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Borsszem Jankó. — Ha rám hallgatnának, a zsidókra bíznák ezt az egész ügyet. Azok még meg tudnák valahogy oldani a régi, jól bevált ötlettel. . .
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Be'oltattam magamkülönféle faj-szérumokkal
Elmondja: egy destruktív

Komolyan mondom, a végsőkig elkeserített tudós Méhely 
Lajos professzornak az a zsidológiai megállapítása, hogy aki 
zsidónak született, az háromezer év mufVa is zsidó marad. 
Szégyellem bevallani, de úgy van, hogy őseim kétezeröt és 
néhány száz évvel ezelőtt még nyereg alatt puhították az 
ábécét és nomád sátrakban vitatkoztak ^Molnár Ferenc Földi 
és égi szerelmének problémáiról. Ezt a szégyent nem hagyom 
magamon száradni. De mit tegyek, hogy alig pár ezeréves 
fajiságomon változtassak?

Töprengésemből egy tudományos metódus fölismerése 
riasztott föl. Hiszen a vérátömlesztés, egyes testrészek át
ültetése már régen ki van találva, — félre gond, gyerünk a 
klinikára. Mit mondjak? — maga Méhely Lajos professzor úr 
fogadott.

— Mit parancsol? — kérdezte előzékenyen.
— Először is tessék megállapítani biológiai pontossággal 

a fajiságomat, — mondtam szerényen.
— ön zsidó! — mondta ki rám a halálos Ítéletet.
— Milyen alapon? — csodálkoztam — hiszen még meg 

sem vizsgálta a vértestecskéimet.
— Azon az alapon, — felelt — hogy a fajisága megállapí

tását kérte. Az ilyen ember nekem mindjárt gyanús. De mivel 
szolgálhatok?

— Kérem, én el akarom tüntetni ezt a faji jelleget. Hallom, 
tanár úrnak különféle faj-szérumai vannak. Én fajmagyar 
akarok lenni. Öltsön be a Wolff-féle szérummal.— fagyon szívesen.

Beoltott és figyelmeztetett, hogy három nap múlva jelent
kezzem, mert meg akarja vizsgálni a hatást.Jelentkeztem, ö  megvizsgált és így szólt:

— A hatás valóban kitűnő. Az arcán máris örvendetes el
változás van. Határozottan nagyobb lett a képe. Na és most 
mondjon valamit.

— Zsidó, zsidó, zsidó. . .  — üvöltöttem torkom szakadtából.
— Nagyszerű! A szérum fényesen bevált. Most beszéljen 

valamit a legközelebbi terveiről.
Automatikusan feleltem:
— Száz koronára emelem föl a villamosjegy árát és két

ezer percenttel emelem a közüzemi pótlékot.
Méhely a keblemre borult.
— Még ma megkezdem ötszázoldalas tudományos könyvem 

megírását, ezzel a címmel: „A fajszérum csodálatos hatása, 
vagy Hogy lesz három nap alatt a fajzsidóból tökéletes faj
magyar?44

— Bocsánatot kérek, — szóltam — én még nem vagyok 
ennyire megelégedve. Szeretnék^különb fajmagyar lenni. Olyan 
például, mint Prohászka Ottokár.

— Ennél nincs könnyebb — mosolygott a tanár úr — és 
nyomban beoltott Prohászka-szérummal.

A hatás bámulatos volt. A következő percben fölugrottam 
egy asztalra és fajtótos akcentussal a következő aranymondá
sokat szikráztam magamból:

— Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat. tehát tenmaga- 
dat jobban szeresd, vagyis üsd a zsidót, nem apád. Ki korán 
kel, aranyat lel. vagyis kelj föl korábban, mint a zsidó és 
tekints szét a háza táján, ha nem is lelsz aranyat, de lesz ott 
valami idegen valuta.

A professzor boldogan dörzsölte kezeit, sőt azt a véleményét fejezte ki, hogy prohászkább vagyok a kelleténél, amit ő részben annak tulajdonított, hogy a szérumba egy pár izsáki csöppet kevert. Mivel ilyen kitűnő médiumnak bizonyultam, tovább kísérletezett.Friedrich-féle fajszérummal oltott be. Már egy pillanat múlva kitörtem:— Forradalmár köztársasági radikális cionista liberális antiszemita reakciós tájvédelmi királypárti fascista vagyok. Utánam!Méhely tanár úr közben lázasan jegyzett. Nem birt magával a túláradó örömtől:— Várjon csak, kedves barátom, itt a sarokban elsőrend# Ereki-preparátum van. Kívánja?— De mennyire! Életem leghőbb vágya, hogy be legyek oltva Erekivel. ^Beoltott.— Adok ötezerért, veszek négyezerkilencszázért! — harsogtam az oltás után.Majd később:— Álljon föl, kérem! Álljon föl, ha mondom. Hát nem tudja, hogy én nem ülök le zsidóval egy asztalhoz. Álljon föl, — hogy kössek különben magával üzletet?A professzor úr nem tudott ellentállni, átölelt.— Egy porció Pékár-szérum talán?— Hát legyen! — szóltam megadással.'Beohott. Csoda történt: rögtön elaludtam.Méhely kétségbeesetten rázott föl:— Bocsánatot, — hebegett — egy csöpp Danton-szérumot kevertem hozzá. De hogy jóvátegyem, tüstént beoltom ébredő- szérummal.Megtörtént. Egyszerre éber lettem. Tíz pohár sört, két liter bort ittam meg — nem féllábon és nem is az Erger-berger dallamára —, aztán nekimentem a gumibotommal a profesz-szomak.— De kérem, — tiltakozott ő — én fajmagyar vagyok.— Ezt mindenki mondhatja. Még én i s . . .  Sőt még Haller is.Hátulról lefogott és anélkül, hogy észrevettem volna, újrabelémdöfte az oltó-tűt.Furcsa érzés fogott el. Mintha egy pillanat alatt teljese* kiürült volna az agyam. Szemeim a levegőbe meredtek üresen és egy karosszékbe zuhantam.— Mit csinált velem, tanár úr? — hápogtam.— Előbb mondja meg, mit érez?— Mintha nem volna a g y a m ... Úgy is mondhatnám: szörnyen buta vagyok.A tanár úr sértődötten szólt:— De kérem. . .  Hiszen én önt épp most oltottam be a leg- fajtisztább szérummal: az antiszemitizmussal...
-------- o--------  Molnár JenőFölhívásFölszólítom Magyarország azon 117.342 politikusát, akiket legalább egyszer erkölcsi halottnak jelentettek ki, hogy az elnökletem alatt álló egyesület alakuló közgyűlésére megjelenni szíveskedjenek. Rehabilitáltak és egyéb gyanús jellemek kíméljenek! Rupert Rezső,

