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Az új nemzetgyűlésVan már gyűlése nemzetünknek. Szép tábor, bár kissé vegyes;A görbe padsorokban ülnek Együtt kegyetlen és kegyes.Egymás mellett hívő, hitetlen,Nagy keselyük s kis verebek S a csöndes tócsa fölött Bethlen, Mint Gömbös úr lelke lebeg.Van már gyűlése nemzetünknek,— Soha képet ily meghatót! —Mit minden égtájról beküldtek,Mint otthon nem használhatót. -,Itt a jámborok, itt a bőszek,Mennyi nagy ész s öblös garat!S itt-ott pár pór, mint árva-tőzeg,Mely a nagy hóból kimaradt.Van már gyűlése nemzetünknek Válogatott kis csokor, ó!Középett, élvéül szemünknek,Szép bazsarózsa: Sokoró.Van vadvirág benn, — de milyen vad! —S üvegházi kényes virág S mind egy közös pohárban hervad: Szagolhatja a nagyvilág!Van már gyűlése nemzetünknek...Szemünk ragyog, keblünk dagad, Sebesebben dobban szívünk meg.Szánkon hálafohász fakad.Megpendül a poéta kobza S boldog, mámoros dalba kezd:Áldott legyen, ki összehozta,Sőt összevisszahozta ezt.Van már gyűlése nemzetünknek,Mit bánjuk már azt, ami nincs!Az Ínség napjai letűntek;Mit itt nyertünk, valódi kincs.A nyomor immár nem nyomasztó És végképp helyreáll a rend:Kéjt fakasztó és bút lohasztó Panacea a parlament.Van már gyűlése nemzetünknek.Köszöntöm szívből, igazán.Egy régtől érzett hiány szűnt meg,Köitőnek ez kész vigasz ám.Most már zendülhet víg poéma,Szúrhat az éles szatíra:Fennyen ragyog a fényes témaMúzsák tréfás magzatira. lázigEgy kis növénytan— No. rnit szólsz hozzá, itt az új kormány: egyiket átültették a másik helyébe, a másikat az egyik helyébe.— Én csak azt mondom, barátom, nehezen lehet az olyan 
gyümölcskéket átültetéssel nemesíteni, amelyeknek a fái 
gyökértelenek.

nemzetgyűlési képviselő levele Borsszem JankónakTekiinetös szörkesztö úr! A múlt iiétön nem gvősztem a sok garatulatsziót fogadni hazaífias tisztellőimtül, akik nagyon örülnek, hogy a belém bejezői* bizalom megválasztásomnál fogva továbra is benem marad, oszt még 5 évig benem lösz.A múlt hétön nagy pakolásba mönvünk el, mert az éecuka mán fölcihelődök Pestre, hogy kivegyem méltó részöm a hazamöntésbül. A Sári feleségöm nagyon odáig vagyon, amér mögint aba a gyehena Pestbe mögyök, ahun még az erkőcsös lábul is cafaládét készítenek. De mögvigasztaltam hogy ne félcsön, mer iszen neköni csak töb eszöm van mint egy lúnak. az erkőcsöni mög mán töb mint egy éve tejesen kifogástalan, amit ugyan ű tapasztalhatot legjobaiLA mútkori vállasztás után még csak a tarisznyámba vitem föl Pestre az apró cseprő dogokat, de most mán a katona- kufferomba pakoltam, meri ha az embör igényöségc mögnől, mán nem lőhet hummi szőrtarisznyába belepakolni. Most mán a kufferba törettem él tiszta ingöt is, hogy legaláb mindöli két hétbe tisztát válthassak, mer hogy szeretőm a tisztaságot, mög oszt Vöbrendbéli tiszta gátját is, mer soha se lehessen tudni, hogy a magam fajta ekszpóniált embörnek mikor lösz rá szüksége. A mérges pujka feleségöm nem akart szapant adni. mert aszonta úgy is hiába mosakodok. merhogy Pest feketére fest, de még is eltöi'e, mert mögigértem, hogy egészbe hozom visza. Kapcát nem viszek mert így nyáron jóban szeretők rneztéláb járni a csizmába. Sári feleségöm még zsebkendőt is akart bépakolni de mire rá került a sor mind tele rítta, oszt így nem viszök, de nem is köl. mert neköm az a mögálapodot véleményöm. hogy amit a természet szül, az csak had mönyön szabadon visza a természetbe.•Mán elvégesztem a bucsuszkodást a hozámtartozóimml, a feleségömtül kezdve az összes álatjaimtul elbucsusztam. Nagyon mögvótam hatva én is, de az álattyaim is amér utójára így leereszköttem hozájuk. Nagyon szép vót, míg a Sári feleségömre nem került a sor, de ű oszt mökhatotcságába úgy mögdögönyöszte a hasam, hogy mán magam is kijöveni a béketürésbül oszt fölkijátottam a nagy tudóssal hogy: ö  be kár hogy ijen nagy álatkertye van a zistennek!A gyors vonatai akartam utazni, de hogy ijen törékönyek a sínek, oszt mán a gyors is lesiklik az igenyös útrul, inkáb tehörvonatal utazok, mert az biztosab mög kényelmes is. Mert ha befekszek egy marha kupé fenekire. ojan jól érzőm magam mintha csak az én számomra csinálták vóna a kupét. Igaz ugyan hogy it könyen öszetévcszthetnek a marhákkal, r.a de én nem bőgök, oszt' ebül is mögtudhattyák, hogy nem vagyok ojan marha, mint a töbi.Mejhöz hasonló jókat kéváuva tisztöltetöm a Borsszem Jankó egész csalárgyát.Kelt mint fönt Kiskutyabagozányba.Tisztöletel Kisgaz Daniországos nemzetgyüllési képvisellőTalálós kérdésHa valamely városban húsz zsidó közül egyet agyonavro- citálnak. hány zsidó marad a városban?
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Tomcsányi P. V. és Justifia, a világtalan
Kedves Borsszem Jankó! Van egy régi, mulatságos, de szalon- és nyomdaképtelen anekdota, amely a vak leányról szól, aki férjhez ment. . .  Aki ismeri, annak talán elég, ha a csattanóját Írom ide (még pedig a zamat kedvéért németül): .,Nidit betrügen armes blindes Màdchen.44Mit gondol, kérem, nem azért csapta el a világtalan Justitia kisasszony Tomcsányi F. Vilmost, mert — megcsaltnak érezte magát? Még pedig nem is naivitásból hitte becsapottnak masát, mint az adomabcli vak menyasszony,' hanem — érett tapasztalatok alapján . . .  Tisztelettel egy szakértő.

