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Újévi bábjáték

1922. — Pusztulj innét! Retten együtt nem maradhatunk.
1921. — Dönts föl, ha tudsz!1922. — Ne volnék csak ilyen bábú, majd megmutatnám!
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Ezerkilencszáz és huszonkettes évbe9 
Szeretnénk bejutni mindnyájan a révbe. 
De ott lesz a bibi, hogy e drága helyet 
Elérni csak kurzusengedéllyel lehet.
Hallgassatok a vén jövendő mondóra : 
Jogrendsürgetőknek ütni fog az óra,
S akinek jogrend kell, az óraütéstül 
A Király-uccában esetleg elszédül.
Viszonyaink szépen konszolidálódnak, 
Szolid Kohnokra vár kéje új adóknak.
A panamák körül ugyancsak rend lesz itt 
Kern beszélnek róla többé, csak cselekszik.
Export s import rendje fordul az új évvel : 
Kezdünk a külföldre számtani hévvel. 
Kaszával-kapával mi látjuk el őket 
S ők hoznak be kapa-kaszak érül őket.
Hidegben, melegben leszen részünk bőven, 
Szélben és viharban, hóban és esőben; 
Változó lesz tehát az idők járása 
És a honatyáknak az ő kijárása.

Kinek ki nem kivánt b. u. é.-t
Andrássy Gyula — Gömbös Gyulának.
Gömbös Gyula — Szilágyi Lajosnak.
Hegyeshalmy Lajos — Sándor Pálnak.
Sándor Pál — Budavári Lászlónak.
Beniczky Ödön — Kuna P. Andrásnak.
Rakovszky István — Tomcsányi P. Vilmosnak. 
Vázsonyi Vilmos — Bethlen Istvánnak. 
Sokorópátkai — Nagyatádinak.
A külföldi egyetemi hallgatók — Haller Istvánnak. 
Az elcsapott tanítók — Zilahi Kiss Jenőnek.
A „Világ*4 szerkesztősége — Ráday Gedeonnak.
A kereszténypárt többsége — a vezérének.
A kisgazdapárt egyik fele — a másik vezérének.
A kisgazdapárt másik fele — az egyik vezérének. 
Ambrus Zoltán — a Színművészeti Tanácsnak. 
Danton — Pékár Gyulának.
Rózsa S. Lajos — am . kir. Operának. >
Beregi Oszkár — a felelőtlen elemeknek.
A cigánymuzsikusok — a jazz-bandáknak.
Faludi Gábor és családja — Ben Blumenthalnak.
A volt mozisok — a „lett** mozisoknak.
A „Szózat** — az „Egyenlőségének.
Stead ezredes — az Angol-Magyar Banknak.
Az izsáki menekültek — a jogrendnek.
Az osztrák kormány — Sopron városának.
A zalaegerszegi internáltak — Leninnek.
A kurzus-konjunkturisták — a Borsszem Jankónak. 
Borsszem Jankó — a néhai cenzoroknak.

A koronánk ára fölszalad a fára9 
Öröm lesz nézni a magyar valutára.
8 mert kell a mentőknek is valami munka: 
Olcsósági hullám szakad a nyakunkba.
Aki máma nősf az lehet holnap nőtlen,
Aki ma felelős, holnap felelőtlen.
Lesz sok olyan nőtlen9 ki másodszor nősül 
S felelŐtlen9 aki fölcsap felelősül.
Antiszemitáknak megcsappan a száma, 
Néhány nagyképüről lehull majd a ráma. 
Szegény zsidóinkra új feladat hárul: 
Magukra maradnak antiszemitákul.
A shimmy helyébe jön valami új tánc9 
A cenzúra helyett jön valami új lánc.
A divat terén a bő lesz majd a módi9 
Mig a pénz terén a szűk marad valódi.
A tisztviselőknek nem lesz annyi gondjuk9 
Fényes kabátjukon kivirul a gomblyuk.
Beéri mindnyája a gyönyörű fixszel9 
8 míg nem nyeli Styx el9 cipőt vígan vikszel.
Túlprodukció lesz izgalmas vitákban9 
Külföldre igyekvő izraelitákban,
Túlprodukció lesz férjhezadó lányban 
8 általános pangás9 ja j9 a hozományban.

A szellemi élet friss kalászba lendül,
Tollat ragad mind, ki hisz magába szentül. 
Irodalmunk igy már érdemes a szóra: 
Pontosan száz iró jut egy olvasóra.
Végül — de senki itt ne érezzen sértést -  
Meg fogják oldani a szobalánykérdést.
A belügyminiszter — megsúghatom, tény ez — 
Színi- s filmiskolát már nem engedélyez.

Csíziómat ezzel ime le is zárom,
Jövendő titkokból kifogyott bazárom.
Mindent hallottatok tőlem, amit tudtam,
Lehet, hogy tévedtem, ámde nem hazudtam.

Hegyeshalmy, a fiahordó

Jajjj!
— Mondd meg nekem, kik a legnagyobb zsidófalók?
— Budaváriék.
— Dehogyis ! A lipótvárosi zsidónők. Azok falják csak igazán

a zsidó írókat. ------- • -------

Újév a fogházban
Mint értesülünk, újév napján Bethlen István föl fogja keresni 

Rakovszkyt a fogházban, hogy az neki boldog újévet kívánhasson. 
(Magyar Tévirati Hiroda)
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R o ssz  K on junk tú ra

Boldog újévi kívánság a politikusoknak
Alulírott Szegény János vagyok, akiről a főváros köz

gyűlésén az egyik városatya azt mondotta, hogy nekem liba
comb fői a fazekamban. Hát igen, erről lehet engem meg
ismerni, különben éppen olyan jól szituált vagyok, mint a 
többi magamfajta milliárdos, de erről okvetlen meg tetszik 
ismerni engem, ha az Örömvölgy-utca felé méltóztatik autó
ján száguldani, már messziről meg tetszik látni azt a nagy 
libacombot, ami egész kilátszik a kocsiútra. Hát így éldegélek 
én csak csendesen a munkából, hetenkint félrespórolok egy- 
kétszáz ezrecskét, amivel valutázgatok. Nemcsak a gyárban 
az olaj, de a fizetésemből is csurran is, cseppen is. Jut is, 
marad is, ki korán kel, aranyat lel, de nem mind arany, ami 
reggelenkint a járdán fénylik, szegény embert és szándékát 
gazdag ember nyúzza. Azt mondom én, kérem alássan, hogy 
nehéz dolog a politika, azért nem sajnálom én az uraktól, akik 
sorsomat irányítják, az újévi jókívánságokat, mert tudom, 
hogy az urak nem olyan boldogok, mint én vagyok. Hát. 
kérem, én kívánom az uraknak mindazt a sok jót, amiben 
nekem már részem van. Ezt a kis egyszobás, de mindamellett 
pazar eredeti antik bútordarabokkal berendezett lakásomat, 
melyből az értéktelen újabb dolgokat már eladtam. Az ágy 
boldogult nagyapám, III. Habakuk szerzeménye, a divány 
N. Habakuké. A gyárban nagyon jó állásom van, a zuzó-mű- 
helyben, minden nap új örömet okoz nekem ez a hely. Örü
lök, hogy a szemem világa megvan még, mert bizony a szik
rák itt nagyon könnyen kiégethetnék. Kívánom e jó állást is 
egynéhány politikus úrnak. Az öltözékem is, ugyanilyet kívá
nok nekik, egy cseppet se rosszabbat, nem irigyleném tőlük. 
Szegény politikus urak, hiszen kell már nekik egy jobb ruha, 
teljesen le vannak már rongyolódva, míg én itt naponta más 
és más foltot rakok előkelő ruhámra, hogy lássák, milyen jól

