Ara 800 korona.
Budapest, október 14

— Jugoszláviában 2 0 jug. kor. — Amerikában 10 cent.
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MOLNÁR JENŐ

Előfizetési ár Magyarországon :
Negyedévre. • • 5 0 0 0 korona

és

BÉR DEZSŐ

Telefon: Szerkesztőség és kiadóhivatal 138-05
Megjelenik minden vasárnap

A vörös malom
— Bábák fölvonulása a másik színpadon —

Rakovszky-Magiszter. — Látja. Felség? . . . Ezek mind csupa jó liberális fiuk . . . Most megindítom
a gépet és kormányképesekké rontom őket.
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Tanácskozás a Legfelsőbb Sóhivatalnál
(A z úi népszövetségi tanács vagy népszerűén az úi nép
szövetségi legfőbb sóhivatal hálistennek megalakult és meg
kezdte működését. Legyen szabad bemutatnunk egy ülés le
folyását. Jelen vannak az elnök, a kilenc tanácstag, továbbá
Olivia állam képviselője, mint panaszos és Bolíviáé, mint
vádlott.)
Az elnök. — Az ülést ezennel megnyitom. (Csenget.) Ké
rem a titkár urat, szíveskedjék intézkedni, hogy a megnyitás
ról filmfölvétel készíttessék.
Kérem Olivia mélyen tisztelt
képviselőjét, szíveskedjék panaszát előadni. (A megnyitó be
szédről távirat megy szerteszét a világlapoknak )
Oliviai megbízott. — Mélyen tisztelt Népszövetségi Tanács,
azaz népszerűén Legfelső Sóhivatal! Mint méltóztatnak tudni,
államom, amelyet képviselni szerencsém van, tószomszédja
Bolivia, államnak.
A tagok és az elnök (egyáltalán nem tudták, hogy ilyen
nevű állam létezik a világon, tehát megnézik a térképet).
Oliviai megbízott. — Múlt* őszön államunk egyik hajadon
polgárnője, akit, tekintettel a sajtó itt megjelent képviselőire,
diszkréten csupán Katinak fogok nevezni, átlépte az Olivia
és Bolivia közötti határi*.,..
Egy tag (aki állandóan jegy ez): Mi volt a foglalkozása*
ennek a leányzónak? ^
Oliviai megbízott. —- Háztartási alkalmazott.
Egy tag. — Köszönöm. (Gondoskodik róla, hogy államá
nak sajtója behatóan foglalkozzon az üggyel és regisztrálja,
hogy az állam népszövetségi képviselője értelmesen hozzá
szólott a napirendhez.)
Oliviai megbízott (folytatja): Nevezett Kati tehát átlépte
a határt és az erdőben virágokat szedett. Itt találkozott egy
bolíviai pásztorral, akiről csak annyit tud, hogy Gyurinak
hívják. Ez a pásztor csúnyán visszaélt a helyzettel és súlyo
san megsértette az idegen állampolgároknak biztosított jogo
kat. Az atrocitás után Kati visszalépte a határt és pár héttel
ezelőtt egészséges fiúgyermeknek adott éle te t...
Az elnök. — Gratulálok úgy a magam, mint a Népszövet
ségi Tanács nevében.
Oliviai megbízott. — Köszönöm úgy a magam, mint álla
mom nevében. Ám az újszülött fiúcskán föltűnő módon ki
fejezésre jutnak a bolíviai faji vonások. (Emelt hangon.) Én
ezennel jelentem ezt az esetet a tanácsnak és úgy a magam,
mint kormányom nevében a legmesszebbmenő elégtételt
kérem.
Az elnök. — Az ülést ezennel fölfüggesztem és kérem a
tanács t. tagjait, hogy ezen idő alatt az eseten megbotránkozzanak. (Miután ez megtörtént.) Kérem Bolivia igen tisztelt
képviselőjét, szíveskedjék védelmét előadni.
Bolíviai megbízott. — ü gy a magam, mint kormányom
nevében legyen szabad remélnem, hogy ama Kati nevű
leányzó nem fejtett ki nagyobb ellenállást az atrocitás ellen.
De még ez esetben is vitás. hogjr vájjon az ifjú polgár való
ban a bolíviai race sajátságait viseli-e arculatán. Elvégre
Oliviában is vannak hóditó pásztorok...
Oliviai megbízott (ingerülten): Kérem a tanácsot, szíves
kedjék hajadon leányainkat megvédeni a hasonló gyanúsítástól.
Elnök (csenget): A Hői becsület védelméről szóló népszövetségi cikkely értelmében Bolíviát rendreutasitom.
Bolíviai megbízott — De ha a vád igaz volna is, akkor
csak köszönet járna nekünk, nem gáncs. hogy. a szomszéd
állam népesedési statisztikáját javítjuk.
Elnök. — Tanácskozás céljából az ülést fölfüggesztem.

-

(Megtörténik. A tanácskozás után): Kihirdetem a tanács ha
tározatát. Bolivia állam elégtételadás címén köteles huszon
egy ágyúlövést leadni. Megnyugszik az Ítéletben? Mert
fölebbezni nem lehet. A népszövetség csalhatatlan.
Bolivia. — Megnyugszom. (M egöleli Oliviát.)
Elnök. — Ezután áttérünk egy igen fontos tárgyra:
a népszövetség tagjai részére megállapítandó napidíj kérdé
sére. Azt hiszem, e tárgyban sem lesznek közöttünk ellen‘ étek . :.
--------. -------STE LLA

