te drága nap. 
Füttyös madár. 
Megáldalak.
Legyek öröm 
A szív felett.
Legyek kövön 
Fény, mely nevet. 

Jóreggelt, emberek!
Bródy László

Kedves Borsszem Jankó !
A múltkoriban Bethlen azt 

mondotta, hogy bizonyos enged
ményeket tenni óhajtana, de a 
körülmények nem engedik. Hm, 
hm. Sejtjük, hogy a miniszter- 
elnök úr körülmények alatt azo
kat érti, akikkel körülvéteti ma
gát. Azok nem engedik ? Tiszte
lettel egy kitaláló.

----o----

Önálló töprengés
— A politikai hullákkal való 

üzérkedés is büntetendő cselek
mény ?

Derecskéi idill
Hogyha dühös, mekegni kezd a kecske. 
Szabó István, de fölhúzott Derecske! 
Földhöz vágtad zsíros puha kalapod, 
Magad alól kirúgtad az alapot.

Operában gurguláz a Pilinszky,
Derecskén, hej, paroláz a Zsilinszky.
Nem használ ott se Gömbös, se Nagyatád, 
Mezőfiért lengetik ott a g ___ t.

ím e: az asszony!
Kígyó Gyula kigyógyula börzemániájából és a vége-hossz- 

nélküli besszből megmentett pénzét földbe fektette.
— Eddig a holdban voltak csak földjeim, eztán a földben 

lesznek holdjaim — csatakiáltással beszegődött Tarnócára kis- 
üstön főtt kisgazdának és feleségével leköltözött egy vidéki 
városkába.

Az asszony, aki grande dame-i stílushoz szokott, nehezen 
tört a vidéki élet kicsinyességei közé.

A föld, melyben most minden pénzük kockára volt téve, 
hálásnak Ígérkezett, a terméskilátások ragyogóak voltak.

Ám egyszer, mint* primadonnából a szerződésszegés, úgy 
csapott le az égből a jégzivatar. Zuhogott, szakadt a jég.

A férj ujjaival kétségbeesetten tépelődött a hajában.
— Oh jaj, tönkretett ez a jég!
S az asszony megértőén segített tépni a férje haját.
— Oh jaj, a jégeső... ma nem mehetek a korzóra.

Felelőtlen Elemér dalaiból
Mért is g y üllőiek oly nagyon tégedet? — 
Hisz jól tudom, nem bántottál engemet. 
Pedig talán tudnálak én szeretni,
De így sokkal többet lehet keresni.

Ha kimegyek a temető árkába. 
Ráborulok édesanyám sírjára.
Kelj föl, anyám, kelj főt a te sírodból. 
Felelőtlen Elem lett a fiadból.
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Budai Kocsm ában

—  Nézze, egy legyet találtam a sörben.
— Mit csodálkozik? Hiszen tudhatná, hogyha Budán van, gyakori a légy-ott.

Kedves Borsszem Jankó!
Rájöttem arra, hogy Búza Barnát agrárkulturális okokból 

nem engedik beszélni. Azt akarják, hogy ez a Búza is elérje 
az aranyparitást. Tudvalevő pedig, hogy hallgatni: arany. 
Tisztelettel egy falusi.

A vidéki szinházkultura se kutya
A napokban egy alföldi városka szinházikójában voltam. 

A színpad mellett hatalmas fölirat ékeskedik ezzel a jelentős 
szöveggel:

„A színpadra köpni szigorúan tilos.44
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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 d í j :  100,000 osztrák Korona. -  Azonkívül 9 értékes nyeremény

Ezrekre megy már a pályázatok száma, amiket olvasó
táborunk a fönti kérdésre beküldött*. Az elmúlt héten még 
nagyobb iramot vett a verseny, — a választási izgalmak tük
röződnek a BORSSZEM JANKÓ pályázatán.

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 
karrikaturája 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*4 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

Pályázati hirdetmény
Alulirott, drágasági pótléktól tűltápláli* m. kir. állami köz- 

tisztviselő, ezennel pályázatot hirdetek a Karpfenstein-utca 
83/a, III. emelet 273. szám alatt elfekvő, saját tulajdonomat 
képező, csinosnak mondott, középtermetű csontvázamra. Egy
ben kötelezem magam, hogy az árút a maga teljes egészében 
szállítom és épp ezért sem a demokrata-körbe, sem az erzsé
betvárosi körbe nem járok, fűbe nem lépek, sem kaszárnyá
ban, sem szerkesztőségben, még csak kiadóhivatalban sem 
mutatkozom, ahol bomba-módra szaporodnak a részletben 
való elmúlások.

