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•.. Nem gondoljátok, hogy ideje voina már más csillagot követni ? . .  Hiszen így egészen elmerülünk.CIJ- C>e honnét vegyünk másikat, mikor az eívtársak még a csillagokat is lelopták az égről.
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Duett
— Éneklik: Vázsonyi Vilmos és Tomcsányi Pál Vilmos —
Vázsonyi. Oh te gyomrot kavarintó, 

Paragrafus-csavarintó.
Vilmosokat meggyalázó.
Ügyészeket megalázó 
Talmi jogbölcs, rontó kontár.
Mikor mondhatom, hogy: voltül? * 

Tomcsányi. — Ha megtörténik a csuda
S Pest Budán lesz s Pesten Buda. 
Ha nagybőgő lesz a duda.
S kéjgyönyör a lapos guta.
Ha majd Budavári László 
Névé lesz a kuitur-zászló,
Ha Jules Pékár zord „Danton‘*-ját 
Párisban színpadra vonják.
Ha majd Nobel mester díját 
A nagy Erance-tól visszaszíjják 
S néki adják, esve térdre.
Tőle bocsánatot kérve.
Ha Sándor Pál ébredővel 
Vált csókot s nem héber növel.
Ha a Neiger-vendéglöben 
Hús után lesz' sajt is bőven.
Ha az „Egyenlőség*4 egy nap 
Antiszemitának felcsap,
Nemzetiben ha új darab 
Ambrus alatt sikert arat.
Ha a jogrend marad mindég 
Itt a láthatatlan vendég.
Hogyha lesz majd nyúlból jáger. 
Szűk szoknyából hozentráger:
Akkor fogom megmondani.
Hogy le fogok-e mondani?

Vázsonyi. — , Oh, te hazánk nagy mínusza, 
Szíidnek sok a terminusa.
Ám ajakad bármit susog.
Az igazi terminusok
Nem tetöled függenek, nem. —
Majd én őket kiverekszem 

Tomcsányi. Adhatsz nékem finom fricskát. 
Hozhatsz ide böllér-bicskát.
Hogy lekaparj a székemről. — 
Pozícióm meg se rendül.
Ha levakarsz, egy-egy tagom 
Emlékül én ottan hagyom;
Amíg a balkezem ép lesz,
Énalattam bársonyszék lesz.
S ha lenyisszantod a főmet. 
Tudásom az égig nő meg.
Te csak Vilmos vagy. — banális! — 
De én Vilmos fs meg Pál is.

S tudja Pál, hogy mit kaszál.
Amit ö tagad, — az áll,1 
S mit ö állít, rendre mind 
Tagadás tifetíi szerint.
Ezért engem okvetetlen 
Megtart mindörökre Bethlen.
Engem lapitsz szét, te kába?
— Holnap Bethlen bajuszába* 
Üldögélek s nézem onnét: 
Diihtökben hogy pukkadtok szét! 
Ám ha ott is észrevesztek.
Percig se maradok veszteg 
S Nagyatádi Iái bi iába 
Ütök tanyát, — itt hiába 
Keresgéltek, kutakodtok.
Hozzám ti nem furakodtok. 

Vázsonyi. — De egy szép nap — kellemetlen! — 
Bajuszát leszedi Bethlen.
És egy szép nap Nagyatádi 
Testén feszül másik lájbi.
Vájjon akkor mit csinál 
Tóm*- és nemtomcsányi Pál? 

Tomcsányi. Hm! Itt jó lesz ám vigyázni...
...Hát tudok én hajba mászni. 
Tudok másegyebet is, —
Elkerül a nemezis.

Vázsonyi. — Pardon, drága Vilmosom, 
ön e percben át-oson 
Egy olyan világba, hol mi 
Nem tudunk eligazodni.

Tomcsányi — Hja, én haladok a korral.
Vázsonyi. — S én jövök a rovarporral.

Színházi töprengés
Vájjon miért nem mutatja be valamelyik drámai színház 

a nyomort jótékony célra?

A Huszár-akció áldozata
Kedves Borsszem Jankó! Képzelje csak. mi történt velem 

ma délben. Jövök haza a hivatalból, hát a feleségem ott ül az 
asztalnál egv ismeretlennel, akin huszátuniformis volt.

— Ki ez? — kérdeztem b. nejemtől.
— A láthatatlan vendég, fiacskám! — szólt ő csicseregve 

és én kénytelen voltam úgy Venni, mintha nem látnám. Rette
netes! Tisztelettel egy férj, aki megjárta.
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D. e. Y3I2  ó ra k o r  a t. H ázban

Oaál Gaszton elnök. — Jaj, de jó, legalább nincs senki, aki a határozatképtelenség megállapítását kérné.

D r. Töm b 9 3 llő rö
— Tudományos iyra —

Nem kell nekem e világnak 
Akármennyi pénze,
A szívemet, a lelkemet 
Nem adnám el érte.
Énnekem a szerelem csak 
Virágokat hintsen,
Minek az az átkozott pénz,
Ha boldogság nincsen.

