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Csocsó bácsi korcsmájaNem a Tisza partján vagyon ez a korcsma.Melyet megkönyökölt a gyász-magyar Sors ma.Fönt az asztalfönél sváb legények ülnek:Szegény székely fiúk nékiek bedühiek.Az első pohárnál: — Fiúk, no borozzunk!Második pohárnál: — Fiúk toborozzunk!További pohárnál neoi győzik már ésszel,Utolsó pohárnál aztán: — Föl a kézzel!jó  öreg muzulmán, derék Csocsó bácsi.Neki mindegy: basa, bég vagy komitácsi;Nem lát az egészben legföljebb csak pehhet,De az ország sírva fizeti a cehhet.És a fizetésnél — itt Is, meg amott is, —Megugrik a vezér — zálogban a kódis.S míg azt bedutyizzák. ragyog észben kusza Lehuer-Buturescu fajtiszta nimbusza.Mert hiába, ezek aztán mernek tenni: Háromszáz-magúkkal Erdélyt visszavenni. Reggel-déíben-este zsidó-sniclit enni S pénzét zsebre tenni. — az nekik mind semmi.S. meglógni szépecskén, mikor végül baj van.Paplan alá húzni fejet melyen vaj van.Sárban hagyni társat a részeg ricsajban:Él ez a bátorság a fajvédő fajban.Hej ha az a korcsma Tisza partján volna.Sok elfajult korcsma de seholsem volna!M1t maga árasztott, maga is szagolná. Erger-berger-lehnert dutyiban danolná. (JA Z IG )
----------------- 0 — -----------

Mihaszna András
m. kir. röndér szemlélődéseiVan itt ész! Még pedig annyi, hogy csak úgy lötyög, mint a must a hordóba de csak ta- péntattal erjesztge- töm. nehogy idönek- eiőtte széjjel pukkantsa a- kobakom abroncsajit.Hát akkurát ahogy a Csocsó bácsi kocsmájában erögetöm le a gégáinon a tava*: ,.hossziilépést“ ,megbicsaklik a te- kénre’öni egy asztaltársaságon. akik nem szóltak egy szót se, csak egymásra pislogattak iapossa- kat. Kérdőm is Csocsó bácsit: Kik ezök a szundikálók? — Ébredők ezek, — aszongya. Híjnye! - -  sarkoníordult a m. kir. ész a fejembe: hásze ezökrül én mán sok rablóhistóriját hallottam, hát jó lössz. ha benyúlok a darázsfészökbe.Kifütyültem eggyet a Hekus Menyus titkos betegtivkamará- domnak. oszt eggyesüit eréllyel tettönértük ükét a letartóztatással. Vagy hetet egy csapásra, de mán éjfélre kivágtuk a 

21-gyet is! Így szép bukrétába Andriska Andris fösarzsi ka- marádom ki is vallatta az egész részvéttársaságot, hogy mit akartak az éjjeli edényi akcijóval, hát kisült, hogy csak forralt 
puncsot terveitek az Apró Vitéz Lászlóval — plivát mulaccság- bui. Addig faggatta ükét a főkiberer. míg a „nyomozás érde- kibe4‘ holt pontra jutott az egész kohnaspirácijó aknamunkája, így oszt mán többet nem lössz ébredés, csak az ítélet napján.No de miúta a sorházba! a borházba járnak a szomjas magyarok, én is áttöszpm a horkposztomat Hekusékkal Csocsó bácsihoz, mert hátha mégis: borban az igasság!

No, öreg vakom, ne forrongjon kend ptt az árnyékba, hanem csak mozgósítsa be magát a hűvösre, oszt aluggya ki jól a titkos- mámorát, aztán azt se bánom, ha röggelre kend lössz az utolsó ébredő. M. m. r. m. 1.!
A tihanyi visszhangnálÉn. — Mi vonzotta ezeket a megszédült ébredö-ifjakat? Csakugyan a toborozás?. . .A visszhang. — . . .  borozás.Én. — Kinek köszönhetjük maid. ha az értékeink Zürichben esnek?A visszhang. — . . .  Repesnek.

A páter Rómában

Mussolini. — H o g y a n ? ... Főtisztelendőséged otthagyta szerelmetes magzatját, a magyarországi kurzust?Bangha páter. — Tetszik tudni, Eccellenza, már nagyon afejemre nőtt.Mussolini. — Csak nőtt?. . .  Én úgy tudom, már ütött is.
Főzőiskola1. A nő olyan, mint a hegedű. Előbb mindig föl kell hangolni.hogy jól játszhassunk rajta.

2. Ha a nő, akit főzöl, hideg hozzád, födözz csak föl rajta néhány szépséghibát és azonnal melegebb lesz. A hiúság a legjobb gyorsforraló a nőnél.3. Sok főzésnek fölsülés a vége.4. Minden asszony hü. Ma az urához, holnap a szeretőiéhez.5. A férjnek határozottan előnye van a szerető fölött. Mert a férj kidobhatja a szeretőt, ha a feleségével rajtakapja, de a szerető nem dobhatja ki a — férjet.
6. Egyébként nincs mit hencegni a szeretőknek. Könnyű nekik elragadóknak lenni — félórára. Próbálnának csak férjek lenni. A nővel való együttélés titka az, hogy ne éljünk vele együtt.7. Házasodni nagyon rossz. De férjhez menni még mindig több, mint megnősülni.
8. Vannak férfiak, akiknek a szerelem sakkjáték. „Pièce tochée“ -val játszanak. Amelyik figurát megérintik, azzal lépnek. Házasságra lépnek. Ezek aztán el is vesztik a játszmát.9. Azt mondják, a nőnek nincs karaktere. Dehogy is nincs. Mindennap más és más.

10. A férfi megszerzi a pénzt, hogy megnyerje a nőt. A nő megnyeri a férfit, hogy megszerezze a pénzt. Ezen fordul minden.-------- •--------- DYM Í
Apokrif nyilatkozatKijelentjük, hogy Vicán és Friedrich leleplezései Hitelt nem érdemelnek. ~ Magyar Általános Hitelbank
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Az „Uj Nemzedék- zsidó szerkesztőt keresvagy : ha már őlmosbottal ütik, hát legalább legyen zsidó !

