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A  funchali tragéd ia

Hincs elhagy at v j boldogult királyunk Dédó részvéttel borítja reájuk
(ayászos özvegye, árva kis fia: Tépett palástját bús Hungária.
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Ravatalnál d  Q

Egy élet múlt el, tiprott, gyötrött élet.
Egy árva lélek messzi-messzi szállt.
Lángja kilobbant, léte semmivé lett,
Sírba temetve vágyat és viszályt.
Felhők fölött vár rá a végítélet,
Hol nem ismernek koldust, sem királyt.
Már béke, csönd és nyugalom fogadja: 
Könyörülj rajta, mindeneknek atyja.

Sorsa királyi bíborba helyezte,
De gyászrongyot vetett rá végzete;
Útját naptól aranyló csúcson kezdte 
S temeti mélység, síri fekete.
A nagy jövőt, szép álmokat kereste 
S elaltatta a Rabság Szigete.
Űzetve pusztult, mint az erdők vadja: 
Könyörülj rajta, üldözöttek atyja.

Hat büszke népnek volt uralkodója,
Parancsát leste bókoló sereg.
Amerre járt, fölhangzott: — Isten őj ja ! —
S most értté könny vajh hány szemből pereg?

Nincs virrasztója, nincsen siratója,
Csak egy asszony, meg hét árva gyerek ... 
Szakadó szívvel az, csak az siratja:
Könyörülj rajta, elhagyottak atyja.

De Kelet felöl síró szelek szállnak, 
felleg borong az égi boltíven;
A ravatal körül szellemek állnak 
Őrt kivont karddal, a gyász éjiben:
Vérző magyar az elvérzett királynak 
Gyásza adóját elhozta híven.
Végtisztességét tisztesen megadja:
Könyörülj rajta, elbukottak atyja.

„Üdv a királynak!“ — sok száj fújta régen: 
Most örök üdvre hívatott szegény.
Egy bús csillaggal több van fönt az égen 
S idelent eggyel kevesebb remény.
Kacagjatok, vagy sírjatok a végen,
Hol megszakadt e zaklatott regény: 
öt várja már örök, igaz bírája . . .
Könyörülj rajta, királyok királya.

Jászay’Horváth Elemér

A mennyországban
KÁROLY király az ö kedves, jóságos mosolyával bekopog* 

tat a mennyország kapuján. SZENT PÉTER jelentkezik.
— Mit óhajt, felséges úr?
— Kérem Szentségedet, jelentsen be audienciára a leg

felsőbb Urnái.
— Mi kívánsága van Felségednek?
— Bocsánatot akarok kérni azok számára, akik ellenem

vétettek . . .  ____  «______

A mammut-kerületek
-- Mi haszna van az országnak abból, hogy a mammut- 

kerületeket kettéosztották?
— Az, hogy ezekben is a törpék fognak győzni.

Talán dróttal parancsolják?...
— Azért mégis a Távirati Irodának volt igaza.
— Ugyan miért?

Mert hasból csak drótnélküli táviratot lehet* kapni.
■------- Ü--------

Szakszerűen
Reke Manót, a nagyhírű mathematikust tudvalevőleg erő

szakosan nyugdíjazta a kultuszminiszter. Ebből az alkalomból 
születeti meg e^ a pesti vicc:

Hallottad, mii mondott Beke, amikor megtudta, hogy 
nyugdíjazták?

— Nem.
Hát mit mond ilyenkor egy madiematikus? — Ezt 

mondja: Erre igazán nem számítottam.
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A  p o k o l g é p e s  m e r é n y le t  u tá n

— Bocsánat, hogy késtem... A szomszéd szobában ellenzéki urak ülnek, azokat kellett hogy kiszolgáljam.
— Mit? Ellenzéki gyülekezet van itt? Akkor rohanok...

Tönődések
Seiffensteiner Solomontul

O Emléxek rá, hód mikor o boldo
gult világháberúbo oz asztrák-madjar 
csapatok edre visszavonulták o golicioi 
iránt an, ez o keserű mandás gyárt száj- 
rul-szájro: „Elűsziir jőztünk Lembergig, 
ozután iözünk Krakóig, ozután iőzünk o 
Kárpátokig és végöl jőzni fogunk egé
szen Bodap estig." Most and id vádiunk* 
o mi pénzönkkel. 0 karmángy tartotta o 
koronát elűsziir 2 ‘80 centimesnél, ozután 
tartotta 1 centimesnél, ozután tartotta 

ö ’6ö centimesnél és tortoni fog egészen...??  centimesnél.

^  Moszáj ittend minálunk elúbb minden nádi embernek 
hiekhalni ahhoz, hód végre kibéköliünk ed o mással? És ho 
°zután már kibéköliünk, érdemes lesz mojd élni nádi emberek 
nélköl?

p  Sohase belűle sináltam titokt, hód vadjok ed bőséges 
lexitimiszt. Éppend ezért jól nekem esett volna, hodha o kar
n a g y  kéthónapos jászt elrendeli szegény baldagult királ
y ikért. És iól esett volna oz arszágnok is, mert legolább két 
hónapig hagyták volna űtet békibe o larmentirozó pületikus 
°reságok.

P  Nádion kiváncsi vadjok, vonnok-e o karmángynok titkos 
SZQndékoi? Mert ho titkos szándékoi vonnok, akkor megértek 
0 hyiit szov ozást.

