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A z Országház-téri path ányfogó

Bethlen. — Az ördög vigye el ! . . .  Amíg ezek itt ólálkodnak, hiába csalogatom ki az én kedves híveimet.
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Babér. . .
Január hó! Az égnek pergamenjén 
Sötét törvények ólmos jele áll.
A messzi úton agg koldus sötétlik:
Fagyos lehelet... a té\ ... a halál...

Oh, mert halál a szép színek szünése.
A lombtalanság és a szürkeség,
A hangtalanság kábult tompasága.
A kirabolt föld és az üres ég ...

De ... vissza csak! Az emlékek nedűjét 
Szürcsölje most a nagyszomjú világ!
Csendüljenek föl a ködön keresztül 
Tavaszi nóták, nyári citerák!

Volt tavaszunk és volt nyarunk minékünk 
S ez drága kincs, örökre éltető!
S el ne feledjük örökzöld babérunk,
Mit szívünkből hajt majd a temető.

Mert e babérok sötét sírkövünkre 
Fonódva majdan elbeszélik azt.
Hogy ezer élet annak a halála,
Ki önszívében hordja a vigaszt.

______ o--------  Somlyó Zoltán

A láthatatlan alamizsna
— Jótékonysági mese —

Hol volt, hol nem volt. még a nyugati pályaudvaron is túl 
volt egyszer egy szegény ember. Volt több ilyen túl is, innen 
is a nyugati pályaudvaron, de hát mindannyiról nem lehet 
tanulságos mesét Írni. Fz a szegény ember, amikor már a 
láncosok sok pénzt kerestek a korcsolyákon, kezdett nagyon 
fázni s azonkívül nem igen volt neki mit aprítani a tejbe. Igaz, 
hogy teje se volt*. Hát mikor már nagyon fázott és nagyon 
éhezett, elhatározta, hogy levelet ír a falubirónak, bizonyos 
Sipőcz nevezetűnek és segélyt kér. A kérvényben azt is meg
nevezte, hogy kéri az# ügyet a gyorsított eljárás szabályai sze
rint lefolytatni.

A falubiró, akit egyébként podesztának neveztek, nyom
ban nekilátott', hogy teljesítse a szegény ember kérését és 
rögtön beadta az iktatóba a kérést Nosza iktatták a kérést 
a podeszto irt is rögtön egy levelet a szegény embernek, hogy 
csak koplaljon és fázzon türelemmel, mert nemsokára jön a 
segítség. A szegény ember igen lojális polgára volt a főváros
nak és a podeszta utasítására tovább koplalt és fázott. De míg 
a koplalásban bizonyos rendszert’ hozott be és állandóan, mond
hatni. szabályosan koplalt addig a fázást rendszertelenül vé
gezte és ahelyett hogy kitartóan fázott volna, ebben à kérdés
ben az időjárás szeszélyei után alkalmazkodott Miután a gyor
sított eljárás szerint karácsonyra se kapott semmi segítséget, 
forradalmár lett és most már nem a podesztához, hanem egy 
magánszemélyhez, a Huszár-akció föltalálójához fordult segít
ségért.

A Huszár huszárosán akarta megoldani a kérdést, meghívott 
magához néhány láthatatlan vendéget uzsonnára és ennivalót 
és fűtőanyagot akart kiküldeni a szegény embernek, ám mikor 
ezt a podeszta meghallotta, éktelen haragra gerjedt. Dühös le 
velet irt a Huszárnak.

Hogy mersz te enni adni az én szegényemnek? - irta.
Ezt kikérem magamnak. Az ennivalót küldd el hozzám, maid 

én átadom neki. Én vagyok a falubiró, te még Eskütt se vagy.
A Huszár éppen be akarta dugni a falatot a szegény ember 

szájába, de a podeszta elkapta, még mielőtt a szegény ember 
a szájába vehette volna.
' — Tessék ideadni nekem. — mondta — én hazaviszem a
városházára s ott eldöntjük, hogy mikor adjuk át a szegény 
embernek. Majd leöntjük a Zilahi Kiss ünnepi beszédével, 
hogy jobb íze legyen. Mindenesetre előbb meghallgatom a 
Wolff Károly véleményét s megkérem Csilléryt, hogy nyilat
kozzon affelől, nem árt-e a szegény ember fogainak, ha ilyen

hosszú koplalás után egyszerre ismét enni adunk neki. A dolog 
nem olyan sürgős. Nem szabad semmit se elhamarkodni.

Ám a Huszár se hagyta magát és miközben Budapest szé
kesfővárosnak mély részvétét fejezte ki abból az alkalomból, 
hogy a podeszta széke nem áll betöltetlenül, minden áron erő
szakkal akart /a szegény emberbe ételt tömni. Hosszú tusa 
keletkezeti a két faktor között, miközben a szegény ember 
arra kérte az Istent, hogy juttassa el a mennyeknek országába. 
De lehetőleg a gyorsított eljárás szabályai szerint.

Am a vita tovább dúlt. A podeszta nem akart beleegyezni, 
hogy más adjon enni az ő szegényeinek.

— Inkább lemondok — fenyegetőzött
— Ne terrorizáljon! — szólt a Huszár.
De csak nem bírtak megegyezni. Végül is a podeszta döntött.
— Inkább haljon meg éhen, mintsem más adjon neki enni.
S a szegény ember, mint a lojális polgár mintaképe, most

is meghajlott az ő* ura akarata előtt. (Stellái
-----------o-----------

T ű n ő d é s e k
Selffensteiner Solomontal

Oz leié otaztu eccer 
Recege-Piskoltra. Oz állomáson o pénz
tárnál nádion sokan tolongták o ied)ért 
údj, hód oz Ici g nem odafért, honom 
egészen hátulról kojebálto o pénztárhoz: 
„Kérek ed hormodosztált Piskoltra!" O 
pénz tár nők mondta neki: „Mit mogo údj 
kojebál? Mogo ráér! Nem lát, hód ezek 
már ed órája várokoznak ittend o jed- 
jért/?" Mire rá oz léig felel: „Kérem 
szépen, p yiztárns oreság, hodluK ezek

nek itt lennének öle ián sörgős özleti üdieik, mint nekem, ükkor 
nem ráérnének ittend ed óráig várokozni.'' — Ecele-cécelc o 
Haller István oreság meg o zsidók. O zsidók már oz Árpád- 
házi királjok át a várják o teljes jogedjenlüségre és omlok oz 
elismerésre, hód ük is kifagástolon madjarok. Micsede sürgős 
üzleti iidjei lehetnek o Haller oreságnak, hód ü már ed-két 
száz év otán jobb mad jár okorja lenni?