(Zürich: Budapest 085)

Az egyre erőteljesebben föllendülő 
valutaköltészetnek egyik remekével ál
lunk szemben, amely élénken illusztrálja 

köznépünk fogékonyságát pénzünk árfolyama és hazánk 
pangó gazdasági viszonyai iránt. Költőnkről, aki kérlelhetetlen 
határozottsággal jelenti ki, hogy e világnak akármennyi pénze 
sem kell neki, elmondhatjuk, hogy abszolút avatott pénzügyi 
szakember, aki tisztában van vele, mit ér a papírpénz a mai 
zürichi kurzus mellett Nyilt kérdés marad azonban, hogy a 
dollár, a yen, a peseta és a svájci frank képzete ott gubbasz
tott-e költőnk boltozatos homloka alatt, mikor oly fitymálva 
utasította el magától a világ valamennyi érvényes pénznemét. 
Valószínűnek látszik lenni, hogy csupán Közép- és Keleteuró- 
pára gondolt, vagyis — pars pro toto — az egész világot egy 
kalap alá vonta a rosszvalutájú államokkal. Ezt a költői 
auxézist meg lehet bocsátani olyan lírikus egyénnek, aki ko
ronánk folytonos gyöngülése fölött kétségbeesik.

Ezzel szemben patétikus tünetként kell kezelni a költő 
érzésvilágának azon megnyilatkozását, hogy se szívét, se lel

két nem adná el semennyi pénzért. Nyilvánvaló, hogy itt 
bizonyos ásatag, rothadt mentalitás nyilvánul meg, szemben 
a mai kor haladottabb erkölcsi fölfogásává]. Politikusok ne is 
kíséreljék meg jelen vers ezen kitételét megmagyarázni, mert 
erre beidegzettségüknél és praxisuknál fogva képtelenek.

Végül a költő — látszólag szerényen — csupán annyit 
kiván magának, hogy neki a szerelem csak virágokat hintsen. 
Csak? Nagyon jó! Gondoljuk el ugyanis, hogy manapság egy 
szerény ibolya 50 korona, egy szekfü 100 korona stb. és kép
zeljük el, hogy költőnknek, aki állandóan és lankadatlanul 
szerelmes, ez a szerelem csak virágokat hint Most már ért
hető, ugyebár, az is, miért veti meg a pénzt Azzal, hogy 
csak virágokat óhajt, ravaszul megtéveszti olvasóit, akik ön
zetlen, nemes léleknek fogják mondani, viszont azok, akik a 
konjunkturális virág-kereskedelemmel tisztában vannak, jól 
tudják, hogy itt egy közönséges spekulációról van szó. Pénz 
helyett virág. Ez esetben a pénznek (aequale virág) még 
szaga is van. Ezek után csak szemfényvesztés lehet az a ki
jelentés, hogy boldogság nélkül nem kell neki az átkozot 
pénz. Sub rosa azonban helyet ad ama hipotézisnek, hogy bol
dogság esetén nem veti meg a pénzt sem. Mondanunk sem 
kell talán, hogy ez a boldogság a zürichi árfolyamlaphoz iga
zodik, mert amennyiben a korona a Hegedűs Lóránt nyug 
pénzügyminiszter által megjósolt 8 centime-ig emelkednék 
költőnk ideológiájában a boldogtalanság rögtön boldogságr 
változnék, ami — virágüzlettel egybekötve — a legjob 
parthie-vá léptetné elő a Lipótvárosban.

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

Ónálló töprengés
— Vájjon mi volt előbb: a népjóléti minisztérium, vagy 

nyomor?
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Ajkáról sok-sok évezernek 
Csendült borongó muzsikája.
Eltévedt fia Napkeletnek.
Koldus, de a szívek királya.
Pokol volt néki ez a földi pálya.

A megbántottak, a gyűlöltek,
A szenvedők, a letiportak.
Akikhez fordult balzsamával.
Az ő lelkében összeforrtak. 
Parancsoló! s rabszolgái voltak.

Nem hallották meg süket évek.
Dalát a pusztába dalolta.
De kit a balsors, mint a költőt 
Csak egyszer sújtott le a porba.
Azt fölemelte s némán megcsókolta.

Most Jehovához szál] a lelke.
Az ősi hárfát visszaadja 
És szól: „Add más, méltóbb kezekbe. 
Élőknek és holtaknak Atyja/4 
Az Dr szelíden ránéz s nála hagyja.

f A nagy ny°morra tekin- R O I O U S O R J  tettel ezután a zsidótól is
fogadjatok el pénzt Tilta

kozást és politikai véleményt a pénz átvétele után kell 
mondani és a földre köpni. BUDAVÁRI LÁSZLÓ

-  — ----------- - ■

Uj háromnegyed-hivatalos statisztika
arról, hogyan húzták ki magukat a zsidók a háborúból, vala
mint percentuális kimutatás a fajnak a veszélyes vállalkozá
sokban való részvételéről:

I. A háborúban

Beosztás Keresztény Izr. zsidó Héber zsidó

Elesett........
Megsebesült

Fölmentve... 

Trén. ..r __ 

Manipuláns. 

Leichterdienst
Haditudózsidó..

* Öncsonkítás. •*

50/0
1 2 0 /0

Lehet is a 
zsidóktól

n
Pfuj!

Luigi Barzini 

Tévedés.