megy a munkásnak. No és ami a kosztot illeti, hát arról már 
volt szó, tíz olyan libacombot kívánok nekik, mint amilyent 
én szoktam naponta enni, azonkívül vasár- és ünnepnapokon 
azt a rosszböfföt is, ami nekem és b. családomnak jut. Majd
nem megfeledkeztem arról, hogy nyolc gyermekem van, aki
ket szintén nekik is kívánok. A négy fiút úgy neveltessék kül
ügyi követté, mint ahogy én azt teszem. Hátra maradna még 
a feleségem és annak kicsi tüdőbajocskája, amellyel minden 
évben Meránba vagy Kairóba kell őt kpldenein. Beláthatják 
a kedves politikus urak, hogy ha már nagyszerű életemből 
minden kellemeset nekik is kívántam, ezt a kis bajt, ugyebár, 
nem tarthatom vissza magamnak, annál kevésbbé, mert ma
gamnak is van egy kicsike már, de hát nem nagyon kellemet
len, mert egy évben nyolc hónapig alkalmam van szanatórium
ban lustálkodni, amit hasonló módon kívánok nekik is. Egyéb
ként kiváló tisztelettel maradtam szegény Szegény János.

--------------c ----------- C _ y

Jókaiból
„Dehogyis a Megváltóért haragszanak a keresztények a 

zsiáókra, — hanem inkább a váltóért."
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Szilveszter
Elváltunk s egyedül baktattam én tovább.
Borzongó téli éj volt, örvénylő, mély ködéből 
Mint sárga, reszkető, kerek suhancpofák, #
Sápadt lámpák derengtek, kínlódó, gyatra ténnyel.
És bennem fölszakadt: istenem, hát miért köll 
Kiverten, mint az eb, kószálnom épp ez’ éjjel 
A lucskos, néma uccán, magamban, fázón s félön?

Görnyedten, babonásan hallgattam, hogy utánam 
Halkan húzódik klap, klap, fáradt lépteim árnya.
A lámpák beteg fénye cirógatta a hátam.
Éreztem és némán csak mentem a sötétbe*
S gondolkoztam: miért? — küzdés, törődés, lárma? 
Minden hiába múlt nap tenger keserűsége?...
Egy volna jó! Pihenni... feküdni síri ágyba*.

Oh, sírni, sírni keli, megszabadulni végre,
Az égő könnyözöntől, mely meggyűlt szívem alján. 
Minden panaszomat belésírni az éjbe.
Fejem lehajtani egy lányos, drága vállra, ^
Hajába, amely fénylik illatosán és barnán, v V»
Mint rég elmúlt időknek szép, szertefoszlott álma.
Amely már vissza nem jő, hiába is akarnám.

Ha lenne kisfiacskám vagy gyönge kisleányom!...
Egy cé!... Akármi halvány, de éltető remény.
KI csöppnyi ajakéval, ha gondjaim lehányöm 
S megtérek este hozzá a munkától leverten, —
Hitet és önbizalmat csókoljon majd belém! '
Ki engemet szeret s akit szabad szeretnem: ,
Egy kisgyerek, parányi, szőke és — az enyém. •
De várni, várni, várni?... Hogy nagysoká’, mikor tán 
örülni sem tudok már s köszvényes nyűg az élet; 
Sebektől elborítva, átkoplalt pálya ormán 
Elérem mind, miért a vágyak most. most gyötörnek: 
Mindazt, mi álmaimban ma még rajongva éget.
Mi fáj és egyre fáj még, bár lassú méreg öl meg 
S mit soha méltóbban már nem áhitok, míg élek.

KI mondja meg nekem, hogy mért vetett ki engem 
Az ismeretlen végzet e végtelen viharba,
Kormánytalan hajócskát hogy roskadozva lengjen 
Az ínséges vizekben?... És hogyha így teremtett.
Mért nem fénylett rám szánón rejtelmes istenarca?
Miért, hogy meg nem látja, hogy kis szolgája szenved? 
S miért, hogy nem tanított zengő, szilaj szavakra?

Tudom: sok millió van, kinek mind ez a sorsa.
Ki torz kis életén át vergődik rút igában.
De soha senki jobban nem vágyott csillagokba 
És ragyogóbb se volt még rongyosabb koldus álma.
Ki,'— jaj, csúf végzetem — hogy minden szépséget láttam. 
Éhes, kerek szemekkel egykor búsan megállva 
A tündöklő világnak faragott kapujában.

...És meglehet, hogy egyszer rámvillan a szerencse... 
Dehát minek tovább: gyötrődve, sírva menni?
A völgy olyan sötét... és minden csúcs oly messze. 
Gonosz lázak bujkálnak a lucskos éjszakában.
Kihez beszélsz itt, árva? Jobb lesz már hazamenni 
$ a szűk. sötét szobában kihúzni rossz vaságyam.
Mit lágy kézzel puhára nem vetett soha senki.

P . Gács Demeter

4

Vidáman,frissen lép 55-ikesztendejébe a Borsszem , Jankó. Csak az idő múlt el fölötte, ő maga fiatal 
maradt; csak az emberek és a viszonyok változtak 
meg körülötte, ö maga változatlan maradt. Több 

mint félszázad tiízpr óbája jegyezte el a halhatatlan
sággal, a kis Borsszem Jankó a magyar műveltség 
kincsesházába örök lakóként költözködött be és 
onnét kilakoltatni nem lehet többé. Amit ez a csöpp 
jókedvű legény, 55 éven át fürge kezekkel össze
hordott: a mágyarszellem és szellemesség, a humor , és a szatíra  ̂ a tréfa és az páratlan gyűjteménye. 
55-ik évében is az lesz a Borsszem aki volt:
harcos, szókimondó, izig-vérszabadelvű, , 
s főképp mulattató, szomorúságot oszlató, torzító, 

de mindig jószándékú tükre a közéletnek. A Borsszem 
Jankó mai fegyverhordozói meghajtják zászlójukat 
a régi gárda előtt és vígan mennek tovább a maguk
csinálta új ösvényeken. Mosolygó arccal előre! Ha 
valaha, úgy most van legnagyobb szükségük gbnd- 
üzöre az elcsüggedi magyaroknak.

A Borsszem Jankó szerkesztősége

HA NGVCRSENY. A Kan  Av
A tihanyi visszhangnál

Felelőtlen elemek. — Hogyan egyeztessük össze „a mi el
veinket Kállay Tiborral?

A visszhang. — ... ti borral!
í 'lh ■ " jSb'*?
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Holtbiztos jóslatok
M i lesz az új évben ?

A telefon még rosszabb és drágább 
lesz.

A dohány még rosszabb és drágább
lesz. # , .

A villamos még rosszabb es drá
gább lesz.

A miniszterelnök még miniszter- 
elnök lesz.

Az igazságügyminiszter még igaz
ságügyminiszter lesz.

Az öreg naiva még fiatalabb lesz.
A jogrend még fiatalabb lesz.
A korona még mindig lent lesz.

Mi nem lesz az új évben ?
A válaszokat helyszűke miatt nem 

közölhetjük.