Mit gondol kérem?
— Miért lesz nyílt a szavazás?
=  Mert a titkos befolyások csak így érvényesülhetnek.
— Miért buknak ki egyre-másra a kisgazda-képviselő

jelöltek?
— Mert ők a kőszikla, melyre Bethlen épit.
— Miért nem szeretik a zsidók Bethlent?
=  Mert Bethlen megígérte, hogy ki fog velük békplni.
— Miért fel Franciaország a génuai konferenciától?
=  Mert ott akarják megalapozni Európa konszolidációját.
— Miért követelődzik rajtunk folyton az ántánt?
=  Mert tudja, hogy ha egyszer abbahagyja, mi kezdjük 

meg a követelődzést. ______0______

A POROL
— Géprejtvény —

Szerkesztette: DANTESZEMITA
--------o--------

Egy indiszkrét kérdés
. . .é s  mért nem lehetett ellenzéki gyűléseket tartani addig, 

ami g — lehetett? --------0--------

Kedves Borsszem Jankó!
Nagyon furcsálom, hogy az illetékesek megengedték vasár

nap a lóversenyt. Hiszen enélkül is eleget vesztettünk!... 
Tisztelettel PechvogeL
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Bombaszt
Felelősök és felelőtlenek

Szól Felelős úr: — Ide peslants, Nyugat! 
Nincs jogrend, béke másutt, csak minálunk. 
Gazember, aki terrorról ugat,
Mi erőszakkal is rendet csinálunk. —
Dicső szavak, szivünk emelten dobban:
S az Erzsébetvárosban bomba robban.

Oh szép aranykor, daliás idők.
Magasztos éra, rendes, sőt iogrendes! 
Ekrazit-gdzon tágulnak tüdők 
És a Sipka-szorosban minden csendes, 
így végződnek a bűnös izgatások —
És tág a sir, mit Felelőtlen ásott.

Bőlsche a magyar állatvilágról
— Szenzációs utó-tanulmány —

Bölsche Vilmos, az állatszerelem dalnoka, magyarországi 
tapasztalatai után még bölschebb lett, amiről a „Zeitschrift 
für politische Zoologie*4 (Hagenbeck-Verlag, Hamburg) című 
folyóiratban megjelent tanulmánya: „Die ungarische Fauna 
dér Nachkriegszeit44 tesz tanúságot.

Hazánk, német szemüveggel nézve, mindig romantikus or
szágnak festett; a „zooromantikai44 beállítás mindenesetre az 
újdonság ingerével hat. Hallgassuk csak meg, mit mond ő 
Bölschesége:

„Magyarország mocsaraiban és dzsungeljeiben az antedilu- 
viális idők faunája ütötte föl tanyáját, jóllehet az 1919. évi 
nagy keresztelővízözön-utáni időket éljük, óriási méretű béka- 
egérharcok dúlnak az egész országban. A szabad szemmel 
észre sem vehető protozoák hatalmas erszényes állatokká fej
lődtek és a mimikri elvénél fogva ma már fehér, ami tegnap 
még vörös volt.

A régi Magyarország specifikus faunájából csak kevés 
tipus tudta magát fönntartani. Megmaradt a nyelvnélküli kő
oroszlán (leo denaturatus Clarke), melyet, az összes változó 
rezsimek meghagytak hídőri állásában, továbbá a vasmacska 
(felis ferreus), a fakutya (canis ligneus), a szarvasmarha (bős 
cervicus), a szarvasnak és a marhának ezen sajátos keveréke, 
amely csak Magyarország pusztáin tenyészik. Ellenben eltűnt* a 
jogrenddel kapcsolatban a logállat (animal juridicum Kunitzer) 
s a világhírű magyar paripa, melynek helyébe egy pótlék 
lépett, a politikai vesszőparipa. Ezen nemes állat eltűnése 
nagyrészt a Jóvátételi Bizottság rovására Írandó. A jóvátételt 
azonban a mértékadó tényezők jóvá fogják tenni egy általános 
lóvátétellel a jelenlegi választási rendszer (Zuchtwahl) folytán.

Magyarország faunája elvesztette középeurópai jellegét, 
így találkozunk emberszabású majmokkal, sőt emberszabású 
ragadozókkal, rágcsálókkal, amelyeknek rágófogai másnak 
becsületébe fúródnak, kérődzőkkel, amelyek jelszavakon ké- 
rődznek, sót emberszabásúak még az alsóbbrendű állatok, a

gerinctelenek is. It*t van a remeterák (cancer reactionarius 
solitarius), amely hermetikusan elzárkózik minden külső hatás 
elől s folytatja a maga útját — hátrafelé. Az ország ezen rák
fenéjével szemben a progresszív irányzatot — sajnos — csak 
a csigafélék képviselik. A vámpír rávetette magát a közgazda
ságra, a pénzügyre s megteremtette az új nemzeti stílust: a 
vámpirstilust. Ezenkívül vannak még egyéb szivódllatok 
(Sáugetiere), melyeknek részletes fölsorolását helyszűke miatt 
mellőznöm kell.

A madárvilágban domináns szerepe van a struccnak, mely 
az egész magyar politikának megadja a jellegét. A hattyú 
mindig más és más eltűnő irányzat nevében énekli hattyú
dalát. Sajátos „városi44 jelenség az éneklő sas (Aquila Adler). 
Fehér hollót különösen a közéletben kell keresni. A halak, 
hidegvérűségiik miatt, igen szép pozícióra tettek szert a köz
gazdaság terén. Csak utalnunk kell a Hecht-iéle bankházra.