' az Erkölcsi Halottak Egyesületének elnöke 
-------- o--------Városházi töprengésWolff. — Vájjon milyen jogon beszél az ellenzék összefér-tetlenségről, mikor mindig ő kezdi a veszekedést?
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Amíg a vadat fölhajtják

— Na és'mondja, képviselő úr, legközelebb milyen programmal lép föl?— Hogy kérdezhet ilyet, méltóságos asszonyom? Hiszen még a Meteorológiai Intézet sem tudja megjósolni, honnan fúj a szél.
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Téli örömökI. A hócipőFeleségem, akiről e lap hasábjain már több Ízben megemlékeztem, ma délben, miután hazaérkezett Váci-uccai tanul- mányútjáról, a következő kijeléntést tette:— Urinő már nem mehet ki hócipő nélkül az uccára.Miután az ilyen fölszólalások aJkalmával az úrinő kifejezést rendszerint magára szokta értelmezni, nem válaszoltam, hanem tovább olvastam kedvenc tőzsdelapjaimat. Az egyik arról cikkezett, hogy a tőzsde tulajdonképpen szilárd volt, csak a bécsi hírekre estek némileg a papírok. A nagy Ganz — mondja a lap — mindössze 80 ezer koronát esett erre a hírre, de később jobb irányzat kerekedett fölül és ebből az árveszteségből 36 korona 50 fillér megtérült. A tőzsdelap nyilvánvalóan, akár csak csekélységem, szintén hosszra spekulált és Prognózis rovatában, mint a Meteorológiai Intézet árvízkor, nagy áremelkedést Ígért. Nem sikerűit azonban tovább fűznöm gondolataim láncolatát, — mint a regényírók mondják — mert feleségem megismételte most már valamivel hangosabbat! előbbi kijelentését:
— Urinő már nem mehet ki hócipő nélkül az uccára.
Megpróbáltam védekezni. Kétféle mód van, az egyik a vic

ces: „Muszáj neked kimenni az uccára?*4 vagy: „Vagy te egy 
úrinó?*4 De ezt nem mertem megkockáztatni, a másik a ko
moly, nyugodt érv. Ezt választottam.

— Bocsáss meg, cicuskám, — mondtam — de hiszen még 
nincs is hó.

Ez volt a vesztem.
— Nincs is hó? — sikoltotta nőm. — Decemberben nincs 

hó? És ha véletlenül nincs, abból te hasznot akarsz húzni? 
Mit gondolsz, egy urinő csak hóban visel hócipőt?

— Igen, csak hóban, — feleltem. — Január hóban — tettem 
hozzá, remélve, hogy ezzel talán nyerek egy hónapot.Nem nyertem. Vesztettem. A mérkőzés végén átnyújtottam15,000 korona hadisaícot.

— Itt van, vedd meg a hócipőt.— Ebből? — kérdezte nőm csodálkozva. — Ebből kitelik egy divatos hócipő, amilyet most viselnek?!
— Kérlek szépen, ne haragudj, én nem néztem meg, milyet 

viselnek most, csak azt láttam, hogy úgy bukdácsolnak benne 
a nők, mint a pinguinek . . .— Én ki is néztem magamnak egyet, elmondom, hogy az hogy fest. Azt akarom megvenni. Tudod, alul rendes cipő, csak breitschwanccal van bélelve és oldalt opozonnal szegélyezve. Persze, felül is prém van. mert a prém az nagyon divatos, egy-egy kék róka. összesen két kék róka a két cipőn. Ez már csak azért is nagyon kell. mert igen szép lábakat csinál. No aztán a csat helyén van egy kis bross, 14 karátos aranyból, egy egészen pici brilliánssal. Tudod, nagyon nett, mikor az a kis brilliáns úgy villog, pláne a villanyfényben, amikor nagyon fixirozzák az urak az ember lábait. . .

Tovább is mesélt, de azt már nem mertem végighallgatni. Suttyomban ismét újságot kezdtem olvasni, egy másik tőzsdelapot, amely azt jelentette, hogy tulajdonképpen szilárd a tőzsde, csupán arra a hírre, hogy Bécsben még mindig megy a Bajadér, állott be némi ármorzsolódás. Később, mikor már ingyen osztogatták a papírokat, ismét mutatkozott némi vételkedv és csak a legújabb bécsi hírekre kínáltak, magas ráfizetéssel, papírokat. Ezek a nyugtalanító hirek arról szólnak, hogy a bécsi tőzsdére nyugtalanító hirek érkeztek Budapestről.— Te ismét olvasol? — kérdé szelíden nőm és minden átmenet nélkül hozzátette:— Hócipő nélkül nem exisztálhatok.— Talán hókaparónak akarsz menni? — kérdeztem. Ez volt az utolsó védekezésem. Aztán szó nélkül megígértem a cipőt. Feleségem ujjongott:— Rögtön irok a mamának Bécsbe, hogy azonnal jöjjön megnézni az új hócipőt.— Csak azt ne, az Istenért.— Miért?— Az anyád sürgönyözni fog, hogy érkezik, ergo: újabbrossz hirek Bécsből. Erre olyan lanyhaság lesz a tőzsdén, hogy meg se tudom venni a hócip őt... (síella)

Ritka alkalom! Kiárusítás!
A W enckhe im *palotában  lévő UsletUnketelv-túltengés és program-gutatités mialt föloszlatjuk.Fekete ingek, álarcok, alabárdok. fokosok, ólom- és gumibotok mélyen a beszerzési áron alul eladók.Zsidó polgártársaink gondolják meg. hogy nem mindig papsajt, egyszer ők is konstruktivok lesznek, tehát lássák el magukat jó előre az építő politika legszükségesebb szerszámaival.Numerus clausus az eladásnál nem létezik.