Szükségesnek tartom kijelenteni azt is, hogy ez a csont
váz-akció teljesen független a Hőgye-íéle akciótól és véle 
sem üzleti, sem privát összeköttetésben nem állok. Készletem 
a következő árukból áll :

1. Egy darab széles, 58 cm méretű koponya, kisfejű, poli
tikusoknak fölötte alkalmas. Wolff-pártiaknak 50 % kedvez
mény. Budavárinak teljesen ingyen.

2. Egy szépen fejlett mellkas. Tágkeblü hazafiaknak pro
grambeszédek tartása alkalmával direkte nélkülözhetetlen. 
Másfélórás politikai kortesbeszédek tartására fölötte alkal
mas. Dánér Bélának 25 % kedvezmény.

3. Hét darab keveset használt nyakcsigolya. Kálomisták
nak mélyen leszállított árban. Bethlen Istvánnak 20 •/• ár- 
leengedés.

4. Egy jobb korra való kézcsont. Pékár Gyulának, a fárad
hatatlan munkabírású, négy és fél lóerőre berendezett Színmű- 
Csináló Üzem tulajdonosának ajánlom. A cég jobb karba való 
hozásához alkalmas.

5. Egy balkéz. Vass Józsefnek úgy is kevés egy. Ingyen 
adom.

6. Egy balláb. Haller Istvánnak ajánlom, ő  néki kettő van
ugyan, de ahol kettő elfér, elfér ott a harmadik is. _______

E zü s t e v ő k é s zle te k  — i
ezüst értékben

A R A N Y - .  E Z Ü S T -  B R I L L I A N S B E Y Á L T A S

S ZIG ETI NÁNDOR ÉS FIA
Budapest, IV,, Muzcum körút 17. — Alapittatott 1867

7. Egy jobbláb. Rúgásra fölötte alkalmas. Sportkedvelők
nek nem eladó. Csak tanügyi célokra engedem át. Destruktív 
tanerők eltávolítására elsőrangú és nélkülözhetetlen. Zilahi 
Kiss Jenőnek 40 •/• kedvezmény. Idegenek a teljes árat fizetik.

Figyelmeztetés!
Csontjaim boldog tulajdonosait kérem, hagyják egy évig 

csontvázamat egy darabban a Nemzeti Múzeum állattani osz
tályán, mint kortörténeti emléket. Hadd lássa az utókor, hogy 
nálunk egy, szerves egészben is meg lehet halni, nemcsak 
apró részletekben. Gut A. Adolf

Megfejelt népdalok
Falu végén kocsma kurta,
Mózsit a kurzus kitúrta.
Most is látná magát benne.
Ha ébredő már nem lenne.

*

A Sas-utcán végestelen-végig.
Minden házban engros-üzlet fépylik. 
Némelyikben pláne kettő-három 
Siránkozik a fölemelt vámon.

*

Sólyom madár rakja fészkét a sziklán, 
Választásra készül a sok főispán.
Könnyű neked, Bethlen gróf, igy lesz pártod, — 
De hogy milyen. majd csak azután látod.

Kedves Borsszem Jankó!
Sokszínű ember ez a Bethlen István! Tiszántúl is másképo 

beszél, Dunántúl is másképp beszél és ántántul megint más
képp. A húrt feszíti tán, tán tú l? ... Tisztelettel egy prózai 
verselő.



2i. szám BORSSZEM JANKÓ 9 . oldal

Debreceni kortesnóták A  választási m im ikri
Debrecenbe kéne menni, 
Mandátumot kéne venni. 
Lyukas a kas, vigyázz kocsis: 
Kihullik a Hegymegi Kiss.

Kilencszázhuszonkettőben, Lina, 
Hegymegi Kiss gágog, mint a liba. 
Sej-haj, Lina:
Debrecenben bukik Hegymegi ma.

Hej Hegymegi, Hegymegi,
Nagyon rosszul megy neki! 
Virágjából ne szakíts:
Egyre kisebb lesz a Kiss.

Jön Tolnay vasúton,
Ül Hegymegi a suton.
De bár más száz volna itt: 
Megválasztjuk Tolnayt.

*

Debrecenbe kéne menni,
A torkokat jól megkenni.
Vigyázz, Orbók, ha nincs dohány, 
Nem segit ott a tudomány.