A zoológiái értelemben vett szerelem változatlanul nagy 
szerepet játszik a Budapesten élők világában, dacára a Fritziz- 
mus terjeszkedésének. Ezen* szerelem szimbóluma az éjjeli 
pillangó, melyet a budapestiek sajátos módon a madárvilágba 
sorolnak s egy a baromfiudvarból kölcsönzött elnevezéssel 
tiszteltek meg. Ezen éjjeli pillangókon kivül a rovarvilágot a 
HANGYA képviseli, mely államot alkotott az államban, még 
pedig oly módon, hogy a hangyaállam szubvenciót kap a ma
gyar államtól. A passzionátus rovargyüjtő részére igen érde
kesek azok a csodabogarak, amelyekkel a feloszlott nemzet
gyűlés ajándékozta meg az országot. Ezen csodabogarak kö
zött legérdekesebb az, amely a közoktatásügyi minisztérium 
entomológiai intézetében tenyésztetett s melynek latin neve: 
numerus clausus Hallerianus.44 Chantecler

I l i i

1100,000 o. é. koronát kap |
a BORSSZEM JANKÓ 

húsvéti pályázatának nyertese
2  A pályázat föltételeit jövő számunkban közöljük 3

Országos fejtörés lesz !
I l i i I l i i I l i i I l i i

Egy külföldi följegyzéseiből
A m a g y a r  p o litik a  a z  u tób b i id ő k b e n  te tt  m e g 

f ig y e lé s e im  s z e r in t  bombasztikus pokolitikává a la 
ku lt á t. ---------0--------

A tihanyi visszhangnál
Én. — Mit csinál Lloyd George, ha nem jó vátesz?
A visszhang. — ...jóvátesz.
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Tiszta Haszon

— Mijjen okos a kórmány, hogy betiltotta a gyüiésöket. . .  Itt a kocsmába mégis csak jobban a 
szánkba tuggya adni a jelölt úr, hogy mi köll a népnek.

Miért zárták k i? . . .
— Hiteles magyarázatok —

c Mondja meg, tulajdonképpen mért fosztották meg az 
katedrától Beke Manót, a nagy mathematikust? 

e Hát nem tudja? A kommunizmus idején egy számtani 
syenietet dolgozott ki egy ismeretlennel. No és mit gondol, 

__® ^mert rá az igazoló bizottság ebben az ismeretlenben?
Leninre.

Helyes. Ezt már nem értem. És miért száműzték Alexán-
üer^Bernátot?
a c F z*. egyszerűbb. Alexander egy alkalommal Kantnak 

»>szep“-ről szóló tanítását fejtegette. Kant azt mondta

ugyanis, hogy „szép az, ami érdek nélkül tetszik". Miután 
pedig kiderült, hogy Alexandert a bolsevizmus nem érdekelte, 
logikusan következik, hogy szépnek találta. Ezért csapták el.

— Kitűnő* Mit gondol, milyen sors vár ezek után Marczali 
Henrikre?

=  ö t is elkergetik. Az ő bűne az, hogy világhírű történet
tudós, már pedig ma minden történetiró gyanús, akinek mű
veit a külföldön olvassák. Mert annak, ami itt történik, nem 
szabad kijutni a külföldre.

— Szóval neki is kampec. És mi lesz Pikler Gyulával?
=  Kirúgjuk. Mert ő a „belátásos iskola" híve. Már pedig 

Vass Józsefnek nem belátás kell, hanem kilátás az állandó 
miniszterségre.
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— Levél a választókerületből —
Igen tisztelt képviselő urunk! Alulírott Okos István segéd- 

jegyző mint az Egységes Párt helyi szervezetének jegyzője, 
ezennel beszámolok arról a programbeszédről, amelyet Des- 
trukt Iván zsidópárti ellenjelölt akart tartani a Piac-téren, de 
mi közbeszólásokkal megakadályoztuk. Nagyon sokan jöttek 
össze a Piac-térre a programbeszédre civilek meg csendőrök 
(ezek azért, hogy vigyázzanak az ellenjelölt úrra) és még a 
főszolgabíró úr is ott volt. ö  kezdte a beszédet, azt mondta, 
hogy senki se zavarja a szónokot, de közbeszóljii szabad. 
Mink az esküdtekkel meg az egész párttal ott helyezkedtünk 
el az ellenzéki jelölt úr körül, hogy közbe tudjunk szólni. 
Valami pesti urak is csatlakoztak hozzánk, de ezek először

átöltöztek paraszti gúnyába, azt mondták, hogy így jobban 
lehet közbeszólni, pedig hát én is úri ruhában járok és mégis 
mint közbeszóló lettem a pártszervezet jegyzője.

Ahogy kijöttek a népek a templomból, a jelölt úr rákeidte 
a beszédét. „Tisztelt barátaim!“ — így kezdte, mindjárt az 
elején látszott, hogy liberális fajzat. Amint ezt elmondta, az 
egyik pesti sokorópátkai paraszt elkezdte a közbeszólást:

— Mennyi pénzt kapott a zsidóktól? — kérdezte. Ez a 
közbeszólás nagyon jól jött mert a jelölt egyszeriuen el
hallgatott. Igaz, hogy hozzávágtak egy kétkilós marharépát is,

de attul még nem kellett volna neki lefordulni az emelvényről. 
A répát az egyik pesti vágta a jelölthöz, aki, amint jobban lett 
kérte a csendőrőrmester úrtól, hogy tartóztassa le a pestit. 
Ám a csendőrőrmester úr is ismeri a törvényt és így szólt az 
ellenjelölt úrhoz:

— Mán hogy tartóztassam le, mikof azt se tudom, kicsoda? 
Ez az úr nem lakik a csendőrörs körzetén, tehát semmi közöm 
hozzá.