Tönödések
Seiffensteiner Solomontul
ö Szilosbalháson o Chaiern Nebenführer
elvett feleségül ed üsmert erkölcsű városi
lángyt. Sak o C hitem nem üsmert tűié oz
eréngyt. Ólig edjütt éltek üt húnapig, meg
születte ed kis sivolkodó ierek. 0 férgy szólodt rémölten o tudós rabbinushoz és mon
dott neki: ..Képzelje, rebbelében. o fele
ségem. o Fáni. edi egészséges fiiúi érmékét
szült.“ — ..N ú!. . . Gratolálok!" — szült
tinimmel o pap. — ..Mit nekem gratulál o
rebbe?. . . Hiszen mindüsszesen sak iit hó
,tápja, hódi o Fánit elvettem feleségölj4 ~ ..Persze. . . per
sze
— vakargatott o bülcs feiit o pap. oztán mondott:
..Kedves fiiam, menj hozo nyogodtan. moid én utánanézek o
szent künvekbe és gyere el hozzám holnap.u — Másnop izga
tottan gyütt o Chájem. 0 rebbe pedig mondta neki: ..Odiebár.
te todod, hodj némeljik ierek idünek előtte jün o világro. Ezeket
údi hívják, hódi hét hónapra születtek. Nű. hát o te iereked is
ilejen héthónapos jérek.u — ..Jó. ió. — felelt o Chájem — de
oz én fiiam üt hónopro iütte o világro.“ — ..Hát éppend ez oz!
— nvogtotta meg o rebbe. — Ezeknek a héthúnapos iermekeknek oz o szakosuk, hodj két húnoppol homorább jünnek o vih íg r ó l — Klipp-klapp o professzor Bársony oreság. oki pedig
o mestersége fólián is oloposan ért o szülési terminusokhoz,
sak rüvid ideje borátkozik oz anteszemit társosággol és máris o
világro hazait ed tudomángyos monstrumot, o iűlölködést o
másik főj vadj vollás ellen. Én oztot hiszek, hodj o professzor
Bársony már akkor is kocérkodott oz anteszemit gyelszavakkai. omikor o liberalizmus szép karszakába edjetemi tonárnok
kinevezték ütet. Nem sadálok hát. hodj máris világro hozta oz
anteszemit szörnyeteget, hiszen nádion sokáig küllütt neki
titokba hordozni o szive olott.
--------o-------v
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Destruktív kérdések
X Bethlen István decemberre igén a kölcsön végleges...
megtárgvaJását. Nem fog addig befagyni?
4- Legközelebb már ezer koronát fogunk bliccelni a villa
moson?
§ Ha egy pénzügyminiszter a külföldön kinyitja a száját,
az értékpapírok ott is mindiárt értéktelenekké válnak?
(*) A téves kapcsolások és a központi nem-jelentkezések
száma egyenes arányban növekszik a telefon árának eme
lésével?
--------° ----- r—

Kedves Borsszem Jankó!
Sokan csodálkoznak azon, hogy a faimagyarjaink nem men
tek föl a Svábhegyre az autóversenyt megnézni. Ugyan kérem.' .
minek mennének ők a Svábhegyre, amikor a zsidók sem mennek Judendorf-ba. Még azt hihetné valaki, hogv róluk kapta a
a nevét. Tisztelettel egy megértő fajiélek.
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19V történt
Az idegorvoshoz beállít a páciens. Mosolygó, boldog arc
cal helyet foglal a karosszékben. Szivarra gyújt.
Orvos. — Ön tehát idegbeteg?
Páciens. = A legnagyobb mértékben, doktor úr.
— Mióta?
= Az akkor kezdődött, kérem, amikor megnősültem. Egy
napon jön haza a feleségem és azt mondja: képzeld, drágább
tett a zsír ezer koronával. . . Mosolyogtam . . . Mit csináljon az
ember? Álljon a feje tetejére? Hát nem igaz, doktor úr?
— (Türelm etlen): Tovább.
= (Füstkarikákat fúj a levegőbe): Aztán másnap iön haza
Megint a piacról. Képzeld, ezerkétszáz koronával drágább lett a
Marhahús... M osolyogtam ... Mii* csináljon az ember? Áll
jon a feje tetejére? Hát nem igaz. doktor úr?
— (Ujjaival a szék támláján zongorázik): És aztán?
= Harmadik nap azt mondja a feleségem: Képzeld, drá
gább lett a cukor ezerötszáz koronával. Csak mosolyogtam...
Mit csináljon az ember?
— (K itör belőle): Álljon a feie tetejére!
= (Nyugodtan): Hát nem igaz. doktor úr?
— (Fogát csikorgatja): Igen . . . Igen . , .
= (Gondosan leveri szivarjáról a hamut): Aztán, kérem,
niásnap jön haza megint a feleségem. Képzeld, drágább lett a
lei és drágább lett a paprika. De ezen már igazán mosolyogni

zt
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kellett. Hogyan kerül együvé a paprikával a tei. Látott ön már
paprikás tejet? Hát nem igaz. doktor úr?
— ( Dobol az asztalon): Röviden . . . röviden. . .
= (Derűsen): Ötödik nap azzal fogad a feleségem, képzeld,
drágább lett a kenyér és a petróleum. Röhögtem. Direkt röhög
tem. Hát evett ön már petróleumos kenyeret, mondja, doktor
ú r?. . .
— (Száját harapja): És a vége?
= (S zí egyet a szivarjából): Kérem, még csak most kezdő
dik. Hatodik nap összecsapja kezét a feleségem. Képzeld, már
meghalni sem érdemes. Dupláidra emelték föl a temetkezési
költségeket. . .
— (Vállon ragadja a pácienst): Ezen is röhögött?
= Természetesen.
— ( Dühöng): Hallja . . . hiszen . . . maga. . . e g y , , . közveszélyes őrült... Magát egyenesen a Lipótmezőre kell vinni. . .
(A haját tépi.) Tiszta téb o ly... Takarodjék innen!... Mit ke
res itt? Takarodjék!...
= (A legnagyobb nyugalommal): Aztán hetedik n a p ...
— (Toporzékol): Ki innen!... Ki innen!... Ki in n en !...
= (A z orvos pulzusát tapogatktn De doktor ú r. . .
— ( Arcul üti a pácienst).
= (Telefonál a mentőkért): Doktor úr . . . üliön nyugodtan . . .
(Fölsegiti rá a kény szer zubbonyt.) Addig is. amíg jönnek a
m entők... hadd vizsgáljam meg a térdreflexét... (Kezelés alá
veszi az orvost.)
D YM I

4. oldal

BORSSZEM JANKÓ

41. szám

Borbolya Bálint dalaiból

BUDAPESTI HÍRESSÉGEK

L

XLIV—XLVI. A Lloyd Bank vezérei

Egy tőke van a világon.
Ami után én is'vágyóm :
Nem csukják azt sej-haj! a kasszába,
Ott nő a hegy oláalába.
Nem kapok én mináen tőkén,
Szőlőtőke az én tőkém:
Szivem csak ez áobogtatja,
Mert tüzes bor a kamatja.
II.
Nem nézek én lányszemekbe.
Lehet éjszin avagy kökény,
Szőlő széme az, amelyen
Napokat eltünöáök én.
Nem vágyom a magasba se,
Inkább le a mélybe szálok.
M ért vonz úgy a pince öble,
Van rá ezer s néhány száz ok,

— Bocsássák meg nekünk, hogy ilyen fiatalok vagyunk, de — sajnos — minden
nappal igyekszünk enyhíteni ezt a bűnünket . . .

