
Ára 15 korona T— ■ ■"■ ■■ ■ ----  •
Romániában 4  leu. — Jugoszláviában 12 jug. kor. -  Cseho-Szlovákiában 4  szokol, -  Amerikában 10 cent

Budapest, junius l l  (24.) 2837. szám Ötvenötödik évfolyam , 1922, .

O R 5 S Z E M  J A N K Ó
SZERKESZTIK : MOLNÁR JENŐ és  BÉR  DEZSŐ

Előfizetési ár Magyarországon : Egész évre 
450  korona, félévre 240  korona, negyedévre 
140 korona. »  Cseho-Szlovákiában: egész 
évre 120 cseh-szlov. kon. félévre 60  cseh- 
•zlov. kor., negyedévre 30 cseh-szlov. kor.

Telefon: Szerkesztőséig és kiadó- 
hivatal 138-05

Megjelenik minden vasárnap
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A  nevető b a llo n o k
— Egy ismert plakát után —

Bethlen. — Nem én bukom le, hanem a föld fordul cl tőlem
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Oh Kecskemét
HirÖs város az Alföldön Köcskemét.
De nem tudiuk, hová tötte a szemét.
Nagy esze van% de kicsit m’eggárgyula. 
Megzavarta Zsitvay s Pékár Gyula.

Meglátod majd hirös város Köcskemét. 
Szabadelvű követekkel gyász te még. 
M e g s zá ll újra Kossuth Lajos szelleme. — 
Zsitvay-had pekár-oghat ellene.

nemzetgyűlési képviselőjelölt levele Borsszem Jankónak

buktak a nagy 'Iiartcba, ük osztan víszatérnek oda. ah un an 
gyötck, a jó anyaíöídhön, de én hartcolok to\áb mint egy 
v'Cízöí hörtsög, akitől el akarják vöni a búzát. Tűlem a vá
lasztók ugyan mán elszötték a búzát, de ha cserébe nem 
akarlak mögadni a mandátumot, megmutatom nekik, hogy 
én nem csak veszöí hörtsög tudok lőni, hanem görény is. 
De akoi oszt mán szaga is lösz a dolognak.

fingom még táplál a remény hogy mögyálasztanak, mert 
még mindig van búza a .kamoráhíba. amivel a vállasztókat 
meggyőzöm. Emelet oszt magám is íokozot erővel táplá
lom. most a pótvállasztásig miudönnap pótkávét őszök, 
nogy a választási nartcba meggyöngült férfiúi erőm minél 
hamrtfan pótolhasain, észt ugyan á Sári feleségöm ismerősen 
forcirozá, de hogy fölöslegesen ne izgasa magát mög engöm. 
a választásig eltiltotain a pótkávé ivástul. De mögvigasztal- 
Tám, hogy maj.d a pótválasztas után kipótolunk mindörit. Most 
öszián a hazaffias tiszteliőimeu kivül ü várja legnehezeben 
a 'pótváiasztást.

-Kn bízok a pótválasztás ered míny ősségibe* mert szörön- 
csés aimot láttam. Ászt áimbtam, hogy a Riska tehenem 
tótágast ált, oszt fejel vót leielé. fin mög fejni akartam, oszt 
a ‘ otétbc adig tapogatóztam* míg a szarvánál fejni kesztem. 
fi pcaig mán csak nagy szörónese lehet,- hogy a sötétbe is 
eltaláltam szarvá közt a tőgyit.

Mejhöz hasonló jókat kévánva itt maradtam
Tisztöletel Kisgaz Dani

hévatalo® nemzergyülicsi kcpvisellögyelölt

Keit mint fönt Kiskutyabagozányba.
o

Izenet a funchali sírból 
a kibukott szabadkirály választó vezéreknek:

Tekint etös Szőr készt o b r ! Ügy el vagyok keserödve, mint 
egy nagy darab disznóbőrök, aki az árokba vácion női, mert 
mmdanak dacára is, hogy minden igyeközétönr latba Vetötem,' 
mégis pótvállasztásra kerőiök. Pedig az ijen pótdógokat nem 
szívidötn, mert hunan pótolom ászt a tömérdök pézt, akit 
elkótötem. mög ászt a sok huzal, akit a pótvállasztásori.. 
érdőkibe mögént meg köll ereszteni, mög mikor pótolom bele 
a nádi ágba, a hartcba mögíogyatkozot hasam hejit, aki a sok 
lótás futásba egészen elvesztöte tekintéjös rugalmaságát.

ügyre vigasztal a Sári felesigöm. hogy ne busújak azér 
a íranya mandátumér, hiszen ha ászt elveszítőm is, ű csak 
;nogmarad neköm. A balga lélök nem fogja föl észvel hogy 
íitet akármikor pótolhatom, de ha a pórváílasztáson mog- 
bukok. tán soha se gyünek visza a történeiömbe ezök a szép 
idők mikor a dunai tornyos palotába ojan könyen be lőhet 
jutni eg* valódi kisgazdának.

Igaz hogy edig csak fődet növeltünk, mög álatokat te
nyésztőiünk, de éiiüs apáink mán anyi álatot fölneveltek, 
hogy most‘mán kepviseliók is lőhetünk. Jelönleg a Kisgazdákra 
nagy .szüksíg van, mert elenségeink sok álatot követölnek tö
lünk, de az a nehány kisgazda képviseHő úgy se sok álatot 
tenyésztene, oszt hogy kevesen vagyunk, az a pár marha úgy 
se sokat számit. De ki is törődne a töbi mögmaratt 'álutal, 
ha nem a kisgazdaképvisellők. Ha mink r.em szólalnánk föl 
saját érdekünkbe, a zántánt mind eiszálitaná. úgy hogy a 
végin csak magunk maradnánk. De észt mán nem is tűrnénk 
el halgatás nékül. egy adót jelre mindnyájan eldanolnánk, 
hogy: Mindnyájónkr.ak el köl möni.