Hogy üdvözölte újévkor 
Andrássy Gyula —  Bethlen Istvánt

A névjegy elülső oldalán :

G R Ó F  A N D R Á S S Y  G Y U L A

/?. u. é. k. Fordíts !

A névjegy hátulió oldalán:

S á n d o r  Pá l b o ld o g  ú jévet K íván

Jancsi tudja. » .
— Papa, én tudom, hogy a minisz

terelnök bácsi miért békült ki a szo- 
ciálista bácsikkal.

— Miért, Jancsikám?
— Mert azok nem akartak kibé

külni vele. Hegyeshalmy, — Ördög vigye el, hogy befeketiteít ez a szenes legény!

Az új év programbeszéde
Kedves Borsszem Jankó ! Nagyon megtisztelő rám nézve ama 

kérése, hogy b. lapja hasábjain nyilatkozzam programomról. 
Nem akarok konkurrálni a hivatásos jövendőmondókkal és így 
nem bocsátkozom jóslásokba, csupán arról akarok pár szót 
mondani, hogy miképpen fogom én föl hivatásomat és mit szán
dékozom elvégezni a rendelkezésemre álló tizenkét hónap alatt.

Januárom arra való, hogy az emberek kiheverjék a karácso
nyi és újévi ajándékok okozta sebeket és örömmel gondoljanak 
arra, hogy milyen messze van a legközelebbi karácsony.

Februárban megijesztem a honatyákat, hogy föloszlatják a 
Házat Ök meg is ijednek, mert szidják, hogy akkor az utódom
ban — 1923-ban — nem fognak találkozni.

Márciusban a Petöfi-szobornál szeretnék egy-két preventív 
intézkedést a destruktív sajtó elfojtására.

Áprilisban már lényegesen enyhülni fognak Pesten a fűtési 
mizériák.

Májusban a Sipőcz-féle gyorssegélyakció kiutalja a szegény 
embereknek a szvettereket.

Júniusban a Bethlen-kormány lemond és átadja helyét gróf 
Bethlen István kormányának.

Júliusban gróf Bethlen István lemond. Utódjául Bethlen István 
grófot bízzák meg a kabinetalakítással.

Angusztusban a termelő munka megszűnik. A parlament ki
kapja a nyári vakációt.

Szeptemberben megkezdődnek a bankcsalások az őszi mee- 
tingre.

Októberben folytatódnak.
Novemberben a községi kereszténypárt nagy ünneppel üli 

meg Csilléry András örökös képviselőjelölt 25.-ik bukását.
Decemberben új karácsonyi és újévi ajándékot kell vásárolni, 

de a maihoz képest hatszoros áron.
És mindezeket nekem végig kell szenvednem és tizenkét hó

napig keil hogy lássam, mint szeretnének már az emberek túltenni 
rajtam. Legalább szökőév lennék, hogy megszökhetnék a kilátás
talan helyzet elől. De különben szökőévnek se jó lenni. Tovább 
tart egy nappal. Tisztelettel az 1922-es számú Esztendő

Kedves Borsszem Jankó!
Az antiszemitizmus problémája Magyarországon 

annyira komoly, hogy legnagyobb sajnálatomra 
nálam tréfa tárgyát e kérdés nem képezheti, külön
ben is helytelennek tartom, ha bárki is a magyar nép 
fajvédelmi mozgalmát rosszul antiszemitizmusnak 
nevezi.

Amidőn biztosítom Önöket, hogy szellemes lapju
kat mindig nagy élvezettel olvasom, maradtam ki
váló tisztelettel v- .

Gömbös Gyula VT"'1 1
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VEZÉRCIKK

Le a gesztikulálással!
Nem nézhetjük már tovább szótlanul, hogy a magyar szín

művészet hogyan válik teljesen a szemitafaj leigázottjává. 
Már túlsókat beszélnek a tisztelt színművész urak a kezükkel 
s faji orgánumukra sem igen tesznek szordinót. Ezek az orgá
numok Jassankint hasonló Tomboló destruktív munkát fejte
nek ki, mint a zsidó sajtó orgánumai. Le a gesztusokkal tehát 
és le a gusztusokkal, amelyek egy Törzsöt vagy egy Gellértet 
emelnek föl a piedesztálra. Lapunk Bakó akar Jennl azok ré
szére, akik még mindig nem látták be, hogy a zsidónak nem 
a forró deszka, hanem a forró olaj keli!

-------O-------

Ünnepi hír
A Szinpadi Szerzők Egyesülete úgy is mint hitközség, el

határozta, hogy a zsidó szerzők darabjainak előadása alkal
mával a nézőtereken a közönség tíz személyre való kiegészi- 
lése céljából „Minié44 névvel pótimaházi egyesületet alakit.

— • —

s z ín h á z i h ír e k

Kritika Molnár Ferenc „Szinház“ -áról
Nézzük e darabokat először is faji szempontból. Molnár 

Lerencnek valami Sekszpír nevű fajrokona, aki még csak 
nem is magyar, irt egy darabot, amelyhez reklám kedvéért 
a szerzővel előszót Íratott. Ebben az előszóban két faji alany 
szerepel: az egyik a zsidók Törzséből való, a másikat Gellért- 
nek hívják (ez is zsidó szemtelenség, hogy ezt a nevet vette 
:Ő1, mikor még csak szeges hordóban sem gurították le a 
Gellérthegyről). Ez a két zsidó a darabban rémes machlojkát 
csap, össze-vissza hadonászik, egyik a másik feleségét el
csábítja, ami a zsidóknál nagyon gyakori. A zsidó tanár előbb 
!e akarja lőni a zsidó színészt, de aztán meggondolja a dolgot 
és nem iövi le, legnagyobb sajnálatunkra nem teszi ezt. És 
vájjon miért nem teszi meg ezt a minden intranzigens lelkü
letű embernek kellemes dolgot? Mert a zsidók összetartanak 
világuralmi céljuk elérésében és összefognak a másfajuak el
nyomására.

A második darab a ..Marsolem‘\ amely szintén hasonló 
módon mételyezi meg az erkölcsöt. A zsidó színész elcsábítja 
a báró feleségét. Igaz magyar bárói báróssy Báró feleségére 
veti a szemét ez a szemtelen zsidó. De meg is kapja érte a 
magáét: az igaz magyar lelövi a zsidót az intranzigens magyar 
Közönség nagy tetszésnyilvánítása közepette. De nézd csak, 
a szemtelen zsidó nem hal bele, hanem tovább él. Minek tu

lajdonítható ez? A színház vezetőségének, amely szintén több
szörösen zsidó.

A harmadik darab az Ibolya. Szintén zsidó körítésben. De 
az ibolyának, sajnos, a sok zsidó miatt nincs már ibolya
szaga, egészen más szaga van. A zsidó szemtelenség és az 
ibolya szerénysége sehogysem férnek meg egymás mellett. 
Mert a zsidó olyan szemtelen, hogy mindenhova befurakodik 
és még a tehetséget is szimulálja, csakhogy világuralmi célját 
elérje és a másfajuakat csirájukban fojtsa meg.

Mint értesülünk, a Nemzeti Színház antipatikus szíriai 
szerelmes hőse, Cyriano de tErgerbergerac nagy orrából egy 
darabot orr-orthopaed-intézetben készül levágatni, hogy az 
intranzigenseket faji mivolta felől megtévessze. E helyen hív
juk föl a Szfnművésezti Tanácsot, hogy vegye elejét a dolog
nak, jobban mondva az orrnak, nehogy a színész levá
gassa azt.