Meg is kérdezte a pesti úrtól:
— Hová való illetőségű kend?
— Kolozsmegyei menekült — mondta.
— No látja, — mondta a csendőrőrmester úr — akkor 

román illetőségű. A román csendőrséghez tartozik.
így aztán programszerűen folyt le a gyűlés. Először a 

helybéliek meg akarták verni a pestieket, meg bennünket 
ötünket, a pártot, de aztán a csendőrök letartóztattak egy párat 
közülült, mert ezeket nem tiltja a törvény, hiszen mindannyian 
helybeli illetőségűek voltak. De az ellenzéki jelölt csak tovább
beszélt és azt mondta, hogy ő a konszolidációt akarja behozni 
az országba. De ezt már nem hagyhattuk szó nélkül. Hát nem 
volt elég a kommunizmus? Most még egy ennél is cifrább 
világ jöjjön? Nosza rögtön elküldtük a gyerekeket székekért 
és elkezdtük hajigálni a pódium felé. Az egyik szék a jelölt

fejiről leesett egy csendőrre, mire aztán hatósági erőszak 
miatt megindult ellene az eljárás, de nem tartóztatták le. Csak

később, mikor már a nép haragja ellene fordult, vitték el a 
csendőrök és betették a fogdába, jól bezárták, nehogy a nép 
haragja utolérje. Azt mondják, hogy első nap nagyon kiabált, 
azt mondta, hogy az ő személyes szabadságát megsértették. 
Az őrmester úr aztán megmagyarázta neki, hogy éppen így 
van megvédve az ő személyes szabadsága. Egy óráig magya
rázta, míg megértette. Nehézfejű ember, látszik rajta, hogy

ellenzéki. Most már jobban van. Itt várja meg a választásokat, 
mert addig nagyon izgatottak a népek és még bántódása tör
ténhetik.

Tegnap meglátogattam. Diskuráltunk. AzV mondja, hogy 
kár, hogy ő nem egységes párti, mert akkor Gömbös csinálna 
neki a fogdából egy új választókerületet. Ez pedig biztos kerü
let lenne számára, — mondta — mert az összes párthívei 
ebben a kerületben vannak.

Maradtam tisztelettel fenti. (st)
----- —o--------

Kortesnóták
í.

Eltörött a cseréptányér,
Nem lesz képviselő Dánér. 
Hajnalban, hajnal előtt, 
Hasztalan kínálja Héjjas fel őt.

Ne higyj pajtás a zsidónak,
De se a zsidó-szidónak!
Hajnalban, hajnal előtt,
Hasztalan ébredt egy nappal előbb.

(Hajdúszoboszló)
2.

Egy, kettd három, négy,
Pékár Gyula, hová fnégy?
Megkövetem: Szarvasra,
Hogy a nép a beszédemet hallgassa.

Egy, kettő, három, négy\, 
Pékár, retúrjegyet végy.
Mint a nyúl a farkastól, 
ügy szaladsz el — megkövetem

3.

— Szarvasról. 
(Szarvas)

Köröskörül borús az ég alja:
Nagyatádi hiába jav all ja?
Nem költ nékünk prímás helyett kontrás, 
Nem köü nékünk Csizmadia András.

Csizmadia, elöneve Sarki, 
Mandátumot itten nem facsar ki; 
Nem bánjuk mt, akárkinek fia: 
Sándor legyen, ha már Csizmadia!

4.
(  Orosháza)

Nincs mennyország, van pokol,
Sándor Pál nem szónokol.
Beszédes e hallgatás, —
Robbantul nagy a hatás. (Erzsébetváros)
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„Kilengések** idején

— Most jöttem csak rá, hogy a mi kormányunknál nincs kulturáltabb egész Európában.
— Ne mondd!
— Hát tudod, kérlek, a kultúrának a szappanfogyasztás a mértéke és nincs kormány, amelyik annyit

mosná a kezét, mint a miénk. *

Április 1
bolo^dcT01110™ apr'**s « W  vo*t az idén. Senkit sem tettek 

— Nem is csoda. Szünnap volt a politikában!
--------O--------

önálló töprengés
— Vájjon fizet-e Holzer az ellopott, de megkerült szőrmék 

Ulan vigalmi adót?

#a  nincs széke,
ellenzéki gyűléseken könnyen hozzájuthat.
Egyelőre (április 18-áig) várjon türelemmel
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Sokorópátkai Szabó István levele 
Patacsi Déneshöl

fÂisgû3 János
nemzetgyűlési képviselőjelölt levele Borsszem Jankónak

Kelt böcsös levelem Sokorópátkában,
Április havában, a belső szobában.
Ides egy jó komám, derék Dénes-társam,
Illő, hogy pennámat a téntába márcsam,
Mert bár te csak álomtitkárságig vitted,
Büdös nagy kevélség sohse fészkelt ittend 
Az én kelebemben. És ha mán a Betlen 
Őszentsége vala oj gálád kegyetlen 
S elkiűzött nrnköt a paradicsombul:
Elmém rád legalább levélileg gondul.
Hászen igaz, jó vót nemzetileg gyűlni, 
Márványkűre köpni, bársonyszéken ülni.
Tűrni, hogy bűzöl az ajtomobil-ménes:
De a kisgazda-sor, asse kutya, Dénes!