Sajnálatai halom sok komátul. hogy ük mán végleg el

Hiszik még ezután is, hogy a halottak nem szavaznak?...

ELŐZETES JELENTÉS
A legismertebb ismeretlen erőkből szervezték meg ki

váló erőszakértőink

AZ UJ O R S Z Á G H Á Z I S Z ÍN T Á R S U L A T O T .

amelynek első föllépte alkalmából

BETHLEN ISTVÁN GRÓF
5 évi en suit-komédiája

A SZENT EGYSÉG
kerül színre, a főbb szerepekben Klebelsberg Kunó, Tóm- 
csányi P. Vilmos, Bernolák Nándor, Hegyeshalmy Lajos és 
Vass József nélkül.

A pazar jelmezeket és díszleteket az Orel Füssli-cég 
készítette

Főrendező: GÖMBÖS GYULA.
A ruhatár csak levetett elvekért vállal felelősséget. 
Ellenzékieknek kényelmetlen bejárás, kormánypártiak

nak kényelmes kijárás. Zene nincs. Zenebona lesz.
A színház épülete szolid. Kívülről is támogatják.
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A  v á lo g a t o t t  ,,egységes**  c sa p a t

Nyílt levél
Paupera Ferenc és Drehr Imre képviselőkhöz

U ra im !  AJulirott mint a múlt nemzetgyűlésen elsőrendűen 
bevált és önhibámon kivül kivált pénzügyi szaktekintély, ezen
nel felajánlom szolgálataimat az önök és így közvetve a haza 
javára. Egyetlen modern képviselő sem nélkülözheti az ismert 
Ereki-íéle mélyfúrást, amely az utolsó években annyi áldást 
hozott Magyarország közgazdasági életére, főképp a zürichi 
jegyzésre. Önök nemcsak képviselők, hanem bankigazgatók is, 
tehát bizonyára méltányolják pénzügyi tudásomat, amelyről 
nem kisebb államférfiak, mint Sokorópátkai Szabó István, 
Fangler Béla és Patacsi Dénes állapították meg a múltban, 
hogy nincs párja a világon. (Ezért is fordult föl ez a nyavalyás 
világ.) Telefonhívásra házhoz jövök, illetve a Házba megyek.

Volt képviselótársi üdvözlettel E re k i K á ro ly  szab. magy. 
Finanzratenau. ------- o --------

Kedves Borsszem Jankó!
Olvasom, hogy Bernolák résztvett a Lipótmező jubileumá

nak ünnepén. Mint ebből kiviláglik, a miniszter úr a tébolydá
ban látja a népjólétet. Áhá, hát ezért tette annyiszor bo lond dá  
a kintlakókat. Tisztelettel e g y  b en tla k ó .

--------o--------
Nyilttér

Ezennel tudatjuk t. Feleinkkel, hogy a Betfilen-Gömbös- 
féle egységgel nem vagyunk azonosak, már csak azért sem, 
mert mi „hitelesek44 vagyunk.

M é rté k e g y s é g e k  p á r t ja :
T e rü le t i  e g y s é g , sú ly  e gy ség , té r fo g a te g y s é g

Klebelsberg levon ta ...
K ed ves  B orsszem  J a n k ó ! Ugyebár emlékszik, hogy K lebe ls- !

b e rg  Kunó gróf az állását kötötte az erzsébetvárosi bomba- 
merénylet sikeres kinyomozásához. Eddig azt hittük, hogy a 
miniszteri állásáról volt szó, de most kiderült, hogy a 
képviselői állására gondolt. És —  mint láttuk —  becsületesen 
le is vonta a konzekvenciát: otthagyta a képviselői állását. 
Vagy falán az őt? Tisztelettel e g y  s op ro n i.

A süketnéma-meccsről
—  Te marha, nem hallod, hogy add be a labdát?
—  Pszt! ne kiabálj. A közönség nem süket.

—  Megállj, ezért a paccért még beszélek veled —  a 
kezemmel!...

—  Hipp, hipp, hurrá! —  kiáltotta végül a bécsi csapat egy 
agilis tagja, de a szomszédja leintette.

— • Nem hallottad, hogy Pesten süketnémák vagyunk?
—  Hogy’ hallottam volna? Én süketnéma vagyok.

-------- 0--------  Hallucinálta ( B r )

Pechünk v a n ! . . .
K ed ves  B orsszem  Ja n k ó ! Olvasom, hogy B á n ffy  Miklós 

.gróf külügyminisztert nem engedték Budapesten szavazni. 
Kiderült ugyanis, hogy nincs fölvéve a választási névjegy
zékbe És mi egy ilyen embert küldtünk ki Génuába! Akinek 
még itthon sincs szavazati joga. Hogyan hihette akkor, hogy 
majd éppen Génuában lesz? Tisztelettel e g y  génuatógus.
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Z»/VH/ JL4KQD*LO*1

