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A  Kitett gyermek

Andrássy. — Most látom csak, mennyivel biztosabban ül az ember a fogházban, mint a saját pártjában.
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Az amerikai testvérekhez
A bús magyar ködből, éccakák honából.
Távol testvéreink: köszöntlek bennetek*!
Szálljon e köszöntés túl az Óceánon,
Ringassák felétek a nagy tengerek!
Mostoha világból csak egy kézszoritás.
Hisz egyebünk nincsen, ezt küldjük tehát.
Érzitek-e benne szívünk lüktetését 
S halott életünknek fölbúgó dalát,?

Kivetett, megrugdalt bennünket a sorsunk,
E földön számunkra virág nem terem.
Egy falat kenyér is oly nehezen jut már.
Inkább a szenvedés, száz meg száz verem.
Édes gyermekei vagytok ti a földnek,
Mi csak mostohái, — nem ad semmi jót.
Segitö kezetek áldott melegségét 
Köszönjük tjnéktek, távol milliók!

A meleg ruhából, mit testünkre adtok,
Hatalmas vár épül, tornyos sziklavár.
Csecsemők tejéből igék nagy folyója,
Amely mély zúgással kiöntésre vár.
Minden, minden be van irva a szívünkbe.
Hogy mellénk álltatok, el nem hagytatok.
Óceánon túli jó magyar testvérek,
Mondják el ezt nektek a tengerhabok!

Hajók árbócain lengetnénk felétek,
Zúgatnánk kábelek szárnyaló szavát.
De nincs erőnk hozzá, két kezünk lekötve.
Nem haitik a hangunk tihozzátok át.
Anyához a lánya, a fiú atyjához 
Bújva e hidegben, ennyit üzenünk:
Világ mostohái, köszönjük tinéktek.
Hogy el nem hagytátok Ínséges szívünk!

------o------- Somlyó Zoltán

Ki az oka a drágaságnak?
A fogyasztó panaszkodik. — A termelő még jobban. — A gyá
ros éhhalállal küzd. — A kereskedő nem az oka. — Nincs is 

tulajdonképpen drágaság.
Megjelentünk a szegény, agyonsanyargatött, lesoványodott 

köztisztviselőnél. Éppen fogyasztó-kúrát tartott Panaszkodni 
kezdett:

— Kérem, nem lehet már megélni. Az embernek nincs meg 
a napi betevő pástétoma. A pezsgő ára folyton emelkedik. Az 
autó-költségek állandóan növekednek. Ha ez sokáig még így 
tart, kénytelen leszek eggyel kevesebb maitresse-t tartani. 
Képzelje, kérem, milyenvnagy a. drágaság: már ötven korona 
egy pár cipőfűző. Már cipőfűzővel sem tud az ember jóllakni.

Ezután a termelő kisgazdát kerestük föl. Éppen a cipő- 
pertlit vetette el a földjébe. Megkérdeztük, véleménye szerint, 
ki az oka a drágaságnak?

— Éhem, ühüm. Nem mi vagyunk az okaji. Ok kezdték. 
Drágább lett a pipaszurkáló. Nagy pénzekért kapni csak kis- 
iistön főtt gatyakorcot. A selömharisnya, amibe az annyukom 
a banknótákat tartja, tízszeresire ment föl. Én csak am mondó 
vagyok, hogy minden kendnek maga felé hajlik a ke^e. Nyom- 
tatós újságírónak nem fogják be a száját, pedig de kéne, majd 
nem kotyognának ki mindent.

Innen a gyároshoz mentünk, aki teljesen lesoványodva, 
szánalmas képet nyújtott.

— Képzelje, — kezdte — egy évvel ezelőtt még kiskocsin 
kellett a pocakomat tolni. Most kénytelen Voltam lefogyni, 
mert már a gutaütés kerülgetett. Az üzlet teljesen pang. nem 
keresünk semmit. Mi az a rongyos ötven korona egy cipő- 
pertliért? Kivált ha a gyárosnak belőle csak negyvennyolc 
korona ötven jut. Meg kell halni éhen. Ma még nem volt egy 
meleg villa a hasamban, tudniillik nem tudtam megvenni öt

millióért azt a Stefánia-iíti villát. A szegény ember nyomorog? 
Hát én nem? Kénytelen vagyok én is összehúzódzkodni, ha 
a köszvény a lábaimba jön. Takarékoskodni, spórolni kell, én 
is spórolok most egy kis táncosnőre. Mit gondolnak a nyava
lyás fogyasztók, nekem megvan a napi betevő millióm, amit 
a bankban elhelyezhetek? S különben tnár a példabeszéd is 
azt tartja, hogy szegény embert s szándékát gazdag ember 
nyúzza. Vak vezet Világtalan rikkancsot, mert a Világnak 
nincs kolportázsjoga.

Tovább mentünk a kereskedőhöz. Az bőgve fogadott.
— Nem én vagyok az oka. ö  az oka. O kezdte. Nem mi 

kezdtük, ti kezdtétek. ök kezdték. A nagy drágaság, minden 
lölmegy. A nyakkendő azért kétezer, mert abba már bele van 
kalkulálva a feleségem télibundája is. Az ing nem is oly drága, 
pár ezer ide vagy oda. Különben is, akinek nym inge, ne vegye 
magára. A keztyű azért oly drága, mert sok a lovagias ügy 
s a kihívás alkalmával sok keztyűre van szükség. A cipőpertli, 
mert sok ember fölköti magát rá és leszakad, minélfogva 
nagy a kereslet, fölmegy az ára. Ha fölmegy az ára, kicsi a 
kereslet; ha kicsi a kereslet, muszáj emelni, mert nagy a 
drágaság és nekem is élni kell, tehát egy darabon kell behoz
nom, amit máskor tizen nyerek.