Tollyáss Dániel oki. gazdász levele
báró Wewrewshegyÿ Dávid
• udv. és kormányfőtanácsos stb. Urnák
Buda-Pestenn, a Lipótok várossában
Pa - Gecsér, 1923 oct, bris
Méltóság os Uram!
Kegyes Jóltevőm!
Valóságos viharálgyúkkal sóhaj
toztunk érlelő esső után $ még
sem jőve. Ellenben mikor meg
eredt. el nem állt volna magától
hamarább, míg let inem tsöpögíött
az utolsó tsöpp is. Nem volna-e
jó, ha Méltságod, magas össze
köttetéseinél fogva, a NépjóhJéth!
miniszternél némi nemű protekcihóval az esső megregulázását ki
járná? Nálam ugyanis a kancel
láriámban lógó barométert a zabi
gyerkőcök tik-tak-nak nézték és
széjjel szedték a ciferplattját —
igeniss! (Azólta csak dik-duk-fak-játékot engedélyezek nékik.
Friedrich uraság ebből megtanulhattya, hogy odalent Szmirnába
a „tík-tak44 vagyis a „dik-duk-fak44 afféle játék, nem pediglen
ketyegő óra. Az itten lézengő ánglius nyelvmester meg is álla
pította, hogy a pestiek ezt frantziássan ek-mek-stek-nek hijják, vagyis inkább jádzák.) De én be nem várom a félhold
változást, hanem vén vincellér ösztönöm sugallatára a szü
retelést megindittettam. Vígan potyog a bogyó a puttonyokba.
Csak kellő akós hordókat szíveskedjék összevásárolni az
ótska piarcon, amik most az alkalmi demagógok alól oltson
kiránthatok.

A gyöngyöt se kutatgatom
Lány szivében, mély tengeren:
Az én gyöngyöm, árága gyöngyöm
A bor hulláma közt terem,
N, Á,

A két faynemessitő apamént — parantsára — igába fog
tuk. De ügy összemarcangolták egymást, hogy a kotsi is pozdorjává törött Végre is az egyik lipicait a csfrásgazda egy
lőtssel úgy kupán trafálta, hogy a négy lába rögvest égnek
meredt. Erre mondotta mindig is Méltságod, hogy: „jóbőr!44
— most már csak lóbőr. A másik mén pedig, az életveszélyes
harapástól ha fölgyógyuland is, legföllebb csak eunuknak
használható az urasági töröklóháremben, — igeniss!
Majd elfelejtettem jelenteni, hogy Alice báronesznek az egyik
veteményesből tenniszpállát boronáltattunk; azólta állan
dóan kócgombccokkal lapdáznak s óriási légytsapókkal ver
desik egymáshol a Guvernánital és az ánglius nyelvmester
rel egyetemben. De hijjába gusztállom figyelmessen ezen
ugrabugrálást, ebből tenyészetet nem igen, hanem igen is
testi fogyatkozásokat tapasztalék, minélfogva meddőnek Íté
lem e tenyészexperimentumot — igeniss!
Ellenben Árpy ifijúr — nemess Atyja nyomdokain ha
ladva, — nagy élvezettel kontrollálldogáll a gyümöltsfák
alatt, kézzelfoghatóan dirigálván a fruskákat, hogy lassan
szedegessék az almákat és magbaválókat bokorugró szoknyá
jukba, mell fruktifikácihónak lesz is gyümöltse bőven, — ha
idén már nem is, de jövő illenkorra biztossan!
A jövő heti nagy szüreti mulaicságra Méltságodat tiszte
lettel meginvitállom, amikor is személlessen méltóztatik majd
intézkedni, mint amatőr hybridőr, hogy a wewrewshegyaljai
aszúk hány puttonyossak légyenek a nemesy borpince extratzimeres hordói számára. Magam ugyan a törköly mellett
maradok, de azéri Méltságod mellett is maradok hívséges vén
szolgája
tikmonyi és hóhenhámi T olly á s s D á n ie l m. p.
P. script. Ágnessal Méltságod tiszteletére salyátkezűleg
bogyózott és salyátlábúlag taposott Mustot szüreteltettem,
mellet egy nagy demizsonban mellékelek is. A tenyeres-tal
pas Ágnes édes terhével és terjedelmével e műveletre kiváló
kép predesztillálva vala.
idem de Eadem
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— Érdekes ez a Darvas Lili. Eddig csak nagyvilági és félvilági nőket játszott, most megismertük mint alvilági nőt is.
— Én csak azt mondom, ha már Pluto nem lehetek, plutokrata szeretnék lenni mellette.

B O R S S Z E M J A N K Ó A S Z ÍN H Á Z B A N
A vörös malom
Ha megnézi a börzeúner,
így szól: „M ii tud egy unzeráner!
Van ebben minden, ami jó :
Absztrakció s attrakció.
Kabaré, mozi, tőzsde éle.
Romantika s réjndrama-férc,
Nő, hütelen, s férj, csodaszarvas,
A csoda Gellért s csoda Darvas.
Van benne cirkusz millióm,
Egy gram „Ördög" és ..Liliom",
Van benne szárnyaló irály.
S egy adag „Púpos Boldizsár",
Van benne Ura megható
S a cseh Capek-böl egy akó.
Egyszóval , A vörös malom"
Jól áll a malom-piacon
S a fő-Molnár exportja 'most
Föllendül újra hamar őst."