S3 obaIdr»v’szuskám! Úgy megijettem, mikor a naccsága megérkezett Sijóíokrul a kisasszonnyal, hogy hevenyös szívlobhanást kaptam, akit nem győz a tűzojtóm ojtogatni. Mer kérem, ollan szerecsöny a tejintyük, hogy a kapucinör kávé hozzá képest budakeszi tej. Elől-hátul, ahogy nyakig mesztelenek vótak. de a vállukon a hózentrágiii vagy hogyishíjják: a pruszlikhalter alatt meg egyéb megszállóit területeken fehér csíkok marattak, oszt most úgy néznek ki, mint a dobostorta: egy barna csík, egy fehér csík. Sreklik! Mert én láttam őket nyakig- meztélláb a tojalettirozásnál; azér is ezt titokba tartom, mert tudom én. mi a tojalett-titok. Aszonták ugyan, hogy ez a napkurizálástól van, mert mindennap addig kurizáltak nekik, amíg lesült a pufók képükről a bőr.A naccsága nékem ajándékozta a kisasszony trikóját. Köll a macskának uraságoknétól levetett vacak. Pedig ha tunnák, hogy amíg ők a szanatóriumba erőtették a nyavalájukat, addig én abba a trikóba majd megnyertem a szigeti strandon a szépségversenyt. Csak nem vótam eléggé dekoltálalva, oszt >Ky diszpalifikáltak második helyre. A helybül elég nékem egy is, így hál' visszaderogáltam. Kérdeztem is a tűzojtómat, hogy mi az a dekoltás? Aszonta. ő mán mini maxival is ojtott, de illen oltást még nem pipált; hacsak az nem, hogy dekkungbul spriccölnek. Ellenben az ifijúr aszonta, hogy majd este bemutattya szemléltetően a dekoltást; de ezt nem mertem megreckirozni, mert félek, hogy szemtelenkedés lesz belüle.Aszontam a naccságának. tessék nékem stájgerolni, mert ezért a picurka bérér nem maradok, akár rögvest szedem a cókmókom, oszt menek. Aszonta a naccsága. hogy minden rféten nem emel, ha nem teccik, mehetek. Nono, naccsága. — nyelveltem — kidobni azért nem hagyom magam, mert nékem 2 heti fölmondás dukál, de maguknak nem. Az úr

meg aszonta: magátul nem meri jobban fölemelni, de titokba majd fölemeli nékem, amennyire én akarom.Mégis csak én vagyok a szobacicák plimadonnája, nem pedig a Lábass Juci druszám. Múltkor két naccsága a cup- lingernél majd összepofozkodott miattam, úgy választották széjjel ükét a cselédek. Én majd elájultam, mert a. naccsá- gák az idegejimre mentek. Hát elsejéig várok; meglátom, mijen lesz a cuplingerbótba a cselédbörzén a’ kohniuktura. Ha bessz lesz, maradok, ha hossz lesz. szaladok az új hejre. Pedig egykutya, mert naccságos úr vagy ifijúr mindenhol akad. oszt nehéz ellentállni, mert hijjába: hamissak mind az férfi jak! -------- ---------Csocsó bácsi kocsmájábanAz ébredők. — Igyunk, úgyis más issza meg a levét! --------•---------
Kurzisták egymás közt

— Pardon! — ahogy te szoktad mondani. Tévedtem.
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Tőzsdésné — színházi főpróbán
(Tőzsdésné Intim Pista kegyeiből legyet kapott a Víg

színház főpróbájára. Most lát először ilyesmit.)Tőzsdésné. — . . . é s  mondja cs^k, Intimke, ezek itt mind szerkesztők és szerkesztőnék?Intim Pista. =  Igen. Ezek mind. Szerkesztők és szerkesztőnél álszfcrkesztők és álszterkesztőnék, óvszerkesztők és óvszerkesztőnék. azószerkesztők és azószerkesztőnék. . .— De itt Iátok egészen közönséges nőket is.=  Igen. . .  tetszik tudni, a színháznak gondolni kell arra is, hogy ez a sok műértő ne csináljon rossz hangulatot, hát azért hívtam ide például méltóságos asszonyt is.— Nagyon hízelgő. De mondja, eigentlich mért ne ülhetnék én is az első sorba? Én fizetnék érte.=  Nem lehet, méltóságos asszony. Ott csak kritikusok ülhetnek.— És azok nem fizetnek?=  Azok nem. A kritikusok, azok nem fizetnek. Mit mondjak? Nem a kritikusok fizetnek.— Maga most személyeskedik, Intimke. Ez néni szép magától. Magának csak dicsérni szabad. Dicsérjen egyet.=  Én csak nyugtával dicsérek, méltóságos. És amelyik napot nem dicsérhetem nyugtával, arra azt mondom: diem perdidi.— P e rd id i? ... Per didi beszél maga velem!? Hát mit gondol rólam tulajdonképp? Ki vagyok én?=  Méltóságod félreértett Idegen nyelven citáltam.— Maga ne beszéljen angolul, kedves Intimke, az nagyon zsidós hangzású és mindjárt elárulja magát az ember.=  Hogyan, méltóságos a sszo n y ? ... Az angolt zsidónak nézik? *F— Igen. Képzelje, a múltkor egy grande szojrémon azt mondtam: „áj hév e grósze parnósze" — és mindenki rögtön tisztában volt a származásommal*. Pedig igazán nem vagyok rá büszke.=  őszintén szólva, én sem vagyok rá büszke, hogy Méltóságod zsidó volt.— Mért Intimkém, hát maga i s ? . . .=  Nem. hanem azért, mert én zsidó vagyok.— Hiszen maga egy goromba fráter, drága Pistuka. Ezért hívott ide a főpróbára?=  Nézze, méltcságos asszony, valahol csak ki kell hogy jöjjön belőlem az őszinteség. Nekem a főpróbán mindent szabad. A prömiér után már el vagyok veszve. . .  Akkor mindenkit és mindent dicsérek.— Jó. hogy tudom. Akkor most utoljára voltam főpróbán. Úgyse érdekes. Épp úgy játszanak, mint este. Pedig én azt hittem, hogy ez valami mulatságos. Hogy a főnök a közönség előtt hordja le a személyzetet hogy az alkalmazottak gorombán elmondják egymásról a véleményüket, egyszóval. . .  hogy is m ondjam ?... hogy itt belát az ember a pultok meg a stelázsik m ö g é ... Tudja, ez olyan nekem való pikáns disznőfág volna. Mondja, drága Intimke. nem tud valami jó disznóságot?=  De igen. Tegnap meséltem el a Lilikének, a leányának. Mondassa el magának, méltóságos.— So eine Frechheit! A lányomnak előbb mondja el, mint