Az ántánt követeli a színaranyat
Kedves Borsszem Jankó! Igaz-e az, hogy az ántánt meg

tudta, hogy Bethlen színaranyat rejteget s most követeli, hogy 
a jóvátételi összeg fejében Budavárit, Fanglert, Hegedűs 
Györgyöt, Sokorót, Wolff Károlyt és a többi színaranyunkat 
szolgáltassuk ki n e k i ? ______„______

Budapesten és Párisban

Tomcsányl. — Te Józsi, mit szólsz hozzá, az a naiv Briand 
azért mondott le, mert nem érezte biztosan maga mögött a 
többséget.

Vass József. — Szegény tatár! Mért nem jön az ilyen 
hozzánk parlamentárizmust tanulni!

• \
Kedves Borsszem Jankó!

Miután tudomásom szerint a cenzúra csak az írásokon 
való törlésre vonatkozott, tisztelettel kérdem, ki biztosit 
bennünket, hogy képentörlés nem lesz többé. Tisztelettel egy 
király-utcai lakos.
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A  le g ú ja b b  m ozgalom

A hölgy. — Istenem, mialatt simmiztem, valaki kilopta a retiktilömből a pénzt.
A kalauz. — Ne búsuljon, nagysága, majd az a jobboldali úr kölcsönzi a jegy árát. 
Az úr jobbról. — Én nem adok, mert én egy antisimmita vagyok.

Az irgalmas szamaritánus
— Szabadon a Biblia után —

Egy ember ment Jeruzsálemből Jerikóba. Síberek, lánco- 
s°k, árdrágítók, valutabetyárok kezébe esett, akik kifosztották, 
^cgsebesitették és félholtan otthagyták.

Történet szerint az úton ment egy pap, aki látta ezt, de 
^kerülte, mert sajtópropaganda-gyülésre kellett mennie. Ha
sonlóképpen továbbment egy lévita is, mert az aznap átvett 
adóárverési hirdetmény érzéketlenné tette. De meg egyébként 

aláirt már egy tizest a nyomorakció gyüjtőívén. Egy szama
ritánus pedig — mindezt látván — könyörületességre indult: 
°laJat és bort akart önteni a félholtan fekvő sebeibe. Ám ekkor 

szép limousin karosszériájú autóján — odaérkezett Jerikó 
Varosának polgármestere, aki így szólott:

— Mielőtt az olajhoz és a borhoz nyúlnál, fizesd le az ás- 
VQny. és olai-adót, továbbá a borfogyasztási adót.

A szamaritánus — huszár lévén — erre tulajdon igavonó 
^latjára helyezte a kiraboltat és egy vendégfogadóba vitte, 
n°gy ott gondját viseljék. Jerikó városának polgármestere 
^töján követte s a vendégfogadóban, párbajsegédeinek meg
n é z é s e  mellett, kijelentette, hogy a szamaritánus tartozik 

először: közlekedési adót és kövezetvámot fizetni, mert az 
r$zágútró! Jerikó városába teherhordó állatján hozta be a 
nc£nyomoritott vándort;
l másodszor: a kirabolt és hét sebtől vérző utas csak akkor 
Nézhető el a vendégfogadóban, ha a szabályrendelet vilá

gos rendelkezései értelmében a bejelentő-lapot előzetesen ki
tölti, — ez pedig lehetetlennek mutatkozott, mert a félholt ván
dor nem volt eszméleténél és mert személyazonosságát meg
állapító iratai hiányoztak;

harmadszor: joggal követelte a polgármester az idegen- 
forgalmi adó lefizetését is;

végül: a szamaritánust 20%-os vigalmi adó fizetésére szorí
totta, mondván, hogy az irgalmasság gyakorlása az ő és bizo
nyára minden jóakaratú ember szívének nagy vigasságot szer
zett.

Mire a szamaritánus mondotta:
— Hogyan lehetséges az, hogy a jerikói út vándorát rab

lók kifosztják, vérbefagyva hagyják, amikor pedig a városnak 
ilyen gondos, mindenre ügyelő, a törvényt és szabályrende
letet tudó polgármestere van? Németh Andor

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

Átgyúrt mondás
Beszélni ellenzékinek salak, — hallgatni Bethlenre arany.

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

Segédet párbajszakmából
keresek. Ajánlatokat : „Hol az igaz- :

; ság mostanában?* jeligére nem l
l az igazságügyminisztériumba kérek. ;

•■■■■■•■■■■•■■■■■a»■■■»■•■■»■■»■■■■■■■■■■■■■■■■■



4. oldal BORSSZEM JANKÓ 4. szám

A Borsszem Jankó-ügynökség táviratai
I.

M. POINCARÉ, PARIS
önnek már sikerült visszajönnie. Talán én is remélhetek. 

Ellenséges üdvözlettel II- VILMOS
II.

M. BRIAND, PARIS
Hasonló helyzetben pont ellenkezőképp cselekedtem. Kívá

natra szívesen adok Önnek néhány órát alkotmánytanból
BETHLEN ISTVÁN

III.
MONTECUCCOLI, TÚLVILÁG 

Tiszteltetem a tudományát. Nem háborúhoz, hanem béké
hez kell pénz, pénz, pénz QERMANIA

IV.
ZSIDÓ HITKÖZSÉG. BUDAPEST 

Kérem nem elhamarkodni rasekól-választást. Tamadochl...
FRIEDRICH ISTVÁN

V.
BUDAVÁRI & COMP., NEMZETGYŰLÉS 

0  küzeledü válosztások olkolmábul fogadják tűlem o leg- 
iabb kivánságoimat!