Dózsa György, a zsidók ágense. Színházi rendőrségünk a 
napokban kiderítette, hogy Dózsa György, az orthodox forra
dalmi alapon álló kommunista, eredetileg nem is kisgazda, 
hanem zsidó. Tudniillik mikor a tüzes koronát a fejére tették, 
önmagáról megfeledkezve fölorditott: „Aj vé, a korona megint 
lejjebb megy!"

Névváltoztatás, ben Blumenthal közli velünk, hogy a Víg
színházban színre kerülő Zaza címét faji jellegére való tekin
tettel belügyminiszteri engedéllyel „Mezuzá‘*-ra változtatta.

Ez már aztán több a soknál! Törzs Jenő kijelentette, hogy 
a Sasfiókot csak abban az esetben hajlandó eljátszani, ha cí
mét az igazgatóság „Adlers filiale“ -ra változtatja meg.

Zsidók a színházban föltett kalappal kötelesek ülni. Tekin
tettel arra, hogy a zsidók és rokonelemek sokat hangoztatják, 
hogy „le a kalappal a zsidó színészek előtt!44, a kultuszminisz
ter elrendelte, hogy ezek az elemek a ruhatári díj lefizetésé
nek kötelezettsége mellett föltett kalappal kötelesek a néző
téren ülni. __ ____

F I L M

Sok a zsidónő a lepedőn
Csak úgy hemzsegnek és nincs az a vállalat, amely kiirtsa 

őket. Teljesen tönkreteszik kövérségükkel és súlyukkal a 
magyar vásznat. Hangosan és ízléstelenül ordítoznak, hogy 
az ember nem tudja végignézni őket S ez azért van, mert 
íilmgyáraink is a mógendóvid jegye alatt születtek meg: ren
dezőik rendezetlenek, operatőrjeik a kést szájukba veszik és 
úgy operálnak. Illenék már végre egy nagy tisztogatás kere
tében kimosni azt a lepedőt.
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—"No most jáccátok eTazt a hirös simmi-nótát.
— Melik az, gazduram?
— Az, hogy „simmi, babám, simmi".

A valódi fogak
— Hová megy, Sári néne?
— Nincs pénzem, hát kihuzatom két fogamat
— No és evvel segit a baján?
— No hallja, ha hamis fogért olyan sokat adnak, mint 

ahogy* az újságok hirdetik, akkor a valódiért csak többet 
kapok! --------o--------

Egy Pár sor ieghűbb olvasómhoz
Kedves Cenzor úr! Te, ki már nem vagy x, csak ex, bár 

most már nem kötelességed, kérlek, olvasd el még e pár sort 
és ne mondd, hogy hálátlan vagyok irántad. Olyan meleg és 
mély hála buzog szívemben, amilyet csak iró érezhet olva
sója iránt, aki minden betűjét elolvasta. Mert te, ismeretlen 
harátom, te voltál az egyetlen, akinek el kellett olvasnia min
den soromat s aki legrejtettebb gondolataimba is beleláttál. 
Olyan meghatottság lepi meg szívemet, mikor e sorokat Írom, 
szeretnék a nyakadba borulni és megkérdezni: Mondd, öre
gem, mivel kárpótoljalak e nagy önfeláldozásért? Te ott vol
tál mellettem mindig s ha elvetettem a sulykot, udvariasan 
visszadobtad nekem. Nézd, öregem, én csak irok, irok itt. 
mint valami bolond mániákus s nem is tudom, hogy elolvas
nak-e az emberek, mert, kérlek alássan, azoknak más dol
gaik vannak, minthogy hétről-hétre ellenőrizzék, hogy’ én 
rosszat vagy jót találtam-e ki? Azok átlapoznak engem, vagy 
futólag meglcgyintenek hűvös kezükkel s unottan húzzák el 
a szájukat de te hivatalos szerv voltál, amelyet a miniszter
elnök űr állított föl, hogy legyen nekem legalább egy biztos

olvasóm, aki soha meg nem un engem. De jó ember is az a 
miniszterelnök úr, csak azt nem értem, egyszerre mért hide- 
gedett el tőlem? Vagy te Írtál volna neki, hogy nem birod 
már tovább olvasni a dolgaimat? Nem, nem hiszem, mert te 
mindig barátom voltál, hisz azért soha nem adtál vissza kéz
iratot nekem, mert rossz volt.

Engedd meg, hogy hálám jeléül most — hogy elbocsátot
tak állásodból és földönfutó lettél — fölajáljak neked egy 
biztos állást, ahol holtod napjáig megmaradhatsz. Légy magán- 
cenzorommá. Csak az lesz a tiszted, hogy hétröl-hétre elolva- J 
sod a kézirataimat s megmondod magánvéleményed, hogy 
melyikért fognak lecsukni? Fizetésed nem lesz sok, de mégis 
lesz annyi, hogyha nyolcszor egymásután meghalmozod a | 
bakkarán, akkor ezrekre fog rúgni. No szervusz! Ölel a te 
destruktív sajtótaitékozdsi médiumod. Carrímy

Azoknak, akik szerelik, ha vacsorájuk alatt az Erger- 
bergert huizák a fülükbe, valószínű, hogy zsidó üzlettár
suk kereste meg a nóta árát.

*

Ha egy zsidó olyan, mint egy okos keresztény, akkor 
azt mondják: szemtelen . . .

Drózdy Gvőzö * y f
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Tőzsdehét a színházban
Hossz és besszgés a Szent Péter esernyője

I. Hossz és bessz
(L'amant de coeurbe-coeurbe)

(Francia tőzsdejáték, három fölvonásra prolongálva. Magyar 
valutára némi diszázsióval átszámította Góth Sándor)

ELSŐ FÖLVONAS
Charlotte (telefonál): Nem, anyám, ez nem titkos tőzsdei 

teieíon ... Nem ... Igen, persze, hogy kettőt tartok. Ma már 
minden no kettőt tart, akiben csak némi közgazdasági érzék 
van... Igen, mamám, egy hosszistát és egy kontreminőrt... 
Tudod, ezt úgy hívják, hogy realizáljuk magunkat... Hogy 
mondod? Hogy két kontreminőrt inkább, mert bessz jön? Isten 
őrizz, mamám, én nem hazardírozhatok. Legföljebb arról lehet 

jiszú. hogy a bessz alatt két kontreminőrt tartok, de a hosszista 
is marad ... Igen, hogy élénkebb legyen az üzletmenet...

Lucien (belép): Ki beszél? Megint az anyád? Az anyád ...
Charlotte. — Igen. anyám, kotródj el a telefontól, mert le

li szem a kagylót. (Lefesti,) Ah, Lucien, ismét a nyakamon 
vagy, te szerencsétlen hosszista, te ...

Lucien. — De most egy ilyen tippem van, mucuskám. Egye- 
t sült Poloskairtót vettem. Abban nagy hossz lesz, mert rövi
desen elszaporodnak az összes poloskák. Tudod, nagy a sze
relem 2 poloskák között. Az összes női poloskák családi örö
mök előtt állanak ...

Charlotte. — Kérlek, a közönségnek mondd el a pikáns vic
ceidet, mert engem csak a tőzsde érdekeL De menj, hadd 
jöjjön be a harmadik szereplő is. Magam nyitok ajtót hogy 
megmutassam, hogy egy modern darabban nem szükséges 
szobalány. (Lucien ki. Jacques be.)