nekem. Jegyezze meg, Intimke, hogy az én előkelő családomban az anya mondja el a lányának a disznóságot. Pszt, figyeljen csak oda. Ugy-e. az a pirosképu, őszhajú monoklis a Molnár Ferenc? Jaj, idenéz. . .  Integet. . .  Hogy dobog a szívem !=  (A kezével int): Igen, ő az. Ha megengedi, méltóságos...— Mondja meg neki, hogy csókolom és hogy az uram, a kormányfőtanácsos kérdezted, hol váltja be a dollárjait és milyen árfolyamon. Én minden áldozatra hajlandó vagyok, ha eljön a legközelebbi szojrémra.=■• Ami engem illet, ilyesmivel é n . . .— Nana, maga kis ártatlan. És különben is egy tisztességes dolog. Én nem akarok semmit a Molnár Ferenctől. A lányom, az a mafla, pedig úgyis a Drégely Gáborba szerelmes. Itt van a Drégely? Ha nincs itt, a Zerkovitz-cal is megelégszek.=  Zerkovitz nincs itt, méltóságos asszony, ő  csak zenés darabokhoz jár. De oda aztán a legnagyobb tisztelettel. A japánok úgy hívják ezt: az ősök tisztelete.— Na hallja, teszem azt: én, mit tiszteljek én az őseimben? Még csak azt sem mondhatom, hogy két rendes ember volt köztük.=  Hogy-hogy nem m ondhatja?...— Mert egy rendes ember sem vök köztük. De aztán jöttem én és megjavítottam a fajt a Samuval, márhogy az uramrnal. Lett volna csak ötven év előtt ilyen rossz a korona, majd lettek volna az én őseim közt is rendes emberek!=  Méltóságos asszony, figyeljen, szétmegy a függöny.—- Azt hiszi, csak a fü g g ö n y ? ... Én is szétniegyek mindjárt olyan dühös vagyok. Maga egy unalmas ember, a főpróba úgy néz ki. mint az ötvenedik e lő a d á s... én ne adj isten, hogy egyetlen egyszer megkiclirozzák az embert. Maguk olyan sötétek, Intimke, hogy még azt sem tudják, mire jó a szinházban a sötétség. Majd én beszélek a maga fejével. Hátha föl tudom erről világosítani.=  Kisztihand, méltóságos. . .— Miért siet úgy?=  Mert a méltóságos asszony összetéveszti a főpróbát a röprizzel.— (Magában): Nú? Legyek most megsértve, mikor nemis é rte m ?... M OLNÁR JEN Ő-----------o -----------
Ne kérdezzük!Hogy miért ment Bethlen oly'sürgősen G e n fb e ? ...Ne kérdezzük! Csak ő ne kérdezze, ha visszajön: „Miért is mentem Genfbe?44 _______ u________

Budakeszin— No, Szepi, mit tanultál máma az oskolába?— Jól mulattam. Vater.— Azért járatlak az oskolába, hogy mulatgass?— Nem tehetek róla. A tanitó úr azt kérdezte egy fiútól, hány liter az: egy liter tej meg egy liter víz és a fiú azt felelte, hogy kettő. A tanitó úr megmagyarázta, hogy azt nem lehet összeadni, mert különnemüek és az csak mindig egy liter tej és egy liter víz marad. Kannst dér denka Vater, wie i g’lacht hab’.
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K iv á n d o r ló  m agyarok
I. Amerikások II. Törökországiak

Délibáb
Magyar erdők lakója voltam,
Kárpáti ősi bérceken,
Hol mélység zúg szilaj habokban 
S fenyőket tépő szél terem.
Az ormok még hótól búcsúznak,
Mikor a rózsa már fakad, —
A Tisza is ott indul útnak, 
ölelni rónatálakat.

Mélázva egy-egy árva szirten,
Mig lenn a vizmorai zenélt, 
hányszor repült a vágyam innen. 
Szelíd, szép rónaság, feléd: 
hol álmodozva reng kalászod, 
halkan mesél a réti nád.
Dalolnak csöndesen halászok,
Jár játszadozva délibáb.S lesújtott ránk az Isten ökle,
Ki ezer évig tűrt nekünk:
Ellenség ült a bérctetőkre.
Elvette tőlünk tűzhelyünk.S mint új fészket keres a gólya,
Mikor a régi rombadőlt:
Lettem magyar mezők lakója, 
hol végtelen a rónaföld.

De, hegyvilágom, hű szerelmed 
Velem jött minden átkokon:
S most csendes csermely vize mellett 
Erdőzúgásról álmodom.
S mig forró nap sugára éget 
S halkan mesél a réti nád:
A messzeségben drága képed 
Játszik velem mint délibáb.

SZA M O LÁ N YI G YU LA-----------o -----------
a p r ó h i r d e t é s e k  a  h é t r ő lRÉGI O LASZ és spanyol mestereket vásárol ismert mecénás. A vásznat is ö adja.ÉKSZEREIT és szőnyegeit ne adja el, mielőtt engem föl nem vesz szakácsnőnek. Majd gondom lesz rájuk.

Fokozás— Mi az, ami fölmegy?— A sikló.— Mi az, ami jobban fölmegy?— A léghajó.— És mi megy föl legjobban?—  Azoknak a komoly férfiaknakaz ázsiója, akik még nem kormány- fotanácsosok. Ezek odakint biztonságban vannak, meg
szedik magukat és legfölebb itthon szedik el 
tőlük a dollárokat.