REB MENACHEM CZICZESZBEISZER

Bevezetés a közbeszólástanba
(A  m. kir. tud.-egyetemen tartott bevezető előadásom)
A kőzbeszólástannak, mint tudománynak, csak az utóbbi 

évek vetették meg az alapját A forradalmak előtt! csak szór- 
vány-közbeszólásokat ismerünk, amilyenek „Ügy van!44 
„Nyissák ki kérem az ablakot!“ „Mi lesz a sópanamával?44 
stb. Ezek azonban még csak nem is sejttetik azt a későbbi ha
talmas tudományos anyagot mely pár év óta a kutató rendel
kezésére á ll De bár az anyag napról-napra jobban fölgyülem- 
lik, a vele foglalkozó tudósok majdnem mind egymástól kü
lönböző véleményen vannak az elrendezés, a beosztás, a 
lényeg és egyéb mifenék tekintetében.

Tulajdonképpen még avval sem vagyunk tisztában, hogy a 
közbeszólástan a jogi vagy az orvosi fakultáshoz tartozik-é? 
Vannak, akik azt állítják, hogy a közbeszólás beteges állapot 
és ragály által terjed tovább. Ezek bizonyítékul hozzák föl 
azt a rákszerű tünetet hogy némely közbeszólás már a könyö
kén nő ki az embernek. Továbbá vannak közbeszólások, ame
lyek a bőr egyidejű lehámlásával járnak, tudniillik ahol föl
lépnek, ott már nincs bőr az illető képén. Általában elismer
hető, hogy a közbeszólással bizonyos testi, némileg beteges 
tünetek lépnek föl: ilyenek például a pirulás, kézőkölbeszoru- 
lás, arceltorzulás és egyéb nagy idegizgalmakra valló elválto
zások. Kémiailag is meglehetős probléma a közbeszólás, mert 
bár szemmel nem látható, az illetők egymás fejéhez vágják, 
ami fájdalmas sebet idéz elő. Föl kell tételeznünk tehát hogy 
az éterhez hasonló láthatatlan, eddig még ismeretlen anyag 
továbbítja a közbeszólás fizikai részét

Ezen elméletek szerint a közbeszólás gyógyíthatatlan be
tegség. Elfajulás esetén a betegeket öt nercre föl kell függesz
teni, aztán ha elmúlik a roham, le lehet vágni. Érdekes faja 
a betegségnek az úgynevezett szajkó-roham. Ez abban áll.

hogy némelyek állandóan egy mondatot kiáltanak közbe, pl.: 
„Mi volt a kommün alatt?44 „Lepénzelték a zsidók?44 „Mi lesz 
a zsidókkal?44 stb. Az orvosok több ilyen beteget megoperál
tak már s legnagyobb meglepetésükre egy gramofont találtak 
a hasukban, a fölhúzás titokzatos úton automatice, az ellenzék 
közbeszólásai által történt

A közbeszólás fajai a következők: közbeorditás, közbe- 
pökkentés (kisgazdáknál), közbeásitással kapcsolatos közbe- 
horkolás, végül a közbeszólás egyik ideális formája: a közbe- 
pofozás, amikor két közbeszóló oly közel kerül egymáshoz, 
hogy gesztikulálásuk szelíd pofintásba megy á t

A közbeszólás perspektívája s hazánk politikai fölvirág
zására gyakorolt hatása beláthatatlan. Közéletünkből lassan- 
lassan minden beszéd s egyéb szócséplés kiszorul s helyét 
hovatovább a közbeszólás foglalja eL Az ország ügyeit egy- 
egy közbeszólással fogják elintézni, például ilyennel: „Te, 
Pista, ne rágd a fülét annak az indemnitásnak!44 A határozat- 
képesség megállapításánál nem a honatyákat hanem a közbe
szólásokat fogják megszámlálni. Ha a honatya nem akar el
menni a Házba, a hordárnak fölirja egy papirosra megszokott 
közbeszólásait s avval nyugodtan alhat tovább.

Ebben az esetben természetesen az elnök teljesen fölös
legessé válik. De hogy a parlament rendreutasitási hagyo
mányai ne sértődjenek meg, a Ház falára nagy nyomtatványt 
kell majd kiragasztani e fölirással:

TÁVOZÁS ELŐTT ÖNMAGÁT UTASÍTSA RENDRE!

Hazamennek a hangászok

Találós politikai kérdés
A Borsszem Jankó pályázatot hirdet próféta-ihletű olvasói 

számára. Azt kell megjósolniok, melyik pártnak lesz a vezére 
1922. április elsején Andrássy Gyula gróf.

Aki eltalálja, addig kapja ingyen a Borsszem Jankót, amíg 
Andrássy az illető párt vezére marad. Andrássy legbizalma
sabb hívei is pályázhatnak, hiszen ők sem tudják...

Kimaradt hirdetés a múlt hétről
..  ■ ......— — ■■■ 11
I f n l l ó r r n  I r  t A rendőri riporterek bálján csupa 
I X U U C g U I Í !  kollégiálitásból is ottlegyünk és 
érdekes riportravaló működést fejtsünk ki.

Budapesti Zsebmetszők Egylete
1 --------------------------- Ï !
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A folyosóról
A napokban parázs izgalmat okozott 

a nemzetgyűlésen, hogy a kormány 
egyetlen tagja sem volt jelen. Csak 
Tomcsányi P. Vilmos igazságügymi
niszter volt látható, de ő is a hátsó 
padsorokban húzódott meg. Egy kor
mánypárti méltatlankodva szólt:

— Ez a Tomcsányi soha sincs a he
lyén. Mért nem ül a bársonyszékbe?