Gubacs Péter mandátumra spekulál
(A lista-választás rejtelmeiből)A mai postával a következő levelet kaptam, amelyet közérdekű volta miatt sietek nyilvánosságra hozni;„Tisztelt Uram! A mi listánkon is bejött egy képviselő néhány ezer szavazattal. A fene hitte volna! fis mert egyedül a fene hitte, pártunk az én személyemet is méltónak ítélte arra, hogy a kilencedik helyen jelölje, Vagyis a legutolsón. A magánéletben én becsületes servésvágó vagyok, aki felebarátaim közélelmezése érdekében küldöm a hízókat másvilágra. Ezen politikai szolgálataim elismerése gyanánt kaptam meg az utolsó helyet', arról nem szólva, hogy a választási hadjárat alatt én láttam el irodáinkat a szükséges tízóraival, tizenkétóraival, három-, öt-, hét- és kilencóraival. Továbbá negyedmillió koronát adtam jótékony célra. Azért mondom, jótékony célra, mert biztosra vettem, hogy egyetlen emberünk sem kap mandátumot. De, mint mondtam, egy mégis kapott. És evvel az egy mandátummal megnyílt előttem is, Gubacs Péter sertésvágó előtt, a politikai érvényesülés útja.Öt év, az nagy idő, kérem szépen, öt év alatt sok minden történhetik. Például már kieszeltem, — de ezt a feleségemen kívül csak ön tudja — hogy listavezető képviselőnket* a magam költségén fogom autóztatni és repülőgépeztetni. Ha egy kis szerencsém lesz. . .  a többit már érti, úgy-e. . .  Szóval egy kis szerencsétlenség kell csak a szerencsémhez és már a második helyen szereplő jelölttársam lesz a képviselő. Ez az ember súlyos vesebajban szenved, az orvosok már hónapokkal ezelőtt lemondtak róla, — ezért is jutott a második helyhez. Ha nincs az a hallatlan szerencséje, ez a halálos vesebaja, biztosan a pótjelöltek közé került volna. Következik tehát a harmadik jelölt. Egy állatorvos. Ennek a marhadoktornak egyetlen ambíciója van, az, hogy az én részvénytársaságomnál igazgatósági tag legyen. Az lesz. Már holnap. Olyan összeférhetetlen állásba ültetem, hogy arról koldul. Tízszer annyi tantiémet kap, mint a vezérigazgatóm, — szeretném aztán látni, bekivánkozik-e a t. Házba azért a rongyos képviselői napidíjért. Vagyis: következik a negyedik hely.Ezen a helyen — pechemre — egy asszonyt jelöltek. Túl van már a negyvenen, nem szimpátikus, viszont annál csúnyább. Sokáig tűnődtem, mit csináljak vele. őnagyságának huszonkét év óta az a mániája, hogy férjhez akar menni. Hopp! Tegnap diszkréten behívattam magamhoz a második segédemet és azt mondtam neki: te, Jóska, üzlettársammá teszlek, ha feleségül veszed Krecsmeny Máriát. A Jóska, szegény, megijedt, majd hanyatt* esett, de mikor ráadásul fél- milliócskát Ígértem, beadta a derekát. Ma kötöttem meg Krecsmeny Mária úrnővel a paktumot, hogy azon esetben, ha rákerül a képviselőség sora, lemond róla, s addig, amíg ez megtörténik, Jóska csak a vőlegénye lesz. Azon a napon veszi el feleségül, amikor a lemondást közjegyzői okiratban nékem átnyújtja.Tehát következik az ötödik. Egy klubhiéna. Egy rémes alak. Egy nyugalmazott állatvásári fölügyelő. Úgy jutott az ötödik helyhez, hogy a hatodikra már volt valaki, aki nem lehetett ötödik, mert közismert uzsorás létére csak százezer koronát adott a választási kasszának. Ez az ötödik egy nagyothalló, dadogó fráter, túl a hetvenen, a klubban húsz méterre kerülik el a tagok és ha képviselőséget merne vállalni, ott helyben agyonvernék. Ezt a kis terrorista csapatot

különben már megszerveztem. De nem lesz rá szükség, mert ha ez az idióta megtudja, hogy képviselőnek kell bevonulnia, rémületében a másik oldalán is megsimogatja a guta. Az egyik oldalán t. i. már megtapogatta, Azóta foglalkozik olyan behatóan politkával.A hetedik és a nyolcadik helyen jelöltekkel már komplikáltabb a dolog. Mindakettő fiatal sportsmán. Az Isten nem vert meg butasággal, hát kimódoltam, mit csinálok velük. Először is ös6zevészéjtem őket. Pompás céllövők. Párbaj, háromszori golyóváltás. Ha csak az egyik marad ott, a másikkal az a tervem, hogy kitanittatom bakteriológusnak. Szegény nagyon szeretne az lenni, csak nincs pénze hozzá. Én majd kiküldőm Berlinbe vagy Párisba, — ott mostanában nagyon veszedelmes anyagokkal kísérleteznek, valami új szérumot keresnek... eddig a bakteriológusoknak 75 százaléka áldozta föl életét a tudomány oli'árán. Istenem, milyen megható cikkeket fognak Írni a lapok, ha az én pártfogoltam is a tudomány mártírja lesz. Már előre könnyezek. Mert hogy olyan jó a szívem.Remélem, köztünk marad, amit Írtam. Nem adok neki félévet és ön ezt fogja olvasni a lapokban a parlamenti tudósításban: „Gubacs Péter nemzetgyűlési képviselő (a padot verve): Hazudik! Hazudik! Maga akar nekünk morált prédikálni?44Hazafias üdvözlettel maradok (de nem ki> híve: Gubacs 
Péter sertésvágó/4 Molnár Jenő