Jacques. — Tudod, most Egyesült Poloskairtóban kontre- 
n.inálok. Te, ebben olyan bessz lesz! (Súgva.) A jóvátételi 
bizottság hat millió poloskát követel. Ezt rövidesen át kell 
adni, tehát szó sincs Poloskairtóról Ilyen irtó szerencséjük 
va i ezeknek a poloskáknak. Ugye szeretni fogsz?

Charlotte (szellemesen): Minden a Szabadság-téren dől eL 
Az asszony is a tőzsdével ingadozik.

MÁSODIK FÖLVONÁS
Lucien. Óriási! Szenzáció! Ma szilárd volt az Egyesült 

Poloskairtó! Még pár pont és kidobom a Jacquest. A te pénzes- 
iacqncs-odat. Halló, központ! Kérem a tőzsdét. Halló, igen 
kérem, itt egy tag beszél. Hogy áll az Egyesült Poloskairtó? 
Hogy? Köszönöm ... (Lerogy.)

Charlotte. — Mi bajod?
Lucien. — Nyertem. Kidobni a Jacques-ot! Kidobni.
Charlotte. — Megőrültél? Hátha ismét bessz következik? 

Csak nem hagyom magam födözet nélkül. Csak jöjjön be a 
Jacques!

Jacques (bejönt: Leégtem. A jóvátételi bizottság nem vette 
át a poloskákat. Elmegyek és többet nem látsz.

Charlotte. — Bolond vagy? Nem akarsz többé visszajönni? 
Csak nem képzeled, hogy ketten játszuk végig a harmadik 
fölvonást, mikor háromnak is elég nagy munka.

HARMADIK FÖL VONÁS
Jacques. — Tulajdonképpen most megismételjük az előbbi 

fölvonást, csakhogy most te vagy én és én vagyok te, ki a 
szamár, én vagy te?

Lucien. — Mindenesetre te. Miért spekuláltál besszre Po

loskairtóban, amikor az fölmegy. Miért nem kontremináltá! in
kább Függönyt az biztos, hogy lemegy.

(Tényleg lemegy)

II. Szent Péter esernyője
(Banktörténet három fölvonásban. Mikszáth után szabadon 
leszámítolta Rajna Zsigmond a Kereskedelmi banktól. Zenéjét 

átutalta Gráber Lajos)

ELSŐ FÖLVONAS
Yeronka (énekel):

Ne másszon föl ön a hegyre,
Nincs szüksége siklójegyre.
Ha beül a Várszínházba,
A siklón is ingyen megy le.

Gyuri. — Honnan tudod ezt a szép nótát hugám?
Veronka. — Még nem tudom, csak próbálom, mert a glogo- 

vai tüzkárosultak javára fogok énekelni.
Gyuri. — Azt mán jól teszed, mert aszondja, hogy 

Bankárgyerek vagyok,
Szeretőt tarthatok.

Veronka. — Ne mondja már no.
Gyuri — De biz igen a. Mert az egész csupán paritás 

dolga. Megtaláljuk a kincset, az aranyfödözetet, akkor aztán 
megjavul a valuta.

A drótostót — És ha ismét esni fog?
Gyuri. — Na hallod, arra való a Szent Péter esernyője.

MÁSODIK FÖLVONAS
Xénia (énekel):

Oroszországból jöttem én,
Átutaltattam rubelt két vagonnal 
Azt hittem, hogy birok 
Egy nagy vagyonnal 
S beváltották három szokolért 

Gyuri. — így van ez, fenség. Biztosan valami kis bank
hoz ment vele. Mért nem ment a mi bankunkhoz? Ott van a 
Lipótvárosban.

Xenia. — Nem értek én az ilyen dolgokhoz. Hát hogy van, 
Marci?

Marci. — Köszönöm, jó l
Xénia. — Milyen volt a clear ing-forgalom?
Marci. — Na, csák lassan.
Xenia. — Hát a lombardkölcsön hogy eresztett?
Marci. — ö t és fél percent, lankás helyen hat percent. 
Xenia. — Az nem rossz.
Marci. — Nem, de biz a csekket megcsípte a dér. Sebaj, 

elkönyveltük a rossz idő folyószámlája terhére. (Duett): 
Folyószámla folyik csendesen,
Vigyázz a strazzára kedvesem.
Rovancsold át minden egyes tételed,
Szüret után csinálj mérleget.

HARMADIK FÖLVONAS 
(Szin a siklóállomás. Voltak, a közönség.)

Egy cégjegyző. — Csak azt szeretném tudni, hogy mi lett 
a millióval?

A valutaosztály főnöke. — Ugyan ne törődj vele. Hisz csak
osztrák koronáról van szó.

Egy hang a tömegből. — Meg kellett volna mégis nézni 
a darab végét, akkor legalább nincs ilyen tolongás a siklónál.

(A  sikló legördül) (Stella)
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Dr. Lateiner bo ldog  újéve

A Fehérkönyv
— Hallottál már olyan könyvről amelynek csak egy 

oldala van?
— Hogy lehet az?
— Hát a Fehérkönyv. Arról mondják a legitimisták, hogy’ 

egyoldalii.

Kedves Borsszem Jankó!
Az Erzsébetvárosban egy kereskedő családjához betörők 

rontottak be és revolvert szegeztek az asszonynak.
— Pénzt vagy életet! — kiáltotta az egyik.
Az asszony ijedtében pénz helyett egy egészséges fiú

gyermeknek adott életet.
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Az igazi, komoly vicc hallatlan pénzáldozatokkal és ember- 
fölötti erőfeszítéssel születik meg. A pénzáldozatot a kiadó, az 
erőfeszítést a humorista szolgáltatja. Kétféle humoristát, 
jobban mondva, viccipari munkást különböztetünk meg: 
1. nehéz viccipari munkást és 2. könnyű viccipari munkást 
Kz osztályozás magából a vicc lényegéből fakad* Vannak 
olyan viccek, amelyek könnyűségüknél fogva a levegőben 
lógnak, amíg egy könnyű viccipari munkás el nem fogja őket, 
mint a legyet Másképp állunk azonban az úgynevezett nehéz 
viccekkel, amelyek csak úgy születhetnek meg, ha egy-egy 
nehéz viccipari munkás (nehéz bócher) vállalja az anyaságot 
s a vele együttjáró vajúdásokat. Ezt azonban illető csak súlyos 
ezresekért vállalja el, azonkívül még a hídpénzt is legtöbbször 
megfizetteti a kiadóval. És ez még nem minden, mert a hu
morista azt is megköveteli, hogy őt a kiadó jó kedvre derítse, 
nyolc gyermekéi* fölnevelje, feleségének bundát vegyen. Mind
ezek után még nem is biztos, hogy a megszületendő vicc
gyermek életképes lesz.. A szülés úgy történik, hogy humorista 
úr leül a kávéházban, belekap mindkét kezével fajától örökölt

göndör hajába, vagyis más szóval belekönyököl a cérnába. 
Éz a belekönyökölés csak pár percig tart, miután humorista 
úr megállapítja, hogy a témából nem lehet semmit kihozni. 
Humorista úr rohan és telefonál a szerkesztőnek, aki szalad 
a kávéházba és kis ciroksöprűvel csiklandozza meg a humo
rista úr talpát. Û jó kedvre derül és így szól:

— No, meglátom, apukám, mit tehetek magáért.
Pár nap múlva humorista úr megint ül a kávéházban. 