Magyar Fascista Tábor

Reb Menachem Cziczeszbeiszer
válogatott átkozódásai— O gráf Bethlen oreság ovvol vigosztoljo o tiéd familiá- 

dot, hoú te nem edj erkülcsi halott vádi!
— Te led fél o pali o füloszlatott konstantinópoli hárembe!
— O te komosz fiiad o Bogye képviselú oreságtul tonullo o

mévelt társolgást! ------- o -------Barátnők— Megbocsátsz. édesem, ha miközben beszélsz, tovább kézimunkázok, de tudod, utálom az időt elfecsérelni.



49. szám BORSSZEM  JANKÓ S. oldalRÉVÉSZ BÉLA— Két új könyvének megjelenése alkalmából —

Micsoda?. . .  És még azt merik mondani, hogy Révész 
Béla, sok szép és értékes könyv Írója, nincs a Petőfi-Társaság 
tagjai közt? Ugyan, kérem! Itt a cáfolat:

Rákosi Viktor 
Vértessv Gyula 

Vojnovich Géza 
Lampérth Géza 

Kosztolányi Dezső 
bársony István 

Révai Károly 
Porzso/t Kálmán 

Sas Ede

B O R S S Z E M  JANKÓ A SZ ÍN H Á ZB A NOmnia Vincit amor
Két kis diák áll a Nemzeti Színház szinlapja előtt és 

olvassák:
. „Ma este Ví8 órakor Omnia Vincit amor.“

— Te, mit tesz ez? — kérdezi a kisebbik.
— Mit tudom én! — ránt egyet a vállán a nagyobbik. Biz

tosan már itt is moziznak. Még pedig két mozi egyszerre: az 
Omnia meg az Ámor. ___ 0 

Pestisebe Cheaterverbáltnisse— Egy magyar színésznő levele bécsi kolléganőiéhez —
Lieba M ay! Viele Zeitung sind bei uns: im jeder zweite 

Hause öffnen Cabaret, und diese factum falit uns sehr gut. 
Brennmaterialien habén wir keine auf Winter, und Mehl, 
Sciimalz habén wir auch niksz, aber Cabaret sind bis rogyás.

Und prachtvolle Saison wird sein. Nur sollst hinseholni, 
wie viel Mann ácsorgiert vor dem Nationaltheater.

Gestern habé ich eln solche Maulaffe — Theaterfreund ge- 
t ragolt, ob érdemes um Bilét solcherlei Calvarién stehen. Und 
ér hat mir das geantwortolt, ob Sie nicht um Bileten ácsor- 
gieren, sondent um romanische Vizűm. Aber warum punkt 
ante Nationaltheater stehen die Leute um Vizűm? Weil dieser 
will von Danton im Rumánien emigrieren, und dort warten Sie 
entweder die Vizűm, oder das Programmveránderung.

Jetzt will ich Dich von einer agyonschláger, von dér Prinz 
von Raguza informulieren. Ah, wie schöne Stück! Decolletage 
u. Damenhaxeln kommt vor im Operett. Und trotzdem abge- 
csúszott. Darum Bús dér Textcupringer. Es ist nicht so an- 
genehm, schw'er zusammenheiratoltatni ein raguzische Herzog 
mit den Fráulein Schiker, und sofort elválni von einander. Ganz 
andere Éhe ist zwischen Franz Molnár u. Zsazsa Fedák. Die 
utóbber ist im Königtheater, dér előbbi ist im Magyartheater.

Unsere Theuerung! Ünd wie theuern sind die Papieren. Und

jedermann kaufen. Oder brauchen wir theuerer Papier als die 
pestische Elektr. Fahrkarten? Und die Theaterbiléten sind im 
Himmelschreiolóan theuer. Und trotzdem so voll ist die Blaha- 
lujzatheater auch. Wegen die schöne Heléne. Ah! wie schöne 
Stück und wie viel schöne Toiletten! Aber wie viel! Garnichts. 
Paradeiser Verhaltnisse sind im diese Theater. Einige Operett- 
duplicatdamen hat garkein Kleid, sondent von oben bis herunter 
lauter Decolletage.

Wann kennst du besehen dér „Feuerige und Feldische Liebe?“
Besten Kurs! Deine unmázlis Kameradin. c. n.-------- o---------Tözegdráma a parlamentben

egy erkölcsi halottal és több közérdekű sebesülttel
Rupert (tele tüdővel): Tőzeg, tőzeg, tőzeg!
Bethlen. — Az én tőzegeim, pardon: közegeim mást mon

danak, és pedig azt hogy a tőzeggel nekem akar befűteni.
Rupert. — Hogy füthetnék én vele, mikor más kaparja ki 

a tőzeget?
Mayer. — Talán már elég lesz a tőzegből?
Rupert — Én ist azt mondom, hogy elég a tőzeg. Ebben 

egyetértünk.
Bethlen. — Na majd adok én magának. Most előveszem az 

angol parlamenti agyút és lelövöm . . .  Bumbulú . , ,  N a, , ,  
Most ön egy erkölcsi halott.