Ezektöt mar itthon elszedik a pénzt, a 
bizonytalanságba mennek é> ilyen a haza-

7 önődés^k
Seiffensteiner Soiomontu-O  O kender esi pop azt at mondta oz 

üvé hiyeinek: „O  jó isten minden zsidónak 
rendelt százezer pengőt o világon, sakhodj 
némelj embert o holál hamarább éri. mint 
o százezer pengű. Es ez von edj szeren
csétlenség."  —  Pénec-púnec o Gümbüs 
Jola oreság, oki oztot izent o gráf 
Batthyány exceüencnek. hódi ütet, már 
mint o Gümbüs kopctángyt dezignálni 
fogják miniszterelnüknek Nő. lehet, hódi 
ez von neki rendelve, de ho o pül éti kai 

nolál, vadjis o bokás hamarább fogja ütet érni. mint o mi- 
mszier elnökség, oz von ránézve edj szerencsétlenség.

Q Eszembe jotjc. -jwgát o dorogi sakter. oki volt edj bizo-

dajlamosa o szent dorogi rebbenek. Toldija edszer o nodj papot 
o füldün ülve sírni és imádkozva jojgotni. Megsokalt ezt et 
o djászt, odaült hozzájo és súhajtott méljen o sakter: „Rebbe- 
lében, o szegéngy embernek szegé/igy o szerencséje. Nekem 
von edj kút oz udvorbo. omit moszáj vodjok tisztítom min
den esztendübe, mert nincs viz, o csizmámot meg sohase nem 
tisztítom és miheljest esik oz esü. von benne viz/1 Erre rá 
o szent rebbe kezdett nevetni. — Osz-posz o képviselők: 
tisztítják o becsöletet és von tisztoság (!?), — omire én nevetek.

^  0  Lehner-Lendvai oreság mondátumárnl eszembe
jotja edj anekdót, omit o baldagult Mixáth oreság irt meg 
edj pületikai karcolatábo. Mikor megkopto o mondátomát. 
edj, dohaj. karhelj üsmerüsivel tonőlkozta. oki meglátto o 
képviselőt és idj súhajtozott: „Nekem is jó volna edj üejen 
mondátum!" — „Udjan és mit sinálna vele?"  — kérdezte o 
Mixáth oreság. — „M it? Minden este üssz'evesznék o rendőr
séggel és sohase nem lehetne engemet bekísérni"
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B U D A PEST I H ÍR ESSÉG EKX X X IX . ZALA L A JO S , a Földhitelbank ügyvezető igazgatója Sokorópátkai Szabó István levele 
Patacsi Déneshez

— Azt mondják, én vagyok Paupera jobb keze. Ebben nincs semmi különös, hiszen tudvalevő, hogy Pauperának nincs „balkeze44. -------- o ----------

Kedves Borsszem Jankó!Lám, most is bebizonyult, hogy a fajvédőknek igazuk van, amikor minden bajért a zsidót okolják. íme, a napokban Giesswein maga is megállapította, hogy ennek a síberhadnak már az őse, Joáchim, is síbolt: a magyar gondolatot vitte ki külföldre. Persze kiviteli engedély nélkül. Ezért vagyunk mi most ilyen gondolatszegények.
Sportkacsa— Mit szól hozzá, Rugócz ú r ? . . .  A másodosztályból fölkerült UTSE veretlenül vezet a bajnokságban.— Szép, szép, de a végén UTSE lesz bajnok.

Hunyadi János
v i lá g h ír ű  t e rm é sz e te s  k e se r u v iz  egy  h á z ta r tá sb a n  

se m  h iá n y o z h a t

Rangos komám, Dénes, itt nyugtázom néked Legutóbb eszközölt méltányos zöngésed.Megvót az Esvány-nap; ott vót egész Pátka.Én mög a nép: akár vőlegény és mátka.Egy kis mérgem is vót, melyről referálok: Simipolkát kezdtek az féjatal párok.Közbe is szóllottam népjóléti nyelven S rögtön megértették miniszteri elvem.No de az inneprül nem szavallok,többet. . .. . .  Koppanjhágábul az urak hazajöttek.Mátbizony nékem is ott kellett vón lennem.Az jelös törekvés meg is vala bennem.S hogy az urak mögött ne maradnék hátul, Megkérdém az pártban: ki tud itten dánul?Szabó Zoltány kománk mint tanítómester Föl is ajálkozék illő tisztelettel.Dánul ő se beszél, de jól tud rusnyákul.Mely két nyelv, tudhatod, nincs messzi egymástul. S miként Zoltány rokon magyarázta nékem:Honi nyelvünkkel is klappol némiképpen. Mivelhogy az krigli dánul is csak krigli,Spriccer ott is spriccer, a rigli meg rigli.Föl is készülődtem kegyelmesi flanccal,Uj tsizmát szereztem, ranghoz illő glanccal.De az történt, komám, hogy az ifjú káplány Az új rezesbandát megszervezte Pátkán, Szépszavú kérvénybe tudatták énvélem.Hogy a banda föllép fényes ünnepéljen.Ezen jelös napon köll hogy én beszéljek, Személlem szemelték ki legfőbb személlnek. Belügy és külügy közt választanom kellett, Leszavalltam hát a rezesbanda mellett.Elsőbb az kerület, mej szűvemnek drága,Mint az a jordános, dános Koppanjhága.No de majd társasán elmögyünk jövőre: Mögbeszélni, hogy lesz az kisüst jövője.Addig is sarkantyúzd a szilaj Pegázust,Holmi fajvédésbül ne csinájj több kázust,Ne zsidózz a Házba, ez most köllemetlen,Zsidó bankárokhoz kódulni mögy Bethlen.Zsidót szidni négy fal közt lehet csak eztán, Ezteï tanácsojja komád: Szabó Esvány.

Ünnep és tőzsde— Mondja csak, Schwartz úr, miért tart nálunk tulajdonképpen két napig az újévi ünnep?— No hallja, ezt se tu d ja ? !... Hogy amit az első napon lekötünk az Úristennel, azt a másik nap realizálhassa.
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A z  á r d r á g ítá s  r e jte lm e ib ő l

Walko fövasutas. — A városba v is z i? ... Hoci a feléi!