Arca komolyra torzul, azt hinné az ember, operálják a vak
belét De mi tudjuk, hogy humorista úr szül és vajúdik. Fél 
óra múlva már a szerkesztő lakásán papirpólyába csavarva 
nyújtja át a szüleményt A szerkesztő odanéz s egy pillanat 
alatt észreveszi, hogy a gyönge, vézna ötlet halvaszületctt.

— Szegény, — mondja szomorúan humorista úr — időnek

ahol a főváros díszsírhelyet bocsát rendelkezésére. A temet
kezési költségek így is ezreket emésztenek föl a kiadó pénzé
ből. Másképp történik azonban, ha az ötlet izmos és életképes. 
A virgonc erőtől rugdalódzik és azonnal enni kér. Ólmot 
szopik és sok apró ólombetűt szed magába a kicsike. Azon
kívül rengeteg papirpólyát emészt föl.

Pár nap múlva aztán az utcára kerül a kicsike s az em
berek nevetve beszélnek róla:

— Na, mit szólsz hozzá?
— Nem lenne rossz, — mondja egy öreg úr — de már 

nagyon öreg. A bölcsőmnél mesélte a dajkám.
----- •-----

rt  * _

Dr. Löw Immánuel

Drávapari
A Drávaparton, hol a füzek zengenek, 
Ott láttam én meg a felleges szép eget.

Ott küldtem égnek a legelső sóhajom.
Ott ladikáztam ringó karcsú csónakon.

Ottan dadogtam a legelső énekemf 
Ottan merengtem bíbor alkony-fényeken.

s b tJ w -V L , a Cm / zA jt
Ott tudtam én meg, milyen édes a kenyér 
S a könny, amely a szívből jó s a szívbe ér ...

előtte kimúlt, pedig egy főúr állott bölcsőjénél és egy öreg 
néniké segédkezett -.. A halvaszületett ötletet a szerkesztő 
előbb kiteríti az asztalra, azután testhezálló papirkosárkába 
fekteti. Másnap két fekete bólogató ló viszi a Cséry-temetőbe,

S ha százezerszer elvették is tőlem azt: 
Ott lent magyar marad az úr és a paraszt.

Mert tintafolttal eltörülni mit sem ér. 
Az igazságot, melynek bölcsőié a vér!

Porába bármit irt belé a gőg s a kard:
Enyém marad a fűzzel ékes Drávapart!

______e-------- Somtyó Zoltán

fáiért is haragszik az antiszemitizmus a zsidóra? 
Hisz nem tudna nélküle élni!

Kőthfr Tamas
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M o d e rn  b a lla d a

— Képzeld a szituációt. At autó szilánkokban, szegény barátunk szétloccsant fővel és mellette a soffőr, akinek csudálatos
képpen nem történt baja. Erre rohanok a lakáshivatalba és igényt jelentek szegény barátunk lakására. Ott azonban azt mondják, 
hogy elkéstem.

— Lehetetlen. Hiszen a szerencsétlenség színhelyéről rohantál oda!
—- Igen, de azt mondták, hogy a soffőr már három nappal előbb bejelentette az igényét.

Képtelen természetrajz
A zsidó

(Benne van a kis Kmoskóban)

A zsidó, miként azt egy Darwin nevű angol-zsidó kimutatta, 
a majomtól származik. Ezért van az, hogy a zsidó utánozza 
a keresztényt s ezáltal a gyanútlan embert faiát és erkölcsét 
illetőleg gyakran megtéveszti.

A zsidó termete hosszúkás és kerek, magassága egy méter 
ötven centi és egy méter kilencven centi közt váltakozik, már 
aszerint, amint a kis Kohnról, vagy a dromedár Jakabról van 
szó. Szélessége néha ennél is több. A zsidó válla csapott, 
fülei elágazók, lábai karikásak, amelyiké nem, az csal. Mivel 
pedig a zsidónak kedvenc faji szokása a csalás, manapság 
már több egyenes iábú és szabályos fülű zsidót látunk, mint 
görbelábut. Törvényhozási intézkedésre van e tekintetben is 
szükség.

A zsidó a föld minden táján található, részint szabadon, 
tehát vad állapotban az utcán és a kávéházakban, részint az 
ember által megszelídítve internáló táborokban. Hazánkban 
fordul elő legsűrűbben, nyilván azért, mert az itteni éghajlati 
viszonyok a legkedvezőbbek fejlődésére. A botbüntetésről 
szóló nemzeti törvényünk éppen az éghajlati viszonyok meg
változtatását célozza, amennyiben a természetes csapadék pót
lására még mesterséges csapadékról is gondoskodik a zsidók 
számára.

A zsidó libahússal, sólettel és retekkel táplálkozik, tehát 
húst is, növényi eledelt is fogyaszt azaz vegyestáplálkozású. 
Kártékony volta már ebben is megnyilvánul, mert táplálkozása 
által elvonja az ember elöl a libát, a babot és a retket Tisz
tességes zsidó csakis füvet és kvarcot eszik.

A zsidó kedvenc szokása a kereskedés. De kereskedésen 
felül majomtermészete folytán az ember valamennyi tényke
dését elleste és utánozza. Így tudománnyal is foglalkozik 
(Ehrlich, Einstein, Pikler. Goidziher), költ (Heine), ir (Zang- 
will), zenét szerez (Bizet, Goldmark), föltalál (Nobel), utazik 
(Stein) stb. stb. De ezek csak a föiületes szemlélőt téveszthetik 
meg, aki azonban az igazat a hamistól meg tudja különböz
tetni, az látja a nagy különbséget a fölsoroltak és például: 
Csarada. Timon, Kajuch, Kmetty, Vozáry. Bellaaghné és 
Kmoskó között.

A zsidó, ha a majomtól származik is, azért tulajdonképpen 
báránybőrbe bujt farkas, sőt ereiben tigris- és hiénavér is 
csörgedez, ami, tekintve e fai erkölcstelenségét, éppen nem 
csodálatos.

A zsidónak erényei nincsenek, mert ha gyógyít, ezt a hono
ráriumért teszi, ha tanit, ez a fizetésért van, ha ingyen gyó
gyít, akkor látszatot akar kelteni, ha elment a háborúba, ezt 
azért tette, mert muszáj volt neki, különben bezárták volna, 
ha elesett, ezt biztosan nem szándékosan tette, hanem elszámi- 
totta magát. Csakis bűnei vannak a zsidónak. A zsidó idézte 
elő a világháborút, ő okozta annak az egyik fél által való 
elvesztését és a másik fél által való megnyerését, különben 
egészen biztos, hogy a háború remis-vei végződött volna, 
azaz egyenlő hadállásban abbahagyták volna s a díjon osz
tozkodtak volna. A zsidó csinálta a forradalmakat és a bolse- 
vizmust ő vezette félre és mételyezte meg az orosz nemzeti 
keresztény Lenint, a zsidó csinálta a drágaságot, a nagy hide
get, a szénhiányt, a nyári negyvenfokos meleget, az éhínséget 
és a spanyol-járványt^ Szerintem helyesen nem spanyol-, ha
nem zsidó-járvány ennek a neve. Az a zsidó pedig, aki 
spanyol-járványban meghalt, csupán a keresztény spanvol- 
halottakat utánozta, nem tudván ellenállni letagadhatatlan 
maiomtermészetének. ( iü)
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R e 3 Ö ő  h u m o r i s t á k  r é s s é r e
Ezt a cikket tanulságos történetnek szántam kezdő humo

risták részére. Olvassák és okuljanak ! Hadd lássák, miként 
lesz a szegény, mitsem seitő emberből humorista, hogyan 
kell embertársainkat megtréfálni, hogy kell krokit Írn i... stb.