Gömbös emlékkönyvébe
Te mész jobbra, édes babám, én meg megyek balra.
Azért ne félj, rád hallgatok, ha senki se hallja.-------- o--------  Bethlen s. k.Van benne valami— Papa, én tudom, hogy miért esik most egyszerre olyan nagyon az eső.— No, fiam, hát miért?— Mert a politikusok ordítani kezdtek. . .



4. oldal BORSSZEM JANKÓ 26. szám

Aki tisztán akar látniJaijajjaj, drága szerkesztő úr, most már aztán kezdek Igazán megbolondulni. Pedig már azt hittem, hogy a választások alatt sikerült megmásznom a téboly Mont-Blancját. Tudniillik szószerint bevági'am a keresztény-keresztyén egyesült kisgazda-, földmíves-, iparos-, hivatalnok- és polgári dísztemetkezési párt. meg a független nem egyesült 48—67-es kossuthista nemzeti kisgazda-, földmíves-, napszámos-, kereskedő- és belülről kifelé támogató önálló hadastyán-párt nevét. Tévedtem. Most jött a java.Tudja, kérem, hogy az egységes kormánypártnak hány szárnya, hány karja, hány lába, veséje, lépe van? Hát elsősorban is van négy szárnya, hogy aszongya: jobb szélső szárny (ez a Gömbös), bal szélső szárny (ez a Kálíay Tamás), jobbszárny (szélső nélkül, ez a Gaál (iaszton), balszárny (szélső nélkül, ez a Nagyatádi Szabó). Ebből következik, hogy van baljobb és jobb-bal szárnya is, t. i. azok, akik liberálisok ugyan, de a veséjük a reakciósok felé húz, illetve azok, akik reakciósok ugyan, de a szimatjuk a liberálisok felé húz. A liberális-reakciósok feje — azt mondják — Klebelsberg, a reakciós-liberálisok feje, illetve lába, akarom mondani: csizmája Mayer János.Van egy matematikus barátom (az iskolában mindig jól felelt, csak három év óta felelőtlen elem), ennek segítségével kiszámítottam, mi történik akkor, ha a szélső balszárny erősebb, mint a szélső jobbszárny. Tegyük föl, hogy Bethlen, aki magasba törő szellem, repülni akar. No és a balszárnya az erősebb. Hát akkor mi lesz? Hogyan fog röpülni? Erre azt felelte barátom: bízd csak azt Gömbösre, hogyan fog Bethlen repülni. Ön is clyan dodonainak tartja ezt a kijelentést, mint én? De tegyük föl, hogy a jobbszárnya lesz az erősebb. Ez esetben hogyan repül Bethlen? Tévedés, — felelte barátom — ez esetben nem Bethlen, hanem a liberálizmus fog repülni.Van azután egy katonabarátom, aki békeidőben az úgynevezett zártgyakorlatoknak volt a mestere. 1920-ban is élénken gyakorolta magát a lezárásokban. Miután elmondtam neki, hogyan van összeállítva Bethlen csapata, ezt mondta:— Ugye, te is voltál pár hétig katona, hát emlékezni fogsz, hogy ha egy csapattestnek kanyarodni kell, a szélső jobb- szárnyon álló teszi a legapróbb lépéseket, szinte helyben topog s minél távolabb áll tőle valaki, annál gyorsabb ütemben és nagyobb léptekkel kell haladnia, a bal szélső szárnyon lévőknek pedig valósággal szaladniok kell. Na. most, képzeld el, itt* a csapat, a jobb szélső szárnyon áll Gömbös és kanyarodni kell. Gömbös ott topogat egyhelyben kényelmesen, Kállay Tamásnak meg rohanni muszáj a szélső bal- szárnyon. Ha a csapat ötször csinálja ezt a gyakorlatot, — már pedig a politikusok éppen elég gyakran kanyarodnak el