7~ Hagyd csak!... Akkor pláne nincs 
a helyén! — válaszólt szomszédja, egy 
ellenzéki.

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

Kedves Borsszem Jankó!
Olvasom, hogy a medikusok bálján 

a táncrendről hallócső lógott le. Van 
egy indítványom: a telefonkisasszo
nyok bálján nemhalló cső, vagyis tele
fonkagyló legyen a szimbólum. Tisz
telettel egy mérges előfizető.

■------- c--------

Sporthír
Slőzi a VÁC trénere leszt 
Ez stilszerü igy legalább! 
Találkozik az együttesben 
A görbe orr s a görbe láb. Br

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

A .„tisztviselő”
Beállít a falusi ember az egyik mi

nisztériumba:
— Kérem, hun kaphatnám meg a 

tisztvisellő kedvezményt?
— Hiszen maga nem tisztviselő — 

mondják neki csodálkozva.
— Én nem, de az anyjuk igen.
— Hogy-hogy?
~~~ Hát teccik tunnyi, visellős, oszt’ 

a jegyző úr aszonta, hogy tiszt lössz 
a eyerökbül.

A  férjek őskori gondjai
— Szemelvény a bunda oknyomozó történelméből —

^És midőn egyszer a meteorológiai intézet negyvennapos 
esőt jelzett, Noé elhatározta, hogy tekintet nélkül a hajóépí
t ő i  tilalomra, bárkát készít, hogy ezáltal künn legyen a víz
ből. Mikor a barometer az eső közeledtét jelentette, beköltö
zött nejével és családjával a bárkába és bevitt magával min
den állatból két darabot, mert ennyire szólt a beviteli 
engedélye. Mikor mindannyian együtt voltak, Noé megelége
detten tette ki a táblát, amelyen ez állt: „A  mai hajóutazásra 
minden jegy elkelt.44 Éppen pihenni készült a nagy munka 
után, midőn felesége kissé éles hangon így szólt hozzá:

— Elintéztél mindent, fiam?
Noé kiérezte a hangjából, hogy a barometer tévedett, mert 

nemcsak esőre, de hatalmas zivatarra van kilátás és kibon
totta a legbizonytalanabb esernyőt, a szelíd szót:

— Igen, angyalom, minden rendben van.
— Hány állatot hoztál be a bárkába az egyes fajtákból?
— Minden állatfaj képviselve van egy férfi és egy női alle- 

Sátussal — válaszolt Noé hivatalos hangon.
— És a cobolyból hányat hoztál be?
— Természetesen abból is kettőt
Erre a válaszra a nő hangos sírásra fakadt és megszak- 

gatta legutolsó divat szerint készült útiruháját.
— Menj, hogy ne is lássalak — zokogta. — Miért is men

tem hozzád, Noé, mikor így gondolsz a noedre? Hogyan esi- # 
náltassak én ebből a két cobolyból bundát mikor alig telik 
belőle egy gallérra? És mit fognak szólni az asszonyok az

özönvíz után, ha meglátják, hogy még mindig az özönvíz 
előtti bundámban járok?

Noé még egy reménytelen kísérletet tett.
— Nézd, kérlek, — mondta — én behoznék egy szűcs- 

üzletre való cobolyt, de a bárkában már pótszékeken ülnek a 
tyúkok, olyan zsúfolt ház van. Ki nem dobhatok senkit.

— Én nem bánom, dobd ki a tehenet vagy dobd ki a lovat 
sőt azt se bánom, ha magad maradsz künn, de a cobolyokhoz 
ragaszkodom.

— Hallatlan, hogy te negyvennapos eső előtt ilyenekre 
gondolsz!

— Én nem törődöm vele, ha akár másfél évig esik, de 
bunda nélkül ne kerülj a szemem elé!

És Noé — máig is titok, hogyan csinálta — még két tucat 
cobolyt fogadott be a bárkába.

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

Zsidók és áriák
— A felekezeti megértésnek egyik legszebb jele a Zsidónő 

című opera. Ott kérem, a faji ellentétek elsimultak.
— Hogy-hogy?
— Hát maga nem tudja, hogy a Zsidónóben csupa áriák

vannak? --------•--------
Van benne valami

— Fogadjunk, hogy Rakovszkyék bírják majd legjobban a 
tizenhatórás ülést!

— Ugyan miért?
— Mert nekik még a huszonnégyórás ülésben is prakszi-

suk van! • * *;
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Találkozásom Shimmy vei
Valahogyan betévedtem a huszonnyolcasok báljára, ahol 

először életemben találkoztam Schimmeonnal, becéző nevén 
Shimmykével, a herciggel. Miközben csámpás lábainak ujjait 
összeverte és csípőjét idegsokkosan megrázta, így mutat
kozott be:

— Lapossy Guta Schimmeon vagyok, a Vitus és Tánca 
cégtől. Van szerencsém, parancsoljon velem, kedves szer
kesztő úr.

— Engedje meg, kedves simító Lapossy Guta úr, hogy az 
ön által kultivált tánc minemiségéről fölvilágositást nyerjek.

— Ô a legnagyobb őrömmel. A tánc lényege a rázogatás. 
Tudniillik a nő rázogatja a derekát, a férfi rázogatja a nőt, 
mint a rongyot és mindakettő egymást kölcsönösen rázogatja.

könyököl a pártner nő keblére. Közben mindkét egyed a sar
kával kapiskál, vagyis műnyelven: csámpázik.

— Nagyon helyesen. És, ugyebár, nehéz dolog ez a csám- 
pázás?

— Egyenes lábuaknak nagyon nehéz, de x-lábuaknak annál 
könnyebb, o-lábuak egyáltalán nem tudják megtanulni, csak 