— Igen ám, de így keletkezik a drágaság, ami alatt a sze
gény ember nyög.

— Nyög? Tegyen a mellére priznicet. Különben is a sze
gény embernek van legkevesebb joga panaszkodni, mert szá
mára nincs is drágaság, mert aki nem vesz meg semmit, 
annak semmi sem drága. Ha pedig neki semmi sem drága, 
akkor nem lévén drágaság, könnyen megveheti.

— Az bizonyos, hogy megveheti. Kivált most télen meg
veheti könnyen — az isten hidege. Carámy

Tűnődések
Selffenstelner Sotomontul

& O Hasi Plattfusz elváltó oz üvé 
feleségitül. 0 Náthán Bimsenstein, oki- 
nek volta ed súnya, nyelv es felesége, 
vigosztolt o Hasit, hód idi meg údj. 
Mondta erre o Hasi: „Mengyivel más 
lett volna, ho én elvettem volna o tiéd 
feleségt!" — „Gatt behüt! — felelt o Nát
hán — hod jót ja neked ilejesmi oz 
eszedbe?" — „Mert attul elválni ed kész 
boldogság !"  — Girem-górem o mostandi 
képviseli! oreságok, okik edjik pártbnl 

kilépnek, o másik pártbo belépnek. En oztot hiszek, hód sokun 
saksupán őzért lépnek bele volomeljik pártbo, hód később 
érezzék o nőd baldagságt. omi o kilépéssel jár együtt.

O O Pérec Gámel sináltatott mogánok ed fájn ültüzetet. 
Omikor o szabó toposztolt, hód o Pérec hónapok otán se nem 
őzet o roha árát. nad lármenturnot sapta. Erre rá o Pérec nyo- 
godtan id szólt: „Nézze sak ide. majszter úr! Omikor én oztot 
oz ültiizetet mogánál megrendeltem, már akkor is oz volta oz 
én hitem, hód én oztot sohase nem fogok kifizetni. Hát sak 
nem gondolja, hód én rongyos néhángy ezer koronáért meg
tagadok oz én hitemet?!" — Etlen-betlen némelyik mostandi 
pületikus oreságok. 0 nemzet fülháberodva von, hód semmit 
se nem sinálnak oz igozi konszolidáción érdekibe. Mire rá ők 
mondják: „Mink már akkor tudtunk, omikor bennünket meg
választották, hód o salját kis üdjeinket fogunk gondozni, nem 
pedig oz arszág dalgát. Ez volta o mi hitünk. Hát sak nem 
hiszik, ltod őzért o rongyos konszolidációnárt megtagadjuk o
mi hitünket!?" --------•--------

Bethlen noteszéből
Hallgatni ezüst, rámhallgatni arany.

zínaratiyal mindenkinél magasabb áron
keres megvételre egységes párthoz politikus. 
Ugyanott fából vaskarikát és vasból színaranyat 
készítünk. Ajánlatokat „A lh im ista " jeligére.
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A szivedbe írom
Ezt a verset a szivedbe írom.
Olyan fénylőn, ahogy' csak bírom!

Jíogy olvashassam maid bőrödön át 
Őszülő lelkem kedvenc dallamát.

Először nevem rajzolom fel én,
Ez álljon lányszived egyik felén.

^ másikra az évek nagy sorát Idát... 
 ̂— hogy megleltelek: ezt a szép cso-

^ többit, ó, azt meg se mondhatom, 
Van még egyetlen örök mondatom...

^ többi mellé azt is beírom 
a bezárom szived, ahogy' csak bírom.

Somlyó Zoltán
--------o--------

Kedves Borsszem Jankó!
Igaz az, hogy az idei bálokon a ren

dezőkön kivül a meghívottakat a kapu
ban rendetlenezők fogják fogadni bűz
bombasztikus szónoklatokkal? Tiszte
lettel egy jogász.

Apróhirdetés a kültelekről
»,l a k ó t á r s  k e r e s t e t ik  25—30
£ves, kizárólag nő vidéki job földbirto
kos vagyok ágynemű szükséges há

zaság nincs kizárva/4 
( Olvasható egy „csikágói" dohány- 

tőzsde hirdetései közt.)
--------o--------

A szándék
—_Ha a keblében tartotta a pénz

tárcáját, csak éreznie kellett, hogy 
valaki ott kotorász! — mondja a rend- 
orfogatmazó a károsult hölgynek.

— Ereztem, éreztem, — feleli ez — 
de azt gondoltam, hogy tisztességes 
szándéka van az illetőnek.

Illu sztrá lt K orm án yp rogram
vagy: a mai király választók önharca a tegnapi legitimistákkal.

mistákkal-. (A napilapok belpolitikai harctéri jelen■ 
téséböl.)

Láthatatlan vendéglő
Kedves Borsszem Jankó! Hogy még az egyszerűbb embe- 

rek js  milyen ötletes módon használják ki az aktualitásban 
rejlő reklámot annak kirívó példáját láttam az egyik budai 
korcsma cégtábláján. A frissen mázolt cégtábláról élénk lila 
b^tük harsogják bele a békés utca csöndjébe: LÁTHATATLAN 
VENDÉGLŐ. Néhány an megállnak. Tréfálnak:

— Látod? — mondja egy vak koldusnak a szomszédja, a 
vásott suszterinas. —  Még te is láthatod, hogy ez a láthatat
lan vendéglő.