a programjuktól — a szélső balszárny összeesik a fáradságtól.— Szamár vagy! — mondtam bizalmasan — hiszen úgyis lehet kanyarodni egy csapatnak, hogy a bal szélső topog egy helyben és a jobb szélső lendül ki. Mi történik ebben az esetben?— Ebben az esetben Gömbös és társai elvégzik azokat a szabályos „kilengéseket44, amelyek eddig is annyi dicsőséget szereztek nekik.Ezek a szakszerű magyarázatok azonban nem elégítettek ki a kíváncsiságomat. Engem Bethlen, ez a modern Jobbalfour, izgatott és fölkerestem személyesen.— Excellenciád, — mondtam neki — ha nem akarja eggyel szaporítani az amúgy is túlzsúfolt állami elmegyógyintézetek lakóinak számát, árulja el nekem: hogyan fog kormányozni? szélsőbalra vagy szélsőjobbra? balra vagy jobbra? baljobbra vagy jobb-balra?Jó kedvében találhattam Bethlent. így felelt:— Sohasem voltam híve a szélsőbaloldali kilengéseknek, tehát inkább szélsőjobbra megyek, mint balra, illetve még precízebben : inkább jobbra megyek, mint szélsőbalra. Teljes bizalmát bírom úgy a szélsőjobb, mint a szélsőbal szárnynak, vagyis az a liberális vagyok, aki a fajvédelem nemes gondolatától van áthatva, azaz még helyesebben: az a konzervatív keresztény-keresztyén vagyok, aki a szabadelvűségben látom az ország üdvét. Nálam szélsőjobb kisgazda és szélsőbal bankár egyaránt megértő lélekre talál, mert amilyen jó kisgazda voltam mindig életemben, épp úgy megfenyegettek gyerekkoromban, ha a bankok nemzetgazdasági fontosságát tagadni akartain. Liberális merkantil szellem és ébredő középosztály, osztálytudatos kisgazdatársadalom és numerus clausus egyrészt, másrészt pedig a tehetségnek szabad versenye, a felekezeti és osztály-ellentétek lerombolása jelzi szélsőjobbal kezdett, szélsőballal folytatott, mérsékelt, arany középúton haladó utamat.— Csak még egy kérdést, kegyelmes uram — szóltam kábult fejjel.— Parancsoljon! — mondta udvariasan.— Melyik lábával szokott fölkelni?— A jobbal!""— Miért nem a ballal?— Mert ha azt mondom: jobbal, — ez mindakét szárnyat kielégíti. Jobbal: ez az én politikám. Ebben benne van a jobb is, a bal is.. . .  Ide jutottam el tanulmányaim során. N e . . . .  ne bántson, k é re m ... H e ty e ty e ... prütyütyü. . .  Hagyjanak békén! Nem megyek, ellentállok . . .  Én csak jót akartam. . .  Jobb, bal, jobb, bal . . .  Mit? Hogy b eviszn ek?... Hát én vagyok a miniszter- elnök? . . .Az eredeti levelet látta: Molnár Jenő
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A maharadzsa felesége— Indiai románc — 
őshazája a csodáknak.
A divatos misztikumnak.
Melyről annyi mozidarab 
Mesél a jó publikumnak:
Olyan hir száll most e főidről.
O ly  páratlan meglepetés.
Mely bizony még indiai 
Mesének is — kissé mesés! . . .
Félelmetes, rettenetes 
Maharadzsa őfelsége,
Volt vagy hat száz elefántja 
És vagy hatszáz felesége.
Mind a hatszáz elefántja 
Kitünően kitanitva.
Csak a legszebb felesége,
Az nem volt jól idomítva.
Ganges-parti szép virágszál.— Galamb csípje meg a máját! — 
Nem volt képes elviselni 
Indiának hő kiimáját.
És ott hagyott csapot, papot. 
Fejedelmi fényes partit: 
llïa  dzsungel, meg sem állott 
A francia tengerpartig. . .
így szól a hir — de mit szólt a 
Maharadzsa őfelsége?
Kárpótolta öt a többi s
Elefántja, felesége?
Végképp búcsút mondott biz ö 
A királyi pagodának 

:S kapta magát, utánna ment 
Szökevény szép asszonyának. . .
Oh te derék maharadzsa.
Azaz inkább marharadzsa.
Mért nem tettél közzé inkább 
Apróhirdetést a lapba’:
Kerestetik egy szép kis lány 
Királynőnek — Indiába.
Akadt volna ezer. ki 'a 
Forró kiimát ott kiállja.
Szegény, öreg maharadzsa,
Kihullt minden hajaszála,
Nemhogy forró. — hanem inkább 
Hűvös már a kiima nála. . .
Ezt a kiimát nem állja ki— Egyetlenegy felesége.
És maholnap — ez lesz a baj! —
Jámbor elefántjaival
Maga marad ő fe lsé g e ... Flott

Kállay Tamás. — Mit akarsz te itt a seprővel? Tisztogatni úgy se tudsz, csak még nagyobb port vernél föl a Házban, mint eddig.Kedves Borsszem Jankó!Megnyugvással olvasom, hogy mindenféle utcai árulást fényképes igazolványhoz és iparengedélyhez körnek. Hála -érte. Legalább végre megszüntetik iparszerű működésüket azok az utcai pofozkodást rendező hazaárulók, akik még nemrég másoktól kértek igazolványt. Tisztelettel egy ember, aki
vel találkoztak. ---------®— —NyilatkozatAz a hír, mintha én azért tűznék ki szegfűt tavasszal, mert agrárszocialista lennék, aljas rágalom. Én nem vagyok azonos a Drózdy betiltbtt lapjával. Magyar ugar--------o---------Állatvásáron— Jó állása van ennek a szamárnak.— Ugyan melyik szamárnak nincs jó állása?