1 drb * 

Haditermény

95%
A gyalogságnál 

és a lovasságnál

Sehr leicht 

A frontról

De újra fölkeltek 

Kohn Mór**

Államérdek

IO20/0
A tüzérségnél és a 
haditengerészetnél 

Rokonság a fő
orvos úrral

destruáltak

IL A honmentő munkában

Hol? Fajmagyar Kikeresztel
kedett Fajzsidó

Nemzetgyűlés 97V*°/o lO/o 1 V2%
Fővárosi közgyül. 126% — Baracs és Bedő
Move............ Csakis Háború előtti ki- 

keresztel kedés Rágalom

Ébredők.......
Fangler, Taszler, 
Wolff, Frühwirth, 
Kmoskó, Benárd

Nálunk igazoltatva 
lesz a vallás Elkerüli

Hangya........! 100 millió Bár annyi ezre
sünk volna Sándor Pál

Futura ........ Nettó 100% Még osztrákban is Tessék bizonyí
tani 1

Uj moziknál.. Garantált 25% Már vissza
keresztel k ed tek

Isten ments, 
hogy kisüljön

M. T. I.......... I 6OO/0 40 % * Csak volt
Magyar írók Szö

vetsége 980/0 20/0 De nem is kíván
koznak be

Ergon.......... 665 ezer
A zsidó is ember, 
ha ki van keresz

tel kedve

Kiviteli en ged é l
lyel kimentek

• A számok pontosságáért, tekintettel arra, hogy Zürichen át jöttek, nem 
garantálhatunk.

III. Kultúrintézményeknél

Hol ? Keresztény Zsidó

Egyetem........ ! 95% 50/0*

• Tehát, mint láthatjuk, még a tudomány berkeiből is igyekeznek magukat
kihúzni.
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Aki v o lt ...
(Chanson)

Csak szőke női szabad szeretni,
0  szende, szælid szőkeség!
Mert szőkék a tündér leány ok, 
így mondják a tündérmesék.
S mert életembe* volt egy szőke, 
Egy csendes kis hamupipőke —
Oh régi napfény ... régi hold ... 
Csak szőke nőt szabad szeretni, 
Mert ő is, ő is szőke volt.

Csak feketét szabad szeretni,
Oh, forró, forró szenvedély... 
Mert feketék a vágynak női 
S mert fekete a vészes él.
S mert volt egy fekete szerelmem. 
Akiért százszor tönkrementem.
Ki elhagyott és kirabolt...
Csak feketét szabad szeretni,
Mert ő is éjfekete volt.

Csak olyan nőt szabad szeretni,
Ki vakon bánni tud velünk,
Ki minden csóknál a halálig 
Tudja kínozni életünk\
S ki évek múlva száz alakban 
Élénkbe toppan szakadatlan 
S kacag belé a nap s a hold ... 
Csak olyan nőt szabad szeretni.
Aki már nincsen, aki volt...

Somlyó Zoltán
-----------O-----------

Definíció
— Milyen viccet szeret a modern 

kor embere?
— Rövidet de vastagot.

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

A hazafias föpincér
— No hallja! Mindössze egy pör

költem volt és száz szokolból ötven 
koronát ad vissza?

— Hja, kérem, én sohasem fogom 
elismerni, hogy a cseh pénz többet ér, 
mint a magyar.

Cáfolat
Az a hir, mintha az Egyenlőség 

címe célzás akarna lenni a mai állapo
tokra, alaptalan koholmány. Olyan for
dítva mégsem olvasnak a zsidók, hogy 
ez a célzás találó lehetne. (Magyar 
Tévirati Hiroda.)

V á ra t lan  ö röm

— Egy idegen télikabátot találtam az előszobában.
— Örülj neki ! ;

Riport a kőkorszakbeli emberekről
Az egész világ szeme a melanéziai kis sziget felé irányul, 

amelyet csak nemrégiben födöztek föl. Ezen a szigeten év
ezredek óta élnek emberek, elkülönítve a nagyvilágtól. Igen 
sok jel arra mutat, hogy eredetük visszanyúlik a kőkorszakba.

Fegyvereik és géppuskáik kőből vannak. Az emberek ki
vétel nélkül epekövesek és kőszívűek. Van egy kőszinházuk, 
ahol kizárólag Budapestről exportált színdarabokat játszanak. 
Kultúrájuk tehát nagyon primitiv. Családi életük bensőséges. 
A férfi csak egy feleséget, a feleség csak egy házibarátot tart
hat A gyermekek hat éves kortól tizenkettőig sajtótanfolyamra 
járnak.

Amilyen elmaradottak a kulturális életben, olyan fejlett az 
alkotmányuk. Az állam ügyeit a törzs-ülés intézi. Az állam nem 
bocsát ki pénzjegyeket Ezzel veszi elejét az államadósság
nak. Fizetési eszközük a farkasfog. Egy farkasfog =  10 far
katlan fog — 100 zápfog. A fogak hamisítását szigorúan bün
tetik. Adórendszerük káprázatos. Nem a polgár fizet az állam-

? nak, hanem fordítva. Aki vendéglőben vacsorázik, ingyen 
gyógykezelést és gyomormosást kap. Aki egy évig állandóan 
állami cigarettát szí, végkielégítésben és díszsírhelyben 
részesül

Társadalmi egyesületük kevés van. Legrégibb az „ös- 
kisgazdák köre4*. Legtöbb tagot számlál az „Ébredő^ ősembe
rek Egyesülete44, melynek magasztos célja, hogy az ősemberek 
tudatára ébredjenek, miszerint egy ősállam nem állhat fenn 
Színművészeti Tanács nélkül (Karnevál)

Azokat a milliomosokat,
akik sirva azzal a link kifogással tagadták meg az alamizsnát 
tőlem, hogy minden pénzüket az inség-akciónak adták, ezúton 
kérem föl, hogy éhenhalásom után a többi kollégáimnak is
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Tűnődések
Selffenstetner Solomontul