Egy borszagú kritikus, aki valószínűleg nemcsak látni, ha
bom látogatni is fogja a jócégérű boltot ezt morogja:

~~~ Aha, ez a láthatatlan vendéglő. Ide csupa láthatatlan 
vendég jár. Azért nem látni benne soha vendéget.

Egy csibész a láthatatlan címet oknyomozó módszerrel ma
gyarázza:
. ~~ Én tudom, miért láthatatlan vendéglő ez. Azért, mert

láthatatlanok az adagok.
A korcsmáros erre már látható lesz. Cáfolatul egy látható 

adagot ken le az őszinte látnoknak.
Érdekes lenne végül megemlíteni, hogy hol is látható az a 

bizonyos vendéglő. Ugyan kérem, hát csak természetes, hogy 
lathatatlan vendéglő seholsem látható. Tisztelettel Br

=3á
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Ne dobja el
testhez álló, új elvi alapot készít

használt politikai 
programját ! Két 

I lejárt programból 
Bethlen-fejelő intézet.

Kedves Borsszem Jankó!
Olvasom, hogy a győzelmi disznótoron Bethlen jobbján 

Nagyatádi ült, balján pedig Gaál Gaszton. De, akár hiszi, akár 
nem, kétségeim vannak az elhelyezkedés körül. Ugyanis 
sehogysem tudom, hogy melyik Bethlen jobbja és melyik a 
balja. Tisztelettel egy kétkedő.

Csak egy á betű!
— Mi a különbség egy zsidó bankár és egy ébredő között?
— A zsidó bankár foglalkozása a kupónvágás, az ébredőé

a kupánvágás. --------o--------
Kedves Borsszem Jankó!

Bethlen István azt mondotta a múltkoriban, hogy az ara
nyat el kell választani a salaktóL Úgy látszik, ezt az útmuta
tást már a tolvajok is követik. Éppen ma választotta el tőlem 
valaki a villamoson az aranyórámat, látván az orromról, hogy 
salak vagyok. Tisztelettel egy kárvallott.

--------o--------
Shimmyző nőmre rátette kezét a rendőrség
Kedves Borsszem Jankó! A belügyminiszter rendelete sze

rint az 50 kilón felüli shimmyző nők a „társadalmi osztályok 
között fönnálló békés egyensúlyt" veszélyeztetik, ha náluknál 
soványabb férfiakkal táncolnak. E rendelet alapján meglehe
tős kövér nőmre rátette kezét a rendőrség, de őnagyságán 
nem lehetett kifogni, mert ő a kezét rávevő elég testes rend
őrt shymmibe rántotta és megtáncoltatván, kényszeritette, hogy 
a letartóztatást a rendőrség shimmysnek nyilvánítsa. Tiszte
lettel egy táncőrültnő férje.
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Duett
— Éneklik: Andrássy Gyula gróf és Bethlen István gróf —

Andrássy. — Tegnapi legitimista,
Programnyelö Bethlen Pista,
Ki teremt s bont egyre pártot.
Ki náiam is többet ártott,
Törpe Tisza-imitátor,
Borral vizet prédikátor, 
Detachement-nal szörnyen bátor. 
Kinek szállás minden sátor.
Aki henceg más izmával 
S kacérkodik a csizmával.
Aki lájbit húz a frakkra,
S aranyat vált föl salakra,
Kinek fehér a fekete 
S gondolatának menete 
Vetekszik a srófokéval.
Nem pedig a grófokéval:
Fogam reád szörnyen vásik, — 
Megismered még Andrássyt!

Bethlen. — Te beszélsz, te? Bárhol nyomoz 
Szemem, olyan epigonosz 
Nem akad e honban, mint te!
S legalább ha még őszinte,
Kemény lennél és gerinces.
De olyan <vagy, mint egy princessz. 
Nyafogsz, ájulsz, nyafogsz, ájulsz 
S vagy mellónyulsz, vagy alányulsz, 
De a dolgok közepébe 
Bicskád soha nem döféd be. 
Megijedsz, ha zörg a haraszt.
Még jobban, ha dörg a paraszt. 
Hiszed-e, hogy tőled félek,
£n, a hájjal megkent lélek? 
Taktikában, praktikában.
Hamis matematikában. 
Ide-oda-táncolásban, 
Principium-láncolásban. 
Elv-szögre-fölakasztásban.
Csalárd remény-fakasztásban, 
Belépésben, ballépésben. 
Pártkötelék-széttépésben,
Saját párt-aiakitásban, 
Ellenfél-salakltásban, 
ősi szélkakaskodásban.
Modern alakoskodásban,
Fordulásban minden reggel. 
Forgatásban köpönyeggel. 
Táncolásban tojások közt, 
Mókázásban pojácok közt.
Szóval a politikának.
A főúri fífikának 
Minden terén én teveled 
Sikerrel versenyre kelek.

Andrássy. — Azzal n^m leszel te boldog,
Ha közismert kicsi voltod*
Az enyémhez mércsikéled, —
Majd beszél a népitélet!

Bethlen. — Oh te naív, oh te szegény!
Hogyha kell, a Duna jegén 
Sorakozik az én népem.

Andrássy. — Jégre is viszed őt szépen!
Választass csak Gömbös nélkül. 
Meglátod, mit kapsz te ékül 
Talpadra a józan néptül! 
Egyszeribe leszel kaput,
Sirva nézed majd a kaput 
S csizmádon az útilaput. 

Bethlen. — Bízd csak énrám a parasztot. 
Lám, eddig is itt marasztott. 
Van hitelem, lesz hitelem.
Míg lesz sertéskivitelem.
Király kérdés? Bagatell ma! 
Drága pénzen export kell ma. 
Ez az, mihez te nem értesz, —■ 
Ne támadj hát, inkább kérdezz. 
Neked is lesz hiteled.
Hogyha lesz kiviteled,
S jobbra-balra osztogatsz. 
Éheseknek kosztot adsz. 