• Kínrím
Pékár kárörömmel hallja,
Hogy más — félmüveit, 
Mivelhogy önmaga szerint: ő 
Másfélművelt.

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

A falnál
Az utcán, amerre látok. 
Mindenfelé csak plakátok, 
Kiabálók és rikítók 
S minden színekben virítok. 
(Túlnyomórészt persze zöldek.) 
Rajtuk pártok és jelöltek. 
Mennyi hév és mennyi név és 
Lyukas kompon mennyi révész 
És mind príma árút szállít!
Állsz a falnál, törve eszed.
Amíg végül észreveszed:
Ez is. az is falnak dilit.

Bemutatjuk Senkhy János képviselőjelölt urat, aki addig szavalt a hordó tetejéről, 
mígnem maga is fölvette egyetlen politikai alapja idomait.

Kedves Borsszem Jankó!
A napokban éjféli ébredő-gyűlés volt, amelyről a destruk

tív lapok munkatársait kiutasították. Már nem volt a teremben 
destruktív, amikor Wolff Károly éles szeme a menyezeten 
yalakit megpillantott, aki orvul hálót vetett az elnöki székben 
ülő Csilléryre. A veszedelmes idegen egy hatalmas pók volt. 
Wolff létrát veti* és fölmászott a falra, hogy elpusztítsa az 
ellenséget, de mikor azt közelebbről megpillantotta, örömmel 
konstatálta, hogy az nem ellenség, hanem jóbarát: a pók tudni
illik keresztes pók volt. --------0______

Kedves Borsszem Jankó!
Egy destruktív lap azt meri napról-napra hazudni, hogy 

>,még mindig nincsenek meg41... Ellenkezőleg! Még mindig 
megvannak, köszönik kérdését. Tisztelettel egy beavatott.

François
Crêmant Rosé 

pezsgő

„Kaparj kurta, neked is lesz!"
Kedves Borsszem Jankó! Hallatlan dolog történt velem. 

Emlékszik még, ugyebár, a plakátfcaparókra, a liberális plaká
tok lekaparóira. Én is kö2tük voltam. Budavári Lászlóék biz
tattak. hogy csak kaparjak, akkor nekem is lesz. És mit látok 
most? Mindenki kap mandátumot, csak én nem. Hát ezért 
kapartam? Hát ezért lettem kurta? Hazafias fölháborodással

• Kurt Aladár
Nyilatkozat

Alulírott kijelentem, hogy Herczeg Ferenc kollégám azon 
szavait, hogy „a félműveltség rosszabb a barbárságnál44, azért- 
scm veszem magamra. Hol vagyok én a félműveltségtől?...

Sokorópátkai Szabó István s. k.

Czőnyegek megóvása,
V  tisztítása  és m űvész i javítása, véte le  és e la d á sa

Vogel Testvérek és Klein Í S S f t S S '
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Rajz — vicc nélkül
A Borsszem Jankó május 14-iki számában „Rajz — vicc 

nélkül4* címen megjeleni képünkhöz megfelelő elmés szövegre 
hirdettünk rövidlejáratű pályázatot. A beküldött 132 éle közül 
egyetlenegyet találtunk, amely a jutalomra érdemes. A vicc 
így hangzik:

A vurstliban
Hinfáslegény. — No, üljön föl, kicsikém, aztán megindítom.
A leány. — Az én vőlegényem másképp csinálta. Először 

megindított, aztán — fölültem.
* v

A pályamű beküldője: Büchler Mór, Nagykanizsa. Kiadó- 
hivatalunk elküldte címére a nyereményt: a tíz üveg „Hősök 
sőré‘‘- t  -----------o -----------

Miért?
Miért szaladjak délibáb után.
Mikor elért a szombat délután?
Alkony borong már, napfény nem éget,
Egy este csupán s meghal az élet.
Szeptember végén a lomb tündököl. 
De messze a hegy halványan ködöl, 
Elszáll a madár, jő az enyhe csend. 
Dallal szép hajnal többé nem dereng,
Miért szaladjak délibáb után.
Mikor elért a szombat délután?
Holnap holt vagyok; a csók a számon 
Mind-mind rajt1 maradt. — Hiába bánom. , .