Kedves Borsszem Jankó!Sokan csodálkoznak azon, hogy Bethlenék végre kicsit balkéz irányában orientálódnak. Pedig régen tudom én már, hogy nálunk a balkéz mutatja egy idő óta az irányt. Vagy nem? Tisztelettel egy falusi.-------- o--------Mit mond Marezali?
Tomcsányi P. V. büszkén jelentette ki, hogy mindazéjí, amit mint igazságügyminiszter csinált, a történelem előtt vállalja a felelősséget. Marezali Henrik történelemtudósunk, akihez illetékes véleményért fordultunk ez ügyben, csak ennyit mondott:— Itt valami tévedés lehet a dologban. A történelem ugyanis, amelyre Tomcsányi hivatkozik, nem tud semmit Tomcsányiról.
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Paprikajancsik színháza Boldogok
Ha este magamban ülök.
Sok mindennel kibékülök 
S a csöndet figyelem.
Csak az fáj nékem oly nagyon. 
Hogy úgy elmúlik egy napon 
A legszebb szerelem . . .
Hogy elmegy, mint a pillanat.
A szívben nyoma sem marad —
Oh Istenem, be kár!
Hogy szárnyával arcul legyint 
S röptében vissza sem tekint, 
Akárcsak a madár. . .
Pedig az élet megfizet:
Egy s z í v  nem kap, csak egy szivet, 
Egy élet, egy halál. . .
A második oly messze van,
Ki arra vár, az veszve van,
Mert rája nem ta lá l...
Oh emberek, vigyázzatok.
Szivekkel ne cicázzatok.
A s z í v  komoly dolog.
Kik meghalnak egy délután. 
Mingyárt az első csók után.
Azok a boldogok . . .  Som lyó Zoltán  ?

Örömhír
Jön a dádé, fut a rajkó:
Hegyeshalmy után Walkó.
Megszűnik a handabanda:
Most szebben szóland a banda.----------- o-----------A t  Ház folyosójárólEgy fültanu jegyezte föl a Nemzetgyűlés első napjának legderúsebb epizódját, mely a baloldali folyosón játszódott le.Kedélyesen beszélgettek Ugrón Gábor és Sándor Pál, akik közös listán, egymás mellett hódították meg Budapest két mandátumát Ugratják egymást, hogy melyiküknek van több érdeme a fényes diadalban.Ugyan, Gábor! — mondja nevetve Sándor Pál. — Hiszen te olyan fagyosan hideg természetű vagy, hogy melletted még júliusban is bundát kell húznia az embernek.— Melletted meg, Pali, — vág vissza Ugrón — még decemberben is lekivánkozik az emberről a bunda, olyan mennykő tüzes legény vagy. -------- o--------

Ravaszy Elemér
egységespárti képviselő nyilatkozikFölkerestem Ravaszyt, hogy gratuláljak a mandátumához.— Köszönöm, — felelte ő üdvözlésemre — bizony nehéz dolog is volt az a választás, hisz tudja, hogy tizenhatan voltunk egységespárti jelöltek az én kerületemben, node most a pótválasztások után révbe értem és így egész erőmből belülről támogathatom a kormányt.— Tehát nem kívülről tetszik a korrnányt támogatni? — vetettem föl a kérdést.— Jó, hogy szóba hozta a támogatás mikéntjét errői akarok éppen nyilatkozni — mondta ravaszul fölvillanó szemekkel Ravaszy. mert a kívülről és belülről való támogatással úgy sincsenek tisztában az emberek, például ön tudja, hogy kik támogatják kívülről a kormányt?— Hogyne, — feleltem sietve — az egész liberálisok és az egész antiszemiták, a félliberálisok és a félantiszemiták...— Látja, maga sincs tisztában a dologgal. Hát a szociális- ták? Hát Vázsonyiék, hát Friedrichék, hát Rassayék?— Csak nem tetszik gondolni, hogy' ezek is a kormányt támasztgatják? — kérdeztem megriadva.— De mennyire! — nyugtatott meg Ravaszy. — Nézze csak, a szociálisták direkt szívességet tettek, hogy hagyták magukat megválasztani, most a külföld legalább elhiszi, hogy rences parlamentünk van. A szocialisták tehát valóban kividről támogatják a mi kormányunkat.

— No és Vázsonyiék, Friedrichék, Rassayék?— Hát ezeket is a kormányt támogatókhoz lehet számítani, mert ellenzék nélkül nincs igazi parlament, ezek tehát abban támogatják a kormányt, hogy parlamentárizmus legyen.— Jó, jó, már kezdem összezavarni, akarom mondani összetámogatni a dolgokat, de arról tessék talán fölvilágosítani, hogy a liberálisok és az antiszemiták milyen módon támogatnak kívülről?— Ez nagyon egyszerű. A kormány főképpen liberális, így természetesen, ha reakciós dolog kerül szőnyegre, akkor az antiszemiták támogatják, ha meg liberáiis ügyről van szó, akkor a liberálisok támasztják alá.— Szóval a munkamegosztás elve érvényesül.— Munka? — szólt Ravaszy és idegenkedve nézeti' rám. — Ezt kár volt emlitenie. Én politikáról beszéltem. A kettő nem azonos. Az ember csak addig dolgozik, amíg megválasztják. Azután a választói dolgoznak érte. Jónapot!
------------ O----------- r-

Jómadarak alkonya
Nem lebeghet daru már itt.
Héjják népe válik gyérré,
Mivel igazságügy érré 
Nevezték ki Daruváryt.— o-----

Fohász
Jö jj Rakovszky Iván,
Téged magyar kíván.
Bús éjféli órán 
Bevert fejjel ríván.