Andrássy. — Pfuj, hiszen ez rongyos üzlet!
Egyszerre itt milyen bűz lett,., 

Bethlen. — Sebaj!... Amíg győzzük bűzzel, 
A te parfőmöd nem üz el.

Félhivatalos jelentés
Minthogy köztudomású, hogy sírva vigad a magyar, Sipöcz 

polgármester a temetések után 20 •/• vigalmi adót fog kivetni. 
( Magyar Tévirati Hiroda.)

■ a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

Vfielőtt bá lba  megy,
X T J l  tegyen meg minden óvóintéz

kedést, nehogy megtáncoltassák.
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Bethlen. — A saruimat levetettem, de azért kéznél tartom, mert nem tehessen tudni, mibe lép itt az ember. . .
KomolyTajánlat az ellenzéknek

, Tessék Tomcsányi P. Vilmost valamelyik budapesti szin- 
nazban elöadatnL Oft most minden megbukik. Talán, esetleg, 
e‘se ti eg, tamadoch — ő is.

i --------•--------

A Dob-utcából
— Mit szólsz hozzá, öregem? Huszár és Sipöcz hajbakaptak. 

Mit szólok? Vigalmi adót dobok a perselybe.

Ónálló töprengés
— Vájjon ha Andrássy újra belépne a kereszténypártba, 

kilépne-e Bethlen a kisgazdapártból?

Csak szabatosan!
— Te, mit tesz tulajdonképpen magyarul az, hogy „Eppur 

si Move"?
— Még azt se tudod? Azt, hogy „Mégis Gömbös a föld!"
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(Történelmi előadás a legutóbbi évek politikai tagozódásával)
Hazánkban hosszú időn keresztül különböző tulajdonságok 

szerint csoportosultak az egyes politikai frakciók. 1919-ben 
színek szerint történt a tömörülés. Voltak vörösök, voltak fehé
rek, rózsaszínűek, sőt voltak feketék is. 1920-ban már egy lé

péssel előrehaladt a kiválasztódási módszer. Ekkor vallás sze
rint fejlődtek föl a pártok. Alakult kereszténypárt zsidópárt 
mohamedánpárt stb. Egy évvel később ismét más helyzet kelet
kezett. 1921-ben valuta szerint tagozódott a helyzet A korona 
pártja mellett alakult ki lei-, frank- és dollár-párt is.

Végre beköszöntött az 1922-ik esztendő, amikor egy termé
szettudományokkal foglalkozó modern politikusnak, gróf Beth
len Istvánnak sikerült megállapítani, hogy az egyes politikai 
csoportok aszerint kell hogy elhelyezkedjenek, amilyen ásvány
fajtához tartoznak. így született meg egy borús csütörtök estén 
az Eszterházy-utcában a színaranypárt, mely a tizennégykará- 
tos és ennél nagyobb fajsúlyú politikusokat foglalta magában. 
Mielőtt a pártba bárkit is fölvettek volna, először választó
vízzel kipróbálták, hogy nem talmi-e. Ennél az eljárásnál a

legnagyobb szigorúság uralkodott Bizonyos Csilléry András 
nevezetű egyén, ámbár hivatásánál fogva nemcsak cement-, de 
aranytöméssel is foglalkozott, sokszor próbálkozott hogy a 
színaranypártban vezető szerepet kapjon, de az általános, titkos 
választóvíz alapján mindig megbukott a fölvételi vizsgán.

A színaranypárttal szemben állott a salakpárt A geológusok 
még nem állapították meg, hogy kőszénsalakból vagy koksz
salakból állt-e a párt többsége. Annyi bizonyos, hogy ebben a 
korszakban ez a párt már jobban állta a választóvizet mint 
az aranypárt A salakpártban lévő elemek egy igen értékes 
ásványtani tünettel szolgáltak a megfigyelő tudománynak: leg
nagyobb részük tisztán, kikristályosodott állapotban jelent meg, 
vagy mint szaknyelven mondják, fordult elő.

A színaranypárt idején az ország aranykorát élte. A párt 
egyre nagyobbodott és ezzel együtt a pénzügyi helyzet is 
javult, mert Bethlenékkel az állambank nagyszerű aranyfede

zetet kapott. A pártvezérek különösen az ifjúságot az úgy
nevezett ólmos pártot szervezték meg, amelyet aztán később

i
teljes joggal aranyifjúságnak neveztek. A vezérek reggelen
ként korán elmentek ifjúságot szervezni, akik rendesen ilyen- j 
kor még nem feküdtek le és így mindig megtalálták őket. Innen ; 
maradt Nagyatádi híres mondása:

— Ki korán kel, aranyat lel.
A színaranypárt uralma alatt természetesen minden olcsóbb i 

lett és különösen az arany veszített sokat a becséből. Ebben :k 
az időben intézte Arany János a lapokhoz híres nyilatkozatát, 
amely így szólt:

„Tisztelettel kijelentem, hogy a rólam elnevezett több- j 
ségi párthoz semmi közöm. Azóta különben is állandóan j 
forgolódom a síromban. Arany János"

De bármilyen aranyos élet is volt a párt uralma alatt, egyszer j
csak bomladozni kezdett a színaranypárt egysége. Néhány poli- ? 
tikus, Sokorópátkai Szabóval az élükön, rájöttek, hogy ők nem 
is aranyak, hanem gyémántok. Ezek megcsinálták a gyémánt

pártot. Úgy tervezték, hogy ezen a néven se maradnak meg ; 