A beavatott
— Nem tudom, miért tartottak annyi próbát „A vörös
ilo m "-bóí.
— Kabalából, öregem! A közmondás szerint: a próba
szert mese.
-------- •--------

Sporthír
Az /-T C múlt vasárnap, amint a pályára lépett, egykettőre
ti -2) k ikapott az MTK-tÓL

Sanyaró Vendel nyögései
Lejebb ment a liszt ára, a pékek mégis emel
nek. A marha ára is lejebb szállt, ellenben a marha
hús ára fönnmaradt. Csak a bagó tartja magát
ebben a cudar világban. Az még miikUg esik. ha
az aszfaltot kémlelem.
Még a temetés is folyton drágul. Irigylem a
„halhatatlanokat44. Mennyit spórolnak meg ezen is.
Én tán még meg is élnék belőle.
•
*

Minap Éhenbeőgh kollégám szájtátva csodál
kozott rajtam, hogy meghíztam. Föltártam előtte
az optikai csalódás okát és übercihámat s megmagyaráztam
neki. hogy aktákat tekerek a derekamra, melyekkel részben
pótolom a vattelint. másrészt otthon akkord-munkával spóro
lok így egy új virgóniára — már öt év óta.
Szüret van és mustban úsznak a kisgazdák. Az én szüretem
szünetel az uborkalé beszüntetése óta. Azóta egészen „száraz44
vagyok.
*

Igazán nem értem, mért nem engem ád kosztba valamelyik
jószívű tőzsdés. Bezzeg én meggyarapodnék. — nem úgy. mint
azok a kehes részvények.
Vitatkozni akar velem egy kolléga, hogy hogyan mondják
helyesen: tepertő vagy töpörtyű. Gyakorlati alapon — felel
tem neki — már a nagy háború óta nem foglalkozom ilyen
nyelvészeti kérdéssel. Forduljon talán a kisgazdákhoz.
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SZERKESZTŐSÉG :
BUDAPESTEN, AZ AJVÉGEN
FELELŐSSZERKESZTŐ: K O N T REMINGTON

Sanyaró Vendelnek egy nagy bank
igazgatója szindikátusi részvényt aján
lott föl. Sanyaró a vagyona ellen inté
zett merényletet két csattanós pofon
nal torolta meg. *
A helybeli makulatura-piacon külö
nösen élénk kereslet volt bank-, taka
rékpénztár-. fa- és téglagyári részvé
nyekben. Mázsánként 100 koronával
emelkedett az árfolyam.
•
Az EHOSZ (Estilapokat Hátul Olva
sók Szakszervezete) föliratban kérte a
belügyminisztert, hogy nevét EBOSz-ra
(Estilapokat Belül Olvasók Szakszer
vezetére) változtathassa. A kérvényt
elintézés végett a Zsírónak adták ki,
tehát az eredményről 1924. októberé
ben tudósítunk.
»
Tragédia két sorban: Számos ma
gyar értékpapír a múlt héten papirérték lett

M ikor van bessz?
Egy naiv vidéki olvasónk kérdést
intézett a Borsszem Jankó közgazdasági
rovatvezetőjéhez,
magyarázza
meg neki érthetően, mikor van bessz.
Tekintettel a kérdés közérdekű vol
tára, rovatvezetőnk itt válaszol:
Ha a bankközi forgalomban minden
szilárd, ha a napilapok azt Írják, hogy
bizakodó a hangulat és mindenki töri
magát a papírok után, ha az esfilapok
első és utolsó oldalán vastag betűkkel
az van irvá, hogy a kosztpénz kétszáz
percenttel esett, ha a bankigazgató
kormányfőtanácsosok
százegyedszer
jelentik ki, hogy minden körülmény a
hossz mellett szól, ha a tőzsdésed azt
mondja, hogy: „ugyan kérem, csak
nem fog rongyos pénzt tartani, vegyen
papirost," ha végül az élelmiszer ára
kétszáz, a vasúté, postáé, telefoné,
dohányé százötven percenttel emel
kedik: akkor a tőzsdén bessz van. De
ezt a szót csak szeméremből használ
ják. Magyarul krach a neve.

Iskolában
— Móric, sorold föl, miféle napok
vannak?
— Hétköznap, vasárnap, ünnepnap.
— Hát még?
,
— M e g ... kasszanap.

A Szabadság-téren
— Hol született nagysád?*
— //osszúfalun.
— Akkor mit keres itt — Bessz
tercebányán.

Rosszal föd flzött viccek a leghangosabban nevetőknek eladatnak. — Bankdirek
tori nyilatkozatokat csak koronként (értsd és
fizesd : soronként 50 ezer koronként) közlünk

K IAD Ó H IVA TA L:
BUDAPESTEN, ELVÉRMEZŐ
FELELŐS KIADÓ: KRACHOVSZKY SIMON

Pesti ember így értékel besszben

A házasságok az é g b e n ...

— Mibe fektette a pénzét?
— Értékpapírokba.
— És az értékpapírjait4?
— Házakba.
— És a házait?
— Megint értékpapírokba.
— És most mibe fekteti az érték
papírjait?
— Hallja, ne froclizzon . . . Éppen
tegnap fektettem bele mindent a sze
métkosárba ; de a viciné, amikor meg
látta, köpött? eggyet és azt mondta:
ilyen piszkot aztán már igazán nem
cipelek le a lépcsőn!

— Hallottad? A Schwartz partij;
visszament
■?! ?
— Ne mondd! És miért?
— Csupa részvényben fekszik a;
imádott leány hqzománya. Majd bo
lond lesz a Schwartz besszben háza
sodni!
— Hát mit csinál?
— Prolongálja a házasságot.

Akinek az Is te n ...
Kedves Borsszem Jankó! Kapos
várott a múlt héten — éppen a tőzsdei
bessz legmélyebb fokán — iszonyú
égiháború volt. Akkor született meg
ez a kifordított mondás: Akinek az
Isten zivatart ad. ad hozzá besszt is.
Tisztelettel H. M.

A második parancsolat
...É s ne. legyenek neked rosszul
fedezett vagy tőzsdén nem jegyzett
papírjaid, mert én vagyok a te kontreminőröd. aki megbesszolja az apák
értékpapírjait harmad- és negyedizidoriglan...

Tőkeem elés
— Hallottad? A Ganz egyre hatot ad.
— Nagyszerű! De hol vegyem azt
az eggyet?

•

Besszben

— Milyen jó, hogy nem ősszel van
nyár. Most ugyan nem mehetnék
Olaszországba nyaralni!

Kínos kérdések
— Mi a különbség a földig érő reve
renda és a Magnezit meg a GanzDanubius közt?
_ ?
— A földigérő
reverenda
nehéz
papirokk, a Magnezit és Ganz pedig
nehéz papírok.
— Te, mi az, ami a csemegés bolt
ban a legdrágább, a tőzsdén pedig a
legolcsóbb?
_ ??
— A Cinner-szalámi.
•
— Mi a bessz?
— Hagyjad hallani!
— Pénzügyi hosszmetszet

János bácsi m eggyőződik
Kedves Borsszem Jankó! Faluhelye
történt* ez a párbeszéd a legnagyob
bessz idején.
— Miért fog be, János gazda?
— Megyek a városba. Megnézen
mi van a cementgyárral.
— Aztán mitől jó az?
— Néhány hónapja vagy kétszá
cementgyári részvénypapirost vetten
darabját százezer koronán. Aztán mos
azt Írja az újság, hogy csak húszezre
ér. Hát, mondok, megnézem, mi a
istennyilát? csináltak avval a cemeni
gyárral.