Aggodalom
Vass páter, a kis élelmes,
Népjólétben közélelmez:
Csak az ne legyen az ebéd,
Hogy a fene eszik fenét!

E z iis t  e v ő k é s z le ie k »
X^ÎÔ-nîp.VA: ezü st é rtékben  Patáikban 
ARANY EZÜST-. B R ILL IA N SB E V A LT A S

S Z IG E T I NÁNDOR É S  F IA
B u dap e st,  IV., M ú z e u m -k ö ru t  17. —  Alapittatott 1867

— Vájjon hol hordják a jánoshalmiak a Marschall- 
botot?!
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V izsgán

—1* Ide figyelj, kislányom. Ha arccal észak felé fordulsz, balról nyugat van, jobbról kelet van. Mi van akkor hátul ?— Hátul ? . . .  Jaj, hátul folt van a szoknyámon. Mondta is otthon a mama, hogy a tisztelendő űr meg fogja látni.
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26. szám

A vezér és az ő segédtisztje

Vázsonyi és a Bródy-ersatz

c Renaissance-SzinházHétfőn: Morfium Kedden: Hasis Szerdán: Aszpirin Csütörtökön: Purgó Pénteken: Kodein Szombaton: Érvágás Vasárnap: Boncolás-------~o--------Ellesett párbeszédIstván gazda kissé dagadt képpel tart hazafelé a pártértekezletről. Útközben találkozik \  sógorával, aki megszólítja:— Vót-e nagy vitatkozás?— Nem mértem.— Vót-e jó szónok? — tudakozódik tovább a sógor.— Nem kóstótam.— Oszt sokan vótak-e?— Nem óvastam.— Hát osztán hány pofont kapott kend, sógor?— Nem számói*am.
*  Ének az kurutz Tarpáról

Hallottátok túrit az^neves Tarodnak,
Hol kemény kurutzok ős tábort tártának;
Ama nevezetes vitézi fajtának,
Kik l abont z úr előtt térdet nem haj tártak?
Ditső Fejedelmünk, Rákótzinak népe.
Kik elsőbb járultak színének elébe,
Mikoron érkezék Munkáts közelébe 
S Ion neki mindenik holtig hű tseléde.
S eőssy virtusait későbbet sem hadta.
Hartzolt mindég kurutz zászlóknak alatta; 
Hűségben a többit fejjel meghaladta 0 
S ki ellene állott, bizony meghalatta.
Szent veit itt a szándék, erős az akarat.
Az tárpái talpas megállta a sarat;
Zászlajukra Írták, mint igaz jelszavat.
Hogy Tarpa kurutz volt, Tarpa kurutz marad!
imhogy aranylántztzal jőve labontz báró.
Nyakas tarpaiak kódolását váró.
Lön eő szerentséje igen tsehúi járó. 
Lepottyanván szépen az uborkaf ár ó*.
Nagy Ernő kapitány zászlaja megtépett.
Maga köré mégis gyűjti az hű népet.
Bár farkasles várta, azhol egyet lépett.
Tarpa mégis kitart. Tarpa meg nem téved.
Jöhetnek már kérve, jöhetnek ígérve.
Nem győz itt labontznak sem pénze, sem érve, 
Régi lobogóját el nem hagyja élve.
Nem hajlik a szive, nem hajlik a térde.
Léppel fogsz verebet, ám nem sasmadarat.
Az kényes gyomornak Tarpa kemény falat.
Rajtuk az erőszak diadalt nem arat.
Mert Tarpa kurutz volt, Tarpa kurutz marad!

Thomas Litteratus de Jazow

Isten veled, búcsúzni fá j...
„Ha elmenti I, ne jöjj vissza . .  .*Amilyen volt a működésük, olyan volt a búcsú is. Megható és gyászos. A tisztviselők zokogtak, az elhagyott miniszteri autók adómentes állami benzint könnyeztek. A hivatalos búcsú után kiki elköszönt a resszortjától.Hegyeshalmy elérzékenyülten vett búcsút a magyar kereskedelemtől és a magyar ipartól. Az ország valamennyi keres