VValko föpostás. — Levelet akar fö la d n i? ... Ide a maradék felét!

Kállay föfinánc. — Mi az? Még dohányozni is akar?. Ide a maradék felét!

Mihaszna András. — Micsoda?. . .  Ezt a pár darabot drága pénzen akarod eladni?':.. Nesze, te árdrágító!
Aki mégis zöld ágra vergődött1913-ban találkoztam vele először. Zsilett-pengét árult a kávéházban. Panaszkodott: rossz üzlet, olcsó a borbély, senkisem borotválkozik otthon. At fog térni a nyakkendő- szakmára.Már jól benne voltunk a háborúban, amikor másodszor láttam. Még mindig nyakkendőt árult a pár itthon maradt untauglichnak. Visszasírta a régi jó zsilettes időket. A front- hősök hozzátartozói, úgymond, állandóan Zsilett-penge után érdeklődnek nála. „Uram, ki vesz ma selyemnyakkendőt?'4Törvény-széki tárgyaláson pillantottam meg harmadszor. Vádlott volt: hadseregszállitó. Zsilett-pengét szállított a hadseregnek, de a borítékok fele üresen érkezett ki a frontra. •«Nagyságos elnök úr! Tekintetes törvényszék! Pehhes ember vagyok, Ítéljenek el! Sohasem fogok én zö.d ágra vergődni"A bolsevizmus után borban dolgozott: Siposs Kamilló és Dobé Nándor voltak az üzletfelei. . .  Végül valutakereskedő lett. Aznap alakult meg a devizaközpont. Ismét elsírta a régi

baját: „Hej. uram. sohasem fogok én már zöld ágra vergődni/“A múlt héten mondsejnpartin voltam a szigeten. A holdra akartam éppen örök hűséget esküdni egy szép, terebélyes tölgyfa árnyékában. Amikor itjú kedvesemmel fölpillantunk, a tölgyfa zöld ágán sötét tömeget látunk vastag kötélről lecsün- geni. Még vergődött. . IMegismertem, ö  volt, a régi penge-árús. Hát nem volt igaza! Mégis csak zöld ágra vergődött. NIMRÓD

Jól járt a nyaralással
Kedves Borsszem Jankó!  Egy úr. aki most tért haza a nyaralásról, a villamoson 200 koronát nyújt a kalauz felé.— Az kevés, — szól szigorúan a kalauz — 600 korona a jegy ára.— Micsoda? — botránkozik meg az utas — kétszázról hatszázra emelték? Micsoda komiszság ez?!— Még az úrnak áll följebb? — replikázik a kalauz. — Hiszen az úr egy egész emelést elbliccelt.
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S / f t t t O z ó G ^ J a / O K O K  A í/ARC/f i h V 3 Z &/ W

B u h o v a y  P l b s e n t iu sEgy tányérsapkás gólya rámszól: „Bukovay ár, még mindig cilindert hord?" — „Csakis, kis- öcsém! Azért vagyok ősjogász, hogy őseim tradícióit őrizzem: vagy magyar kucsma, diáksüveg, kalpag, vagy cilinder. De semmi- esetre sem német bursokat majmoló tányérsapka. Ennyi magyar érzés maradt bernien, mert én még igazi ősjogász vagyok, öcsikém !"
*Én már régóta fújom ,.könyv- nélkül", hogy a drága tankönyvek idején minden jóravaló diák könyv nélkül éljen.•Mondják: a búzavalutás horribilis tandíjakból a kvesztúra nemsokára milliárddal számol. Vigasztalódjanak, én a billiárddal sem vittem sokra.*Ne búsulj, csonka hazám, tőlem is elbtinkózták „Fiúmét", így akarnak kényszeríteni, hogy kávéház helyett az egyetemre járjak. Nem, nem, soha! Extra cafanan non est vita. Amíg csak egy kávéház van, amelyet nem destruáltak bankházzá a szemfták, engem nem lehet becsalogatni Kmetty apánk előadására. Egy Bukovay még ebben a meggyőződés- telen világban sem lehet hűtlen az elveihez.

Heti röppentyűküresek a villamosok, hármasával sétifikálnak a körutakon anélkül, hogy a nagy tömeg nyomakodnék rajtuk. Hol tolong most vájjon az a kövér bácsi aki néhanapján a ncrro- non becses mellkasomat a díványával tévesztette össze? Vagy az a szende kislány, aki vállamra hajtva szőke fejecskéjét, kis kacsóit orrlikaimba gyömöszölte bele, jeléül annak, hogy szimpatikus vagyok neki. Az a kövér öreg hölgy, aki tyúkszemeimet kétmázsás súlyával kitartóan pedálozta, nyilván elhervadt bánatában s utána hervadt az én tyúkszemem is, mert nincs, aki új erőt öntsön bele. Nem vagyünk már stammgasztok a villamoson én, te, ő és mi, ti, ők sem. Leszoktunk róla. . .  Persze, ez nagyon szomorú a villamos-
foto-cikkek

BUDAPEST. IV., KIGYÓ-UCCA 4. SZ.
FŐÜZLET: VII., KIRÁLY-UCCA 69. SZ.