O Oz exlex állepoton valú keser- 
g^srü/ jotia eszembe o Móni Hosenduft, 
oki foltomosan okvetetlenkedte oz iivé 
kibickedéssel o 3 Dab-occai kávéházbo. 
Eccer oz edjik játékos, oz Efrájim Ein- 
zig o makk felsút iáccotta ki, omire el- 
kojebúlja mogát o Móni: „Ojvé, hiszen 
mogánok most o piros tízest kiilletett 
volna hini!‘ Oz Efrájim fülugrotta és oz 
üklivel fenyegetőzve mondott neki: 
„Holljo, fogja be o száját, mert olejant 

mandak minjárt mogánok, hód el fog sőlyedni szégyenletibe." 
O Móni Hosenduft nyogodtan felelt: „Mit mogo mandhat ne
kem? Túlem oz edjik fi jam gyelenleg Vácon öldögéi, o másik 
újam o gyüjtőfogházba van, o feleségem megszükütt ed sik- 
kasztúval, o lángyom o múlt héten adta ed türvéntelen terek
nek életet. Én mogom pedig üt esztendőt tültüttem ki o sze
gedi csillagba. Hát mit akkor mogo mandhat még nekem?" — 
Pénec-pónec oztot mondanak, hód borzasztó dalag oz oz ex
lex megvon és hód szégyelje mogát miotta o karmángy. Ud- 
jan kérem, ozok otán o sok finam jogrendetlenség, o forradaj- 
lami és edjéb kilengedezések otán mit lehet még olejant mon
dani, omit o karmángy o szivére szippontoni fogja?!

Találkozásaim az újévi malaccal
Először a Garay-piacon találkoztam vele. Szép fehér szőre 

volt, biztosra vettem, hogy az újév rohamos közeledése miatt 
való aggodalomban őszült meg. De kis orra üde, rózsaszínű 
volt s a farkincája vidám vonalban kunkorodott. Mindezen 
testrészeivel együtt az újévi malac egy nagy libakosárban 
didergett.

— No maga kis malac, maga ugyancsak nagy szamár! — 
mondtam neki szemrehányón. Ha már malac, miért született 
éppen mostanában? Nem ért volna rá még néhány hétig 
várni? Lássa, ha én malac volnék, én mindig csak úgy január 
ötödiké táján születnék.

A kis újévi malac igen értelmesen röfögött, jeléül annak, 
hogy egy mukkot sem ért abból, amit neki mondtam.

Később egy Andrássy-úti csemegekereskedés kirakatában 
láttam a kis újévi malacot. Több malactársával együtt sütké
rezett ott a hidegben és a sötétségben. Nagy csoport ember 
állt a kirakat előtt és mosolyogva nézegette a kis malacot. 
Jaj de édes, milyen aranyos, milyen cukros, — efféle kedves
kedéseket mondtak neki, mint már az emberek szoktak azok
nak mondani, akiket nemsokára levágnak.

A kis malac még mindig nem sejtett semmit, még mindig 
jól érezte magát, csak a tisztaságot sokallotta maga körül ott 
a kirakatban, hiányát érezte egy kis sárnak s nagyon szere
tett volna legalább a vele kedveskedő emberek lelkében 
turkálni.

•

Szilveszter estéjén aztán a Spitzéknél találkoztam vele. 
Megvették a drágát a csemegéstül. Mikor az árát hallottam, 
láttam magam is, hogy csakugyan drága. Már vacsora előtt 
láttam őt, ott állt a konyhában, az asztallábhoz kötve. Nagyon 
haragudtam rá tudatlansága és jámborsága miatt, szerettem

volna föllázitani, hadd szakítsa el vékony pányváját s lógjon 
meg. Óvatlan pillanatban ugorjon ki a konyhaajtón, szaladjon 
ki a házból s fusson világgá, vagy legalább is a rendőrnél 
keressen védelmet, hisz a rendőrnek kötelessége egy gyilkos
ságot megakadályozni.

*

Pontban tizenkét órakor lesrófolta Spitz mama a villanyt 
s a szobalány behozta a kis malacot a szalonba. Spitz mama 
megcsípte a drágát, hogy visítson egy kicsit, mert az hozzá
tartozik a boldog újévhez. Visított is a kis malac rettentően. 
A jelenlevő hölgyek a sötétben mind a visitás felé tódultak 
s őrült tapogatódzás kezdődött; a hölgyek persze a malacot 
tapogatták. A társaság tagjainak, úgy látszik, az volt a föl
fogása, hogy a tapogatás szerencsét hoz- Ez a babona nem 
egészen alaptalan.

Másnap utoljára találkoztam a kis malaccal. Egy nagy tálon 
hevert megsütve. Teljesen tisztában volt már az emberek 
ravaszságával s már belátta, hogy egészen elhibázott bel
politikát folytatott születési idejének megválasztásával s 
attól kezdve életének minden stációján keresztül, a libakosár
ban s a konyhaasztal mellett, egyedüli helyes cselekedete a 
szilveszteréji őrült visitás vo lt

A húsa persze kitűnő volt, jeléül annak, hogy javíthatatlan 
ökör volt a szegény kis malac; mennyivel okosabb például a 
hiéna, amely amíg él, egy cseppet sem kedves, a húsa pedig 
kemény, rosszízű és büdös; aki megeszi, az halálosan meg
betegszik.