Meg hát oszt’ úgy dukál, hogy akiknek itt lenn 
Észt, rangot, tekintélt adott az úristen,
Fogjanak is össze karba öltött karral,
Méltóságos magyar kegyelmes magyarral.
S ha ippeg az embör követnek is lép föl 
S le köll ereszkeggyék a pórságos népből 
S köll tallér létére kocódni garassal:
Tejjes tekintéjét tarcsa högyös hassal.
Mert faggyuzd mög, Dénes, hogy mi által állhat 
Följebb az embör, mint az oktalan állat:
Kiszabta az isten, aki igazságos,
Azt, hogy az embör ma legalább — naccságos. 
Ezért hát, ha indulsz kortesútra, Dénes,
A tekintéledre légy módfölött kényes.
S madzagjánál fogva ugyan jól kösd föl azt,
Mit gatyának híj a közönséges paraszt.
Mert most rajtunk van az ország-világ szöme.
Mi vagyunk a népség reménye, öröme,
Ha mi lesíjjedünk, akkor béfollegzett:
Azért, Dénes komám, vágjuk ki a rezet. 
Mongyunk ojjan nagyot Ígérjünk is rája,
Hogy elálljon tűle minden szeme-szája 
S lássa meg a nímet, ki Bizsmárkkal henceg: 
Teremnek Dunántúl még Deák Ferencek.

Egyébként megvónánk mingyájan épségben, 
Megtartott az isten egész egésségben,
Barmostul megőrzött ragadványos vésztül,
Csak a fenekem fáj még a sok üléstűi;
Amit kelmédnek is azonképp kívánok 
S hogy el ne buktassák egynémely zsiványok, 
Mert tudom, hogy ott is nem két lator les rá: 

Köszönt jobbnak hiján 
Énekcellenciám,

Sokorópátkai Szabó Están es ká.

Tekintetös szörkesztő úr! Tudaíöm, hogy mán lábadozok a 
hasamal mög a fejemel pedig a múltkori beszámolón való mög- 
ódalgatás után mán ászt hitték, hogy Szent mihály lovára lösz 
szükségöm, pedig köll a nyavajának, egyelőre átengedem az 
ántántnak, úgyis halom sok lovat akar tűlünk el lekvirálni. 
Hogy halnék én most mög, mikó a hazának ojan nagy szük
sége van most rám, mán hogy én ne lönnék ott a nemzet- 
gyüllésön, most mikor ojan sok álatot köll szálitani az ántánt
nak. Én tudom a köteleségöm oszt ebe a tekintetbe mindig 
röndölközésire álok a Kormánynak egész szöméjömel.

Most hogy a bür mögint öszenőt a fejem lágyán, csak 
mögtartom a beszidömet Kiskutyabagozányba, de most mán 
óvatosab löszök oszt mindönt jól előkészitök. A beszédöt mán 
tanulom ithon az istálóba. Őszi* hogy meg ne zayaroggyak a 
gyülésön a nagy lármátul, hát mán ithon edzőm magam, hogy 
beleszokjak. A Sári feleségöm, akit mán anélkül is tör a 
nyavaja hogy újra Pestre akarok möni képviselőnek, igön 
csak mögpiszkálom valamivel amitű úgy el kezd kerepölni, 
mint egy megkergült gója. Oszt mikor a kotló alá válogatya a 
tojást mérgibe hozám csapkogya a záptojásokat, de én csak 
rendületlenül kitartok a jászolba a beszédei, mer hiába ehez 
is szokni köl, hogy az embör hogy kapkogya a fejit, ha mög- 
cilozák. Oszt az egyik bérösömel kukoricár daráltatok, oszt 
abcugóni köl neki, a másik bérös mög szecskát vág, oszt 
kortesnótát óbégat hozá. A riska tehéntül elkötöm a hornyát 
az ajtóhon, oszt úgy bőgnek egymásra mög rám mintha csak 
hévatalos felelőtlen elemek lőnének. A Zsuzsi cseléd kukoricát 
mutogat az ajtóba a kiéheztetött disznóknak, akik olyan ék
telen sivalkodást visznek véghön, mintha csak bűzbombások- 
nak képzelnék magukat valamelik Drózdi-féle gyülésön. A 
Pista fiam most tanujja a himnuszt, a Miska fiam mög a nagy 
koskolompot ráza.

Ha mög ászt is mögemlitöm, hogy étül a zenebonáiul a 
kutya eszeveszöten kezdi a láncát csörgetni, mög vonitani, a 
tyúkok mög a kakasok éktelen kotkodácsolásba törnek ki, a 
kacsák hápognak a libák gágognak, el lőhet képzelni hogy 
ijen környezetbe mijen nagy szónoknak képezöm ki magam 
a jászolba, oszt mijen óriási kár származna ebül az országra, 
ha még ezök után se foglalhatnám el méltó hejem a nemzet- 
gyüllésbe, ahun az efajta zenebona mindönnapos dolog. Ijer\.elő- 
készületök után bízok magamhon, hogy sikerül a nagy beszidöt 
mögtartani mög a nyájat újra összeterölni, mert azok a vá
lasztók is beláthatyák, hogy a nyáj nem ér somit szamár nél
kül. Oszt ki vóna nekik alkalmasab mint én?

Mindön jót kévánok a kedves Borsszem Jankónak és egész 
csalárdjának a legközelebig.