A szociálista jelölt első kerületi győzelme után egy budapesti kormánypárti íőkortes rátámad a keménynyakú cívisre: —  Hát gazduram is cserbenhagyott bennünket? Nincs is akkor kigyelmedben egy garas ára polgári önérzet!— Micsoda? — pattant föl a kálomista nagygazda. Én bennem nincs pógári önérzet? Hogy mer ilyet mondani az úr?! Hiszen én szociálistára szavaztam!Kedves Borsszem Jankó!Azt látom a lapokból, hogy vakarják a pesti házakat. Hahaha! Annál jobban fognak viszketni. Tisztelettel egy 
poloska. ------- o ---------A plakátokA főváros rendeletet adott ki, melynek értelmében a házfalakat a plakátrétegekről le kell vakarni, mert a gyönyörű plakátokat teljesen elrutitják a csúnya házfalak. Ez a rendelet azért is fontos volt, ínért a plakátokat a házfalakról levakarni, nagy tömegük miatt teljesen lehetetlen,
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G y ö n g é d  c é lz á s

— Tudod-e, mi a különbség az iszony és a viszony között?— Mi ? Hát egy vé betű !— Dehogy! Az iszony /-vei kezdődik, a viszony pedig iszonnyal végződik.
A W olf és a Fuchs— Állatmese felnőtteknek —A Wolf egyszer künn sétált az erdőben és találkozott a Fuchssal.— Mit csinálsz te erre Wolfenauban, ahol a választó sem jár? — kérdezte a Fuchs.— Szerencséd, hogy öreganyádnak szólitottáJ — mondta nyájasan Wolf. — Hát bizony embert keresek ... Tetőtől talpig embert. . .  Olyat, mint például Budavári. . .  Elvhű, gerinces, báter . . .— Millen szerencséd van pajti, de még millen! — lelkendezett Fuchs, aki Zalapacsáról jött föl Wolfenauba. — No jer, én ismerek egyet, megmutatom! Ha azt meg tudod gyúrni az Egyesült Keresztény Tábor részére, mester a n e v e d ...— Wámazén! — mondta Wolf és kiálltak egy tisztásra, amerre emberek jártak.És 'amint állnak, álldogálnak, arra gyün ám egy ember. Fuchs messziről megismerte, de Wolf sohsem látta még. Ruppert volt.— Fuchs koma, ez az ember? — kérdezte Wolf.— Nem, ez csak lesz ember! —«- felelte Fuchs és tovább vártak.Aztán tovább vártak és nemsokára ismét jött valaki. Fang- ler Béla volt.Fuchs koma. ez az ember? * r— Dehogy is, Wolf testvér, ez csat volt em b er... >i * ' - -sf V-i

Megint vártak, várdogáltak, egyszerre csak ahol jön, ahol jön egy beretvált jenki. . .  Wolfenaui erdőn nem lát olyat senki. . .  Pedlow kapitány volt.— Látod, Wolf testvér, — szólt Fuchs — ez az Ember!Azzal Fuchs el is somfordáit és Wolfot egyedülhagyta azországút közepén. Wolf elébement az embernek és köszöntötte:— Jó estét, kis kapitány!— Mi vagyok én? Kis kap itán y?... Alászolgája!— No né, hogy meg van sértve az aranyos! Majd egy pár rongyos fuszekliért mindjárt ezredesnek szólítom! Nem? Jegyezze meg, hogy valamire való vitéz kapitány bőrkabátban jár és nem fuszekliben, jriskóta helyett pedig kézigránátot hord az oldalzsebében. . .Pedlow nem válaszolt, hanem elsietett. Erre Fuchs is előjött és megkérdezte Wolftól:— Nos, jnegtörted az Embert?— Dehogy törtem, dehogy! Először is borzasztó nagy soviniszta . . .  Azt hiszi, hogy csak az amerikai fuszekliből fakad a jólét és nem a tavaszi bőrkabátból. . .  De ez még nem lenne baj, azonban úgy látszik, kévéséi is engem. . .  gőgös amerikai . . .  Belátom, én csak kicsiny kis erdei őslakó vagyok, de azért nem kell gőgösnek lenni. . .— Igaz, bizisten igaz! — hagyta rá Fuchs.És amikor elváltak, Fuchs ezt gondolta magában:— Egészen szerény kis őslakó ez a W o lf ...  Azt hiszi, nemelég nagy vadállat*... Ezópusz Izidor



6. oldal BORSSZEM JANKÓ 24. számZokdalFangler, Taszler, Huber, Bleyen Szabadabb lett már az ájer. Fangler, Taszler, Bleyer, Huber: Minket már kevesebb bú ver. Bleyer, Taszler, Huber, Fangler: Elsiratni, gyászharang, jer! Bleyer, Fangler, Huber, Taszler: Nem ronttok már több tavaszt el. Zokogjatok fajmagyarok,Kihulltak a záp-agyarok.__________APRÓHIRDETÉS_________
KI VOLNA HAJLANDÓ anyósomat a nyári hónapokban moly ellen megőrizni? Annak szívesen átengedném feleségem nyaralási költségeinek viselését.Budavári gyász-ódája SzoboszlóhozHej, te Hajdúszoboszló, Dicsőséged eloszló,Lettél kurzus-poroszló. Néhány komisz jordánért— Az ön szavazatát visszautasítom. Indok: a szavazás titkos, az ön szavazata Elbuktattad jó Dánért, —pedig az orrára van irva. Büntetésül ódám ért.

Ó vás

Végre kiderült!— Te, most már tudom, mit jelent a Tomcsányi P. Vilmos nevében a nagy P 4— No mit?— Nagy pechet. #
Gömbösnek igaza voltA budapesti választások napján megkérdezték Gömbös Gyulától: \ . ______ ,— No*, hogy áll a kormány?— Megjárja, — volt a válasz.És Gömbös ezúttal az igazat jövendölte. Megjárta a kormány. -------- o--------Amiről megfeledkeztek . . .