ha leamputáltatják lábukat és műlábbal cseréltetik föl. Egyéb
ként a tánctól az egyenes lábúak is rövidesen x-lábuak 
lesznek.

— Milyen fejlődési lehetősége lehet e táncnak?
— Az, kérem, beláthatatlan. Lehet, hogy az emberiség a 

tánc következtében annyira megixlábasodik, hogy a táncolás 
alkalmával egészen lehetetlen lesz a lábfej további kifordí
tása és a tánc átalakul úgynevezett csámpás totyogássá.

— Mit gondol, mik ennek a táncnak az ősei? Honnan lehet 
levezetni az ugra-bugra e különös formáját?

— A tánc valószínűleg a háborúban erősen kultivált ideg
sokkból fejlődött ki.

— Ugyebár azért, mert sok ideg kell ahhoz, hogy végig 
nézze az ember?

— A tánc egyik korábbi őse: a frásztörés, amelynél azon
ban ezeket a formákat még meglehetős artisztikus alakban 
találjuk meg.

— Még egypár szót, ha megengedi, a zenéről, melynek 
ütemeire a táncosok a különböző testi fintorgatásokat és fica
mokat végzik.

— A zene, kérem, a legmodernebb zagyva-zenekarral lesz 
előállítva, melyben a gyárkéménytől a gyerekbőgésig és 
gyomorkorgásig minden hangszer képviselve van. A melódiát 
vadszamárbőgéssel állítjuk elő, nagyobb zaj elérése szem
pontjából ébredőket uszítunk a zsidó táncosokra, akik az el
elcsattanó pofonokkal élénkítik a zenét.

— S mit csinálnak avval, akit ez őrült rángatódzás közben 
véletlenül a guta megshimit?

— Azt kifordított sarokkal temetjük el, hogy a halotti tán
cot a shimmy szabályai szerint járhassa el. Carámy

Kedves Borsszem Jankó!
Olvasom, hogy Földes Imre, a kiváló drámairó, egyben a 

budapesti villamostársaság igazgatója is. Most értem hát az 
összefüggést:

Földes drámái telítve vannak az ötletnek és szellemnek 
magas feszültségű villamos szikráival.

És a pesti villamos? No igen, ez kész dráma.

Pártnevek
A közeledő választásokra való tekintettel cégünk a követ

kező párt-elnevezéseket ajálja az expressz orientálódóknak:
1. Földhözragadt kisgazdák polgári pártja.
2. Rongyos intelligensek parasztpártja.
3. Arisztokraták és béresek egyesült földmívespártja.
4. Cionista zsidók kisbirtokos pártja.
5. Asszimiláns zsidók mozi- és trafiktalanitott pártja.
6. Civil katonák polgári és földmíves pártja.
7. Protestáns nagybirtokosok katholikus kisbirtokos-pártja.
8. Katholikus hitbizományosok protestáns földnélküli pártja.
9. Bethlen-párti pártonkivüliek pártnélküli pártja.

10. Pártonkivüli pártosok pártalakitó pártja.
11. Jó parthiek pártja.
12. Jó párt ütők pártja. Pártcégéreket Átmázoló R .-T .

Kedves Borsszem Jankó!
Igaz az a hír, hogy egyes minisztériumokban a puccs rém

hírére — à la kanapé — előre kidobták az otto-mánt Tiszte
lettel egy rémhiráető.

B é r l ő i t
G U M M I ^ A R O K

ru gan yo s,  
tartós, uimiinüiiiiiia
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Fűtési metódus

— Ne áltasd magadat, nincs befütve.— Ne búsulj, fiam. Ha én így főirakom a lábaimat, még a kályhának is melege lesz.
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Uj könyvek
(Ú ju l könyvek. Hűl könyvek. Halhal könyvek. Uljé, könyvek.

— Irodalmi rovarai.)
A hon vére. (Regény két kötetben. irtat aránylag olcsón, 

Tolifejű János.) Tolifejű János hatalmas és magasan szántó 
regénye nagyvonalú léniával van megrajzolva. A szerző a 
világirodalom nagy’ regényíróinak, Tolsztojnak, Balzacnak és 
Flaubertnek jár kitartóan a nyomukban, de olykor-olykor meg 
is előzi őket Sőt annyiban föléjük is helyezhető e minden idők 
óriásainak, hogy témáját nem az elmosódott világpolgárnak, 
az úgynevezett általános embernek közérzéseiből veszi, hanem 
a nemzeti élet mélységeiből merit az ő mélyen szárnyaló 
vödréveL A regény hőse kistaroki és nagy taroki Tarokk Ba- 
lambér, aki diadalmasan áll meg az ősi kúria levendulaillatú 
küszöbén és félre nem érthető magabizakodással sercenti oda 
ellenségeinknek és az egész internacionális világnak, hogy 
hát: Nem oda Buda! És éppen ez az, ez az iró sajátos nemzeti, 
sőt kurzus-zamata, ez helyezi őt például Anatole France fölé; 
mindazonáltal ő nem eltörlése, hanem kiteljesedése és betető
zése a külföld nagyjainak. Betetőzése, mert míg Maupassant 
és a Goncourtok csupán addig jutottak el, hogy: egyszer volt 
Budán kutyavásár, addig Tollfejü a született talentum köny- 
nyedségével rajzolja meg az ó léniájával, hogy hát: Nem oda 
Buda! Sőt, bár a nagy mű örök irodalmi becsű és holmi vásári 
tendenciát nélkülöz, mégis fölfedezhető benne ama mellékérték 
is, hogy: Eb ura fakó! A főalak valőrjén kívül különösen sike
rültek a mellékalakok silhuettjei. Pompásan van megrajzolva 
Cecilia alakja, aki bár gyönyörű és a bűnös destruktív szemek 