Kelt mint *önt Kiskutyabagozányba.
Tisztöletel: Kisgaz János

nemzelgytillési hévatalos képvisellőgyelölt

T e le fo n

18- 08.
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A fölcserélt jelmondatok
Kedves Borsszem Jankó! Borzasztó pechem van. „Est44- 

Pályázatot Írtam, egyet Az Est-\lek, egyet pedig a Szózat-nak. 
Es képzelje csak, elcseréltem őket*. Az Est-nek ezt küldtem: 

„Ledjen neked három olejan jó ojságod, mint o Pesti Nopló, 
Oz Est, Madjarország! Reb Menachem Cziczeszbeiszer"

A Szózat-nak pedig ez ment:

,.Ha a Szózat meg is sózat,
Mégis csak ezt irom:
Pesti Napló, Az Est, Magyarország 
A kedvelt papirom.44

Szörnyűség! Ott a lakcímem és a nevem is. Pedig, mint 
tudja, a Szózat-tói majdnem velem született fogyatkozásom 
következtében enélkül is félek, Az Est pedig három lapban is 
képes kiszerkeszteni. Mi lesz velem? Kérem, tegye közzé, 
hogy valaki csúnyán visszaélt' a nevemmel. A Borsszem Jan
kónak elhiszi Az Est is, a Szózat is. Hálás köszönettel

----------o---------- Sidó Keresztély

Marhavásári jelentés
A marhapiarcon új divat kezdődött. Nem a marhákat hajt- 

iák föl, hanem az árukat.

A

Bo r s s z e m  j a n k ó

HÚSVÉTI SZÁMA

■ V .

■■

k e ttő s  te r je d e le m b e n ,  m ű n y o m ó  p a p í 
ro n , tö b b s z ín ű  k iv ite lb e n  je le n ik  m eg.

Ára 20 korona
"«ö ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ " u s a  i n a i m

Kedves Borsszem Jankó!
. Tökrészeg ember dülöngél az utcán, közbe-közbe nagyokat 
KuNantva. A poszton álló rendőr tréfás hangon figyelmezteti: 

, — Hé, bácsi, ne lármázzon, mert bekísérem és elveszti a
Va,asztójogát.
i h derünk megáll, bambán ránéz a rendőrre, majd meg- 
ndul csak úgy félvállról felel vissza:

Hát azt hiszi a biztos úr, hogy én egy évben csak két- 
^ ^ v a g y o k  részeg?

François
Crêmant Rosé

pezsgő

BORSSZEM JANKÓ A SZÍNHÁZBAN
Törzs Jenő,

az iró, a rendező, a színész és a — törzsközönség

„Vademberek44
Törzs volt a szerző, Törzs volt a színész, 
S a rendező is. S épp úgy láttam, mint te, 
Hogy odalent a tisztelt publikum 
Törzspublikum volt szinte.
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Köd
Szennyes árny, ködszülte vára 
Tereget a szürke tájra 
Szomorú szemfödelet.
Sárga ködben, árva csendben 
Varjú lassú szárnya lebben 
Végzetként a föld felett.

Dermed a völgy sárba, fagyba,
Meg van minden álma Halva.
Mozdulatlan és sután 
Állnak szerte barna szálfák.
Mint kilobbant lángú fáklyák 
Fényes temetés után.

Nap sugára, csillag éke 
Elsülyed e gyászba, éjbe.
Mint mosoly sir mélyibcn.
A világ nagy. sötét kripta,
Csak egy kis mécs világit ja.
Egy piros kis mécs: szivem.

-----------o ----------  S z a m o t  a n y i Gyula

Fihntragikomédia 5000 méteren keresztül
A féltékeny férj csak hadonászott komikusán a lepedőn, 

ahol felesége hűtlenségének nyomait kereste. Az volt a tragi- 
kómikuma ennek a férjnek, hogy tudta egész bizonyosan, hogy 
megcsalja a felesége és néha már csak egy lépés választotta 
el attól, hogy tetten érje őt, amikor fordult a film s egy olyan 
jelenet következett', melyben ő nem szerepelt, csak a felesége 
a szeretőjével. Egyszer azonban a film véletlenül följebb toló
dott (az az ügyetlen gépész nem jól illesztette be) s ekkor a 
férj egy szoba csücskét pillantotta meg s egy pamlag sarkát, 
melyben a felesége pici cipője mellett egy ismeretlen vaskos 
amerikai cipőjét vélte fölfedezni. Erre a szerencsétlen ember 
odaszaladi' a kép széléhez és emberfölötti erővel akarta azt 
fölhúzni, hogy a nő többi részéi* is láthassa, de e pillanatban 
egy vaskos kéz nyúlt ki (a gépész keze) és a tarkójánál fogva 
visszanyomta őt a másik képre.

Némelykor rémes víziói voltak: lelki szemsugaraival szinte 
látni vélte, amint a felesége száz méterrel, előbb más karjaiban 
fekszik.

— Oh, én szerencsétlen fölszarvazott* férj, — gondolta — 
csak hagyom magamat itt az orromnál fogva vetíteni és még 
csak meg sem mukkanhatok a moziipar bosszantó fejletlen
sége miatt. És hogy becsap itt* engem mindenki! Igen, — pa
naszkodott magának — itt mindenki annak a gaz csábitónak 
a lepénzeltje. Jól tudom, hogy ha ő jön, engem az a nyavalyás 
gépész gyorsabban csavar el hazulról a kávéházba. Ha pedig 
otthonomban csal meg a feleségemmel, akkor csigalassúsággal 
indulok haza a gaz gépész jóvoltából, hogy azalatt a csábitó 
elillanhasson.