Rupert. — Először is nem érzem magamat találva, de ha 
találva lennék is, én még a halottaimból is föltámadok és 
kiabálom, hogy tőzeg, tőzeg — és majd meg méltóztatnak látni, 
hogy az egész világ tele lesz a tőzeggel. . .

És tényleg, másnap a „Világ“ tele volt a tőzeggel.BUDAPESTI HÍRESSÉGEK
XV. HONTHY HANNA
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Hej, igy jár, aki sokat ír 
És aki okosokat ir.
Van eszméd, élced — nagy hiba, 
Besétálhatsz a dutyiba.
De hogyha harminc éven át 
Nem termelsz árva ideát 
És himbálják kis csónakod 
Kikoldult lágy, kegyes habok:
E züllött, kishitű világ 
Tebenned látná nagy fiát. 
Néhányon mégis — emberek — 
Gerincesen köszöntenek.Kelety Dénes kiváncsi:Szeretném tudni, hogy Charon Hordja-e még a pasasokat A régi áron?

Ravaszságok a drágaság ellen
Hiába erőlködünk, nem lehet már tisztességes munkával 

fenntartani magunkat. Kellenek a ravaszságok, agyafúrtsággal 
lehet ma csak boldogulni. Egyik így csinálja, másik úgy.

Barátom, a festő, például egyhetes szakállal jelenik meg a 
kávéházban.

— Mi az, kérlek, Robinzon lettél? — kérdeztem tőle.
—• Rájöttem, barátom, milyen szép az a szakállviselet. A 

nagy festők mind szakáíít viseltek s főleg ezért boldogultak. 
Sőt mások is, akik nem voltak festők, sokra vitték.

Két hét múlva barátom újból megjelent a kávéházban, de 
most már vadonatúj borotválkozás nyomaival.

— Nos, — kérdeztem — mi van a földigérő szakállal?
— Eladtam egy képet — felete és gyöngéden simogatta 

meg szakálla helyét. *
Másik barátom, akinek nagy, dús frizurája volt, azt találta 

ki a borbélydrágaság ellen, hogy leborotváltatta fejbőrét és 
fekete parókát hordott.

— Nézd, — magyarázta — a paróka kétezerbe került. Ezzé 
szemben, ha a saját frizurámat hordom, hetenként száz korona 
kiadásom van reá. így kéthavonként kell a fejbőröm borotvál- 
tatni, tehát hétszeri hajvágást takarítok meg. Félév alatt meg
térül a paróka ára s azután már ingyen kamatozik a fejemen. 
S mondd, kinek tűnik föl, hogy nem a saját dús hajamat 
hordom? *

Jómagam a villamosdrágaság óta soha nem váltok jegyet. 
Régi trükköm van, amely eddig még minden alkalommal be
vált. Fölszállok a villamosra s amikor a kalauz jön, odalépek 
hozzá s kitörő örömmel üdvözlöm:

— Szervusz, pajtás, csakhogy újra látlak! Hát hol csatan
golsz mindig?

A legtöbb kalauz zavarba jön s olyanfélét dadog, hogy ő 
engem nem ismer, soha nem is látott. Erre a következőket 
mondom:

— Mi. hát már meg se ismersz? Hát ki mentette meg az 
életed a Doberdón? Hát ez a hála? Nem emlékszel már. ami
kor ott a stellungban avval a hétmázsás gránáttal a fejeden. . .

Erre elkezdek egy hosszú történetet mesélni, de úgy, hogy 
a kalauzt nem hagyom szóhoz jutni. Addig beszélek, míg a 
Nyugatihoz nem érünk, akkor végre a kalauz kinyögi, hogy 
ő nem is volt katona. Erre rárivallók:

— Nem szégyenled magad? Még csak katona sem voltál?
— össze tetszik téveszteni — dadogja. Leugrás közben még 

visszakiáltom:
— Mi? Hát nem te vagy a Pepicsek Tóni? Mindjárt gon

doltam. Annak nincs is ilyen nagy vízfeje!

Egyik barátom a tüzelőhiányt úgy oldotja meg. hogy egy hetvenkilenc éves gesztenyés-asszonynak, névszerint Hecsedli Szidinek csapta a szelet, mire az asszony visszacsapta neki a meleg szelet a gesztenyesütő-kályha mellől. Házasságot is igért neki, mire a gesztenyés néni egészen közel engedte őt magához. És most van egy kis állandó sámlija ott a fűtőtest mellett és el is fogja venni feleségül az öreg kövér asszonyt, mert az magában is egy fűtő test.
*Egyik barátom, akinek mind a két kezét levágta a villamos, mikor kiemelték alóla, elkezdett hangosan röhögni.* — Miért röhögsz? — kérdeztem tőle.— No hallod, — mondta — öt év óta spórolok egy ruhaszövetre, de az én nagy marhatestemnek három és fél méter szövet kell. Most már elég lesz két méter is! Carámy -------- •---------LámpaüzletbenUjgazdagné. — Kérek egy tucat Auer-harisnyát, de selyemből.« in

■■■■
■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■

I ■■■■■■■■■■!■■■■■!■■■■■■■■■■■■■■■■ «4

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■ ■ ■ ■ ■ ■■ ■■ ■ ■ ■ ■ ■

ílagysád!

OntóI szagos lesz az ueea, 
merre, merre iár,

ha ZoZó kölni vizet 
használ!

%■■
■
■
■

■
■
■■
■

■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■

■■•■■■■■■■•••■■■■■■■a ssssssssss
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— Mondja csak, szomszéd, szállítanak az esti vonaton marhákat is?— Én bizony nem tudom, tekintetes űr, mert azon a vonaton még nem utaztam.Kedves Borsszem Jankó!
Megrémít a röpülési tilalom föloldása. Félek, hogy most 

röpítik a megmaradt zsidó tanítókat is a fővárostól. Tisztelettel 
egy tanító, akivel megszegették a tilalmat.---------o— *----Az asszony mindig csak asszony— Teréz, — mondja a férj a feleségének, aki halálos betegen fekszik — itt volt a barátnőd és érdeklődött hogyléted felől.— Mondd, fiacskám, — rebegi a haldokló alig hallhatóan — megnézted, niég mindig a régi kalap volt rajta?