sokáig, hanem brilliánspárttá alakulnak, erről azonban lemond
tak, mert* belátták, hogy előbb hosszabb ideig kellene őket 
csiszolni Ugyanekkor föltünést keltett hogy az aranyak közé ; 
bekerült egy Vass is, amelyet csak a legújabb megállapítások ] 
soroznak a nemes fémek közé. Tüzetesebb vizsgálat után sok j 
közönséges fémet találtak a pártban, főleg aranyozott nikkelt ' 
és rezet, de ezeket a vezér kivágta a pártbóL Azóta maradt 
fönn a nép ajkán a monda: „Bethlen kivágta a rezet“

Idővel azonban ez a taktika nem bizonyult jónak, mert a 
vezérek belátták, hogyha az aranypártban csak a színaranyat > 
hagyják meg és a nem nemes fémeket eltávolítják, úgy a párt
nak rendkívül kis számú tagja marad. így bővitették ki a párt 
nevét „Egyesült színarany-, színezüst-, sárgaréz- és alumi- 
niumpárt“ -ra. Az aluminium nevet a párt többségének, a na
gyon könnyű fajsúlyúaknak kérésére vették föl a címbe.

Ám ez az újabb politikai sakkhúzás se tudta megmenteni 
a párt egységét A különféle ásványokból összeforrasztott 
pártnak nagyon melege lett az ellenzéki kohók által fejlesztett 
hőben és a párt szétesett alkotóelemeire. Az összeomlásnál a 
legfurcsább és a legkülönbözőbb kőzeteket és egyéb termé
keket találtak, csak salakot nem. Azok időközben átmentek 
a salakpártba.

Miután így az az elmélet is megbukott, hogy a politikusok 
ásványtani jelentőségük szerint csoportosuljanak, fölmerült az 
a gondolat hogy a jövőben a honatyák a meggyőződésük sze
rint tömörüljenek pártokba. Ez a kísérlet azonban szintén nem 
kecsegtet sok sikerrel, mert a legtöbb politikus nélkülözi a 
meggyőződését ( Stella)

Kedves Borsszem Jankó!
Bethlen miniszterelnöknek nagyszerű módot ajánlok arra,

hogy a lakkcipősök és csizmások érdekeit összeegyeztesse. 
Húzzon egyszerűen lakkcsizmát Tisztelettel egy egyeztető.

B e i ° $ o a

rugan yo s,  
ta r ló s,

uiiiintuiniiimiiiii
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Kaland a jégen

Kérdések a t. Szerkesztő úrhoz
— Az az arany, ami Bethlen kohójából kerül ki* megjavítja 

majd valutánkat?
— Mibe lépett bele Bethlen?
— Igaz* hogy a kereskedők szörnyen aggódnak Hegyes- 

halmyért?
— A kivételes hatalom helyett mikor jönnek a kivételes 

emberek?

Bethlen albumába
Nem mind arany, ami — sárga.

Ónálló töprengés
— Vájjon a szokás hatalma nem kényszeríti-e Rakovszkyé- 

kat arra, hogy a Házban is zárt ülést kérjenek?
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Politika a jégpályán
— Egy szenvedélyes korcsolyázó naplótöredéke —

Január 9. Naponta megnézem a Meteorológiai Intézet jelen
tését és áttanulmányozom a földalattinál kifüggesztett4 jég
jelentési4, amely rendesen arról számol be, hogy „egész nap 
zárva, katonazene". Csak azt nem értem, hogyha már zárva 
van, miért kell oda katonazene, hisz úgy se jár ki a pályára 
senki. Érdeklődtem, hogy mikor lesz jég, mire azt válaszolták, 
hogy már van és hogy hány kilót parancsolok. A telefonköz
pont ugyanis a jéggyárat kapcsolta. Mondtam, hogy küldjenek 
egy fél kilót A rendelést igen hűvösen fogadták.

Január 10. A helyzet nem változott, noha a Meteorológiai 
Intézet azt jelentette, hogy helyenként erős faggyaL Délután 
ötig vártam, miután addig nem fagyott be, telefonáltam az 
intézetnek, hogy mi van az Ígért faggyal?

— Jaj, kérem, mi csak azt mondtuk, hogy helyenként lesz 
erős fagy — válaszoltak.

— Jó, de én már hat helyen voltam, az összes jégpályákat 
végigjártam és mégse találtam jeget.

— Már pedig helyenként biztosan fagyott. Tessék talán 
Grönlandban próbálkozni.

— Oda nem megyek. Különben is az ottani jégpályának 
nincs künn a táblája a földalattinál s így nem tudom, nyitva 
van-e és hogy mi van a katonazenével.

Január 11. Szenzáció. A táblán az állt, hogy nyitva. A pálya 
nagyszerűen befagyott, akárcsak a Bernolák-féle lakásakció. 
Kora délelőtt fölkötöttem a korcsolyámat és kimentem, de 
csakhamar ki kellett cserélnem, mert görbe volt az orra és 
a többi korcsolyák inzultálták. Hál istennek, egy ember ajánl
kozott, hogy úgy kiegyenesíti az orrát a korcsolyámnak, hogy 
még a legéberebb egyenesorrú korcsolya is echt-egyenes orrú
nak nézi. A vállalkozó szellemű ember sok munkát kapott 
Nagyon ügyes ember. A jég hátán is meg tud élni. A korcso
lyám egyébként fagyos nyugalommal tűrte, hogy végrehajtsák 
rajta az operációt A sikeres műtét után jeges borogatást 
fettem rá és újra fölhúztam és végigsiklottam a jégen, ám

■ Jelenleg Dnnakorzó, Hungária szállóval szemben és ezért raktáron levő I 