számára kívánatos, mégis nyolcvan évet él egyfolytában szűzi 
ártatlanságban, ez által is követendő példát statuálván a mi 
destruktív korunkban anyáink számára. Igen jó még a nemes 
gróf, amint sarkantyúját tövig vágja a lova szügyébe és a 
részeges napszámos, aki heti keresetét mindig elissza, holott 
abból legalább két napig, habár tisztes szerénységben is, el
élhetne. (E kritikát irta a. f. =  az alkalmazkodó fiú.)

ö lj és üss és egyéb novellák, irta Suszter Rezső. (Utáltos 
kiadás.) A szerző a szivárvány minden színébe mártja palet
táját, mielőtt szavait a tarka vászonra keni Gyönyörű és ízes 
szavak, valóságos virág és lekvár, melyek mögött azonban a 
cselekmény, a lélektan és a nemzeti logika is megkapja a maga 
méltó szerepét Hasonlatai csaknem megtévesztők, képei való
sággal szántanak s olykor lélekbe markoló léniával vannak 
megcirkalmazva. Kacagtató a „Gonosz zsidó44 című kis re
mekmű fájdalmas humora s valósággal elmerengünk az áhitat 
miatt mellyel az iró országunk címerét megragadja. A „Buta 
dög“ című elbeszélés széles színei az ötvösművészet remeké
vel vannak mintegy mozaikba öntve s szinte halljuk benne 
Dunánk vizének mélységes csobogását Már itt jelezzük, hogy 
a stockholmi bizottság valószínűleg vissza fogja venni Anatole 
Ferenctől a Nobel-díjat legalább is a pénzt ha Suszter Rezső 
öljéről tudomást vesz. (E kritikát szignálta k. o. =  a kis okos.)

Arra fordulok, amerre a szél fúj. (Bugyborék Tihamér s z ív - 
versei.) Költő a legváltozatosabb hangokat fújja hegedűjén. Nem 
is hegedű az, hanem cselló, sőt, ha nemzeti érzéseinek mély
ségét vesszük, valóságos nagybőgő. Habár hegedűhöz hason
líthatjuk a költő hangszerét, mindazonáltal nem négy, hanem 
csupán egy húr az, amelyen dalait fújja és ez: a magyarság 
húrja. De ha egy húron fúj is, azért a szélrózsa minden skálá
ján játszik ő: éppen úgy gyűlöl, mint ahogy szeret. Lelkének 
egész poklával fordul ellenségeink ellen és az afgánoktól min
den emberi voltot egyszerűen — rövid, izgatott ütemű sorok 
kíséretében — megtagad, hogy annál fájóbb szívvel ölelje 
keserű ajkaihoz a föld rögét, amelyen született. Hasonlatos
sága itt-ott Adyra emlékeztet, míg rímeinek tisztasága Babits 
mosókonyhájáról való, de ez csak látszat, mert az igazi költő 
minden egyes betűjéből valóságos egyéniség tör ki. Oh, boldog 
a nemzet, mely kurzus vége felé is ily hangokat vallhat a saját 
füléhez szólónak. (Ezt a kritikát irta m. i. k. =  maga is költő.)

--------o—-----  (n i)
Kedves Borsszem Jankó!

Képzelje csak, milyen peches vagyok én! Bécsből Pestre 
utaztomban hálókocsiban tettem meg az utat. Fizettem a frank
rendszer alapján 20,000 osztrák koronát. Gondolhatja, hogy 
emiatt egész éjjel nem tudtam aludni. Minek kellett akkor a 
hálókocsi?... Tisztelettel egy osztrák-magyar.

A Z f X t & C

( j f c L  c & a k 'e q t f t & r i

Q jp w d jU u y t 'w y p *
0

W U j f c L & Y ls  
A .
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Falusi ház
Áldott vagy te a házak közt:
Kis falusi ház!
Az életnek derűs csöndje 
Tebenned tanydz.

Búbos kemencéd melegjét 
Áldva áldom én.
Piciny, egyszerű fabölcsőd 
Lágyan ring felém.

Bús dalaid méla hangját 
En is ismerem.
Á virágom az a virág.
Amely ott terem.

• | Nappalodra, éccakádra
n I Az Isten vigyáz.
- j En is, én is ott születtem:
- ! Kis falusi ház...
i -----------o----------- o—ó

Cáfolat
Az a hír, mintha Nagyatádi Szabó 

«V f»?  a kisgazdák sokat emlegetett 
^Illőit a „Láthatatlan vendég** javára 
/\íXXi* mozgósitani, alávaló rágalom. 
(Magyar Távirati Hiroda.)

Szén -lesen

Pillanatfölvétel a csúzdák körül

.M 2 7 . BAAfJJJ M U L A T
Adódetektiv-rendszer

Kedves Borsszem Jankó! Adó-ellenőrző szervezeteink, mint 
Olvasom, nagyszerűen ki vannak fejlesztve s már ott tartunk, 
yogy minden adóalany mellé sikerült egy adó-detektivet állí
tanunk. Ez ugyan költséges dolog és többet emészt! föl, mint 
amennyi a begyűlt adó, de legalább a polgárok nem tagadták 
ie adójukat Becses nézetem szerint azonban az adó-ellenőrző 
^ ^ e z e t  még így sem tökéletes, mert hisz maguk az adó- 
aSij tivek is elhallgathatják saját nagyszámú adóikat, tehát 
aaodetektiv-ellenőrző szervezetet is kellene létesíteni. Sőt ezt 
? tervezetet is kellene valamiképpen ellenőrizni Legprakti
kusabb lenne az egész adózó polgárságot belevonni a szerve

dbe: így legalább mindenki detektivi fizetésül kapná meg a 
kivetett adót Tisztelettel egy adó-őrült.

-v/  a .

S h im m y
Foxtrott, One-Stepp, Jaz>Banda

T Á N C L E M E Z E K
4ri4sl ví‘’“,ÉI,ba'J WAGNER