Kedves Borsszem Jankó!Szegény Bánfíy Miklós, visszatérve a helyére, megmutatta, hogy nincs a helyén, mert mióta nem hiányzik, azóta látjuk, hogy nem is hiányzott. Vagy talán éppen ő hiányzott? Na, még csak ez hiányzott nekünk! Tisztelettel egy szakértő.» -------- o--------Kedves Borsszem Jankó!A lapokban egy kézimunkakereskedő „gyakorlott szurkálót*4 keres. Ezúton ajánlom magamat. Kívánatra látleleteket mutatok be. Tisztelettel egy felelőtlen,
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nemzetgyűlési képviselő levele a Borsszem Jankónak
Tekintetös Szörkesztő Ur! Aszongya a szólásmondás, hogy nincs sémi új a Nap alat, oszt mégis. Éppen most akarnak széthúzást, mikor a középosztáj mán tejjesen öszehűzódott. Éppen most akarnak benüaket mögkurtitani, mikor mán egész szépen kiterjeszköttünk, oszt szöméjös tekintéjünkel beálitotuk a csizmát az ütet mögilető hejre, a miniszteri bársonyszékbe. Mi lőne ebbül a tejes mézel vizes tejel íojó szép országbul, ha nem lőne kisgazdaságos észvel gazdálkodó, barázdábul fölgarázdálkodó véleményi szaktekintéj szak nélkül, mög egyéb mögkivántató hiányoságokalDe különben se ojan nagy a különbség a közepös osztáj mög a kisgazdatársadalom közöt. hogy a iascista sületlen- ségökér a közepös osztájnak le kölene vetni az ingjit, oszt feketét kölene hejötte váltani. Mindön siecség fölöslegös, mert a jelön idők fojamán mögfeketödik az magátul is. A közepös osztáj mög ne engeggye magát szervezni, csak tarcsa szöme élőt a hazaiijaságot, mert ebbül máma sok embör mögél, ha jó szimattya van mög ha nem zsidó, mert a zsidó máma szimat nékül se lőhet jó hazafi, akár akar, akár se.Máma a kisgazdaság mög a közepös osztály úgy egymásra van utálva, mint a francia a nímötre, igaz, hogy ezök utájják is egymást, de észt nekünk nem szabad möglátni, mert anékül is tuggyuk. Külömben a mi társadalmi hejzeti magoslatunk úgy arányosodik egymásból, mint a juhnyáj mög a szamár hejzete a pusztasági legelőn. A juhnyáj ne engeggye magát lázitani az elöljáró szamár miatt, oszt ne irigyőjje, hogy anak nagyob a füle. Mink a békeség okábul még ászt is mögengeggyük, hogy az ész a juhnyájnál lögyön, de a tekintéj most mán csak ma* raggyon anál, akinek mán születésinél fogvást is nagyob a fülbéli tekintéje.Mejhöz hasonló jókat kévánva it marattam.Megkülönbözöt tisztöletel: Kisgaz Daniországos nemzetgyüllési képviaellóKelt mint fönt, Kiskutyabagozányba.-------- o--------Kedves Borsszem Jankó!Alávaló rágalom, hogy Gömbös Gyula októbrista lett volna. Mikor ó a forradalomban állást vállalt, már november volt. Tisztelettel Nembúza Barna.

Franço is
T ran ssy lvan ia

pezsgő
i—  E zü s t e v ő k é s z le te k  —

SSSrfcASK ezüst értékben | ttSWÍL 
ARANY EZÜST BRILLIANSBEVALTAS
S ZIG ETI NÁNDOR ÉS FIA
B u d a p e st, IV ., M ú z e u m -k ó ru t 17. —  Aiapittatott 1867

Eunuchok dalaMegugrott Mehemed, Máltába iramlik, Hasztalan vár rája Hárem és szelamlik.Sír a sok odaliszk.Hol talál új férjet,Kivel a „diván“-on Szépen összeférhet Ajjajaj, ojjojoj.Zokog a muzulmán,Nem segít mirajtunk Se Stinnes, se Ullmann,

Nagyobb bajban vagyunk. Mint Pesten a bűd zsid. Mert az új kalifa A fascista Medsid.A Yildiz-kioszkban Nem jut nekünk kávé. Deficitünk fájóbb,Mint ákár a Mávé. Fölöttünk az étiben Baljós bagoly huhog, Meg vagyunk mi lőve. Szegény eunuchok.Kedves Borsszem Jankó!Búd kijelentette, hogy a fogyasztók érdekével áll, vagy bukik. Milyen naiv ember! Azt hiszi, hogy a kettőt nem lehet összeegyeztetni. Én már rég elbuktam, mégis jól állok. Tisztelettel Virág Marcsa. -------- o--------Melegszenek

— Tudod, hogy a tőzeg a legjobb tüzelőanyag?— Hogy mondhatsz ilyet!— Na hallod, Rupert Rezső csak egy kicsit megpiszkáltaés az egész jobboldal tüzbejött tőle.-----------o-----------A legújabb testamentumÉs mondá az Ur: Legyen világosság! És lön világosság égen és földön egyaránt. . .És mondá az úr: Legyen sötétség! És lön sötétség uccán és fejben egyaránt.És amikoron Isten meghallá ezt, mondá: Befejeztetett.És átengedé helyét az — antiszemitáknak.
P A L A

Á  S V  A  N YSZT .MARGITSZIG E T
TINUS
V I Z  0  0ÜDÍT,JÁRVÁNYOK- TÓL MEGÓV
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Őszi holdfénynéli.
Fönn fényeket köd. köd zavar.
Lenn ligeten könny, csönd. avar.
Oly üres, árva a világ —
Vonulnak már a vadlibák.