társaságra s talán tönkre is megy, ha a pasasok rájönnek arra, hogy nem okvetlen szükséges. De azért a villamostársaság ötletesebb lehetne. Hogy fenntartsa presztízsét, úgy kellene csinálnia, mint a színházaknak, amelyek irtóznak az üres házak előtt való játszástól s ezért boldog-boldogtalannak potyajegyeket osztogatnak, hogy ne vegyék el a kedvét azoknak, akik drága pénzért vették a jegyet.Árdrágítók ha találkoznak. Drághy Tóni bőrgyáros ma az uzsorabiróságnál följelentette Háza Lóránt’ uccai árust, mert a cipőpertlit kétszáz koronáért árusította száznyolcvan helyett. Háza Lórántot az uzsorabiróság Ítélete egy kiló talpbőr vételére kötelezte, melyet Drághy Tóni bőrgyárostól kell vásárolnia. Itt említjük meg, hogy az igazságügy- miniszter az uzsorabiróság följelentési íveinek árát, tekintettel a drágaságra, kétszáz százalékkal fölemelte.Létszámcsökkentés. Mint értesülünk, a kormány a tisztviselők létszámának csökkentésére föl fogja állítani a Létszámcsökkentő Hivatalt, melynek kétezerötszáz hivatalnoka most már komolyan el fogja intézni a létszámcsökkentés nehéz munkáját. A pénzügyminiszter a napokban fogja megszavaztatni azt az ötvenmilliárdot, mely e célra szükséges és most már költséget s fáradságot nem kiméivé, annyi hivatalnokot fog e hivatalban foglalkoztatni, amennyi a létszám- csökkentés munkáját pár év alatt okvetlen keresztülviszi.Aki az alaptőkét fölemeli. Egy bizonyos részvénytársaságról az egyik igazgató elterjesztette, hogy alaptőkét fognak emelni. Ennek következtében hamarosan elkapkodták a papírokat. Ekkor a vezérigazgató a társaság alaptőkéjéből pazar kosztümöket csináltatott a barátnőjének. E hírre a papírok zuhanásszerűen esni kezdtek. A napokban egy bepalizott úr, aki egész vagyonát ilyen papírokba fektette, az uccán rátámadt a tippet adó igazgatóra s kérdőre vonta, mért nem emelik az alaptőkét?— Ki mondta, hogy nem emelik az alaptőkét? De előbb be kell várni az esést. Nézd ott azt a nőt s egy autóra mutatott, amelyből fiatal hölgy szállt ki, az a kosztüm, ami rajta van. tízmillióba került, figyeld csak meg, majd ha esik, hogy fogja az az alaptőkét fölemelni? CA RÁ M Y----------- o-----------
Az „Uj Nemzedék4* albumába. — Hát az olmosbof is el tud sülni visszafelé?------- ---------

A Kossuth Lajos-uccárólMég nyílnak a sarkon a drága virágok, Még nyár heve perzseli lomha velőd,De látod amottan az őszi világot:Már nézik a hölgyek a Hotzer e lő tt ...
aki ellátja ma^át idejében AZ ÚJTERMÉSU

lukacs frná éslestróe eégtöl, fűszer-, liszt-, konzerv- és cakorkereskedés, 
V i l i . ,  Aggteleki-ucc* 7. sz. Telefon : József 132-60.

Az á ru t  h á z h o z  sz á ll ít ju k  I
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A  K o rv in -film g y á rb ó l

Paraszt-nóta
Este. ha a súlya hazafelé ballas.
Nap leáld ozását de nehezen várom!
De nthezen várom, hős y följön a csillas.
Hős y  hozzád osonjak, veled lesyek. párom.

Minden lányok között te a lesislesszehb.
Te vasy a leselső. te vas y az egyetlen:
Akár az a csillas. aki ott legmesszebb 
Magányosan rasyos a masas mennyekben.

Szesénv lesény vasy ok. de sazdas a szivem:
Teli van a szájam nótával mes csókkal.
Szivem, nótám, csókom, mind odadom híven.
Nem kell mesfelezned esyéb asszonyokkal.

Nincsen címem, ransom, de siris követlek:
Egyszerű a nevem, de tenéked adom.
Tudom, nem vagyok szép. de nasyon szeretlek 
S akármilyen szép vasy. te is szeretsz, tudom.

Es y az imádsásom: hogy te lés y  a párom.
Kicsi kis életem oldaladon éljem.
Aranyos szűrömbe takargatlak nyáron.
Ezüstös subámmal boritlak be télen.

JÁ SZ A Y -H O R V Á T H  ELEM ÉR  -------- o ------ ;—
Kedves Borsszem Jankó!En tudom, hogy miért nem győztek a magyar evezősök azon a nemzetközi versenyen, amelynek a Comó-tó volt a színhelye. A stilszerüség kedvéért bizonyára comótosan eveztek. Tisztelettel egy sportróka.

A Rombach'iiccában. 7- Te, tudod mi a különbség a krakói meg a párizsi zsidó közt?— Mit törjem a fe je m e t!? ...A krakói zsidó pólisi. a párizsi zsidó pedig metropolist

C S O D A B O G Á RGyászoló halottakAz „Amerikai Magyar Népszaváéban a következő gyász- hír olvasható: „Tudatjuk, hogy Almási Sámuel f. hó 12-én elhúnyt. Korábban elhunyt nején és leányán kivül gyászolja másik leánya.44 -------- o--------
Külpolitika a Rácvárosban

— Na, ugyancsak hajbakapott az olasz a göröggel.— Aztán melyikhez húz, szomszédasszony?— Inkább a göröghöz.— Mért?— Már csak a dinnye miatt is.
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3 *  V V ¥ t
S 'F 'U r ô x â  • U  .

/R l a n v i p/'H£/váS O O fiÁTA^frd'zS^A/

Kedves Borsszem Jankó!Nagy selma ez a Poincaré! Franciaországot buzdítja kitartásra, de közben Németországot akarja kényszeríteni, hogy tartson ki a végletekig. Tisztelettel egy kitartó udvarló.

M ii !— Tudod, mit mondott a hires pesti zeneszerző, mikor a Pompadour muzsikáját eljátszották neki?— No, mit?— Azt, hogy hiába, a Falinak is van fii!e.
Búza és konkoly-  Ha a kormány búzaparitásra emelné a tisztviselők fizetését. a szélsőjobb bizonyosan még akkor is konkolyt hinteneközéje. -------- o------—
Újévi kívánságO magos önnepünk, oz újesztendü olkolmábu! kívánok mindozt o jut oz ébredü oreságoknak. omit ük oz ü újesztendejük nopján kívánták nekünk!