Kedves Borsszem Jankó! Megnéztem az ebkiállitáson a íendőrkutyák versenyét, de az a kutyának se kellett. Megfeledkeztek a legérdekesebb kunsztról. Érthetetlen. Nem nyomoztatták ki a dohány-utcai bombásokat. Talán attól féltek, hátha a kutyák még sincsenek jól betanítva é s . . .  jobb azt hinni, hogy a kutya se tudja?. . .  Tisztelettel egy ember, 
aki ki kutyagolt. -------- o--------Nyílt kérdés Tomcsányi P. V.-hoz— Vájjon hányszor kell megbukni Excellenciádnak ahhoz,hogy meg is bukjon? -------- o—-—

Az adóalany sóhaja a kincstár fe lé:
Nincsen annyi tenger csillag az égen, 1
Mint ahányszor zsebembe nyúlsz te nékem.

( V Á K U M  K L IN E R )  

Cégtulajdonos: H O R V A T H  M I K S ASzőnyegek: Gondozása Szőnyegek : Művészies javítása Szőnyegek: Mosása Szőnyegek: Molyirtása Szőnyegek : Pormentesitése

ISI
PffM/ÓliyfiM

Budapest, V., Visegrádi-utca 62
T E L E F O N :  4 7 - 5 7  é s  4 7 — 2 6



24. szám BORSSZEM JANKÓ 7. oldal

A  leégett trupp
(Szabad ég  alatt az Országház-téren)

Bernolák. — Az istenért, honnét vegyek ennyi embernek lakást, amikor magam is hajléktalan lettemBudán— Te, mi van a Kontrával? A Kontra Aladárral?— Fuccs! Kiderült a liberálisokról, hogy — vannak!-------- O---------%Sportbeszámoló„ . . .  a siketnémák válogatott mérkőzésén mind a két csapat jelesen játszott. A biro pedig olyan jól bíráskodott, hogy ellene egy játékos sem szólalt föl. És ami a legritkább eset, a siketnémák kivételesen hallgattak a füttyjelzésekre, nem törődve a siketitő tapssal és néma megadással, szó nélkül tűrték a rúgásokat. Munkatársunk mérkőzés után érthető okokból nem beszélt a bécsi csapattal stb____“

A Borsszem Jankó választási pályázatának
eredményét jövő számunkban tesszük közzé a tíz nyer
tes nevével együtt. -------o-----------Nyilttér *

Rózsi, szivem csücske, e helyen kérlek, ne vedd föl többé azt a blúzt, amiben neked nem, de nekem olyan melegein szokott lenni, ne vedd föl azt a dekoltázst, amely mindent megmutat rajtad, ami szép és csecse. Ne vedd föl, kérlek, legyen néked is belátásod e blúzzal, úgy mint nekem volt eddig, ölel — egy ismeretlen, aki nem akarja magát meg
nevezni,* E rovatban közöltekért a szerző nem vállal feleséget.
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P A R L A M E N T -S Z ÍN P A D

Éljen az Egység!
Nyitány: Képviselők betódulnak. Az Egység csillogó szemekkel a bársonyszékek mögött helyezkedik el. Néhány Wolff kilógó mandátummal csatangol. Gömbös elegánsan dűl hanyatt egy halom atrocitáson és Marengón mereng. Egy ellenzéki táblát tesz melléje: „Ut Waterloo felé.“
Gróf Bethlen-Tiszakossuthdózsagyörgy föláll és beszél:— Tisztelt általam nemzettgyülés! Atyai szívemnek minden melegével (Közbeszólás: Majd befutunk!) köszöntöm önöket és általuk a Nemzetet, mely fényes elégtételt' adott az én pog. . .  izé programomnak. Végre van többség, mely egyazon elvi *alapbn állva lehetővé teszi a produktív... (tg y  

hang: . . .  kiviteli) . . .  munkát. Ez az az egységes program, mely nem tűri az attocitásokat, mely keresztény alapon állva, (Mozgás az egység egyik részén) . . .h m , elitéli a keresztény ! Gótikát és megszünteti a numerus (Mozgás az egység má
nk részén) . . . i z é ,  a zsidók nemzetrontását, mert nem tűrhetjük, hogy e hazában bárki jogai felekezeti okokból- meg- csorbittassanak és zsidó és keresztény és tyén és tyény és ajvé . . .  Nnna!— Liberális politikát hirdetek. . .  Igen. Csak a konzervativizmus mentheti meg az országot. Legyünk hát őszintén demokraták valamennyien és ne hagyjuk veszendőbe menni a kurzns- v ív . . .  (Örüli mozgolódás felváltva; nagy mandátum- 
recsegtet és) . . .  mányait, melyeket minden tekintetben elitélek.— És küzdjűrík az integritásért. . .  a kis ántánt érdekeinek szem előtt tartásával. Meg kell alkotnunk az igazi agrár- államot (kacsintas Kuna P. felé) ...m e r t  igenis támogatni kelL a kereskedelmet. Kell tehát, hogy a nagybirtok legyen hazánk első tényezője. Evvel a programmât megyünk neki a munkának. A fő pedig a törvénytisztelet, mert tűrhetetlen, hogy egyesek büntetlenül garázdálkodhassanak (élénk helyes
lés az egység munkavár ti részén) s ugyanakkor nemzeti hősökként ünnepeljék azokat, akik bizonyos érthető kilengésekből politikai pecsenyét csinálnak maguknak. (Taps az 
egység ébredő-részén.) Ezzel zárom szavaimat, azaz . . .  megnyitom beszédemet. Éljen a fajvédő konzervatív liberális demokrata radikális szociális új keresztény-tyén-tyény Kurzus. Zsidóknak és kitérteknek is szabad a bemenetiKedves Borsszem Jankó!A választások hetében falun jártam. Kint a réten, amint ábráncozva jártain-keltem, egy csigaházat pillantottam meg. Rajta egy odagornbostüzött papírlapon ez állt:

PLAKÁTOK FÖLRAOASZTÁSA SZIGORÚAN TILOS !így tesz egy óvatos háziúr, ha össze van nőve a házával.
P E R Z S A  ^FA JTA  S Z Ő N Y E G E K
JA V ÍT Ó -, M O S Ó - é s  M E G Ó V Ó

SZŐNYEGEK VÉTELE ÉS ELADÁSA

OTTÓ VACUUM  t e l e f o p T  j ó i s f f ^ n V - K .