Talán ez segít
Pénzügyminiszter U r! A magyi
középosztály
vagyonkáját
„mente
bessz az ön tőzsdeadó-emelő bejelei
tésével kezdődött. Gyorsan emelje fi
az adót, — hátha most hosszt csin;
vele. Mit lehet tudni?

Leégés után
— Na hallja, mit kesereg? Igyon
feledés, a Léilie vizéből.
— Hagyjon nekem békét! Éppc
eleget ittam a „pléte" vizéből.

Higiénikus szempontból
Rettenetesen elhanyagolt a tőzst
egészségügye. Mennél több az elvéi
zés, annál kevesebb a kötés.

Tőzsdei töprengés
— Vájjon mind zsidó-e,
besszben hosszú az orra?

akinek

Borsszem
Aki fej nélkül játszik, az veszti
leghamarabb a fejét.

haZe H e g e d ű s L ó r
minden bessz-manővered túl i
tálva és meg van bocsátva.
A tönkretán
magyar köz
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Törvénymagyarázat a ludasban

— Olvasta jegyző úr, micsoda antisémita javaslalot csinált a kormány! Öt esztendővel bünteti, aki az ,
Úristent szidja.
— Aztán hol van itt az antiszemitizmus, Péter bátya?
— Hát ott van, hogy ha ez törvénybe jön, akkor muszáj lesz a Jehovát szidni.
Orvosi szigorlaton

Aranyköpések

Kedves Borsszem Jankó! A jelölt a következő föladatot
kapja:
— Ismertesse a szülés lefolyását elméletileg és gyakor
latilag.
^
A jelölt ide-oda bukdácsol, összehord hetet-havat, a pro
fesszor idegesen félbeszakítja:
— Nézze, kérem, azt látom, hogy gyakorlatilag, tisztában
van a dologgal. Ezt mutatja az a tény is, hogy ön élve áll
előttem. Most pedig újabb kilenc hónapot adok magának,
hogy elméletileg is megtanulja.

Isten a férfit a saját képmására teremtette; a nőt a saját
szakállára. . .
Az asszony a barátnője ruhájához hallgatt a férjéhez pár
szava van és a szabónőjével beszél.
K. É.
------- o --------

A szovjetizált márka hazájában
— Disznóság! És engem két évre Ítéltek, mert egy hamis
százmárkást hoztam forgalom ba...

8. oldal
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BORSSZEM JANKÓ

Az utolsó kötés
— Ez.v bankfiú naplóidból —
A nagy krachban mindent elbessztettem. még azt a pár
milliót is, amit a bank pénztárából az igazgatóság tudta és bele
egyezése nélkül pár napra kölcsönvettem. Nem maradt más
bátra, minthogy az utolsó kötésben spekuláljak, amit ez alka
lommal a nyakamra kell kötnöm. Ennek szilárdnak kell lennie,
hogy le ne szakadjon, mert ha leszakad, végem van: meghal
tam — erkölcsileg. Éppen föntiekben spekuláltam, mikor beront
hozzám barátom, Tippkeéry s magából kikelve dadogja:
— Öregem, egv tippet i .. Nyakig vagyok a papírban... El
adjak? Vegyek? Tartsam, ne tartsam? Kistarcsam?
— Tégy úgy. mint a ty ú k ..f
— Melyik? Az a múltkori táncosnő? . ..
— Dehqgy. Mint az a tyúk, aki kikelti a tojását: ülr rajta!
— No és te?
— Részemről egy ilyen kötésben spekulálok — és nyakam
körül hurkot Írtam le az ujjaimmal.
— Mi az? Csak nem akarod fölkötni magad? Most akarsz
itthagyni a pácban, mikor úgy rá vagyok szorulva a tippeidre?
— Bocsáss m eg. .. Nem saját iószántomból. . . De szellemi
leg bármikor rendelkezésedre állok. Már mint. ha föl tudod
idézni a szellemem.
— Hát jó, egy föltétel alatt beleegyezem. Ha a kötélből
egy darabot rezerválsz részemre. Az jó kabala, akasztott ember
kötele szerencsét hoz.
— Ja, a kötésből? Sajnálom, ingyen nem lehet. Kívánj bár
mit. csak azt nem. Abból csak pénzért lehet kapni. Centiméteren
ként ötvenezerért. De siess lefödözni. mert nagyon sokan aspi
rálnak rá.
— Itt van az ötszázezer. Kérek írást róla, hogy tíz centi
méter az enyém. No. szervusz! Aztán tudass a fönti irányzatról.
Alig robogott el Tippkeéry. berontott Pótvániátszv barátom,
akivel szintén tudattam szándékom. Tíz centimétert ő is kifize
tett. mert nagy pácban volt s kockán forgott a potyán össze
harácsolt pár milliója. Aztán jött a harmadik, a nej^edik és a
többi és rövidesen összegyűlt az a pár millió, amit a bank pénz
tárából elsikkasztottam.
Haboztam egy pillanatig: ne rohanjak-e be a bankba, hogy
még idejekorán visszacsempésszem a hiányzó pénzt? Igen ám.
de ha nem kötöm föl magam s a pénzt sem adom vissza, bará
taim agyon fognak ütni vagy legjobb esetben leskalpolnak. Nem
volt más választásom: rohantam a tőzsdére s összevásároltam
egész a sárga földig leesett papírjaimat. Azután egy kötélüzlet
ben kötelet vettem s egy levél kíséretében hordárral hazaküldtem. hogy a szobámban egv szögre akassza. A levélben ez állt:
„Tisztelt és hőn szerető barátaim! Ne haragudjatok, hogy
mielőtt megérkeztetek, én már a temetőben lefödöztettem ma
gam. Siettem ezt megtenni, mert okultam pehhemen s nem aka
rok födözetlenül temetőben spekulálni. A kötelet a szögön hagvtam, használjátok egészséggel, mint ahogy én is használtam,
ölel barátotok: Pehhely Aladár.u
Másnap reggel majd a plafonig ugrottam örömömben, mert
a papírjaim kétszeresükre ugrottak föl. Siettem a bankba vissza
vinni a pénzt. Aztán haza rohantam, hogy baráta:mmal számol
jak el. Mindnyájan olt voltak a lakásomon, telekönnvezték már
a lavóromat s összes zsebkendőimet fölhasználták. Éppen sírva
osztották el egymást közt a kötelet. Mindnyájan meg voltak rőkönyö'Ve mikor megláttak s eleinte azt gondolták, hogy szelle
mem tért csak vissza. De mikor közöltem velük a legfrissebb
tőzsdeárfolyamokat, rögtön látták, hogy megcsaltam őket.