2 elsőrendű m inőségű angol, Irlandi és skót fé rfi és női S

2 készletéVCt a már kéztudattianlevő rendkívül l e s z á l l í t o t t  á rb a n :
s árusítja. Különleges frakk-, smoking- és zsakketkelmék. Párisban előnyösen 2 
f  vásárolt és most beérkezett t ö b b  e z e r  m é t er  tiszta gyapjú eabard len  ■ 
2 és egyib női dlvatkelm ék 130—150 cm szélességben 350 — 7 5 0 *  

koronáig kerülnek eladásra, mig a készlet tart

■■■■■■•••a

korcsolyámon nagyon meglátszott hogy frissen tért á t ... 
az egyenes rendszerre. Alig tettem egy-két kört, két pár 
korcsolya szíjakkal fölszerelve üldözőbe vette a korcsolyámat 
és mindenáron igazoltatni akarták.

—- Nem látják, hogy éppen olyan vagyok, mint maguk?! — 
szólt önérzetesen az én korcsolyám.

— Pardon, — mondták a támadók — keresztlevelet kérünk. 
Az a kérdés, hogy milyennek tetszett kijönni a gyárból.

Erre nem tudtunk kielégítő választ? adni s így kissé tovább
jutunk, ha kerekes korcsolyáról volna szó, mondhatnám: kere
ket oldottunk.

Január 12. Hozattam három kiló jeget? a lakásomra, ott kor
csolyázok. Persze visszaragasztottam a korcsolyám orrát 
Erre aztán mindannyian ismét boldogok voltunk. Én is, a kor
csolya is, a jég is. Utóbbi majd elolvadt a boldogságtól. Sze
rencsére a szobámban sokkal hidegebb van, mint künn és azt 
hiszem, hogy a tavaszig nem nagyon lesz alkalma elolvadni.

Reb Menachem Cziczeszbeiszer
üdvözli Bethlent és Nagyatádit

Bethlen István grófnak
Kívánok Excellencnek mindozt o iát, omit o Nogyotddi 

Szabó oreság kívánt Unnék o nad kibékölés olkolmdbul.
Reb Menachem, s. k.

Nagyatádi Szabó Istvánnak
Kívánok Excellencnek mindozt o jút, omit o Bethlen oreság 

kívánt Unnék o nad kibékölés olkolmábul.
Reb Menachem, s. k.

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

Farsangi töprengés
— Vájjon a bűzbomba lesz-e az idén a báli parfőm?

PO LO SKA IRTÁSNÁL
GARANCIA
DITRICHSTEIN

JÓZSEF <26 -38 . JÓZSEF K 6 -5 B .

S h im m y
Foxtrott, One-Stepp, Jazz-Banda

T Á N C L E M E Z E K
ó r iá s i vá lasztékban

Lemezműsor hangszeré rá házában
ingyen  I vili., József-kórát 57.IMS l
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Üj bakanóta Ausztriában
(Bécsból jelentik: A katonák zsold- 

ját havi 85000 koronára emelték.)

Lönungot is kap a baka, 
Tízezret egy napra,
Nem elég a babájának 
Képeslevelezölapra.

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

Huszár kontra Sipöcz
— Látod, Kontra végre elhelyezke

dett.
— Hol?
— Huszár és Sipöcz közt a középen.

Ez történt volna
— Mi történt volna, ha Bethlen nem 

lépett volna be a kisgazdapártba?
— Akkor a kisgazdák léptek volna

Bethlenbe. --------•-----—

A t. Ház folyosójáról
— Tudod, hogy Andrássy magán

tanuló?
— Hogy-hogy?
— Magán tanulja meg, hogy Beth

lennel sem kezdeni, sem végezni nem 
lehet. -------- ---------

Cáfolat
Az a hír, hogy Bethlen miniszter- 

elnök az elveit nem tartja fönt, alávaló 
rágalom. Igenis, a miniszterelnök fönn

tartja elveit — a szögön. (Magyar 
Távirati H iroda.)

fl láthatatlan vendég
Huszár. — Nagy a nyomor itt minálunk,

Majd egy kis gyűjtést csinálunk. 
Nosza, rajta, jó leventék,
Jön a láthatatlan vendég!

Sipöcz. — Mi is gyűjtünk, mint a méhe,
Mert nagy a népesség éhe,
De a legtöbb zsidó Krőzus,
Tudj isten mért, ominózus.
Ezért én a nagy cél végett,
Ajánlok egy egy ességet:
Innét vesszük, onnét vesszük,
Amit gyűjtünk: összetesszük.

Huszár. — Szép ajánlat, ám in thézi,
Majd én gyűjtök, míg ön nézi.
S mit szirjai ad vagy árja, 
ön majd eladminisztrálja.

Sipöcz. — így beszélnek velünk kendék?
Huszár. — Ez a láthatatlan vendég

Parancsa s szent, mint a tóra,
Ki meghagyta, hogy a pénzt ne 
Adjam vigalmi adóra.

Sipöcz. — Hohó; álljunk meg egy szóra,
Mert ön nem is tudja talán.
Hogy az adó itt a lényeg.

Huszár. — Pardon, várnak a szegények...
Sipöcz. — Amíg azt a pénzt megkapják, 

Elmúlik még tél és nyár hat. 
Ennélfogva a szegénység 
Egész bizalommal várhat.
S aki nem vár, akassza föl 
önmagát egy rozsdás szegre. 
Mentői többen elpatkolnak.
Annál több segély jut egyre.

Huszár. — Nohát önnek nincsen szive.
Sipöcz. — Ámde adminisztrative 

Annál többet érek én,
Ezért vigalmi adóra 
Százalékot kérek én.

Huszár. — Józan eszem, nyugalom,
Hát a nyomor vigalom?

Sipöcz. — Mi vigalmi s nem vigalmi,
Azt ön nem fogja sugallni.
Mint egy szürke bürokrata 
Feküdtem egy este le,
S mert egy reggel lettem Pestnek 
Büszke polgármestere,
Működésem területén 
Nem érhet se gáncs, se vád,
Mert kinek hivatal jutott,
Annak isten észt is ád.