Reb Menachem Cziczeszbeiszer

A fürdés alkonya— Most aztán igazán kint* vagyunk a vízből!Hogy-hogy?— Hát lehet ilyen fürdőárak mellett benne le n n i? ...-------- o--------
Faji kérdés— Hogy hívják azt a konstruktivot, aki a keresztségben a János nevet kapta?— Núú, mondd már meg.— Faj J a n k ó . -------------------

Kedves Borsszem Jankó!A japán katasztrófa némi megnyugtatót is hozott számunkra. Végre olyankor van kilengés Budapesten, amikor máshol történnek megrendítő események. Tiszteletlel egy 
szemlélő. -------- ----------

A csöndes társ— Micsoda lárma volt tegnap az üzletedben? Az egész ucca összeszaladt.— Bagatell ! Az egyik segédet összeszidta a csöndes társam.
Gyerünk 

az Angol 
Parkba

Házeladás
13 szo b a  k o n y h á i ház Ú jpestenszabadkézből e lad ó . Bővebbet V., Lipót-körút 25.1!. 15.

® ®  SZE R K E SZT Ő I Ü Z E N E T E K  ® ®Kéziratokat és rajzokat nem küld vissza a szerkesztőség.
A Borsszem Jankó leien számát kedden, szeptember 4-én 

zártuk le. — K—ffy. Ha elvben megadtuk, szíveskedjék a kiadóhivatalban megsürgetni. — T. F. Intézkedtünk, hogy a t. p.-t a kért címre kapja. Üdv! — K. E. Kezdetnek teljesen elegendő a jelzés is. — Fakir. Csattanós, de több, mint borsos, — triviális. — Zsuli. A vicc jó, a rajz kezdetleges. — Veréb. Egy ideig még tanulnia kell, hogy vidáman tudjon csiripelni. — R. E. Időközben valahogy áthullott a rostán. Gyakran megesik ez: a jobb veri a jót. Az újak közül az egyiket fölhasználjuk. A szignálásra vonatkozó tanácsát egyes, méltánylást érdemlő esetekben megfontoljuk. — X. Y. Már megint egy ..fajmagyar“ (Anor-Vogel) a Csocsó bácsi kocsmájában nekibúsult honmentő fiatalok vezére. Madarat a tolláról, Aport a puskaporáról. — Zöldf. Egy-kettő sikerült. Ha kedve van, folytassa. — J .  K. Ha ön az, akit gondolunk: honnét az ördögből veszi azt a rengeteg helyesírási hibát? Másik megjegyzésünk: az apróságok jó fele nem pikáns, hanem brutális. Kettőt fölhasználtunk. — Nysor. Kár volt az ügyes verselést erre az elnyüt*t ötletre pazarolni. — 
Több levélről a lövő számbanSzerkesztik: Molnár Jenő és Bér Dezső A szerkesztésért felelős: Molnár Jenő Kiadótulajdonos: Borsszem Jankó lapkiadó r.-t. Igazgató: Szekeres Rudolf

KÖZGAZDASÁGA M agyar Általános Takarék- pénztár r.-t.-nak augusztus 3l-én kronberger Lipót udv. tan elnöklete alatt megtartott rendkívüli közgyűlésén dr. Horváth Lipót alelnök-vezérigazgaíó javaslatára az alaptőkét 700 millió koronára emelték föl. A régi részvényesek szeptember 1-től 7-ig bezárólag két régi részvényre egy ui — már az idei hasznokban ' részesülő — részvényt vehetnek át 30,000 korona és január 1-től járó kamatok fejében 300 korona összesen tehát 30,300 korona lefizetése ellenében Azok a részvényesek, akik az elővételi jogot a fenti határidőben gyakorolják és a megkívánt nyilatkozatot aláírják, a fizetést a szeptember 13-iki napon is teljesíthetik. / z elővételi jog a Magyar Általános Takarék- pénztár r.-t. központi pénztáránál (V., József-tér 14) csakis délután 3—5 óráig gyakorolható.A M agyar Am erikai Bank r.-t.közli, hogy rendkívüli közgyűlése elhatározta alaptőkéjének egy milliárdra

való fölemelését. Minden régi rész- vényie öt új részvényt ajánl föl, 730 koronás árban. Elővételi jog szeptember 15-től 30-ig gyakorolható IY\, Sem- melweis-ucca 2. szám alatt. Üj igaz-
fatósági tagok: herceg Hohenlohe Egon s dr. Pivny-Póka Béla.A Budapesti Iparbank rt rendkívüli közgyűlésén elhatározta az alaptőke fö’emelését 50 millió koronáról 200 millió koronára. Minden régi rész vényre két úi részvény kapható darabonként 3000 koronáért. Gyakorlási határidő szeptember 7-ig.A W őrner J. és T ársa  Gépgyárr -t . rendkívüli közgyűlése elhatározta az alaptőkének 165 millió koronára való fölemelését. Az új részvények 2:1 arányban bocsájtatnak át elővételre 15,000 koronás árfolyammal Az elővételi iog szeptember hó 3-tó| 12-ig a társaság pénztáránál (V., Váci-út 48) hétköznapokon délután 3 -5  óráig gyakorolható.

M in t  é r te sü lü n k , az ezüst- és aranybeváltáson kívül brilliánsékszerbeváltás is eszközölhető, IV., Vármegye-utca 7. Brilliánsbeváltás 1 0 -12-ig. Pénztári órák aranyra és ezüstre 9—5-ig.
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Képrejtvény

r  b.A megfejtők között tizenkét jutalmat sorsolunk ki. Ezenkívül negyedévenként külön jutalomban részesül az. aki három hónap alatt a legtöbb rébuszt fejtette meg. Jutalmat csak lapunk 
előfizetői nyerhetnek. Jutalmaink a következők:E 10 üveg Tavaszi sör. a Polgári Ser

főzde gyártmánya (házhoz szállítva).
2* egy doboz

3- egy nagy doboz 
„Virág"-féle dessert,

4- egy nagy doboz „Óceán" 
cukrozott gyümölcs.

5 egy üveg „ Lysoform",

6. egy üveg

7. egy Sphinx-„B l-O ZO N E"-készlet (egy üveg szájvíz, egy doboz kettős francia fogpor, egy tégely fogpaszta),
8. egy darab P. Márkus Emilia arcápoló szappan.9. egy nagy 

üveg ZoZó 
kölni víz.