— Disznóság. — kiáltott föl az egyik — neked nincs jogod
élni! Mi megvettük a jogodat!
Nem akarták visszafogadni a kötélre adott pénzt. Mindnyá
jan ragaszkodtak hozzá, hogy kössem föl magam, csak mikor
köteleztem magam, hogy kosztot fizetek a pénzük után. csöndesedtek kissé le. Miután mindegyiket kielégítettem, Potvániátszy
megszólalt:
— De, mondd, honnan vetted azt a jó tippet, hogy kötélben
hossz lesz?
CARÁM Y
--------o------ —

AM ERIKAI HUMOR
Az új lexikon
A könyvügynök bekopogtat az irodába és sz egyik urat
mindenáron arra akarja rávenni, hogy vásárolja meg havi
részletfizetésre a Nelson-féle enciklopédiát, amely nemcsak
abban különbözik a régebbiektől, hogy teljesebb, hanem
abban is hogy minden lap kivehető a könyvből.
— Nincs rá szükségem — mondja a gentleman.
”"t Uram, egy jó lexikonra minden müveit embernek szük
sége van.
Ez igaz. De nekem még sincs szükségem rá, mert
már van.
— Milyen lexikonja van uraságodnak?
— Az Encyclopédia Britannica.
— -De az nem áll kivehető lapokból — mondja az ügynök.
— Hogy nem áll kivehető lapokból? Nézze csak ideg azo
kat a köteteket, amelyekkel a gyermekeim játszottak otthon.
Minden lap ki van v é v e ...

— De azt kikötöm, naccsága, hogy a levetett ruháit csak
akkor fogadom el, ha Holzer-tői valók.
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É jfé l u tá n

A szerelem-madár
Becézem a szivem alatt
E drága, kedves madarat.
Figyelem. éjjel éber-e?
Megnézem, korán ébred-e?
Lehemmel fölmelengetem
Pihés kis testét mellemen.
Fölnyitom csőrét szelíden,
S zom iát szájammal eny hitem.
Gyámoltalan fióka ő,
Nincs benne járni még erő.
Szivdobbanását hallgatom.
Cirógatom, babusgatom.
Felnő majd egyszer keblemen?
Milyen madár a szerelem?
Tán vércse lesz. vagy pelikán?
A szivem szijja el talán?
Vagy éji bagoly, mely huhog
S szárnyában a végzet suhog?
Kedvem volna megfojtani.
De nincs erőm vért ontani.
Oh. mondd nekem, szép kedvesem.
Milyen madár a szerelem?
G. Á
--------o--------

Tőzsdei prognózis
AMeteorrológiai
Intézet Jelentése
szerint
átmenetileg enyhéjbb tőzsde
idő várható, lanyha szelekkel, sok
helyütt esőkkel.
-------- o--------

Elemi iskolában
— Mondd meg, Móric, mire hasz
nálják a bivalyt?
— A bivalyt? Becsületsértésre.

Csaták után
Mosolygó, fájó, bús, százarcú Élett
A kardot s vértet — im eléd teszem,
S az obsitomra várok csöndesen.
Időm kitelt... ősz van... Pipám kiégett.
Elég a harcból! Szennyel, förtelemmcl
Bírókra kelni többé nincs erőm.
Istenhozzádot mondok könnyezőn
S végsőt tisztelgek reszkető kezemmel.
Félvállamon egy kis katona-ládát
Viszek Csákóm virága rám p ereg. . .
És távoli, halk haran g szó hívását
Figyelve, falum tornyáig megyek.
Hol sok. fakuló álmommal vesződve.
Anyám karjába térek pihenőre. . .
V Á L Y I NAGY GÉZA

—• Adjon valami jó erőset, ami elkábitja az embert.
— Sajnálom, nagyságos úr, de én elvből nem politizálok.

K is fa lu d y ? ... S ikfaludy? . . .

A sarki hordár m onológizá! :

Sik Sándor (— aki nem tudná: professzor és poéta — ) mint
a Kisfaludy-Társaság új tagja, ugyancsak megmosdatta néhai
Kiss József „idegen** múzsáját. (Notubene: kurzus-lapok még a
halóporában is megrövidítik a felejthetetlen költőt, egy s betű
vel írván a nevét, amelynek pedig nem kis dicsőséget szer
zett.) Hej-haj, Kiss már nem kell a Kisfaludystáknak. Sik az
új csillag. Most még csak azt a csöpp metamorfózist várjuk:
mikor keresztelik el magukat — Sikfaludystáknak?

— Nagyon divatos mostanában a párbajos jegyzőkönyvi
fö lv é te l... Mán én csak megmaradok a bagófölvétel mellett...
Úgyis pofára megy mindakettő!

lOOO nél több orvosi bizonyítvány igazolja, hogy a

Hunyadi János

term észetes keserúviz hatása m indenkor beválté

BORSSZEM JANKÓ
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D u h o v a y P tb sen tiu s
a „Numerus clausus“ -kávéházban
Hallom, némely praktikus „ielőlt“ kosztba adta a tandíiravalót,
hogy a kosztpénz-bői beiratkoz
hasson. Naiv gólyák! Én még a
koszt*pénzemmel is adós maradtam
hajdanában.
Nyolcvanezer kroncsi a tandíj!
Szervusz szemeszter! Eddig is az
zal a trükkel érdemeltem ki az ős
jogász titulust, hogy csak minden
szökőévben iratkoztam be. Most is
szököm — és pihenek egy-két fél
évet.
«
Nem elég sima nekem Simanek Em. rektor csábszónoklata.
Még hogy hagyjuk el a botot! Hát
akkor mi marad meg a tudományos
tekintélyből? Én bezzeg ragaszkodom hozzá. Vezérem Botond
s legkedvesebb tantárgyam a botrány marad. Vagy mi vagyok
én? . . . Talán Isten, áld nem ver bottal? . . .
No. Bársony apánk ugyancsak jól odamondogatott a jebuzeusoknak. Én menten pokróc lettem a prorektor úr Öméltó
sága bársonyos szavaitól.
o