Q a w j w M Á ó t

\ A z f t t A c

Á jz X & T lJ ís r t t t
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Beleléptem az ex-lexbe
Ezt is a destruktív ellenzéknek köszönhetjük
Szilveszter estéjén történt Együtt vártuk az új évet jog

tudor barátommal, aki már huzamosabb idő óta tartozik ne
kem ötszáz piaszterrel. Tekintettel arra, hogy a piaszter kur
zusa uzsonna óta hat pontot esett fölszólítottam a barátomat 
hogy a kölcsönadott pénzt fizesse vissza. Barátom elővette 
az óráját és ravasz mosollyal így szólt:

— Most tizenegy óra van. Pontban éjfélkor boldog újévet 
kívánok önnek és azután készséggel eleget teszek fizetési 
kötelezettségemnek.

Miután már másfél éve várok erre a nyomorult 500 piasz- 
terre, hát igazán örömmel egyeztem bele a hatvanperces 
újabb haladékba is.

Pontban éjfélkor barátom ünnepélyes hangon köszön
tött föl:

— Boldog újévet kívánok!
— Viszont, — mondtam én — viszont adja meg az ötszáz 

piasztert.
Barátom hangosan fölkacagott:
— Nagyszerű! Kitünően beugrott! Hiszen éjfél óta újév 

van s nekem semmit se kell fizetnem. Ex-lexbe léptünk.
— Mibe léptünk? — kérdeztem ijedten és gyanúsan az 

asztal alá néztem.
— Ex-lexbe. Éjfél óta. Nem szavaztuk meg az indemnitást. 

Nem kell adót fizetni, nem kell bélyegilletéket leróni, egy
általán semmit se kell fizetni. Az ex-lex értelmében én is 
moratóriumot kaptam az ötszáz piaszterre. Majd akkor adom 
meg, ha Andaházy-Kasnya megszavazza az indemnitást. 
Addig biztosan leesik a piaszter újabb húsz ponttal.

És nagyot nevetett. Bevallom, hogy ekkor még mindig 
nem tudtam, mi az az ex-lex, annyit azonban már konstatál
tam, hogy az jó az adósoknak és igen komisz a hitelezőknek. 
Szerénytelenség nélkül mondom, hogy aránytalanul több he
lyen vagyok adós, mint hitelező, tehát megállapitottam, hogy 
alapjában véve jól jövök ki ezzel az exlexel vagy minek ke
resztelte Tomcsányi ezt az új törvényt. Mert biztos, hogy ő 
csinálta, csakis ő szokott ilyen közérdekű törvényeket meg
alkotni. Még jó, hogy le nem szavazták, mint rendesen.

Különben nagyon érdekelt az új lex, de nem mertem kér
dezősködni, mert attól féltem, hogy jogtudor barátom még ki
neveti a tudatlanságomat. Tehát könnyedén feleltem:

— Nézze, majdnem megfeledkeztem erről az egész histó
riáról. Pedig elő van jegyezve a zsebnaptáramban. Hol is 
van? Igen, itt van. Chanuka kezdődik 26-án este, végződik 
3-án, újhold kezdődik 29-én, persze megvan: ex-lex kezdődik 
3I-én éjjel 12 órakor.

— Na lássa és maga még kéri tőlem azt a hitvány ötszáz 
piasztert

— Bocsásson meg — rebegtem.
— Megbocsátok és most ha megengedi, jogi szempontból

CASINO

megvilágítom ezt a kérdést, nehogy valaki becsapja az ex-lex 
alatt. De előbb igyunk egyet rá. Ha megengeded: szer
vusz! Ex!

— Lex! — vágtam vissza szellemesen, mire mindketten ki
ürítettük poharainkat, majd barátom megkezdte előadását.

— Tehát, kérlek, ez az állapot azt jelenti, — mondta — 
hogy semmiféle követelés nem gilt. Adót nem lehet szedni. 
Luxusadó fiatal, forgalmi adó eltűnt, kereseti adó meghalt 
Bélyeget nem szabad tenni egy aktára se, a leveleket se sza
bad bélyeggel ellátni, sőt a törvény értelmében a kormány 
működését se lehet megbélyegezni. Érted?

— Hogyne érteném. Szóval a Palugyay után ma éjjel nem 
kell luxusadót fizetni.

— Dehogy kell. Direkt ki vannak rendelve adódetektivek, 
akik ellenőrzik, nehogy valaki adót fizessen.

— Akkor ex! — mondtam.
— Lex! — replikázott barátom.
Záróráig elkészültünk. Ekkor jött a főpincér a számlával, 

összesen 1600 korona, 25% luxusadó 400, 17*% forgalmi adó 
30 korona.

— De kérem, — indignálódtam — ne számítson adót hi
szen ex-lexben vagyunk.

— Azt látom, nagyságos úr, — mondta a főúr — de mu
száj, mert tele van a lokál adódetektivekkel s úgy lecsípnek,
mint a pinty.

Némi enyhe kifakadás után a végösszeget tudakoltam.
— 2436 korona — kaptam a választ
— Mi ez az újabb 406 korona?
— Ez a húsz százalék ex-lex-adó, tetszik tudni. Ma éjfél

kor lépett életbe. ' (Stella)

nség-aKcióhoz
zsidó pénz kerestetik. Ajánlatokat „A zsidó ele
get kapott, adjon is* jeligére a kiadóba kérünk.