Sherlock Holmes nyomoz:
annyit máris nnrállapithatok, hogy a cipő tulaj

donosának esze 
volt ; rugékony 
járású, elegáns 
külsejű, takaré
kos ember lehe
tett, aki cipőjét 
kim'.lte ; mind
ezekre kétséget 
kizáró módon 
abból követ
keztetek, hogy 
-Berson* gum
in isarkot viselt

— Véget vetek a komédiának! — határozta el, miután két
ezer méteren keresztül marcangolta szívét a féltékenység, — 
megölöm a bestiái', ha annyiba kerül is! — Fölemelte az aszta
lon fekvő kést és felesége felé szúrt. E pillanatban érezte, hogy 
megmered a karja s abban a mozdulatban rögzitödik meg 
minden. A kés a feleségét nem sebezte meg, hanem a filmet 
szakította széf.

Elhatározta, hogy azonnal elválik tőle, de az operatőr újból 
összeragasztotta őket s így tovább folyt a szomorú komédia. 
Azután is sokat fürkészett utána s hűtlenségéről több részben 
bizonyítékokat szerzett. Egyszer, amikor egy tekercsen 
simult hozzá a hűtlen, így szólt neki:

— Vigyázz, átlátok rajtad! A celluloidon keresztül bele
látok a szívedbe. Mondd, ki csavarta el a fejedet?

— Akarod tudni? Az operatőr kurblizta el a fejemet — 
felelte pajkosan a nő.

A következő napokban megtudta, hogy a felesége napon
kint a szemközti moziba jár a szeretőjével. Tudniillik a két 
mdziban ugyanazt* játszották s az egyes részeket kicserélték. 
A szerencsétlen férj könnyei megeredtek s végig folytak a 
lepedőn s a filmen.

— Elmosódott! — kiáltott türelmetlenül a közönség.
— Majd én elbánok avval a kalandorral! — kiáltottá a férj 

stílszerűen, mert épp kalandor-filmet adtak.
És kegyetlen bosszút tervezett. Volt egy jelenete, melyben 

neki a kalandort* a vízbe kellett dobnia, amelyből az az utolsó 
percben szabadul meg. Egy pillanat és a gaz kalandor meg
fullad. Mikor ez a jelenete következett, a férj odaugrott a 
puskaporos hordóhoz, melyben a kalandor épp gyanútlanul 
vacsoráját költötte el, s lenyomta a fejét1, aztán meggyujtotta 
a kanócot.

Evvel a tettével a férj nemcsak a kalandornak, hanem e 
cikknek is pointe-gyilkosa lett. Carámy

Átszámítás
— De üres ez az újság! Nem ér két krajcárt se!
— Akkor minek ad érte öt koronát?
— Hát megér öt korona két krajcárt?!

® ®  SZERKESZTŐI ÜZENETEK

Kéziratokat és rajzokat nem küld vissza a szerkesztőséi.
A Borsszem Jankó jelen számát kedden, április 4-én zártuk 

le. — C. N. Gy. Több elmésség kellene hozzá. Talán ha más 
műfajt választana. — Sz. Zs. Méltó a kerethez. Levél ment. — 
Kg. Nem vagyunk orientalisták s ezért az ön duplaértelmü 
héber idézetét Kmoskó Mihálynak továbbítottuk. — B—m. A 
funchali tragédia elnémít minden idétlen viccelődést. Talál 
a mi közállapotainkban és generálisokká fölfúvódott köz
embereinkben elég szatíra- és élcanyagot — G. <jy. ön semmi- 
esefre se lépjen föl a budaörsi kerületben. — Smarn. Az efféle 
összeállítás vagy jó legyen, vagy semmilyen. Ahogy ön csi
nálta, számtiszti aktaszaga van. — Lat. Fájdalom, épp azok 
nem akarják megfogadni a gyönyörű horatiusi tanítást: „beatus 
ille, qui procul negotiis. ..“ , — akiknek módjukban van a saját 
földjükön kipróbálni. — Dr. B. L. Egyszerű sajtóhibánál nem 
több, de mindenesetre mulatságos tréfája a szedőgépnek, hogy 
,a nagyhatalmak Törökországnak Ítélték Anatómiát" („Ma- 
gyarság“ , március 28), meg hogy „Maroshonnál néhány ezer 
emberpéldány verte tönkre Xerxes milliós hadát*4. („Hajdú- 
föld**, február 26.) — Falusi. Az első régi, a második gyönge, 
a harmadik biztató. Jó úton van. Hogy kapunk-e ennél rosz- 
szabb Írást? Ha egyszer látná!... — Dr. D. K. A „papra- 
morgó** közismert, — a másik esetleg. — Több levélről a jövő 
számban.

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

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

Perzsaszőnyegeit RÉVÉSZ JENŐ
• z ő n y e g á r ú h á z á h o z ,  IV., Régiposta-utca II. sz.
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Képrejtvénj ek
i.

A megfejtők között kilenc jutalmat sorsolunk ki. Egy rejt
vény megfejtése is elég a sorsolásban való részvételhez. Jutal
maink a következők:

1. egy doboz Floris-csokoládébonbon.

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

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

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

4. egy kis üveg

5. egy nagy üveg ZoZó kölni viz.
két darab P. Márkus Emilia-szappan.

'* egy üveg „Óceán" iám. befőtt vagy egy doboz cuk
rozott gyümölcs.
egy kiló Szent István-malátakávé.