Szabad-e hosszúnapon te le fo n á ln i? ...
Kedves Borsszem Jankó! Egy hithű budapesti zsidó nagyböjt után kétségekből marcangolva kereste föl az egyik bölcs
rabbit.
— Nagy bűnöm van, főtisztelendő uram, — mondta.
— Hosszúnapkor, a legszentebb ünnepen telefonáltam.
— Ez az egész? — kérdezte a pap és homlokán a gondol
kodás mély ráncai jelentkeztek.
— Igen. És várom az ítéletet.
— Nézze csak, kedves hívem, — szólt megfelelő töpren
gés után a rabbi — maga nem követett el semmi bűnt azzal,
hogy telefonált. Sőt eleget tett vallásunk parancsának: még
jobban sanyargatta magát. Mert Budapesten telefonálni igazi
------- o
kínszenvedés.

Konyhavicc
— Nagysága kérem, nagysága kérem, fut a tei!
— Hisz még föl se tette.
— Mégis fut ám. Maholnap utol sem lehet érni.

a
• A kályhák

-hashajtó
kályhája a

BRENDA
B á r m e l y t ü z e l ő a ny a gr a
alkalmas!
E kitűnő folytonégö kályhákat
gyártja kizárólag

KocI leni Wmm
Budapest, VI., Szondy utca 53. szára
Telefon: 8-69. Interurban

®®
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SZERKESZTŐI ÜZENETEK

Kéziratokat és rajzokat nem küld vissza a szerkesztőség.
A Borsszem Jankó jelen számát október 9-én, kedden zár
tuk le — K— r. A beígért irodalmi munkára aztán magunk is
kiváncsiak vagyunk. Talán ez lehetne a címe: „Kákabélű pesti
skriblerek nagy szüreti bliccelése a Pocosban‘\ vagy: „Hogy
maradt meg egy hektoliter bor az izidori pincében?44 A dög
lött kacsák hápogásának reményében: üdv! — K— ffy. Ezúttal
is elmések. — K. E. Mindig akad néhány találó. — Poéta.
Sose csodálkozzék rajta, hogy Sik Sándor tanár úr nem sze
reti Kiss Józsefet, aki (— ejnye, talán éppen méltatlan? — )
elődje vala a Kisfaludy-Társaságban. Hiszen Sik már a neve
szerint is a fonákja Kiss-nek. A nagyközönség nem vesz részt
ebben a kurzus-ízü vitában, mivel egyoldalúan van infor
málva: csak a Kiss József verseit ismeri. — K. M. Félre
értette. Mi technikai vonatkozásban irtuk, hogy nálunk ki
kell várni. Ami semmi mást nem jelenthet, csak azt, hogy idő
vel sor kerül rá. A mostani gyöngébb. Kivételesen visszaküldtük. — Ifj. R. S. Egyet kiválasztottunk. Ismételjük, mind
egyikben van valami kedves, közvetlen hang, de — sajnos —
rikító közhelyekkel szürkitve. A forma sem egyenletes. Több
műgondot, ha már poétaságra adta a lelkét. — Több levélről
a jövő számban.
Szerkesztik: Molnár Jenő és Bér Dezső
A szerkesztésért felelős: Molnár Jenő
Kiadótulajdonos: Borsszem Jankó lapkiadó r.-t*
Igazgató: Szekeres Rudolf

KÖZGAZDASÁG
A Nem zetközi K iviteli és Beho
zatali r.-t. igazgatósága közli, hogy
a társaság ez évi október hó 8-án tar
tott rendkívüli közgyűlésen elhatározta
az alaptőkének az eddigi 80 millió ko
ronáról 200,000 darab egyenként 2000
korona névértékű, 1923—24. évre osz
talékjogosult részvény kibocsátása,
valamint a régi részvények névértéké
nek 2000 koronára való felbélyegzése
útján 1200 millió koronára leendő föl
emelését. Az új részvényeket teljes
egészükben a régi részvényeseknek
ajánlják föl oly módon, hogy két régi
részvény alapján egy új részvény lesz
darabonként 7000 korona kibocsátási
áron átvehető. A befolyó összegekből
a régi részvények névértékének föl
emelésére szükséges összeg, a folyó
kamatok, valamint a kibocsátás ille
tékei és költségei is fedezetet nyernek.
Az elővételi jog 1923 október hó 9-től
1923 október hó 19-ig Budapesten a
Magyar Álta ános Hitelbanknál gyakoríandó.
Schlick-Nicholson gép- w aggonés hajógyár r -t. közli, hogy részvé
nyeinek névértékét a tartalékalapból
ifO koronáról 200 koronára és az ilyképp fölemelt alaptőkéjét 217,648 darab
új részvény kibocsátásával 87.069,200
koronára emeli föl. Az új részvények
1 : l arányban 10,850 koronáért teljes

egészükben a régi részvényeseknek
bocsáttatnak rendelkezésére. Az elő
vételi jog a Magyar-Olasz Bank r.-t.nál (V., Nádor-utca 16) gyakorolható.
A Back Bernât Fial Szegedi
Gőzmalma és V ízvezetéke r.-t.
(Szeged) folyó évi szeptember 29-én
megtartott közgyűlésén alaptőkéjének
200 millió K-ra való fölemelését hatá
rozta el. Minden két régi részvény
után egy új részvény vehető át 15,000
korona befizetése ellenében. Törtrészvények nem vétetnek figyelembe. Az
elővételi jog a vállalat főpénztáránál
Szegeden vagy a Krausz és Bettelheim r.-t. irodájában Budapest, V.,
Nádor utca 6, gyakorolható.
A Lloyd Bank igazgatósága báró
Szterényi József elnöklete alatt tartott
ülésén dr. Salusinszky Gyulát helyet
tes elnökké választotta meg; egyúttal
őt az intézet vezérigazgatójává, dr.
Mándy István ügyvezető igazgatót
pedig vezérigazgató helyettesé ne
vezte ki. Ugyanekkor pedig az igaz
gatóság elhatározta, hogy a legköze
lebbi közgyűlésnek indítványozni fogja
dr. nagyszentmiklósi Dréhr Imre ügy
vezető igazgatónak az intézet fölvirágoztatása körüli érdemei elismerései!!
az igazgatóság tagjává leendő meg
választását.