Vagy nem is vadlibák azok: 
Nyárálmok, amik szállnak ott. 
Nyarunkkal eltűnők hamar — vS nyomukban köd. könny, csönd, avar.II.

A hold fény fát y ólával 
Mindent ezüstre szőtt:
Kifosztott álmú erdőt.
Megölt mezőt.

így hull szivemre olykor 
Fénylő álompalást 
Es pompával borit be 
Gyászt, hervadást.

Szamolányi Gyula-------- o--------A Dob-uccából— Na. úgy látszik. Gömbös sincs kint a vízből!— Miből gondolod?— Abból, hogy tempóról beszél.
-----------o-----------Ugyanaz — magyarban— A mi parlamentünk mégis csak követi Cunót, az új német kancellárt.— Ugyan kérlek miben?— Abban, hogy „dolgozni kell és nem beszélni. . . “ Szintén ezt mondja.-------- o--------„A gyermek" a Vigadóban~  Nem tudom, mit keres itt a fűző, bajuszpödrő és hajfestő?— Te buta! Ez a csodagyermek aVigadóban 1 ---------- o-----------

Modern népdal
Szeretnék szántani.
Hat ökröt hajtani,
Ha a tőzsdés jönne 
A kurzust tartani.

A  t á r l a t o n

— Micsoda ? Ötszázezer korona ? . . .  Akkor inkább a modelljét veszem meg. Az biztosan nem kerül annyiba.Nálunk fordítva lehet
Kedves Borsszem Jankó! Mr. Frederik Wilkins, egy angol gentleman, 16 évig hordott szakállt, mert megfogadta, hogy addig nem borotválkozik, míg a konzervatív párt nem jut uralomra. Ha valakinek eszébe jutna, hogy a mi politikusaink között keres ilyen mereven konzekvens embert és addig nem borotváltatná le a szakállát, amíg ilyent nem talál, — annak ugyancsak megnőne a szakálla. Tisztelettel egy angolosan 

borotvált. %
LAKÁST TAKARÍT, FEST, 

POLOSKÁT IRT 
S g ?  PAX-VÁLLALAT

Kedves Borsszem Jankó!Hát ez mégis csak hallatlan! Hogy ezek a tanárok mi mindent követelnek már! A minap sírva jön haza a kisfiam az iskolából. Képzelje csak, kedves Borsszem Jankó, azt a föladatot kapta, hogy számítsa ki, mennyi közüzemi pótlékot kell fizetnie a számtan-tanárának! És ha még segíteni tudnék rajta! Tisztelettel egy adöszámiiszt.és h ó c i p ő  legjobb j o w j f h o f n  minőségben kapható es j a v i u i a i u
N e u m a n n  G é za  nái,VI.. Nagymezö-u. 44. Telefon 138-77.L  £  Q  qI  rr" ! , i s , /'  C v S Ó  B B

BELVÁROSI SELYEMVÁSÁR

•■••■■■■■•■a eaaai

IV., F E R E N C IE K  T E R E  4  (IRÁNYI-UTCA SAROK) 
a a a a a a a a a a a ra a a a a a a a



10. oldal BORSSZEM  JANKÓ 49. számKávéházi eset *Az egyik asztalnál kissé züllött külsejű bohém ül és kávét vacsorázik, mikor koldus lép az asztalához:— Szegény beteg ember vagyok, könyörgök egy kis alamizsnáért . . .— Nézze, barátom, — felel a kávéházi vendég — ma tizedikévan s nekem már egy huncut fillérem sincs, de hogy lássa, hogy gavallér emberrel van dolga, itt a villamos-hetijegyem, lyukasz- szon egyet rajta . . .  — — o--- —Gyors elintézés— Jaj, Pali, maga olyan szorosra köti a cipőm pertlijét, hogy probléma lesz kibogozni.— Asszonyom, boldog lennék, ha rám bízná e problémamegoldását.  o--------Kedves Borsszem Jankó!Ezt nevezem aztán a sors antiszemitizmusának. Egyszer 
ütött be valami a tőzsdén, akkor is — a krach volt. Tisztelettel 
Bessz Artur.  o----------Felelőtlen történetErősen beborozott atyafi ballag a Sörház-ücca körül 'éjfél- után. Nagy sötétség van. Egyszerre elébe toppan két-három sötét alak a következő kérdéssel:— Mi vagy? Zsidó vagy keresztény?Az atyafi meglepődve megáll, aztán kedélyes, borízű hangon feleli:— Erger-Berger vagyok, zsidó, mint a pinty.Erre egy hatalmas pofon csattan az egészséges képén.Az atyafi egy pillanatra meghökken, majd nagyot röhög s a távozók után ordit:— Becsaptalak benneteket, ti szamarak! Hisz nem is vagyok zsidó!

P A LM  A
KAUCSUK CIPŐSAROK

tartóssága és ruganycssóga  
utolérhetetlen !

MINDEN JOBB ÜZLETBEN KAPHATÓ ?