Kesztyüsné Balog Margit

Kedves Borsszem Jankó!
A kisfiam a minap pénzt kért cukorra, de én azt mondtam 

neki, hogy nem adok, mert elromlanák a fogai. A kölyök bor
zasztó dühbe gurult és (— szabadon Nagyatádi Szabó István 
után —) földhöz vágta a kalapját. Tiszteletiéi kérdem, hogy 
ennélfogva lesz-e e gyerekből miniszter? Választ „Csárdás 
kis kalapom44 jeligére kér egy télen-nyáron kalap nélkül 
járó apa.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK

Kéziratokat és rajzokat nem küld vissza a szerkesztősét.
Hétfőn Kagál Mitrovácnál (Dohány-utca és Sip-utca 

sarkán).
A Borsszem Jankó jelen számát kedden, május 16-án zár

tuk le. — Kova. (Úgyis, mint „Bige*4.) Fájdalom, nem vagyunkPerzsaszőnyegeit RÉVÉSZ JENŐ
t z ő n y e g á r ú h á z á h o z i  IV., Régiposta-utca II. sz.

» 17JBŐL KAPHATÓ

R a p i p o L N H
Magutr Kapldol b. t. Budapest, V U ., ti^rsfa-utca 57. 

T ele lőn : József  139 — 33.

leg jobb  (o ljékony  
tisxtitOszer. — Vala- 
mennyi fém szám/tra

berendezkedve gombostűfejnagyságú betűk olvasására. Alig 
tudtak magunkat átrágni az összepréselt sorokon. Nagyobb 
betűket, sorközt és margót a magyarnak! — Március. Két 
apróság bevált. Olvashatóbb Írást kérünk. — K. J. Jóízű, 
elmés párhuzam. — —fér. Kevésbbé sikerült. — D. A. Ezek 
gyöngék. —  Citerás. Hangulatos, megkapó vers, de — saj
nos — nem nekünk való. — B. S. Házi használatra jó és ked
ves. Egyébként igénytelen az ötlet. — Sz. Zs. Lássuk a foly
tatást! A B. J. évfolyamát — versenyen kivül — díjmentesen 
küldjük. A napokban megkapja. Jobb egészséget! — S—y. 
önnek nem szabad ilyen régi durva sablont leírni. — Dr. Cs. 
G. Az ötlet jó, de rajzzal nem lehet kifejezni. — 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
A B elvárosi tak arék pén ztá r 

r.-t. 1921. évi mérlege 6.469,844.56 K 
tiszta nyereséggel zárul az előző évi 
4.489340.31 K tiszta nyereséggel szem
ben. Az igazgatóság a 48 millió korona 
fölemelt alaptőke után — úgv, mint az 
elmúlt évben — 40 K osztalék kifize
tését határozta el.

A M agyar O rszágos Központi 
Takarékpén ztár a lefolyt ötvenedik 
üzletévben mérlegét 14 712,961 K nyere
séggel zárta le. A rendes közgyűlés el
határozta, hogy e nyereségből részvé-

nyenkint 120 K osztalékot (20 száza
lékot a tavalyi 162\u százalék helyett) 
fizet, az intézet 50 éves fennállásának 
emlékére a nyugdíjalapba, annak 10 
millió koronára való kiegészítése végett 
3 540,179 K-át helyez és 1 millió koro
nát az alkalmazottak részére létesítendő 
segélyalap javára fordít. A 45 millióra 
szaporodott részvénytőkét 25,000 drb. 
új részvény kibocsátása által 60 millió 
koronára emelték föl. Az új részvények
ből 15,000 darab új részvényre a régi 
részvényesek elővételi joggal bírnak.

Magyar festőművészek !
A S. H. S. állam legnagyobb képszalonja összeköttetést 

keres a magyar festőművészekkel képvásárlás és képrendelés

céljából. American Magasin Novjûgdos(i«iudék>



21. száiu BORSSZEM JANKÓ II. oldal

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 Florls-csokoládébonbon.

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

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

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

HABZÓBOA4. 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 Jankó44 félévi 

és negyedévi előfizetői vesznek részt.
A Borsszem Jankó 2833. (20.) számában közölt képrejtvé