kedője és iparosa zokogott a búcsúzásnál. Egyesek azon csodálkoztak, hogy az árúmintavásár csarnokai nem dőltek le arra a hírre, hogy az ipar lelkes támogatója, aki amel’ett még a kereskedelemnek se ellensége — nincs többé. A kereskedők elhatározták, hogy gyászuk jeléül naponként öt telefon- beszélgetést folytatnak le a telefonjaikon, hogy a volt miniszterre annál intenzivebben visszaemlékezzenek. Amint a zsidók húsvétkor keserű gyökereket rágnak, hogy eszükbe jusson a negyvenéves száműzetés, úgy fognak a kereskedők a telefonra és a vasúti díjszabásra gondolni, hogy ez emlékeztesse őket a nagy miniszterre, akinek a neve már a múlté.Vass József is megilletődve búcsúzott el a magyar kultúrától, amelynek megőrizte Haller Istvántól maradt összes hagyományait. Örökké hálás is érte Haller s ezt be is bizonyította legutóbb Vasváron. A numerus clausus folytán kimaradt egyetemi ifjak fáklyásmenetet rendeztek a távozó miniszter tiszteletére, aki búcsúbeszédében kijelentette, hogy a numerus clausust a népjóléti minisztériumban is be fogja vezetni Pékárral együtt, mert ezt a két kultuszminiszteri leltári tárgyat a népjólét sem nélkülözheti.Mayer János az agráriusoktól vett meleg búcsút.— Sajnos, nem végezhettem el munkámat, — mondta — mert nem volt hozzá elég időm. Ne haragudjatok, hogy csak 4000 koronára vittem föl mázsáját, higyjétek meg, hogy nemcsak rajtam múlott. No de lesz az majd 8000 is nemsokára, ne féljetek. Utódom, illetve elődöm, azaz mégis csak utódom: Nagyatádi nem fog benneteket cserbenhagyni, hanem igyekezni fog elérni a 8000 koronát. A terv már megvan, a kivitelről majd ő gondoskodik.Klebi a választók tömegétől köszönt el. Erre az alkalomra kiengedték a fogházakból azokat az ellenzéki választókat is, akiket a pótválasztások óta bennfelejtettek. A búcsúztatón megjelenhetett az a három és fél millió ember is, akit kihagytak a névjegyzékből. A szokatlanul meleghangú felszólalások között utalás történt holmi felületekre is, amelyek a választások alatt a m. kir. csendőrséggel közelebbi nexusba jutottak. Erre a távozó miniszter így válaszolt:— Higyjenek önök a miniszterelnöknek és takarják el kék foltjaikat. Higyjék el, hogy azok a valóságban nincsenek meg, csupán optikai csalódás az egész.Megemlítette még a miniszter azt is, hogy ő most a bomba- merénylet konzekvenciáit vonja le és azért távozik. Akkor ugyanis kijelentette, hogy állását köti a tettesek kézrekeri- téséhez. Ha a kultuszban is történik valami rendetlenség, onnan is távozni fog. Visszamegy a belügybe.Tomcsányinak az igazságtól kellett búcsút venni. Kiderült azonban, hogy a búcsúzás már megtörtént két évvel ezelőtt,, amikor átvette a tárcát s így ez az ünnepség elmaradt.
(Stella)
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Estéli harangjáték
Megnő már a boglya árnya.
Halk madárnak kél a szárnya. 
Ezüstlombok zúgnak szendén. 
Aranygombok ég köpeny jén,
Eg köpenyle csukaszürke.
Csókok csengnek kint a csűrbe.
Kint a csűrbe kis cselédlány 
Csókot szűrve ajka némán 
Ájul szeretője ajkán.
Zeng a csend a bokrok alján.
Cseng a tücskök halk zenéje.
S vígan kúszva, lopva lépve 
Cserje alján torz köb old jön. 
Kulacsába sok bolond könny.
Issza hosszan, őszi óbort.
(Könnyet inni ősi hóbort).
Manók, viliik körbe fogják. 
Nyújtózkodnak görbe boglyák.
Kósza baglyuk úgy huhognak 
Omladékán bánatuknak.
Csapkodnak a szürke szárnyak. 
Sóhajok most űrbe szállnak,
Baglyuk lelke mind a sóhaj, 
Csengve-bongva jönnek — oh jaj! —- 
Sápadt lelkek láthatatlan,Véghetetlen áradatban,
Minden kong most és csilingel, 
Játszogatnak a kilinccsel,
Hallod, Édes, sírva szerte 
Es kacagva kint a kertbe 
Zúg az ősz és búg a szél, a 
Fák között, mint csöndes, méla 
Özvegy, áll a kút a sárba 

% Es a lóca, mint egy árva.
Nézd csak. Édes. őszi füstben.
Sűrű ködben ott az Isten.
Ott a lócán ül magába. m
Gondolj, Kedves, a halálra.
Míg harangok megremegnek 
Szárnyán rozsdás leveleknek 
Es ölelj meg!
öleli meg! Bródy LászlóNem imponál— Vót a cirkuszba, szomszéd?— Vótam.— Oszt látta azt a törpét?— Láttam.— Mit szól hozzá?— Semmit. Láttam én inán annál sokkal nagyobbat is.

M ártirium

Hegyeshalmy. — Mit? Még maguk panaszkodnak?... En két évig voltam inter- rálva a kereskedelmi minisztériumban !Akták és aktákMikor Bénárá Ágoston a népjóléti minisztérium éléről távozott, szemére vetették, hogy ötvenezer elintézetlen aktát hagyott maga után.Most, hogy Bernolák Nándor minisztersége a jólétből szintén jobblétre szenderült, megbocsáthatatlan bűne gyanánt azt vethetné szemére a közvélemény, hogy. ötvenezer elintézett 
aktával nyomorította meg a lakásinséges országot.Kedves Borsszem Jankó!Azt hallom, hogy Rakovszky Iván azt mondotta: minden kilengésnek meg kell szűnnie. Remegek. Csak nem engem akarnak leszerelni? Tisztelettel a szeizmográf.__________________

François
Crêmant Rosé

pezsgő

Kedves Borsszem Jankó!Olvasom, hogy a szocialisták vörös szegfüvei jelentek meg a bemutatkozáson. Ezekután igazán senki sem mondhatja róluk, hogy rögtön kimutatták a foguk — fehérét. . .  Tisztelettel egy virágkereskedő.---------- o -----------Kedves Borsszem Jankó!A tanító beteg. Orvost hívnak hozzá. Az megtapogatja a beteg pulzusát és azt mondja:— Rendesen ver!— No mán az igaz, — mondja a tanítót ápoló kisgyerek —ezzel a kezével rendesen ver. ____
Czőnyegek megóvása,
V  tisztítása és m űvészi javítása, vétele és eladása