Rágalom
— Ez a nemzetgyűlés —- én mondom — mindenre képes.
— Alávaló destruktív beszéd! Hiszen még határozatra sem

képes. -----------------
A ravasz kormányelnök

— Mit gondol, miért ment Bethlen éppen akkor vadászni, 
amikor a legdühösebben támadta az ellenzék a kormányt?

— Azt hiszem, azért mert ha vadászaton van, nem ló
bakot --------------- -

Fölhívás
Márkus Emíliát a Greguss-díj megnyerése alkalmából állító

lag Budapest összes konkurrens színésznői üdvözölték, csak 
egy nem. Fölhívjuk ezt az egyet, hogy kiadóhivatalunkban 
jelentkezzék egy Márkus Emma-szappanért. Alkalomadtán 
moshatja vele a kezét

--4 *. H .
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Froclizom a vízvezetéket
Az ötödik emeleten lakom, ahova csak nagyritkán, percekre 

jön föl látogatóba a víz. Ilyenkor muszáj ott lenni a forrásnál, 
hogy az ember el ne passzolja a látogatást Ezért a napomat 
úgy osztottam be, hogy korán reggel fölkelek és odaülök a 
vízvezetékhez. Képzeletemben megjelenik egy sugár tiszta 
káposztásmegyeri s fölsóhajtok, milyen jó lenne megmosa
kodni benne! Figyelem egy órát, két órát: folik vagy nem 
telik? Talán hosszú sóhajom eljut1 a vízmüvek igazgatójához 
és idespriccel nekem egy sugarat Közben persze napi munká
mat végzem, egy nyolcfölvonásos drámán dolgozom. Mikor 
épp leirom, hogy Málcsi hogyan csalja meg Edömérrel a fő
hőst, szelíd csörgedezést hallok. Hirtelen odanyúlok, de e 
pillanatban a vezeték visszaszippantja a vizet való
színűleg nem tetszik neki a Málcsi-féle ügy. Kérlek szépen, 
kedves Csap úr, ha tetszik, megváltoztathatom darabom témá
ját, no ne morogj, te moralista.

Kis ideig várok megint. Semmi zaj. Nem merem Írni a 
darabot, mert a vízvezetéknek nem tetszik.

Oh mondd, mit tegyek, hogy kemény szíved fölengedjen, 
mit tegyek, hogy megindítsalak? Fölolvassam neked szomorú
játékomat? Előveszem és fölolvasom neki Kajlinger vízmű- 
igazgató védőbeszédét, melyet a főváros közgyűlésén mondott 
a vízvezetékről s melyben igen bölcsen fejti ki, hogy a víz
adóból nem csurran és csöppen annyi, hogy a beteg vízveze
téket meg lehessen gyógyítani.

Azután cirógatni kezdem őt és fülébe súgom:
— Drága, édes Csap úr, veszek neked aranyórát lánccal, 

ha megszánsz engem és nyomorúságomon megindulsz!
E pillanatban berohan a konyhába nejem őnagysága és 

folordit:
— Samukám, rohanj a fürdőszobába, folyik!
Lóhalálába rohanok a fürdőszobába. Tényleg hallom a csör

gedezést. Mohó és reszkető kézzel nyúlok az éltető forrás 
utám E pillanatban egyet durmol a vízvezeték s meggondolva 
niagát, visszaszívja a dolgot Feleségem újra bekiált:

Samu, kint a konyhában is folyik már!
, ^ zaladok vissza a konyhába. Abban a pillanatban, mikor 
belépek, még egyet szuszog a vezeték, aztán örök nyugalomba 
Jberül. Mit csináljak vele? Kínálok neki ennivalót cserébe az 
innivalóért, de semmi sem használ.
-fi 7 e az eszemen nem tehet túljárni. A napokban nagyszerű 
ötletem támadt Észrevettem, hogy olyan náthám van, hogy 
f4ir?rrom vízvezeteknek is beillenék. Odamentem hát a veze
tékhez, többször megöleltem és orron csókoltam. Másnapra* 
megkapta a náthámat s most már ő is csöpög.
, x i  történt, hogy most már megvan a napi betevő vizünk: 
Jankint tizenöt csepp egy kávéskanállal C—y

François
Crêmant Rosé

pezsgő

Cáfolat
Mint értesülünk, Bethlen István gróf kivételesen tényleg va

dászat céljából ment vidékre. T . i. hatásvadászat céljából. 
Minden ezzel ellentétes hír tévedésen alapul (Magyar Táv
irati Hiroda.) ------- •--------

Néhány vélemény az ex-lexröl
Egy kisgazda:

— Fene tuggya mi az! Máj’ megmagyarázza a Berger 
botos, oszt akkor nekem mingyár meglesz az ellenkező véle
ményem.
Egy alkoholista:

— Nekem mindegy! Eddig azt mondtam, ha inni kellett, 
hogy: ex, ezután azt fogom mondani: ex-lex!
Egy internált:

— Hát eddig mi volt?
Egy humorista:

— Mit tudom én! Nézzék meg az ex-lexikonban.
Egy koldus:

— .Igaz az az örömhír, hogy ex-lexben nem kell vagyon
adót fizetni?
Egy bukott leány:

— Én bizony már nem szégyenlem magam. Hiszen még a 
kormány is törvénytelen állapotba került.

fizessen éli a borsszem Jankóra!