®© SZERKESZTŐI ÜZENETEKKéziratokat és rajzokat nem küld vissza a szerkesztőség.
A Borsszem Jankó jelen számát kedden, november 2S-án 

zártuk le. — Medikus. Egyet itt sütünk el: Hogy hívják Adler urat, ha folyton lányok után jár? Madlernek. — X. Y . Mindenesetre megnyugtató lehet szegény VI. Mohamedre nézve, hogy Orosházán, az ottani Fr. U. jelentése nyomán, még mindig uralkodó szultánnak tekintik. Remélhetően a háremére is öröm háremlik az orosházai világlap szenzációjából. Küldje utána Málta szigetére. — L. E. Sürgős intézkedés végett átadtuk a kiadóhivatalnak. R. Gy. Két apróságot fölhasználtunk. Az elintézés akkor lesz aktuális, ha egy kissé fölhalmozódik az anyag. — Versificator. Mi baja esett a Pegazusának, hogy ilyen döcögősek a verslábai? Talán a fölemelt vasúti tarifa miatt őt is lábon hajtották föl a pesti Parnasszusra? — Tőzeg. Téved. Nem szokásunk a inasok becsületében turfálni.— Pt. Egy bizonyos: VI. Mohamednek a hárem föloszlatása után többé nem lesz aranyszarva. — Mikulás. Ha a pesti jó gyerekek cipőjébe ajándékot akar tenni, ne felejtsen el cipőt is hozni magával. Sz. Zs. Utánanéztünk. Egyszer már elküldték, persze elkallódott valahol, ami nálunk nem ritkaság. Most újra útnak menesztjük, még pedig biztonság okából három részletben. A kéziratok befutottak, jó fele ezúttal is akkurátus, testhezállóan borsszemjankói. — N. A. Vígan szól a nóta. szinte poharazni lenne kedve az olvasónak. Az esetek is, kettő kivételével, derűsek, csattanósak. Kérését teljesítjük.— Több levélről a jövő számban.Szerkesztik: Molnár Jenő és Bér Dezső A szerkesztésért felelős: Molnár Jenő Kiadótulajdonos: Borsszem Jankó lapkiadó r.-t. Igazgató: Szekeres RudolfKÖZGAZDASÁGA Hazai Bank R észvénytársaság rendkívüli közgyűlése elhatározta minden öt darab 200 K n. é. részvénynek egv darab 1000 K n. é. részvényre való összetételét. Egyúttal az alaptőkének 150 millió koronáról 225 millió koronára való fölemelését határozta el, úgy hogy a kibocsátásra kerülő összes részvétnek a részvényeseknek fognak átvételre fölajánltatni. A folyó üzletév kedvező eredménye alapján — a társaság közlése szerint — a múlt'évinél lényegesen magasabb osztalék megállapítása várhatóA M agyar O rszágos Központi T akarékpénztár igazgatósága a december 5-ére egybehívandó rendkívüli közgyűlésnek az alaptőkének 72 millió koronáról 108 millió koronára való fölemelését fogja indítványozni olyképpen, hogy 40,000 új részvény most és további 20,000 részvény a* igazgatóság által megállapítandó későbbi időpontban bocsáttassék ki E tőkeszaporitás- ban egy a takarékpénztárral szoros üzleti összeköttetésben álló svájci pénzcsoport vesz részt.A BelvárO'iTakarékpénztár r -t. igazgatósága a december 5-ére összehívott rendkívüli közgyűlésen az alap

tőkének 100 millió koronára való fölemelését fogja javasolni.A M agyar Je lz á lo g  H itelbank 1921. üzleti éve 13.547,978 kcrona ö2 fillér tiszta nyereséggel zárul. Az igazgatóság a folyó évi december 12-ére egybehívott rendes közgyűlésen javasolni fogja, hogy tekintettel az intézet külföldi tartozásaira, ezen nyereségből, valamint az előző évekből áthozott nyereségekből 31.000,000 korona egy „ Árfolyam veszteségi ta i taléka la p “-báhelyeztessék és 1.358,815 korona .69 fillér az új üzleti évre vitessék át.A „H un gária44 m űtrágya, kénsav- és vegyHpar r .-t . mostani tőkeemelése alkalmával minden öt részvényre egy új részvényt ajánl fel 8000 koronás arfolvamon a részvényeseknek megvételre. Ezenfelül a részvények névértéke a tartalékokból v00 koronáról 400 koronára emeltetett föl.A Phöbus Villam os r .-t . a november 30-iki rendkívüli közgyűlésén a 16 millió korona alaptőkét 24 millióra emeli föl. Az összes új részvényeket a részvényeseknek ajánlja föl a közgyűlés áltál megállapítandó módozatok mellett.

ÍR F I INGEK
frakk, piké és szegélyes

Lukács és Pásztor
■  B u d a p e s t ,  E g y e t e m  u. I t ,  g r ó f  

K á r o l y l ’ p a l o t á o a l  s z e m b e n



49. szára BORSSZEM  JANKÓ 11. oldalKéprejtvényeki. ii.

A megfejtők között tíz jutalmat sorsolunk ki. Jutalmat csak 
hipunk előfizetői nyerhetnek. Egy rejtvény megfejtése is elég a sorsolásban való részvételhez. Jutalmaink a következők:

1. 10 üveg sör. a Polgári Serfőzde 
gyártmánya (házhoz szállítva).

3. egy Sphinx-.,BI-OZONE“ -készlet (egy üveg szájvíz, egy doboz kettős francia fogpor. egy tégely fogpaszta).4. egy üveg „Óceán" jam, befőtt vagy egy doboz cuk
rozott gyümölcs.tel e r ő * : is-oa

5 egy kis üveg

2. Egy nagy doboz 
„Virág“ -féle dessert,

6. egy nagy 
üveg ZoZó 
kölni viz,7. két darab P. Márkus Emilia-szappan.