Vogel Testvérek és K lein a r a S K



10. oldal BORSSZEM JANKÓ 26. számHegyeshalmy panaszaKaptuk a következő sorokat:
..Kedves Borsszem Jankó! Sokszor hallottam ezt a szót: 

walkover, de nem tudtam biztosan a jelentését. A múlt héten — akkor még miniszter voltam — megnéztem az „Idegen szavak szótáráéban és ezt a magyarázatot találtam:
„Walk-over az a verseny, melyben a nevezett lovak közül csak egy jelenik meg a pályán/4Kérem, Írja meg a lapjában, hogy ez a magyarázat hamis. Néhány nap óta — most már nem vagyok miniszter — rájöttem, mit jelent az, hogy Walko ver. Nekem ugyan beszélhet az Idegen szavak szótára!Fentartásos tisztelettel Walko Lajos elődje: Hegyeshalmy 

Lajos s. k .*“* s. k. — szerkesztőségünkben kitalálva.-------- o---------Kedves Borsszem Jankó!Nap-nap után gyűjtenek a fővárosban különböző jogcímek alatt, melyek között Sipőcz nadrágszíjától egészen Wolff pörgé kalapjáig már minden ki van merítve. Azt ajánlom most, gyűjtsenek végül a gyűjtésben megrokkant fiatal néniknek s a gyűjtés következtében koldusbotra jutott polgárságnak.Tisztelettel Ada Kozarek Pál

A z  új E l i d a
s z á j  v í z

a biológiai vizsgálat követelménye
inek megfelelően készül. H asz
nálja rendszeresen s nélkülözhe
tetlennek találja majd mindenkor.

Kedves Borsszem Jankó!A junius 11-én megjelent budapesti újságokban olvasom: „Az ötödik kommunistaszállitmányt, melynek ellenében a turkesztániakat és a krasznojarszki „főtuszokat44 kell visszakapnunk.. /* stb. — és megcsóválom a fejemet. Minek kellenek nekünk ezek a főtuszok, hiszen van elég belőle Lenhossék tanár embryológiai múzeumában. Aztán hogy fogják idc- szállitani őket? Csak tán nem — spirituszban? Ezen töpreng 
egy embryologus.

© ®  SZE R K E SZT Ő I Ü ZEN ET EK  ® ®

Kéziratokat és rajzokat nem küld vissza a szerkesztőség.
A Borsszem Jankó jelen számút kedden, junius 20-án zár

tuk le. — M. E. (Miskolc.) Gyönge a csattanója. — Bt. Küldje be valamelyik napilap Tarka-rovatába. Ott rendszerint hasznát veszik azoknak az adomáknak, tréfáknak és élceknek, amelyek a Borsszem Jankó legrégibb évfolyamaiban jelentek meg. — Dr. Cs. G. Az elsőt már kiszerkesztettük, a másik gyönge. — Sz. Zs. Kedvezően intézzük el. Az ehnésség és a szorgalom méltó jutalmat érdemel. Ha mindjárt csak magyar koronákban is. A pikantériát a drasztikumtól olykor egy paraszthajszái választja el, — tapintat dolga, hogy ezt a de- markációt meglelje az iró. — K—r. Ne tessék türelmetlenkedni. Minden rébusznyerőnk megkapja a kitűzött díjat. A késedelmes postáért nem mi vagyunk felelősek. — Csizmás. Sose búsuljon. Azért, hogy kigyelmed kimaradt a parlamentből, bőséges kárpótlási* nyújt Csizmadia András uram „nagysága44. Ezt a csizmás törvényhozót készakarva sem lehet észre nem venni. Még Apponyinál is magasabb — félcsizmával. — y—y. Az egyetlen, bár nem teljes ötletet itt adjuk: „Tomcsányi P. V. távozásával az első imminens (veszély) elvonult' — sine auspiciis44. T. i. kevesen tudják, hogy Tomcsányi P. V. eminens diák volt és hogy „sub auspiciis44 lett doktor. A tendencia mégis mintha javult volna. — Hé. Más formában, egy kis változtatással viszontlátja. — Embry. Vidám böngészet. — 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

P E R Z S A  ‘JJÜÎ- S Z Ő N Y E G E K
JA V ÍT Ó -, M O S Ó - és M E G Ó V Ó  ïiïl;

SZŐNYEGEK VÉ,TE,LR ÉS ELADÁSA

BUDAPEST, SIP-U. 7.
TELE*ON JÓZSEP 125-25.OTTÓ VACUUM
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Képrejtvényeki. ii.

vény megfejtése is elég a sorsolásban való részvételhez. Jutalmaink a következők:1. egy doboz Floris-csokoládébonbon,

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

3. egy Sphinx-„BI-OZOKE” -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 fizettek elő.
4. egy kis üveg5—6. hat-hat doboz (sárga és fekete)