Mint értesülünk, az ezüst- és aranybeváltáson
kivül brilliánsékszerbeváltás is eszközölhető, IV., Vár
megye-utca 7. Brilliánsbeváltás 1 0 -12-ig. Pénztári órák
aranyra és ezüstre 9—5-ig.

sA r c i p ö

HÓCIPŐ
------------------------------ Ő Z B Ő L

kapható

J A V Í T HAT Ó
NEUMANN GÉZA, Nagymezö-u. 44

k a p h a t ó
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41. szán

BORSSZEM JANKÓ

Képrejtvény

11. oldal

üveg „EGMA^-likőrt; 7. Berger Péter (Budapest, VI., Mohácsucca 18/b). akinek egy Sphinx-,,BI-OZONE“ -készletet; 8. Ács
Klára (Budapest, V.. Visegrádi-u. 7), akinek egy darab P. Már
kus Emilia-szappant: 9. Reicher Zsuzsa (Budapest. V., Ügynök-u. 11). akinek egy nagy üveg ZoZó kölni vizet; 10. ifj.
Vargha Gyula (Ü llő ), akinek egy doboz „Uhu44 kávépótlékot;
11. Goldmann Ferenc (Budapest. VIII., Ullői-út 34), akinek két
pár Berson-gumisarkot: 12. Farkas Antal (Szob), akinek egy
nagy palack „RAPIDOL** folyékony fémtisztitó szert küld a
kiadóhivatal.

A megfejtők között tizenkét jutalmat sorsolunk ki. Ezen
kívül negyedévenként külön jutalomban részesül az. aki három
hónap alatt a legtöbb rébuszt fejtette meg. Jutalmat csak lapunk
előfizetői nyerhetnek. Jutalmaink a kővetkezők:
1- 10 üveg Tavaszi sör. a Polgári Ser
főzde gyártmánya (házhoz szállítva).

Kapható
minden jobb
cuftorsa-

es csemege
kereskedés
ben.

VIRÁG O S Z K Á R
CUKORKA- ÉS CSOKOLADÉ-ARÚOYAR R.-T.
- BUDAPEST, VII., NEFELEJTS-UCCA 12. -

Saját gyártmányú n y a k k e n d ő *
újdonságok, férfi fehérnemüek,
k a la p o k stb. Ú ri d iv a t á r u k

NYAKKENDOHAZ

4 egy nagy doboz „ Óceán4
cukrozott gyümölcs.

IV.. Kígyó-ucca 5 (Klotild-palota)
Nyakkendők v is z o n te lá ru s itó k n a k is

5 egy üveg „Lysoform "

6. egy üveg

M ű d iMaziil

Egma-likör.

II BORSSZEM I K S

7. egy Sphinx-„B I-O Z O N E "-készlet (egy üveg szájvíz,
eg^' doboz kettős francia fogpor, egy tégely fog
paszta),
8. egy darab P. Márkus Emilia arcápoló szappan.

híres régi évfolyamai
megrendelhetők a kiadóhivatalban és a Kultúra
könyvkereskedésében,
Buda*pest. VI.. Terézkörut 5. szám.

9. egy nagy
üveg ZoZő
kölni viz, ♦
10. egy doboz „Uhu" kdvépótlék,
11. két pár Berson-gumisarok (férfiaknak és nőknek),
12. egy nagy palack R A P ID Ü L folyékony fémtisztitó szer.
Fővárosi nyerteseinket fölkérjük, hogy a nyeremény utal
ványért. illetve a jutalomért kiadóhivatalunkban jelentkezze
nek. Vidéki nyerteseink posta útján kapják meg a nyereménytárgyat.
A Borsszem Jankó 2906. (40.) számában közölt képreitvénv
helyes megfejtése:
Szabadkőműves
A multheti számunkban megjelent talány helyes megfejté
sét 93-an küldték be. Nyertesek: 1. Hoffmann Antal (Buda
pest. II.. Csalogány-u. 35), akinek tíz üveg Polgári Serfőzdéi
Tavaszi sört: 2. Adorján Ernő (M akó), akinek egy doboz
„Ovomaltine** tápszert; 3. Téglás Sándor (Budapest. I., Villáíiyj-út 4), akinek egy nagy doboz „Virág“ -féle dessertet:
4. Fischer Béla (G y ő r), akinek egy nagy doboz „Óceán*4
cukrozott gyümölcsöt; 5. Hoch Béla (Csurgó), akinek egy
üveg ,.Lysoform44-ot: 6. Blum Ferenc (Orosháza), akinek egy

Az1916. évi. 8000 kor.
.
1917. . 8000
.
.
.
.
.

1918. . 8000
1919.. 8000
1920. . 8000

1921.. 8000

.
.
,
.

Ingatlanok, gyárak, irodák, üzlethelyiségek. lakások, albérleti szobák

kaphatók
M IIC7ÁD
n vJ4 M K

A
adás-vételi iroda, V.. Zrinyi-ucca 1.
Ma T elefo n : 81 08.
(Gresham-palota)

BORSSZEM JANKÓ

12. oldal

41. szám

C se n d é le t Ú jpesten

— Te komám, az éccaka se lesz villany a városban ?• Mert én már kidolgoztam a munkaprogramot . . . A fene meg is
^*eszi ókét, ha világítanak.
.'

foto-cikkek
BUDAPEST, IV., KIGYÓ-UCCA 4. SZ.
F Ő Ű Z L E T : Vll„ K IR Á L Y - P O C A 6 9 . S Z .

l ő fiz e t e k ö n n e k

E

a BORSSZEM JANKÓ-ra

negyedévre 25,000 korona névértékű elhasznált magyar bélyeg
beküldése ellenében. JÁSZAI BORISKA bélyegkereskedés
Budapest, IV., Kossuth Lajos*u«a 6.
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EGMA
LIKÖR-KÜLÖNLEGESSEGEK GYÁRA
KÖRIS’ UCCA 18—20. SZ.

VÁROSI LERAKAT
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Rendelés egész nap

EISNER'DROGERIA
JÓZSEF FŐHERCEG KAMARAI SZÁLLÍTÓJA.
ANDRÁSSY-UT 37.
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