10. egy doboz „Uhu" kávépótlék.
11 . két pár Berson-gumisarok (férfiaknak és nőknek),12- egy nagy palack RAP1DOL folyékony fémtiszfitó szer.

Fővárosi nyerteseinket fölkérjük. hogy a nyereményutal- 
var}y \;!• Jüetve a jutalomért kiadóhivatalunkban jelentkezze
nek. Vidéki nyerteseink posta útján kapják meg a nyeremény- 
tárgyát.

A Borsszem Jankó 2901. (35.) számában közölt képrejtvén helyes megfejtése: .  iriAngolflastrom. ^  niultl}e*! számunkban megjelent talány helyes megfejti set 98-án küldték be. Nyertesek: 1. dr. Destek Jenő (Budi 
Pest, I., Mészáros-u. 38), akinek tíz üveg Polgári Serfőzdi tavaszi sört; 2. Somogyi Lujza (Budapest. II.. Kapás-u. 16 aKinek egy doboz „Ovomaltine4* tápszert; 3. Gerö Béla (Bt rY. Dembinszky-u. 33), akinek egy nagy dobc "fele dessertet; 4. Reichenfeld Sándor (Budapest, VII lhökoly-ut 21) akinek egy doboz „Óceán44 cukrozott gyi molcsot : o. dr. Fodor Sándor (Budapest. VI., Nagymező-u. 30 a inek egy üveg ,.Lysoform“ -ot; 6. Kovács Sándor (Pápa

akinek egy üveg „EGM A44-likőrt; 7. Schiller Arnoldné (Buda
pest, VII., Rottenbiller-u. 4). akinek egy Sphinx-„BI-OZONE“ - készletet; 8. Fialla-Dőry Ottó (Budapest, IV., Molnár-u. 20), akinek egy darab P. Márkus Emilia-szappant; 9. Horváth Viktor (Budapest, I., Krisztina-körút 91), akinek egy nagy üveg ZoZó kölni vizet; 10. Kaufmann Lajos (Budapest, IV., Károly-körút 16), akinek egy doboz „Uhu*4 kávépótlékot: 
11 . Bleuer Jenő (Budapest. Margitsziget, Nagyszálloda), akinek két .pár Berson-gumisarkot; 12. Weisz Irén (Budapest, VII.. Nefelejts-u. 31), akinek egy nagy palack „RAPIDÜ L44 folyékony fémtisztitó szert küld a kiadóhivatal.

Kapható 
minden jobb 

cukorka-

V I R Á G  O S Z K Á R

es csemege- 
kereskedés- 

ben.

C U K O R K A - ÉS  C S O K O L Á D É -Á R Ú G Y Á R  R.-T. 
-  B U D A P E S T ,  VII., N E F E L E J T S - U C C A  12. —

Saját gyá rtm án yú  n y a k k e n d ő -  
ú jd o n sá g o k , férfi fehérnem üek, 
k a l a p o k  stb. Ú r i  d i v a t á r u k

YAKKENDŐHáZ
IV.. Kigyó-ucca 5 (Klotild-palota) 

N yakkendők  v i s z o n t e l á r u s i t ó k n a k  is

N

RanO
tlCAREÏÏAPAPIR

ARANY
SZŐKE 
HAJ! Van ennél szebb?

1“A fel ül múl hatat- f \  a j  álan Hyvarjon-féle » f “  ™  V  Golden Hair Wash világosbarna, vörös, szőke vagy fekete hajat fokozatosan világossá, majd aranyragyo- gásúvá változtatja át. Nem festőszer. Teljesen ártalmatlan. Számtalan esetben kipróbálva. Csodás eredmény.Egy nagy üveg K 500.— Főraktár: Budapesten Török József gyógyszertár, Király-u. 12. Opera- gyógyszertár, VI., Andrássy-út 26. Kartschmaroff-drogéria, Rákóczi-út 50 és Erzsébet-körút 1 ; Róna-drogéria, VÜL, József-körút 50.
Gyermekkocsi készitö és javító üzem

Budapest, VII., Klauzál-ucca 18. szám
Készít és javít a legjutanyosabb árakon mindenfajta gyermekkocsikat

Kü lön  nagybani e lad ás a legmérsékeltebb árakon



Tiszt v ise lőn éK

— Küldesz valamit, édesem, a vagyonmentö vásárra? Nincs mit, kérlek. Már mindenemet megmentették.
Ingatlanok, gyárak, irodák, üzlet- 
helyiségek, lakások, albérleti szobák 

k a p h a t ó k :
M u C ï à f  p c  S t p i n P P  a d á s -v é te li  ir o d a  V., Zrinyi-u. 1.n U M a r  c i  J i c m e r  Telefon: 81-06. (Greshan>palota.)

LŐFIZETEK ÖNNEK 
a BORSSZEM JANKÓ-ranegyedévre 25,000 korona névértékű elhasznált magyar bélyeg beküldése ellenében. JÁSZA I B O R IS K A  b é ly e g k e re sk e d é s  

B u d a p e st, IV., K o ssu th  Lajos-ucca  6.

E
Ezüst evőkés

B u d a p est, I V  á*r., Ü g  M uttum -kórw t 1*

ff  v ér- é s  nem i hete* 
gek r é s z é r e .

fölt Salnrut-iltitl
Rendelés egész nap. 

R á k é e ii'ú t  32 , 1, e m . I, a  R ó k u s-k ér h é zza l szem ben-

M i. HUNGARIAN «
' a í * W H I S K Y > S v  G I N

% VERMOUTH ; o

EGMA
LIKÖR-KÜLÖNLEGESSEGEK GYÁRA

KÖRIS«UCCA 1 8 -2 0 .  SZ.

V Á R O S I  L E R A K A T

EISNER-DROGERIA
JÓZSEF FŐHERCEG  K A M A R A I SZÁLLÍTÓ JA. 

A N D R A S S Y -U T  37. TELEFON : 8 5 -2 4 .

A Pnt) Lloyd-tánolat nyondija, Budaiéit, V, Márti Valért»-utca 12. <N»orr<1iip»z«até MARKUS PALj