Huszár. — Olyan csudát sem láttam még,
Hogy a pejló kese lesz.
Nem várhatok én se addig,
Amíg önnek esze lesz.
Úgy bünteti isten Pestet 
Mint a bűnös Gomorát 
S így könyvelik egykor ezt el:
Volt Pesten egy polgármester,
Aki aktákkal tölté meg
A szegények gyomorát. ki

Részben cáfolat
Az az örömhír, hogy Huszár a nyomor ellen megkezdett 

akcióját Sipöcz ellen folytatja, a valóságnak nem, de a zsidó
ságnak igen megfeleL

François
Transsylvania

pezsgő
kapható é t  javítható
NEUHANN-nál,Ragymuö-o. 44. lel. 138-77.
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fizessen elő a Borsszem bankira!

Mert h a rm ad szo r  : az előfizetők résztvesznek rejtvény
pályázatunkon és hetenkint hat értékes jutalmat osz
tunk ki köztük;
m á so d sz o r  s aki félévre fizet elő, ingyen kapja a 
Seiffensteiner-adomakönyvet vagy a „Jaj, az a Hege
dűs* című könyvet;
e lő sz ö r :  aki egy évre fizet elő, ingyen kapja a 
„Seiffensteiner Salamon adomái" és „jaj, az a 
Hegedűs* című illusztrált humoros könyveinket.

Kedves Borsszem Jankó!
Olvasom, hogy Huszár Károly Sipőcz polgármestert is föl

vette a „láthatatlan vendégek44 lajstromára. Ezek után csodál
kozom, hogy megtagadja tőle a szeretet-estély bevételének 
húsz százalékát, hisz ő maga mondta, hogy minden láthatatlan 
vendéget támogatni fog. Tisztelettel egy Wolff-párti városatya.

Fővárosi szabadalmazott jótékonysági akció.

Ma és mindennap csekély 
belépődíj mellett látható

A láthatatlan zsidó tanerő
A jövedelemből láthatatlan adományokat fogunk kiosztani. 

Óvakodjunk az értéktelen utánzatoktól !
Csak a „SIPÖCZ*-védjegyű a valódi!

Kedves Borsszem Jankó!
Azt olvasom a lapokban, hogy a zsidó állam kereskedelmi 

flottát épittet magának. Vigyázat! A többi állam kötelezze a 
destruktív államot, hogy tévedések elkerülése végett görbe- 
orrú hajókat csináltasson. Tisztelettel egy felelőtlen tengeri 
kalóz.______________________________ ________ __________________

Mozgalom a kisgazdapártban
A kisgazdapártban, mint értesülünk, nagyarányú mozgalom 

indult meg, amely napról-napra erősödik. A mozgalom célja 
az, hogy a miniszterek ne csak bársonyszékben üljenek, ha
nem bársonyruhát hordjanak is, mert szükség van olyan em
berre, akibe belépés után a csizmát meg lehet törölni. Hiszen 
tudvalevő, hogy kefe nincs kéznél, mert azt bevették.

®® S Z E R K E S Z T Ő I  Ü Z E N E T E K

Kéziratokat és rajzokat nem küld vissza a szerkesztőség.
A Borsszem Jankó jelen számát keááen, január 10-én zár

tuk le. —■ Poky. Egy bevált. — D. J1 ( Zsombolya. )  Ismerjük 
ezt a játékot; a szerkesztőség tagjai persze már kinőttek be
lőle. Egymás között csak szórakozzanak vele! — U. K. Sok 
eímésség elvész a híg mártásban. Amit lehetett, kihalásztunk. 
Az ötletet néha elrontja a körülményes földolgozás. Mi nem 
mérünk rőffel: röviden, markánsan vesse papírra mondani
valóit. — hf. 1. Nincs semmi akadálya. Minden hó végén. 2. 
Ezúttal nem járt sok szerencsével. —- S. M. (Kaposvár.) Vér
beli munka. —  Carbone. 1 . Ne csodálkozzék azoknak a primi
tív munkásembereknek az Írásán; elég, ha nyírni tudják a 
juhokat, nem muszáj, hogy Írni is tudjanak. Akárcsak Buda
pesten, ahol szintén sokan tudnak jól nyírni, de írni annál ke- 
vésbbé. 2. Az első rébusz régi, a többieket gyöngéljük. — 
— 1er— Még forrong, még keresi magát, de a nehézkes for
mán máris átcsillan a tehetség. Különösen a „Vivat vita44 
bizarr, fanyar hangulata hat újszerűén. Mindenesetre csiszolja 
tovább azt az értéket, amely kísérleteiben mutatkozik. — B. 
R. (Békéscsaba.) Még sokat kell tanulnia, fejlődnie. — Hn. 
A rajzokra vonatkozólag az előbbi üzenet önnek is szól. — 
Több levélről a jövő számban.

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

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

Mit keres! Háztartási alkalmazottat,
f é r f i  munkást ,  női 

munkást, bútort, 
lakást *  *

Megtalálja a

FRISS ÚJSÁG
apróh irdetése iben  I

N I ................ . II. ■ ■
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Képrejtvény

A megfejtők között hat jutalmat sorsolunk ki:
egy doboz F loris-csokoládébonbont.

E jutalom kisorsolásában csakis azok vehetnek részt, 
akik a Borsszem Jankóra egész évre előfizetnek.

2- egy üveg ..Óceán4 gyümölcskonzervet.

3. egy kis üveg

4- két darab P. Márkus Emilia-szappant.
*— f pár Borson-gumisarkot (férfiaknak és nőknek), 

b- egy nagy üveg ZoZó kölni vizet.
A 2—6. jutalom kisorsolásában a „Borsszem Jankó“ félévi 

es negyedévi előfizetői vesznek részt.