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

p o l o s k a ir t A s n A l
GARANCIA
DITR1CHSTEIN

JÓ Z SE F  126-38. JÓ Z SE F  116-55.

kapható es javítható
NEUMANN-nál,
Biufnizó-y. 14. ííl. 131-77.
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Baj van a színházak körül
Kedves Borsszem Jankó! Egy budapesti színigazgató, akit 

egymásután többször ért premiér-baleset, rémülten rohant a 
minap a Fészekbe.

— Mi az?! — kérdezték. — Megbolondultál?
— Hát ne bolonduljak meg? — hörögte. — Már a rossz 

darabok is kezdenek megbukni!

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

Kéziratokat és rajzokat nem küld vissza a szerkesztőség.
A Borsszem Jankó leien számút kedden, január 3-án zár

tuk le. — F. L. Humor nincs benne s így a kis történet nem 
kívánkozhat a nyilvánosság elé. Udv! — U. K. Sajnos, egyik 
folytatás sem méltó az elődhöz. „Az ólom“ címűben még akad 
itt-ott nemesebb fém, de ez is salakkal kevert. — Kiváncsi 
olvasónő. Csattanós lenne a kérdés, ha az E—g karácsonyi 
számot hirdetett volna. A dolog azonban úgy áll, hogy a kará
csony rendszerint összeesik a zsidók Chanuka-ünnepével. — 
Nil arduî. Mindössze három valamirevaló akadt a két külde
ményben, ezek közül is egy meglehetősen ismert. A többé- 
kevésbbé sikerült riposzt még nem éle. A honoráriumot min
den hónap végén fogjuk kiutalni. — hf. Amelyik levélre nem 
kap izenetet, az valószínűleg a papírkosárba vándorolt. Egyéb
ként mindakét história elég ízes volt, csak éppen nem mulat
ságos. A mostani szállítmányban alig akadt kivetni való. — 
ör—ál. Ezek bizony még gyöngécskék. — Zea. Egyszer már 
megkíséreltük átgyúrni, de sehogyan sem tudtuk épkézláb 
humoreszkké varázsolni. — Székesfehérvár. Olyan régen kö
vették el azt a kis anachronizmust, hogy nem érdemes rá 
visszatérni. — S. S. Dicsőffy Lórántot ebben a formájában ma 
már nem lehet föltámasztani. Egészen új típusa alakult ki a 
modern magyar színésznek. Az Ígért anyagot várjuk. — Több 
levőiről a lövő számban.

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

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

Ha e lad ja  zongorá já t, vagy bármely más hangszerét, mielőtt elkótya
vetyéli, becsùltesse meç a 30 év óta fennálló STERNBERG h an gszergyár 
(V ÍI., Rákóczi-út 60) a! tál, mely minden hangszert megvesz méltányos áron.

ZSUFFAÏS T VÁN é ItÁRSAlj
cég üzletét áthelyezi
Jelenleg Danakorzó, Hungária szállóval szemben és ezért raktáron levő »  
e sórendű minőségű angol, iriandl és skdp férfi és női S

k é s z le té i4 a már k?ztudatbanlevő rendkívül le s z á l l í t o t t  á rb a n ;
árusítja. Különleges frakk-, smoking- és zsakketkclmék. Párisban előnyösen S 
vásárolt és most beétkezett tö b b  e z e r  m é te r  tiszta gyapjú g a b a r d l e n  ■ 
és egyeb női div»tke2mék 130—150 cm szélességben 350 — 750 a 

körönéig kerül eladásra, mig a készlet tart.

Brilliánst aranyat, ezüstöt, ékszert leg 
magasabb napi árban vészé?. 
S ch lile rp Kecskeméti-n. 11

B e r ’s o n j
G U fc lfc ll^ A R O K

ru gan yo s,
tartás,

iiímiiiüiüiiiiu

B A U N T é s D Á N
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, 
arany-, ezüstrégiségeket. 
Legmagasabb napi árat 
fizetünk arany-, ezüst- és 

platinatörmelékért.
Saját műhely.

Mit keres? Háztartási alkalmazottat, :
f é r f i  m unkást ,  női $ 

munkást, bútort, i
M egtalálja a lakást ^  ^

FRISS ÚJSÁG
apróh irdetése iben  !■___________________________________________________________________ I

fiatalos, 
ü d e  a rcb ő rt

varázsol elő 10 nap alatt és eltá
volít minden teinthibát. ú. m. : 
mitesszer, pattanás, sárgafolt, ránc, 
orrvörösFég, likacsos, hervadt, 
petyhüdt bort, a dr. Kayseriing- 
féle wHVVARJON- szépítő szer.
A  kúra egyszerű, otthon végezhető, 

n feltűnés nélkül. Befeji 
után az arcbőr ragyogó szépség

ei, gyermeki üdeségben és tiszta-

minden feltűnés nélkül. Befejezése 
után 
ben, |
Ságban pompázik. — Egy adag 
95.— K. Vi lékre postaköltséggel és 
adóval 115.— K. Csak Hy var jón 
L iliom -te jsza p p a n t használjon. 
Ara 50. K. — Postai rendelé
sek H yvarjon -gyár fő rak tárá 
h o z : G r o s s  Antal, Budapest, 
V I ‘ I„  József-körut 23 intézendők.