Lemezmûsor . ' __ hangszerárúházában
ingyen  ! VIII., Jóxsef-kőnit 15.

Társasjáték villamoskalauzoknak
L §. Indulás: A lépcső nem indul, míg a kocsik az utasokon 

tartózkodnak.
2. §. Átszállásra nem jogosító arcképes aprópénz a kocsi 

belsejében féllábon készen tartandó.
3. §. Jegykezelés: Kalauz, ellenőr, lovasrendőr. Különböző 

fokozatok: a) Hát ahol még jegyek nincsenek! b ) Itt a perro- 
non a sarokban hátul! Gyerünk, kérem! c ) Na, mi lesz!? d ) A 
fene a pofádba, már megint lógni akarsz!? Ebből eredő bal
esetekért a társaság felelősséget nem vállal.

4. §. Lógás elleni rendelkezések, fajok szerint: a) Újság
olvasók (mind süket!). Használat előtt fölrázandó, b ) Szóra- 
kozottak (kibámulnak az ablakon). Jegylyukasztóval orr- vagy 
fülcimpán egy vagy két lyuk, díjszabás szerint c ) „Mindjárt 
leszállók!" — Veszedelmes jelige, ami azt jelenti, hogy sohasem 
fog leszállni. Beszorítani a padok közé. Belelyukasztani a ha
sába. Végállomás: Farkasrét

5. §. Téli járat: Az utasok elől fűtve. Lukszuszadó. Tyúk
szemadó. Körforgalmi adó'.

6. §. Éjjeli járat. Külön tábla, összes jegyek váltás után 
érvénytelenek.

7. §. Csengetyű; hosszú szíjon rángatózik, amit hilöncsípett 
lógók hátából metélnek és mákkal behintenek.

8. §. Vegyes rendelkezések: Menetközben föl- és leköpködni 
tilos. Lélegzet visszafojtandó. A kocsira föszálini tilos. Ellen
kező irányban tolakodni a kalauzok utasítva vannak.

François
Crêmant Rosé

pezsgő
•■■■■■■■•■■a atH iiM B ivi ■■■■■■■«•■■■ •■■■■■■■■•»«» ■■■■■>•■•■■>

IZSUFFA ISTVÁN ésTÁRS Al j
jcég üzletét áthelyezi
•  Jelenleg Dunakorzó, Hungária szállóval szemben és ezért raktáron levő ■ 
5 elsőrendű m inőségű angol. Irlnndl és skót fé rfi és női S

s készletét* ̂  3 már káztudatbanlevő rendkívül le s z á l l í t o t t  á rb a n !S árusítja. Különleges frakk-, smoking- és zsakketkelmék. Parisban előnyösen J  
s vásárolt és most beérkezett t ö b b  e z e r  mé te r  tiszta gyapjú g a b a r d le n  ■ S és egyeb n ői d iv a tk e lm é k  130— 150 cm szélességben 350  — 750 2 k o r o n á ig  kerülnek eladásra, mig a készlet tart

B n s a s s s s N iis a N N N ia a N s s iM M M iia M M tiin i ssssssssssss



iU. -  9« H
- = *

16. oldal BORSSZEM JANKÓ 4. szám

Uraságoktól fölvetett '
ötlet alapján volt pártvezérek számára 
pártot alapítok. Vallás már csak félig 
fontos. Ajánlatokat Friedrich István 
névre még a nemzetgyűlés feloszlatása

Milyen hangszerekből áll egy shimmy-zenekar ?
Kedves Borsszem Jankó! A „Kerge-pince*4 néven ismert 

éjjeli helyiségben a zenekar (jazz band) mögött a falon föl
függesztve a következő zenekari leitáj található:

1 meritőkanál, 5 kávéskanál, 1 palacsintasütő, 1 rézmozsár 
törővei, 1 serpenyő, 2 tepsi, 5 fazék, 2 lábas, 2 vájdling, 1 lavór,
1 teaszűrő, 2 reszelő, 3 habverő, 1 gyúródeszka, 1 fejsze,
2 szemeteslapát, 3 partvis, 13 mély tányér, 1 csecsemő (nagy
bőgő helyett) és 5 zsebkendő orríujásra.

fizessen elő a jjorsszetn Jankóra!

Mert h arm a d szo r  i 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;
o ló szö rx  aki egy évre fizet elő, ingyen kapja a 
„Seiffensteiner Salamon adomái" és „Jaj, az a 
Hegedűs* című illusztrált humoros könyveinket.

SZE R K E SZT Ő I Ü ZE N E T E K  ® ©

Kéziratokat és rajzokat nem küld vissza a szerkesztőséi.
Freund Jónás, a magyar cinkográfusok nesztora, aki a 

Borsszem Jankó első kliséit készítette és sokban hozzájárult 
a lap művészi színvonalának emeléséhez, hetvenhat éves ko
rában elhunyt A Borsszem Jankó gárdája kegyelettel őrzi 
meg a művészlelkű, munkáséletű férfiú emlékét.

Legjobb
63

kapható óa javítható
NEUMANN-ná|,
ligfíMZM. 14. lel. 138-77.

A Borsszem Jankó leien számát kedden. január 17-én zár
tuk le. — H. L. Legnagyobb sajnálatunkra nem ütik meg a lap 
mértékét. Több biztonságra, lendületre és leleményre lenne 
szükség. — M. B. Az adoma oly régi és annyira ismert, hogy 
nem lehet föleleveniteni. —  Nil ardui. Csak ismételhetjük, 
amit egyszer már izentünk önnek: a viccek részint régiek és 
jók, részint újak, de ezek viszont nem viccek. — B. R. Ugy-e, 
mégse olyan könnyű rajzolui és ötleni? Ráér majd úgy öt-hat 
év múlva. — H. A. Effajta túlfűtött lirai verseket nem szok
tunk közölni. — U. K. Ez idő szerint, fájdalom, képtelenek 
vagyunk a kérésnek eleget tenni. A jószándék természetesen 
megvan és meg is marad. Ne higyje, hogy csak ön van teli 
panasszal. Sok-sok régi hívünk elpusztithatatlannak tetsző jó
kedvét bénította meg ez a csúnya kor, az élet, a gond. És 
mégsem szabad csüggedni. A vérbeli humorista a saját köny- 