A Borsszem Jankó 2815. (2.) számában közölt képrejtvény

megfejtése: Hajnalhasadás

, .. A megfejtők számát és a nyertesek nevét a jövő számban 
Közöljük. A január 1-jei számban megjelent talány helyes 
niegfejtését („Kuna P. András4) 172-en küldték be. Nyertesek: 
l. rischer István (Budapest, V., Sas-utca 9), akinek egy doboz 
rloris-csokoládébonbont; 2. Dr. Bélteky Lajos (Békés), akinek 
egy nagy üveg ZoZó kölni vizet; 3. Stupák Mária (Budapest, 
Vili., Szigony-utca 34), akinek egy-egy pár Berson-gumi- 
sarkot; 4. Sámson Margit (Budapest. X., Oerg-ely-utca 8), aki- 

egy üveg „Oceán“ gyümölcskonzervet; 5. Skotniczky 
Iren (Budapest. VI.. Eötvös-utca 23), akinek két darab P. Már- 
kus Emilia-szappant; 6. Kemény Ignác (Budapest, Máv. fő
műhely), akinek egy kis üveg Hungária Monopole habzóbort 
küld a kiadóhivatal.

B Á L I N T  é s  D Á N
órás és ékszerész

Budapest, IV., 
Kossuth-Lajos-utca 13.

p î ' î ?  ékszerek csakis elsőrangú kivitelben. 
Eladás nagyban és kicsinyben. Telefon : 24—50.

Beváltunk legmagasabb 
napi áron brilliáns- és 
más ékkövü ékszereket, 
arany-, ezüstrégiségeket. 
Legmagasabb napi árat 
fizetünk arany-, ezüst- és 

platinatörmelékért.
Saját műhely.

bőr- és nemi betegségek teljes gyógyítására 
legjobban n *  M I T  7 fi C D hírneves
ajánlható U h  Ifi I I L U L n  intézete 
BUDAPEST, Vili., JÓZSEF-KORÖT 3. SZÁM.

vér- é s  nemi bete
gek ré szé re .

Rendelés egész nap.
[fist S a l i r a -o l lá s !

Rákóczi-út 32. szám , I. em elet I.

F r a k k h o z — sm o k in g h o z  s
Ingek, gallérok, mellények, 
gombkészletek, nyakkendők

N YAKK EN D Ő H ÁZBAN
IV., Kigyó-utca 5, (Klotild-palota).

Kereskedőknek nagybani á r !

Engedményes árban vásárolhat
HANGSZER-OTTHON

F e k e te  N lih á ly n á l
Budapest, Jó zse f-k ö ru t 9.

B és ék-rilliánsokat,
Székely Emil ékszerüzlete, S î& Œ & iïïf 'S & ï: )61.
Címre tessék figyelni. Telefon i József 105*35.

Családi,
iskolai,
színházi mozit akar?

fo rd u ljo n

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



12. oldal BORSSZEM JANKÓ 3. szára

Pista bácsi gyanakszik

— Aszonta a miniszterelnök, hogy mink vagyunk az arany, a többi csak salak.
— Baj lesz ebbül, komám. Mán akkor én inkább a salak-párthoz húzok, merhogy az aranyat biztosan megadóztatják.

fiatalos, 
ü d e  a rcb ő rt

varázsol el 6 10 nap alatt és eltá> 
volit minden teinthibát, ú. m.: 
mitesszer, pattanás, sárgafolt, ránc, 
orrvörösség, likacsos, hervadt, 
petyhüdt bőrt, a dr. Kayseri Ing
féle „HYVARJON- szépitő-szer. 
A kúra egyszerű, otthon végezhető, 
minden feltűnés nélkül. Befejezése 
után az arcbőr ragyogó szépség
ben, gyermeki üdeségben és tiszta
ságban pompázik. — Egy adag 
95.— K. Vidékre postaköltséggel és 
adóval 115.— K. Csak H yvarjon 
C U iom -te jszappan t használjon. 
Ara 50. - PL — Postai rendelé
sek H vva r jo n -gy ir  fő rak tárá 
hoz : G r o s s  Antal, Budapest, 
Vili., József-kőrút 23 intézendők. 
Budapesten kapható : Török József 
gyógyszertár, Király-u. 12; Opera- 
gyógyszertár, VI., Andrássy-út 26; 
Kartschmaroff-drogéria, Rákóczi-út 
50 és Erzsébet-körút 1 ; Róna-dro
géria, VIII., József-körút 50.

[m o lc s n  « I r a t o m
II
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 .

KABATA CSOKOLÁDÉ VALÓDI
• ti •

FINOM

Szőnyegeket
"  T U n U K  T IV A D A R  A*TUDUK TIVADAR________

utca IZa. Fióküzlet : IV., Faranotok-tore

régi rongyosokat U ,
a legm agasabb árakon 

vagy c s e r é l
ó n yö gje v ltó  é s  tisz tító te lepe, VI., Dalnok- 
ik-tere 9 ,1. mm. Talafoa 46-68. Meghívásra házhoz Jön.

TERNBERG udvari
Rákóczi-út 60, saját palotájában.

4 * W B Ê Ê Ë
* *  » ben. Mesterhegedük legnagyobb választékban. 

Hangszerek javítását szakszerűen végezzük. V id é k re  
sz á llítá so k a t  a l e g p o n t o s a b b a n  eszköz lünk .

■Misiéin ■■■BaeiaeeaeaeeieeBeBoeeeeaeiiiaieeiiaaiaaeeieae

Művészies képkeretek j
Kézimunkák szakszerű keretezése

Váradi Bélánál, Budapest, Andrássy-út 43. !

Brilliánst aranyat, ezüstöt, ékszert leg
magasabb napi árban veszek. 
Schiller, Kecskeméti-n. 11.

V%TUKST*TT> «  lURSPECIELLB I  HVRAHMIllVr, '

k ó i l n h

K C É P K J E R E T E ^ Ö )
Ç P J H E O f

í v .  v A c i - u t c a  i o
AZ- UDVARBAN

à
Sîà?“ er Zongora-, cimbalom- 
és harmonium-terem, 
Etofon-szalon. S ï t " " ;
hanglemez-repertoárja. Az összes létező 
Mnndain-táncok gramofonlemezen. Bcrllt. %

A Pest: Lioyd-társulat nyomdája, Budapest, V., Mária Valéria-utca 12. (Nyomdaigazgató MÁRKUS PÁL.)