nyek megfejtése:
1. Jeritza II. Autokarambol

A múlt heti számunkban megjelent talányok helyes meg
fejtését 154-en küldték be. Nyertesek: 1. Saphir Józsefre 
(Budapest, VI., Nagymező-utca 19). akinek egy doboz Floris- 
csokoládébonbont; 2. Loewengard Guidó (Budapest, 1.. Dezső- 
utca II), akinek 10 üveg\ Polgári Serfőzdéi sört: 3. Bodori I. 
(Budapest, VI., Eötvös-utca 41/bh akinek egy Sphínx-„B1- 
<)ZONE“ -készletet: 4. Vármegyei Casinó (Szolnok), amely
nek egy kis üveg Hungária Monopole habzóbort: 5. Stern 
Gyula (Budapest. VI., Király-utca 82, III.), akinek három- 
három doboz (sárga és fekete) „GLADYS'* luxus-cipőkrémet: 
o. Mezőtúri Közp. Olvasóegylet (Mezőtúr), amelynek három
három doboz (sárga és fekete) „GLADYS'* luxus-cipőkrémet: 
7. Szende Rózsi (Budapest. VI., Ó-utca 46), akinek egy nagy 
üveg ZoZó kölni vizet; 8. Leopold Hermann (Vác), akinek két 
darab P. Márkus Emilia-szappant: 9. Gáspár Mária (Buda- 
Píst, VIII., Mátyás-tér 4), akinek egy üveg „Óceán44 jani, 
befőtt vagy egy doboz cukrozott gyümölcsöt: 10. Prager 
Vilmos (Kaposvár, Kossuth-tér 3), akinek egy kiló Szent 
lstván-malátakávét; 11. Tráger Lajos (Budapest, III.. Kiscelli- 
utca 37), akinek két pár Berson-gumisarkot: 12. Ziffcr Gyula 
(Budapest, II., Tölgyfa-utca 16), akinek egy nagy palack 
♦.RAPIDÜL'4 folyékony fémtisztitó szert küld a kiadóhivatal.

vér- é s  nemi bele-

Rendelés egé sz  nap.
Rékóczi-út 32, I. em. I, a Rókus-kórházza l szem ben.

géb ré szé re .

fiúst Saliamltísl

Saját gyártású

f é r f i - f e h é r n e m ű e k  
nyakkendők, úri divatáruk

NYAKKENDŐHÁZ
IV., Kigyó-utca 5 (Klotild-palota).

Nyakkendők nagyban is.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■•■■■■■■■■■■■•■■■■■■■■■■■■■■■■oa

MEGNYÍLT
ANGOLPARK

+•■■■■■■■■■■I I ■■MM■■■■■■■>■■■■■■■■■■■■■MM■■■MII■■■■■■■••«+

Briliiánst aranyat, ezüstöt, ékszert leg
magasabb napi árban veszek. 
Schiller, Kecskeméti-ó. 11.

KABATA CSOKOLÁDÉ VALÓDI• IS •
TINÓM

VÉR bőr- és nemi betegségek teljes gyógyítására 
legjobban n .  AJ | T  7 O  r  p  hírneves
ajánlható U l .  Ifi I I lm U  L  I I  intézete 
B U D A P E S T , V i li .,  J Ó Z S E F -K Ö R Ú T  3 . S Z A B .



12. oldal BORSSZEM JANKÓ 21. szám

A rc fe sték

— Nem tudom az arcszínedet eltalálni.
— Odaadjam talán az én festékesdobozomat ?

Családi,
iskolai,
szinházi mozit akar?

fo rd u ljo n

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

Szőnyegeket S í s s
^  TtlDIII nVAD ftl 2 a £ ÍT íTUD UK TI VADAI
•Ue Wm. Hélix* !«.,

rilliánsokat, BiirSlftâttïrVtt; 
Székely Emil ékszerüzlete,

T e le f o n :  Jó z s e f  1 0 5 -3 5 .

Királyi 
udvari

Rákóczi-út 60, saját palotáiáoan.
Az összes hangszerek legfinomabb minőség
ben. Mesterhegedük legnagyobb választókban. 

Hangszerek javítását szakszerűen végezzük. V idékre 
szállításokat a l e g p o n t o s a b b a n  eszközlünk.

R a t i o
1ICAREÏÏAPAPIR

Legplcrtbb szlratozái I

II
híres régi évfolyamai 
megrendelhetökakiadó- 
hivatalban és a Kultúra 
könyvkereskedésében, 
Budapest, VI., Teréz- 

körut 5. szám.
Az 1916. évf. 120 korona
. 1917. . 120 .
. 1918. . 120 .
» 1919. . 120 .
. 1920. . 120  .

Ï
Zongora-, cimbalom- 

és harmonium-terem,
Etofon-szalon.-Sliies
hanglemez-repertoárja. Az összes létező 
Mondain-táncok gramofonlemezen, lirllt.

A Pesti Lloyd-társulat nyomdája, Budapest. V., Mária Vatéria-utca I2. (Nyomdaigazgató MÁRKUS PÁL.)