nyein keresztül is meg kell hogy kacagtassa a közönséget. — 
Több levélről a jövő számban.

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

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

ESTÉbl/1 és TR

DWR TBRZftBFin, 10.HER., H0SSUT5 9. SZ.

Művészies képkeretek j
Kézimunkák szakszerű keretezése

Váradi Bélánál, Budapest, Andrássy-út 43.
er vér* é s  nemi bete

ljek ré szé re .

Ezüst S a l i a m l l i s l
Rendelés eeész nap. Rákócxi-út 32. sxénv, I. em elet I.

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

legtökéletesebb kivitelben : müiábakat, mű- 
kezeket, sérvkötőket.haskötöket, gummigörcsér- 
harisnyákat stb. Dús választék az összes 
betegápolási gummiárukban és műszerekében.

Brilliánsokat, &
Székely Emil ékszerüzlete,
C la i r *  t * , * 4 k  I n i l a l

l i o . i ,  i% a r a i j - u ,  u i ,  
t f f l—IBII » I f  1>II.)

T e le fo n i József 105-36.

Mit keres? Háztartási alkalmazottat,
f é r f i m u n k á s t ,  női 

munkást, bútort, 
lakást *  v*

M egtalálja a

FRISS ÚJSÁG
apróh irdetése iben  I
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Képrejtvény

A megfejtők között hat jutalmat sorsolunk ki:
1 egy doboz Floris-csokoládébonbont,

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

egy nagy üveg ZoZó kölni vizet.
3- 1— / pár Berson-gumisarkot (férfiaknak és nőknek),
4- egy üveg „Óceán” gyümölcskonzervet,
5 két darab P. Márkus Emilia-szappani.

6. egy kis üveg

. A 2—6. jutalom kisorsolásában a „Borsszem Iankó“ félévi 
es negyedévi előfizetői vesznek részt.

A Borsszem Jankó 2816. (3.) számában közölt képrejtvény 
uiegfejtése: -, . . .Konszignáció

A megfejtők számát és a nyertesek nevét a jövő számban 
közöljük. A január 8-iki számban megjelent talány helyes 
megfejtését („Hajnalhasadás” )  87-en küldték be. Nyertesek: 
' SchilUr Arnoldné (Budapest, VII.. Rottenbiller-utca 4b). 
akinek egy doboz Floris-csokoládébonbont: 2. Kálmán Klárika 
(Budapest, IX., ilka-utca 36), akinek egy üveg „üceán“ gyü- 
niölcskonzervet; 3. Keresztyén Gazdasági Egyesület ( Hajdú- 
nánás), pmelyivek egy kis üveg Hungária Casino habzóbort;

kis- és nagykéri Zárad fstvánné (Budapest, !.. Marvánv- 
utca 9), akinek két darab P. Márkus Emilia-szappant; 5. Hoós 
Eászló (Szombathely, Máv.-mühely), akinek egy-egy pár 
Berson-gumisarkot; 6. Löwenheim Aranka (Vác, Széchenyi- 
utca 9), akinek egy nagy üveg ZoZó kölni vizet küld a kiadó- 
hivatal.

CSAK

CIPOSARKOT 
VEGYEN!

EG Y ESÜ LT  R U G G Y A N TA Á R U G YÁ R
BUDAPEST, VI. KÉR., ANDRÁS5Y-UT 8. SZÁM.

F ra k k h o z  — sm o k in g h o z  :
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
H A N G S Z E R -O T T H O N

F e k e t e  M i h á l y n á l
B u d a p e s t ,  J ó z se f-k ftru t  9.

« ■ ■ • ■ ■ • ■ ■ • a a a a a a a a a v a a a mmmmmmmmmrnmm

B Á L I N T  é s  D Á N l
órás és éKszerész

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

Prima órák, ékszerek csakis elsőrangú kivitelben. 
Eladás nagyban és kicsinyben. Telefon : 24—50.

Beváltunk legmagasabb *  
napi áron brilliáns- és ■ 
más ékkövü ékszereket, 5 
arany-, ezüstrégiségeket. •  
Legmagasabb napi árat 5 
fizetünk arany-, ezüst- és •  

platinatörinelékért S
Saját műhely. *

Szakorvosi rendelő intézet
Budapest VII., Dohány-u. 39. Rend. d. e. IM., d. u. 4-7-ig.
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akit mindenki lát, csak azok nem, akiknek az asztalánál megjelenik.

mozit akar?Családi, 
iskolai, 
színházi

fo rd u ljo n

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

aranyat, ezüstöt, ékszert <ea 
magasabb napi árban veszek 
Sctlllo r, Kecskeniéti-u. 11.BrilHánst

KABATA CSOKOLÁDÉ VALÓDI
• ti •

FINOM

Szőnyegeket
"  TUDUK TIVADAR asé im aalaa ltá  Au «

ré f l  rongyosok ^t la, 
a legm agasabb áradon 
v s i z  vagy o B é r é i  

TUDUK TIVADAR azónfeajavltó ée tlsvtftó tel epe, VI., Dalnok- 
IV., Ferenciek-tere 9 ,1 am. Telefoe 46-68. Meghívásra házhoz (ónutca 12/a. Fidkflzlet.

Királyi 
udvari

Rákóczi-út 60, saját palotájában.

bőr- és nemi betegségek teljes gyógyítására 
legjobban n .  M  I T  7 fl f  D hírneves 
ajánlható L lr .  m l  I L U l i i  intézete 
BUDAPEST, Vili.. JÚZSEF-k ORÚT S. SZÁM.

Az összes hangszerek legfinomabb minőség
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  e szköz lünk. i

hangszer Zongora^ cimbalom- 

és harmonium-terem, 
Etofon-szalon.
hanglemez-repertoárja. Az összes létező 
Mondain-táncok gramofonlemezen. Birllt. 4

A Pesti Lloyd-társulat fi}cmdája, Budapest, V., Mária Valéria-utca 12. (Nyomdaigazgató MÁRKUS PÁL.)