3 két pár Berson-gumisarok (férfiaknak és nőknek).
A 4— 9. jutalom kisorsolásában a „Borsszem Jankó*4 félévi 

Cs negyedévi előfizetői vesznek részt.
A Borsszem Jankó 2H27. (14.) számában közölt képrejtvé- 

nycK megfejtése:

I. Arabeszk II. Gömbös Gyula
. .. A megfejtők számát és a nyertesek nevét a jövő számban 
ozöljük. A március 26-iki számban megjelent talányok helves 

megfejtését (I. Funchal; II. Délibáb) 65-en küldték be. Nyerte- 
1- Lippner Alfrédné (Budapest. VIII., Teleki-tér 7, I. 13), 

Kmek egy doboz Floris csokoládébonbont: 2. Benedikt Henrik 
jmar (Budapest, V., Sas-utca 25), akinek 10 üveg Polgári 
'-eríőzdei sört: ^  Normann Antal (Budapest, II., Csalogány- 

u|Ca .35), akinek egy Sphinx-„BI-OZONE“ -készletet; 4. Varga 
‘ *?nác (Budapest. IV., Koronaherceg-utca 6. I. 3), akinek egy 
Kis üveg Hungária Monopole habzóbort; 5. Áron Pál (Debre- 
pe>/V.' akinek egy nagy üveg ZoZó kölni vizet; 6. Polesinszky 

mii (Nagykanizsa), akinek két darab P. Márkus Emilia- 
j^PPant ; 7. Kovács Dénes (Abaújszántó), akinek egy üveg 

- ceán“ jam, befőtt vagy egy doboz cukrozott gyümölcsöt; 
a; .Ur- Faragó János Józsefné (Budapest. V., Csáky-utca 36). 
aKinek egy kiló Szent István malátakávét: 9. Sebők Gyula 
Buuupest, VI., Teréz-körút 48), akinek két pár Berson-gummi- 

^-lli^l_küld a kiadóhivatal. _____________________________

____  KÖZGAZ D A S Á G _____________
tagjait öt évre újból megválasztotta. 
A választások megejtése előtt Zelovich 
Kornél a részvényesek nevében meleg
szavakkal emlékezett meg arról, hoj 
a társulat elnöke május havában S

Rés7 vASa,f ó ta r j*n i Kőszénbánya 
me? f,n?.Íarsulat április 3-án tartotta 
főrendül 4 0^ nek’ őr. Chorin Ferenc 
renduJ * ■ taSnak vezetése alatt 54.
h ancú ia »1 kö*gyülését, amely egy- _
minden • ..e,f° g adta az igazgatóság meg születésének 80. évfordulóját és 
lékot rZ nd‘tványát, az 1921-iki oszta- visszapillantást vetett a társulatnak
áHanitnH~ nyenként 120 koronában Chorin Ferenc vezetése alatt elért

■— rta meg, az igazgatóság eddigi hatalmas fejlődésére.__________________

t a y f t E » * *  v i,^ ghirá főkántor összes fölvételei eredeti Író  angyal véd- 
V IT, R á K ^ ^ f e m e z e n  újból kaphatók STERNBERG hangszergyárában, 
képviselete Ut sz* (ZenePa lo ta >* eredeti „Gramophon*-lemezek vezér-

Tavaszi nyakkeidfiujliisáook
Káprázatos uilaszlÉk! -  Csodás szinuariaciot
N Y A K K E N D Ő H Á Z
IV., Kigyó-utca 5 (Klotild-palota).

vér- é s  nemi bete* 
gek ré szé re .

(ziist Sülm -oltíi!
Rendelés eg ész  nap. 

Rákóczi-ut 32, I. em. I, a Rókus-kórházza l szem ben.

rilliánsokat,
Székely Emil ékszerüzlete, S & B íU S S f & S )
C im re  te ssé k  figye ln i. T e le fo n :  J ó z se f 105-35.
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V  is z o n t lá tá s

Ferenc József. — Mindent meggondoltak ? . . .  Mindent megfontoltak ? ...

Családi,
iskolai,
sz ínházi mozit akar?

fo rd u ljo n

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

Brilliánst aranyat, ezüstöt, ékszert leg
magasabb napi árban veszek, 
S c h lllo r f Kecskeméti-u. 11*

K A B A T A  CSO KO LÁDÉ VALÓDI
• is •

FINOM

Szőnyegeket ~
^  T U D U K  T IV A D A R  iz ő n yn e jav fté  é t tlartttőto le i 

(2/a. RökAzÉet It.. Fare*oU*-4ere Cl •* T U L - i í  Oftűiirvt

ltotok jt Is,
legm agasabb árakon

vagy o i s r é l
tlartltó te lope  

TaJâ o* « -M  «ogarva.r* Kázkoz |fte.

TERNBERG udvari
Rákóczi-út 60, saját palotálánan.

I I  t  'A z  összes hangszerek legfinomabb minöség- 
* *  "  ben. Mesterhegedük legnagyobb választékban. 

Hangszerek javítását szakszerűen végezzük. V id é k re  
szá llítá so ka t a l e g p o n t o s a b b a n  e szköz lünk .

VÉR bőr- és nemi betegségek teljes gyógyítására 
legjobban M I T 7 R F D  hírneves
ajánlható • ■”  • • t  U t  fi intézete 
B U D A P E S T ,  V i l i . ,  J Ó Z S E F -K Ö R Ú T  3 . S Z Á M .

leoolcsObb várakozási
H BORSSZEM I N )
hires régi évfolyamai 
megrendelhetők akiadó
hivatalban és a Kultúra 
könyvkereskedésében, 
Budapest, VI., Teróz- 

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

.  1917. .  120 .

.  1918. .  120 .

.  1919. .  120 .

.  1920. .  1 2 0  .

i
S?á?“ *r Zongora-, cimbalom- 
és harmonium-terem, 
Etofon-szalon.
hanglemez-repertoárja. Az összes létező 
Mondain-táncok gramofonlemezen. Btrllt.

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