TáviratváltásSZT AMBULÏNSZKY MINISZTERELNOEKSZOOEIAVigyaazzon kelmed, nem joo ugraalni, laassa, itt inaar raajoeftek .a vaalasztook, hogy a csizma alatt nem fej van, hanem laab. NAOYATAADI SZABOONAOYATAADI SZABOO BUDAPESTBulgaariaaban nincs arisztokrata, küldjön egyet, hogy demokrata lehessek. SZTAMBUL1NSZKY
S S  VIDÁM  A T R O C IT Á S O K

A Gömbös-választás humoraE cím m el m egkezdjük a most leza jlo tt Göm bös-féle nem zetgyűlési választások legízesebb atrocitásainak közlését. Kérjük olvasó inkat, küldjék be a tudom ásukra ju tott vidám  eseteket. A sorozat b efejezése után a legjobb tíz „atrocitás" jutalom ban részesül.A hikacsek. . .  megye székhelyén a nyiltszavazásos választás után találkoznak az alkotmányos aktust intéző urak. Az egyik, a főszolgabíró, mesélni kezd:— Hát tudjátok, az én kerületemben veszettül folyt az ellenzéki agitáció. Nem bírtam velük. Végre is kénytelen voltam kiadni a parancsot, hogy bikacsekkel verjék szét a kormányt abeugoló tömeget.— Meg is buktattad szerencsésen a kormány jelöltjét, — fűzte hozzá egy másik korifeus, aztán így folytatta: Látod, én okosabb voltam. Vettem a bikacseket és két részre osztottam. A bikát a paraszt szavazónak adtam ajándékba, a csekket pedig a zsidónak. De mink aztán győztünk is!-------- o--------A tihanyi visszhangnál
Én. — Melyik az a választási rendszer, amelynek örül a szocialista?
A visszhang. — a lista.
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Bethlen-Macbeth a választáson Banquo * szellemét idézte — és a szocialisták jelentek meg.* Ejtsd íTi, illetve vedd föl : bankó.Hammer úr izén PécsreFölkerestem Hammer J . Izidor urat a Dob-utcában, hogy nyilatkozatra szólítsam föl a pécsi pótválasztás dolgában. Hammer röviden felelt:— Sajnálom, hogy nem léptem föl Pécsett. Bizonyos, hogy akkor Oberhammer Antal és HammerW Imre közül engem választottak volna meg. EzKizeni Hammer J. Izidor Pécsre.— Csak nem vagyok „hammer44, hogy ilyen izenetet továbbítsak, — feleltem és otthagytam a derék Dob-utcait.-------- o---------
Falusi plajbászI. A gazdakörbenEste van. A tyúkok elültek, a gazdák egybegyűltek a Körben. Már kezdik is az egyetlen újságot olvasni. Nagy András uram a fölolvasó. Igen jó a szózatja, no meg a fogalmazványa is, meg tudja magyarázni, mit ir az újság, ha valaki valamiben fönnakad. Különben ez nem is olyan igen csoda, mert nemcsak a kis oskolát végezte el becsülettel, hanem a nagy oskolá- bul is kijárt két osztályt Patakon. Figyeli is az egész frekvencia. Fürtök és fejek nagy egyetértésben tömörülnek. Csupán két ember nem figyeli, mi van az ujságbart: Oláh Mihály

meg Tóth Gergely, ük arról suttognak félrehúzódva, hogy leheme a már kiveszőben levő lucernásukat fölszántani? Mert hát csak tehénerőre vannak berendezve: a lucerna gyökere meg, ha ritka is, de annál erősebb. Ökör kéne oda, aki az ekét húzza.De egyszer csak az olvasó ezt olvassa:„Az ántánt pedig a marhák kiadását még mindig követeli/4Megüti a szó az Oláh koma fülit, odaszól Tóth Gergelynek:— Hallgassuk csak, koma, mit ir az újság; úgy látszik, rúlunk van szó. II. A*mmán igazSzegény ember Lúcon Guba Mihály. A minap egy kis szai- mát kellett kérnie Nagy Gergely uramtól, mert hát kenyerei akart sütni az asszony. Nagy Gergely gazda megszánta a földhözragadt falubélit, megengedte, hogy kössön egy kötélre való szalmát Hanem miután őkelme afféle fakturás ember, szeret kunéroskodni, odaszól a Miskának, mikor cipekedik a szalmával:— No látod, Miska! Arra neked is csak van eszed, hogy szalmát vigyél; de arra mán nincs, hogy a vonat elé feküdj, oszt agyongázoltasd magad.— Ugyan, Gergely bácsi, — válaszol nagykomolyan a Miska — hogy gondol olyat, hiszen azír’ megbüntetnének.
Tavaszi kantáié

Fönt rajzik a sok éteri felles 
S lelkünk tüzes borteli serleg.
Szivünk' űzi, mint pihe szellő,
A vén vágy, e semmirekellő.
Száll a s z í v , piros, pici ballón,
Az éleinek szerelmet vallón.
Oh én is mily messzire szállnék.
De ballasztom a bú, suta árnyék.
Oh szállnék, mint lángoló felhő 
A Fény elé, hajnal ha feljő.
Hol várnak az éáeni részek 
S hol a lét örök ihlete részeg!
Hogy zengnék, mint áémoni hárfa.m 
De hiába sikoltok én árva.
A lábam csak rút rögbe torpan,
S elnyúlok előtted a porban — -j
Szent Tavasz és sarúim oldom. 
Mert csak a bánat s alázat a z soi dóm.