„ G L A D Y S” luxus-cipőkrém,7. egy nagy üveg ZoZó kölni viz,8. két darab P. Márkus Fmilia-szappan.•9. egy üveg „Óceán” iám, 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 „ R A PID O L" folyékony fém tiszti tó
szer.A 4—12. jutalom kisorsolásában a „Borsszem Jankó** félévi és negyedévi előfizet'ői vesznek részt.A Borsszem Jankó 2838. (25.) számában közölt képrejtvények megfejtésé:I. Ujjlenyomat II. ListavezetőA múlt heti számunkban megjeleni’ talányok helyes megfejtését 137-en küldték be. Nyertesek: 1. Bleuet Bertalanná 

(Nyíregyháza, Báthory-utca), akinek egy doboz Eloris-csoko- ládébonbont; 2. Héger Vilma (Budapest. VII.. Szövetség-utca 41, l  14), akinek 10 üveg Polgári Serfőzdéi sört: 3. Dr. Fodor Sándor (Budapest, VI., Nagymező-utca 30). akinek egy Sphinx- „BI-OZONE“ -készletet: 4. Szigeti Vilmos (Szigetvár), akinek egy kis üveg Hungária Casino habzóbort: 5. Löwenbem Aranka (Vác) akinek három-három doboz (sárga és fekete) „GLADYS** luxus-cipőkrémet: ö. Lieb Musi (Budapest, Ili.. Lőpormaloindülő. Nánásy-út), akinek három-három doboz (sárga és fekete) „GLADYS** luxus-cipőkrémet; 7. Hofbaucr Lujza (Budapest, ll„ Toldy Eerenc-utca 22). akinek egy nagy üveg ZoZó kölni vizet: 8. Inleitner Mária (Budapest, V1L, Dob-utca 69, 11.* 33). akinek két darab P. Márkus Emilia- szappant; 9. Pick Jolán (Budapest. V.. Mária Valéria-utca 12.111.), akinek egy üveg „Óceán44 jam. befőtt vagy egy doboz cukrozott gyümölcsöt: 10. Szirmai Ödönné (Budapest, V., Ügynök-utca 11, IV. 6). akinek egy kiló Szent István-maláta- kávét: 11. Szabó József (Budapest, VII., Bem-utca 28), akinek két pár Berson-gumisarkot : 12. Rátz Józsefné (Budapest, M .. Szondy-utea 11, I. 18)/akinek egy nagy palack „RAPIDOL** folyékony fémtisztitó szert küld a kiadóhivatal.______________•
aranyat, ezüstöt, ékszert leg
magasabb napi árban veszek. 
Schiller, Kecskeméti-c. 11.

a  I ■ j  j# r  v é r -  és nemi hete-S z é k i  rendolo M a s a i
—  Rendelés egész nap.

R á 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  s z e m b e n .

Saját g y á rtá s ú

férfi-fehérnem ú ek  
nyakkendők, úri divatárúk

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

N yak ke ndők  nagyban is.

VÉR
bőr- és nemi betegségek teljes gyógyítására

S B S  Dr. M I T Z G E R  intézete
B U D A PEST. Vili., JÓ ZSEF-K O R Ű T 3. SZÁM .

VALÓDI• t» •
FINOM

S te lla
sütőpor, GUSTO-vanilincukor,a  legjobb. K a p h a tó  mi ndenüt t !  

I Gyár: Budapest, Rottenbiller-u. 46.: : : : : : : : : : : : :  :$♦

MEGNYÍLT
AZ

1NG0LM RK
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P ro p e lle re n

— Na, az nem lehet valami kellemes, hogy a nyaralótokban zongoratanár lakik.— Semmi baj nincs vele ! Hét gyereke van és azok olyan lármát csapnak, hogy nem lehet hallani a zongorázást.
Családi,
iskolai,
színházi mozit akar?

fo rduljo n

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

ré g i  r o n g y o s o k a t  la,a legm agasabb árakon 
v e s z  va g y  c s e r é l  

w T U D U K  T I V A D A R  s z ő n y e g  ja v ító  és t is zt ító te le p e , VI., Dalnok, 
utca 12 a. Fióküzlet : IV., Ferenciek-tere 9, I. em. Telefon 46-68. Meghívásra házhoz jön.

b á r 
v e s z

Szőnyegeket
^  T U D U K  T I V A D A R  s z o n v e n ia v i tó  éa 1
utca 12 a

Brilliánsokat, »
Székely Emil ékszerüzlete, SSS^tS!S&JSS^ÍC5Ü2>
C í m r e  te ssé k  f igyelni .  T e l e f o n :  J ó z s e f  105-35.
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Legalcifibb izürafcizá» I
II
híres régi évfolyamai 
megrendelhetők akiadó- 
hivatalban és a Kultúra 
könyvkereskedésében, 
Budapest, VI., Teréz- 

körut 5. szám.
Az 1916. évf.250 korona 

.  1917. .  250 .

.  1918. .  250 .

.  1919. .  250 ,
,  1920. ,  250 .

Királyi 
udvari

Rákóczi-út 60, saját palotalanao.

! Az összes hangszerek legfinomabb minőség* 
ben. Mesterhegedük legnagyobb választékban, 

lőszerek javítását szakszerűen végezzük. V idékre  
állításokat a l e g p o n t o s a b b a n  eszközlünk. à

SS*?“ er Zongora-, cimbalom- 
és harmonium-terem, 
Etofon-szalon. S " /,£
hanglemez-repertoárja. Az összes létező 
Mondain-táncok gramofonlemezen. Boriit.A Pesti Lloyd-társulat nyomdája, Budapest, V., Mária Valéria-utca 12. (Nyomdaigazgató MÁRKUS PÁL.)