A dolog úgy kezdődött, hogy több esztendővel ezelőtt 
egyszer betévedtem a Balaton-kávéházba. Ott ült egy vicc
lap szerkesztője, munkatársaitól körülvéve, mint egy indián- 
törzsfónök és tomahawkjával vadul faragta a vicceket. Mint
hogy másutt nem volt hely, közéjük ültem, összeismerked
tünk és én elmondtam, hogy nemrégiben öngyilkosságot kö
vettem el, ugyanis kinyitottam a gázcsapot, de mielőtt meg
fulladtam volna, megmentettek. Az első segélynyujtók közt 
ott volt a gázgyár embere, aki föleszmélésem után azonnal 
elém nyújtotta a számlát, mely, a kiömlött gáz mennyiségét 
tekintve, horribilis volt.

Miközben az elkeseredéstől eltorzult arccal adtam elő ezt 
az esetet, a vicclap szerkesztője kitűnőt nevetett és azt 
mondta, hogy ez pompás krokitéma. írjam meg azonnal.

Elkeseredésemben mi telhetett tőlem, megírtam a krokit, 
amely ellenségeim állításai szerint kitünően sikerült, bará
taim szerint viszont csapnivalóan rossz vo lt Mindazáltal. 
miután némi pénzt is kaptam érte, többször kerültem abba a 
szerencsétlen helyzetbe, hogy humoreszket Írjak. így aztán 
lassan kinőttem magam, az emberek elkezdtek mint hírneves 
humoristát emlegetni, akinek a kisujjában is humor van. Mind- 
gvakrabban megtörtént, hogy mikor találkoztam valamelyik 
ismerősömmel, az így szólt hozzám:

— Mondjon, kérem, egy viccet
Mire én fáradtan, bágyadtan és elkeseredve feleltem:
— Nekem golyó van a hasamban és maga azt akarja, hogy 

vicceket mondjak. Tudja meg, hogy nem ettem ebédet és még 
kevésbbé tudom, hogy miből fogok vacsorázni. Ugyan legyen 
szíves és adjon 100 koronát kölcsön.

Az illető elkezdett nevetni, a hasát fogta és könnyes lett 
a szeme a röhögéstől.

— Nagyszerű vicc, — vihogta — maga a legkitűnőbb hu
morista, akivel életemben találkoztam.

Most már beláttam, hogy hiába védekezem sorsom ellen. 
Humorista leszek, sőt máris humorista vagyok, az isten is 
annak teremtett. Nincs más tennivalóm, minthogy beleéljem 
magam ebbe a szomorú szerepbe. No, ez könnyebben ment. 
mint hittem volna. Miután minden ember vicceket kért tőlem, 
társaságokban megkövetelték, hogy tréfákat kövessek cl, vég
legesen elhatároztam, hogy megboszulom magam és alapo
san megtréfálom azokat, akik folytonosan tréfákért zaklatnak. 
E célból, többnapi eszelés után, a következő, nem egészen 
eredeti tréfát ötlöttem ki. Apróhirdetéseket fogok feladni isme
rőseim címére. Egy lipótvárosi meggazdagodott úrihölgy ré
szére a következő hirdetést szővegeztem:

„H ARISN Y AST OPPOLÀST elvál
lalok. Ugyanott egy alsószoknya és 
egy ágy lepedő eladó/4

François
Transsylvania

pezsgő

Egy öregedésnek induló leányzó számára viszont a követ
kezőt hirdettem:

„ÖRÖKBE FOGADNÉK hathóna
pos vörös leánygyermeket/4

Néhány gyöngébb idegzetű művésznő részére a követke
zőket hirdettem:

„FRANCIA NYELVRE oktat kivá
lónak mondott nyelvmesternő. Kö
szönő levelek birtokomban/4

Egy másik címére viszont:
„SZÜLÖNŐKET lakásomon foga

dok. Ugyanott szemölcseltávolitás/4
Egy barátom címére, aki egy kisebb kölcsönt megtagadott:

„PÉNZKÖLCSÖNÖKET jótállás 
nélkül azonnal folyósítok. Értekezés 
este 10-12-ig/1

Hadd zavarják egész éjjel! Pukkadjon meg. Nem igaz?
Egy vékony, cingár fiatalember címére viszont a követ

kező apróhirdetést adtam föl:
„10,000 KORONÁT FIZETEK an

nak, aki engem boxmérkőzésben le
győz. A mérkőzés színhelye lakáso
mon reggel 5—7-fg/‘

Rengeteg pénzembe kerültek ezek a hirdetések, de nem 
bántam. A kitűnő tréfa megéri. Már előre röhögtem, micsoda 
képet fognak vágni az illetők, mikor a különböző ajánlatokkal 
fölkeresik őket. Föladtam a hirdetéseket és este a jól végzett 
munka kéjes nyugalmával feküdtem le ágyamba. De hajnal
idé, mikor legédesebben aludtam, szendergésemből félrevert 
harangok zúgása vert föl. Legalább is én harangzúgásnak hal
lottam, úgy döngött és csörömpölt valaki az ajtómon. Egy 
díjbirkozó volt, aki a 10,000 koronáért jött és agyon akart 
boxolni. Rögtön utána három asszony jelentkezett négy vörös- 
hajú csecsemővel, majd egy aggszüz kért föl arra, hogy 
távolitsam el a szemölcseit.

Kétségbeesésemben kimásztam az ablakon, lerohantam egy 
kávéházba és lerogytam egy székre, miközben kábultan me
redtem az előttem fekvő újságok hirdetéseire. Csak most 
eszméltem a helyzet igazi voltára, a maga tragikus valósá
gában. Az összes hirdetéseket — szórakozottságból — a saját 
lakásomra címeztem .. .  Gosztonyi Ádúm
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Névjegyre

Mindazoknak, akik azt kívánták, hogy 
az ú jévet ia a fogházban töltsem , olyan 
boldog ú jévet kívánok,am ilyen nekem 
lett volna. G róf Andrdssy Gyula

Tomcsányi látogatása 
néhány sajtóorgánumnál
Mint értesülünk, Tomcsányi P. Vil

mos igazságügyminiszter a Népszava 
után az En Újságom szerkesztőségét 
látogatta meg, ahol kijelentette, hogy 
a lap ezután szabadon terjesztheti gom 
dolatait. Megígérte, hogy a lap legkö
zelebbi számában Pali bácsi álnéven 
humoros jogi cikkecskét fog irni. In
nen a Tőzsde és Vidéke (a Szabadság
tértől a Markp-utcáig) című közgazda- 
sági laphoz hajtatott, ahol a tőzsdére 
vonatkozó. amnesztia-rendeíetet ma
gyarázta meg. A tőzsde ugyanis eddig 
minden szombatin be volt zárva, de 
most az amnesztia folytán ezt a bün
tetést hatályon kivül helyezik.