Donászy Kálmán

.E lid

Lágy és selymes lesz kaja,iiiuiiiiiiiiiiiíiiiiu:iiiiuiiiiiiim
Ka fejét rendszeresen

a Sh  a m p o o n "
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Zongora mellettSzórakozott úr, aki véletlenül rálép a zongora mellett ülő házikisasszony lábára, zavartan dadogja:— Oh, bocsánat, azt gondoltam, a zongora lába.
Debrecenbe kéne menniminden hangos reakciósnak, hogy a közvéleményt alaposan megismerje

ífj. G o m b á r  C D ib á ly— Friss sorozat —A központi járásbiróság irattárában, ahol egy sarokban a szolga lakása előtt iratok és kiselejtezett corpus juris-kötetek íeküsznek, kényelmesen elhelyezkedik egy kakas és nagyban kukorékol. Arra megyek egy kollégával és megjegyzem:— Látja, ez az ébredő legalább törvényes alapon áll!•Egy fiskális, aki rendőrségi szaklapot készül kiadni, azt kérdi tőlem, miről írja az első bevezető cikket?— írja meg a saját életrajzát, — feleltem.— Hombár úr, nem lép föl képviselőjelöltnek? — kérdi tőlem egy régi kliensünk.— Nem, — mondtam neki —, nekem, ha bukni kell, elég tág tér nyilik az ügyvédi vizsgán.Egy állandó alperes kliensünk, aki ellen hetenként két- három végrehajtást vezetnek, azt kérdezi:— Mit gondol, mit1 csinálnék, ha a végrehajtót eljárás közben megütné a guta?— Mit/? — kíváncsiskodtam.— Folytatólagos végrehajtást kérnék, hogy a többieket ismegüsse! *
François 7

Crêmant Rosé
pezsgő

—  E z ü s t  e v ő k é s z le te k  — a
kazettában, 12 sze- P 7 | aa| C i  ó n t p l r h o n  n a g y  vá-  
mélyes, k o m p le t t ,  C Z U S I  e r i e K D e i l  laszt ikban

ARANY EZÜST- BRILLIÁWSBEVALTAS
S Z IG E T I NÁNDO R É S  FIA
Bu dap e st, IV., M ú z e u m  k ö rú t  17. —  Alapittatott 1867

Becsületsértési pörben egy idősebb hölggyel áll szemben a védencem. Az általános kérdéseknél elhangzik az obiigát mondat:— Volt már büntetve?— Voltam.— Miért? — kérdezi a biró.— Tavaly, karácsonykor, egy társaságban „haragszom rád44-ot játszottunk és ezt a hölgyet kellett megcsókolnom.
®®  SZ ER K ESZT Ő I Ü ZEN ET EK

Kéziratokat és rajzokat nem küld vissza a szerkesztőség.
A Borsszem Jankó jelen számát kedden, junius 6-án zár

tuk le. — H. P. Olyan régi a böngészet, hogy ma már nincs hatása. — F. Gy. Más változatban többször megjelent. — II.
J. Operettbe való versike. — U. K. Ha súlyt helyez rá, hogy kéziratait elolvassuk, másoltassa le valakivel, mert így rébu- szokat kell fejtegetnünk. A küldeményben, már amennyire ki- ókumlálhattuk, akadt néhány ötlet. — Anonymus. Nagyon, nagyon primitiv strófák. — H. M. Sajnos, csupa vérszegény história. Csak egyetlenegy apróság akadt a tömkelegben. Némi önkritikával dolgozzék. — P. V. (Kaposvár.) Túlismert a rébusz. — M. Legőszintébb a „Kérdés44 című; kár, hogy pongyola a technikája. A többi nem túlságosan egyéni, sőt egy kissé a sablon határát súrolja. Egyébként örülünk, hogy örömet szerezhettünk. — P. K. (Sárvár.) Elmés. — Sz. Zs. Rászavazunk; a pótválasztási harcban derekasan megállta helyét a koma. — Kecskemét. Hogy ki volt Kecskeméthy Győző, azt tudjuk. Hogy kit értenek most Kecskeméti Győző alatt? Talán azt, aki győzött Kecskeméten? Az istenért, hogyan jut eszébe egy szuszra említeni Kecskeméthy Győzőt' a győző kecskemétivel! — Lt. A londoni Graphic május 27-iki számának címlapján a mi zseniális Major Henrikünknek nagyszerű Rudyard Kipling-karrikaturája látható. Fölülmulhatatlan remeke a torzrajznak. Ugyanakkor megelégedéssel állapítottuk meg, hogy a Graphic helyrehozna múltkori botlását; t. i. jugoszláv művésznek mondotta Majort, aki nyilván tiltakozott az „átkeresztelés44 ellen, mert most föltűnő helyen rrja meg róla, hogy magyar. — 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

Czőnyegek megóvása,
V  tisztítása és m űvészi javítása, vétele és eladása

Vogel Testvérek és K lein

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

v é r -  ée nem i bete* 
gek ré s z é re .

bőst Saliamliái!
Rendelés egész nap. 