__ Irássy-u
KTartschmaroff-drogéria, Rákóczi-út 
50 és Erzsébet-körűt 1 ; Róna-dro
géria, Vm., József-körút 50.

II
híres régi évfolyamai 
megrendelhetők akiadó
hivatalban és a Kultúra 
könyvkereskedesében, 
Budapest, VI., Teréz- 

körut 5. szám.
Az 1916. évf.120 koron» 
, 1917. , 120
. 1918. . 129 ,
.  1919. .  120 .
. 1920. .  120 .

ELETI J. Budapest. IV, Korona
herceg-utca I7. Gyárt 

legtökéletesebb kivitelben : mülábakat, mű
kezeket, sérvkötöket,haskötöket, gummigörcsér- 
harisnyákat stb. Dós választék az összes 
betegápolási gummiárukban és műszerekében.
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Képrejtvény

A megfejtők között haj jutalmat sorsolunk ki:
1. egy doboz Floris-csokoládébonbont.

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

2. egy nagy üveg ZoZó kölni vizet.
3. /— / púr Berson-gumisarkot ( férfiaknak és nőknek).
4. egy üveg „Óceán" gyümölcskonzerv, 
ó két darab P. Márkus Emilia-szappant.

6. egy kis üveg

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

A Borsszem Jankó 2814. (1.) számában közölt képrejtvény

megfejtése. Kuna F. András

A megfejtők számát és a nyertesek nevét a jövő számban 
közöljük. A december 25-iki számban megjelent talány helyes 
megfejtését („Zsidófaló") 93-an küldték be. Nyertesek: 1. 
Ungvár Imréné (Budapest, VI., Podmaniczky-utca 67), akinek 

doboz Floris-csokoládébonbont; 2. Löwenheim Aranka 
'Vác, Széchenyi-utca 9), akinek egy üveg „Oceán“ gyümölcs- 
konzervet; 3. Dr. Csiky Jenő (Vásárhelykutas), akinek egy 
kis üveg Hungária Casino habzóbort; 4. Dr. Riesz Józsefné 
(Dombóvár), akinek egy nagy üveg ZoZó kölni vizet; 5. Leo
pold Samu (Budapest. VIL, Klauzál-utca 33, !.), akinek egy- 
vgy pár Berson-gumisarkot; 6. Por gesz Ella (Esztergom, Ko- 
rona-kávéház). akinek két darab P. Márkus Emilia-szappant 
küld a kiadóhivatal.

űvészies képkeretek
Kézimunkák szakszerű keretezése ■

Váradi Bélánál, Budapest, Andrássy-út 43. ;

Briliánsokat,
Székely Emil ékszerüzlete,
Címre teeeék figyelni. Telefoni J6zeef 105*36.

I N G Y E N  K A P
minden vevő egy tréfás képes naptárt

W A G N E R
Hangszerárúházában. Budapest, VIII.» 
József körút 15. szám. Hangszer- vagy 
íianglemez-árjegyzéket tessék kérni !

Szakorvosi rendelő intézet
Budapest, VII., Dohány-u. 39. Rend. d. e. Il-I., d. u. 4-7-íq.

CSAK

smith
CIPÖSARKOT 

VEGYEN!
E G Y ESÜ LT  R U G G YAN TAÁ R U G YÁ R
BUDAPEST, VI. KÉR., ANDRÁSSY-UT 8. SZÁM.

LEGJOBB! LEGOLCSÓBB!
Nyakkendők

Házikabáiok, Pyjamasok
Kézelöqombkészletek

Francia parföm ök
Úri divatáruk

N YA KK EN D Ő H Á ZBA N
IV., Kigyó-utca 5, (Klotild-palota).

ré|l rongyosok at l«, 
m legm agasabb árakon 
v o a z  vagy o i t r é l  
Isrtttótelepe fi., M«ok- 
4M 8 NeytihrÉsrs Mzfcoz fim.

Családi,
iskolai,
színházi mozit akar?

fo rd u ljo n

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



12. oldal BORSSZEM JANKÖ 2. szánt

Ï

— Van képe magának negyvenszeres taksát kérni, mikor ez a gebe versenyló korában is csak tizenötszörös pénzt fizetett?!

Megszűnt a fűtési gond, ha a
Katzky-féle 
fűrészpor- 
kályhával füt.
IOO m 3 f ű t é s e  
I ó rá ra  I korona.
KATZKY R T

B U D A P E S T ,
VI., Andrássy-út 54. sz.

TELEFO N  22-78.

Fürészport szállítunk

VER bőr- és nemi betegségek teljes gyógyítására 
legjobban M I T 7 i 2 C P  hírneves
ajánlható U i  • I I L U  L i i  intézete 
B U D A P E ST . Vili.. JÓ ZSEF -K O R Ú T  3. SZÁ M .

vér- é s  nemi bele*  
g e k  ré szé re ,

fzüs! S a l i a n - o l t á s !
Rendelés egész nap. Rákóczi-út 32. szám , I. em elet I.
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" M I K M V I O  m  
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P H Ü H E O f
i v . v A c i - u t c a  i o

A Z  U D V A R B A N

KABATA CSOKOLAD
TERNBERG udvari
Rákóczi-út 60, saját palotájában.

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 iű nk .

hangszer  
gyár Zongora-, cimbalom- 
és harmonium-terem,
Etofon-szalon. ÏK 1 Æ
hanglemez-repertoárja. Az összes létező 
Mondain-táncok gramofonlemezen. Bérlet.

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