8. egy kiló Szent István-málátakávé,9. két pár Berson-gumisarok (férfiaknak és nőknek), 
10. egy nagy palack „RAP1DOL" folyékony fémtisztitó

szer.A Borsszem Jankó 2861. (48.) számában közölt képre jtvé- nyek helyes megfejtése:
I .  Se vége se hossza I I .  Mindennek van határaA multheti számunkban megjelent talányok helyes megfejtését 61-en küldték be. Nyertesek: 1. dr. Leichtmann József 

(Budapest. V., Vilmos császár-út 10, II.), akinek tíz üveg Polgári Serfőzdéi sört; 2. Mandovszky Gertrud (Budapest. VI., Jókai-tér 10), akinek egy nagy doboz „Virág“-féle dessertet; 
3. Vűss Erzsi (Budapest. V., Lipót-körút 25), akinek egy Sphinx-„BI-OZONE44-készletet; 4. Keppich Józsefné (Buda
pest. IX., Gyep-ucca 32), akinek egy üveg „Óceán*4 jam, befőtt vagy egy doboz cukrozott gyümölcsöt; 5. Grőger Edéné 
(Budapest. III., Vörösvári-ucca 122), • akinek egy kis üveg Hungária Casino habzóbort; 6. dr. Nagy Endre (Tiszaluc). akinek egy nagy üveg ZoZó kölni vizet; 7. Román Aladár (Buda
pest. II., Csalogány-ucca 35), akinek két darab Márkus Emilia- szappant; 8. Reich Ödönné (Budapest, V., Ügynök-ucca 11, II. 1), akinek égi’ kiló Szent István-malátakávét; 9. Barna J . Ferenc (Budapest. VIII., Bérkocsis-ucca 19), akinek két Ber- son-gummisarkot; 10. Pap Zoltán, főgimn. tanár (Pápa), akinek egy nagy palack „RAPID Ü L44 folyékony fémtisztitó szert küld a kiadóhivatal._________________________________ __________________

-  | a legtökéletesebb
U i g e S I O I  emésztőpor

Ú JB Ó L  K A P H A T ÓRftPIPOL
Magyar Kap Idol b. U Budapest, Y IL , HArsfa-utea f i .  

Telefon : József 1 39—S3.

legjobb fé ljé k  e n j  
tisztító szer. — Vala
mennyi fém  emérném

S a ját g y á rtá s ú

férfi-fehérnem ű ek  
nyakkendők, úri divatárúkNYAKKENDÓHÁZ
IV., Kigyó-utca 5 (K lo tild -palo ta ).

N yakkendők nagyban is.

ABADIE
valódi ffanciapapír

VÉR bőr- és nemi betegségek teljes gyógyítására 
legjobban n .  M | T  7 Ő P R hírneves 
ajánlható U l .  IY II I L U L n  intézete 
B U D A P E S T ,  V ili., J Ö Z S E F -K O R U T  3. S Z A B .

KABATA CSOKOLÁDÉ VALÓDI• Ú *
UNOM

rilIUnsokat, «ff’SïfcïW -̂'.ÏÇ Székely EmD ékszerüzlete,
*-----A. L -  - ■ ▼ • ■ « A .. . I A ..^ J  «R C..D ■  'B

Dr. Lendl Adolf
utóda : Fába R ezső  
=  preparatoriuma =  

BUDAPEST, II., Donáti-utca 7.

Szakszerű Javítások és tömések elfogadtatnak.

f i  7  O  Í r n r  17 A  f i  I  vér9yógyitó orvosi 
O a t t A U l  V U o l  rendelő intézet
Budapest, VII., Dohány-u. 39. Rend. d. e. Il-I., d. u. 4-7-lg.



L a n y h a sá g  id e ién

— Voltak tegnap az Operában ? . . ,  Mert nem tudom, hogy aki olyan szomorúan énekelt, baritonista volt-e vagy basszista ?— Egyik se. Basszista.

mozit akar?Családi, 
iskolai, 
színházi

forduljon

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

m a r

M

«  v e r - eo nem i HeteW síliiiíwHliáí '
Rendelés egész nap

R á k ó czi* út 32, I. em . I, a R ó k u s -k ó rh á z x a l sze m b e n

űvészies képkeretekKézimunkák szakszerű keretezése ■
Váradi Bélánál, Budapest, Andrássy-út 43.

Fia ta lo s ,
ü d e  a rc b ő rtvarázsol elő 10 nap alatt és eltávolít minden teinthibát, ú. m. : mitesszer, pattanás, sárgafolt, ránc, orrvörösség, likacsos, hervadt, petyhüdt bőrt, a d r. Kayserling- téle „H YV A I^O N - szépitó-szer. A kúra egyszerű, otthon végezhető, minden feltűnés nélkül. Befejezése után az arcbőr ragyogó szépségben, gyermeki üdeségben és tisztaságban pompázik. — Egy adag 

2 4 0  k o ro n a .  Csak H yvarjon lilio m -te js z a p p a n t használjon. Ara 150.- K. — Postai rendelések H yvarjon-gyár fő raktáráh o z : G r o s s  Antal, Budapest, V I H , József-kőrut 23 intézendők. Bu lapesten kapható: Török József gyógyszertár, Király-u. 12; Opera- gyógyszertár, VI., Andrássy-út 26; Kartschmaroff-drogéria, Rákóczi-út 50 és Erzsébet-körút 1; Róna-drogéria, VIII., József-körút 50.
Szőnyegeket

T U D U K  T IV A D A R  « z ő n y e jja v ltó  é s  tU rt ltó te le p o ,  
rn a  « M .  FlékAzM: Fereaeiek-tere { 1  m l  Telefea 46-48. Kegbfváera kéz

rá g !  r o n g y o s o k a t  
a legmagasabb árakat 
v e n  v a g y  o i a r é l

TERNBERG
Rákóczi-út 60, iijii pilotilimi.

Királyi
udvari

I l  t  ' Az összes hangszerek legfinomabb minőség* 
v  * ben. Mesterhegedük legnagyobb választékban. 

Hangszerek javitasat szakszerűen végezzük. V idékre  
szá llításokat a l e g p o n t o s a b b a n  eszköztünk.

mà h.ngszer Zongora-, cimbalom- 
és harmonium-terem, 
Etofon-szalon. ÜSSf». .Tíí:vészek teljes 
hanglemez-repertaár|a. Az összes létező 
Unndain-táncok gramofonlnmezen. Üdít.

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