R é k ó c z i -ú t  32, I. em . I, a R ó k u s -k ó rh á z z a l  sze m b e n .

n i s i
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A megfejtők között tizenkét jutalmat sorsolunk ki. Egy rejtvény megfejtése is elég a sorsolásban való részvételhez. Jutalmaink a következők:i. egy doboz Floris-esokólddéboubon,

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

3. egy Sphinx-„B l-OZON E"-készlet (egy üveg szájvíz, egy doboz kettős francia fogpor. egy tégely fogpaszta),E három jutalom kisorsolásában csakis azok vehetnek részt, akik a Borsszem Jankóra egész évre űzettek elő.4. egy kis üveg ‘5—6. hat-hat doboz (sárga és fekete)
..G LA D Y S" luxus-cipőkrém.7- egy nagy üveg Z.oZó kölni víz.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), !-• egy nagy palack RAPID O L" folyékony fémtisztitó 
szer.A 4—12. jutalom kisorsolásában a „Borsszem Jankó4* félévi és negyedévi előfizetői vesznek részt.A Borsszem Jankó 2X.36. (23.) számában közölt képrejiVé- nyek megfejtése:I. Anyaszív II. Nyájas olvasóA múlt heti számunkban megjelent talányok helyes megfejtését 112-en küldték be. Nyertesek: 1. Dr. Wilheim Lajos 

(Budapest. IV.. Bécsi-utca 4), akinek egy doboz Floris-csoko- ládébonbont: 2. I)r. Mandl Dezső (Budapest. VI., Délibáb-utca 30), akinek 10 üveg Polgári Serfőzdéi sört; 3. Müller István 
(Budapest. VII., Damjanich-utca 36). akinek egy Spüinx- „BI-OZONE“ -készletet: 4. Harsányi Béla (Balmazújváros), akinek egy kis üveg Hungária Casino habzóbort: 5. Fiilöp Aladár (Budapest, V., Fáik Miksa-utca 3), akinek három- három doboz (sárga és fekete) „GLADYS** luxus-cipőkrémet: 6. Kereskedők Társulata (Körmend), amelynek három- három doboz (sárga és fekete) „GLADYS** luxus-cipőkrémet: 7. Hayek Antónia (Budapest, IX., Üllői-űt 107). akinek egy nagy üveg ZoZó kölni vizet; 8. Reiss Irén (Budapest. V.. Visegrádi-utca 48). akinek két darab P. Márkus Emilia-szap- pant; 9. Kovács József (Budapest. V L  Szondy-utca 11. II.), akinek egy üveg „Óceán*4 jam, befőtt vagy egy doboz cukrozott gyümölcsöt: 10. Herzog Vilma (Kaposvár), akinek egy kilo Szent István-malátakávét; 11. Gutenberg Olga (Budapest, \ II., Peverdy-utca 34), akinek két pár Berson-gumisarkot: T2. 
Nagyecsedi Olvasókör (Nagyecsed). amelynek egy nagy palack ..RAPIDOL44 folyékony fémtisztitó szert küld a kiadóhivatal. KÖZGAZDASÁGA M egyar Országos Központi nára való fölemelését és az e célból T ak arék pénztár részvényesei május kibocsátott 20,000 darab új részvényá ré n  rendkívüli közgy űlést tartottak, nek legalább 2200 koronás árfolyamon amely elhatározta a társulat alaptőkéjé- szabadkézből való értékesítésére fölnek bO millió koronáról 72 millió koro- hatalmazást adott az igazgatóságnak.

Saját g yá rtá s ú

férfi-fehérnem űek
nyakkendők, úri divatáruk

NYAKKENDŐHÁZ
IV., K ígyó -u tca  5 (K lo tild -p a lo ta ).

N yakkendők nagyban is .

m  mmmm bőr- és nemi betegségek teljes gyógyításáraVER .Tffiï Dr- MITZGER t S
■  B U DAPEST, Vili., JÓ ZSEF.K O R ÚT 3. SZÁM .

KABATA CSOKOLÁDÉ VAIÓDI• ts •
FINOM

S te lla *
sütőpor, GUSTO-vanilincukora legjobb. K a p h ató  m in d e n ü tt! Gyár: Budapest, Rottenbiller-u. 46.

MEGNYÍLT
ANGOLPARK



12. oldal BORSSZEM JANKÓ 24. szám

— Nézd csak, ezt a szobrot a Lengyelnéről mintázta a mester.— Na, képzelem mit fog mondani a férje, ha meglátja így meztelenül !— Hogy mit mond ? Búsulni fog a Lengyel a felesége hóna állapotján.
Családi,
iskolai,
színházi mozit akar?

forduljon

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

Szőnyegeket
^  TilO III T I W I I  « ó a y a ^ iP ^ jU J Uzinólalo^o, M M

sokat U, 
árakoa 

•••rél

Briliánsokat,
Székely Emil ékszerüzlete,
Címre tessék figyelni. Te le fo n : József 105-35.

H BORSSZEM MÊ
híres régi évfolyamai 
megrendelhetők a kiadó- 
hivatalban és a Kultúra 
könyvkereskedésében, 
Budapest, VI., Teréz- 

körut 5. szám.
Az 1916. évf. 120 korona

.  1917. .  120 .

.  1918. .  120

.  1919. .  120 ,

.  1920. .  120 .

Királyi 
udvari

Rákóczi-út 60, saját palotájánál].
' Az összes hangszerek legfinomabb minőség
ben. Mesterhegedük legnagyobb választékban. 

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

gyí?“ er Zongora-, cimbalom- 
és harmonium-terem, 
Etofon-szalon. S ï t i *
hanglemez-repertoárja. Az összes létező 
Mondain-táncok gramofonlemezen, lirltt.A Pesti Lloyd-társulat nyomdája, Budapest, V., Mária Valéria-utca 12. (Nyomdaigazgató MÁRKUS PÁL.)