V id ék i trom bita

y .

f? X 4

y y lu s *  ’

Akta a falusi közigazgatás műhelyéből

Egy házibarát vallomásaiból
Kedves Barátom, bizonyos, hogy én vágyok a világ leg

nagyobb ökre, mint azt az alábbiakból magad is látni fogod. 
Én vagyok az a bizonyos házibarát, akin minden féri nevet, 
akinek homlokára minden asszony szarvakat rak s akire ujjal 
mutogatnak Pesten a házastársak. Szabadalmazott házibarát, 
csak föl kell húzni s már kitünően főz, a legpraktikusabb jó
szág, csak megnyomod a fülét és meggyullad, kitűnő, el nem 
rontható automata: az asszonyka bedob a szemén egy meleg 
pillantást, a házibarátnak szájából egy szerelmi vallomás 
ugrik ki, két meleg pillantásra a házibarát szerelmi verset ráz 
ki a kabátja ujjából, háromra a házibarát letérdel az asszonyka 
előtt. A férj mindezt a függöny mögül nézi s jólesően dörzsöli 
kezeit:

— Lám, Iáin, a feleségem mégis csak szép asszony, más
nak még jobban tetszik, mint nekem.

Az asszonyka ráteszi a finom keskeny kezét a házibarát 
borzas hajára s gyengéden rebegi:

— Kedves Kobak úr, mindig mondtam, hogy maga egy 
•szép lélek.

Erre a férj előlép a függöny mögül, gyengéden megvere
geti a házibarát vállát s dorgálón mondja a feleségének:

— Ej, ej, fiacskám, iU hagyod térdelni a kedves Kobak 
urat ezen a keménv padlón, mert nem rakod a térde alá a kis 
polszteremet? — És szalad a hálóba a polszteréTt.

Még ennél kiábrándítóbb esetek js történtek velem, barátom.
Egyszer egy lehelet-finom s, "lehelet-sovány asszonyká

nak udvaroltam, akiben az volt a, legbájosabb. hogy nÿel- 
vecskéj.e másödpercenkint 130 mondatnyi sebességgel pergett. 
A férj. nagyolt szerette a feleségét s ezért eleinte teliesen ért
hetetlen volt előttem, hogy miért tűr meg engem a családban, 
aki már^pillantásaimmal is szinte fölfaltam az asszonykát. De 
volt még egy érthetetlenebb körülmény, amely folyvást fúrta 
az oldalamat: a férj egész nap nem volt a felesége mellett, 
mert szenvedélyes horgász volt s minden szabad idejét avval 
töltötte, hogy áhítattal figyelte, hogyan akadnak a kukaccal 
díszített horogra a huncüt halacskák. Én természetesen egész 
nap az asszonykával voltam együtt, amit a férj- nagyon szíve
sen vett s többször melegen köszönt meg. Egy alkalommal.

r HUNGÁRIA 
l M0N0P0LE

mikor az asszonnyal egyedül voltam, meg nem állhattam, hogy 
meg ne kérdezzem:

— Mondja, nagyságos asszonyom, mért nem megy kegyed 
is horgászni a férjével?

Az asszonyka elpirult, aztán megjegyezte:
— Ügy látszik, unja már a társaságom, azért szeretné, ha 

horgászni mennék vele.
Tiltakozni akartam, de ő ügyesen másra terelte a társal

gást. Az volt az impresszióm, hogy valamit takargat előttem.
Pár hét múlva világosság derült a nagy titokra. A férjjel 

közben pertut ittam s igen jó barátságba kerültem vele. Az 
egyik este a füléhez hajoltam s megkérdeztem:

— Mondd, öregem, ha már szenvedélyes horgász vagy, 
mért nem viszed magaddal a feleséged is?.

Intett, hogy beszélni fog, ha az asszonyka kimegy. Pár 
perc múlva feleségének dolga akadt kint s akkor a férj ezt 
vallotta:

— Azért nem vihetem magammal, mert a feleségem nem 
birja ki beszéd nélkül, már pedig ott némának kell lenni, mert 
a hangtól elriadnak a halak.

— Akkor egyáltalán miért horgászol, ha nem lehet veled
a feleséged?

— Csacsi vagy. Éppen azért.
— Nem értem.
— Tudod, öregem, én imádom a feleségem, de az mégis 

egy kicsit sok, tizenhat óráig hallgatni a kereplőjét. Ezért let
tem én szenvedélyes horgász.

Mondanom sem kell, hogy én. aki az asszonykában épp a 
pergő nyelvét szerettem, a hetedik mennyországból estem le.

% Canimy----- •-----

Az antiszemitizmust az antikrísztus, a filoszemitizmust 
a filokrisztus találhatta ki. —  Krisztus, a 
nélküli, se Pilátusra, se Kaifásra nyelvet nem öltött. Ö 
a kereszt védjegy alatt a maga portékáit mérte, ecettel
epével ö senkit se traktáli, mások traktálták öt, mikoron 
szomjazott.

/ Î

Legjobb kapható és javítható
NEUHANN-nál,
RliHIBtlŐ-U. 44. lel. 131-77.
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© ® SZE R K E SZT Ő I Ü ZE N E T E K

Kéziratokat és rajzokat nem küld vissza a szerkesztőség.
Munkatársainknak, barátainknak, ismerőseinknek boldog ú|- 

esztendöt kívánunk.
A Borsszem Jankó leien számát december 27-én. kedden 

zártuk le. — Becskerek. Levél ment. — Hü olvasó. A vizum- 
nyomoruságon már főtiszt. Cziczeszbeiszer átka sem segit. — 
P. K. Sikerült a rébusz. — Poky. Csattanósak. Csak vígan 
tovább! — Lux. Kiválóan sikerült a régi adoma aktuális ízű 
földolgozása, de — érthető okokból — nem közölhetjük, amit 
magunk sajnálunk legjobban. — Névtelen. Itt közöljük az anti
szemitizmusról írott tréfás véleményét: „Es wird bald Bethlen 
geh'n!44 — E. A. Minden magyarok mulatságára eredetiben 
mutatjuk be a stilus-szörnyszülöttet. — L. J. (JászdózsaJ 
A rajzok igen tehetségesek és ötletesek, de a mi mértékünket 
egyelőre nem ütik meg. — Több levélről a jövő számban.

A főhadnagy úr görcsei
A feministákról szól ez a kis mese. Történt ugyanis, hogy 

a feministák küldöttséget menesztettek a jóságos Istenhez és 
alázatosan megkérték, vessen véget az anyasággal járó fájdal
maknak. illetve hárítsa át azokat az apákra.

— Az apák — mondotta ékesen a szónok — vígan fütyö- 
résznek, míg a boldogtalan anyák keserves kínokat kell hogy 
szenvedjenek. Ez égbekiáltó igazságtalanság s épp azért jöt
tünk az Égbe, hogy szavunk meghallgatásra leljen.

A jó Isten kegyelemben fogadta a deputációt és kijelen
tette. hogy sürgősen életbelépteti a reformot.

A küldöttség elégülten távozott. Néhány nap múlva az 
egyik feminista hölgy anyai örömöknek nézett elébe. Az ügy 
sürgősségére való tekintettel lefeküdt és férje (— az új rend 
ekkor már érvénybe lépett — ) szépen melléje feküdt a másik 
ágyba, hogy hűségesen magára vegye a fájdalmakat.

Teltek-multak az órák, de se az anya, se az apa ajkát 
egyetlen panaszos szó sem hagyta el. Mindaketten kitünően 
érezték magukat. Az orvos kedvtelve gyönyörködött bennük.

Egyszer csak a harmadik emeletről lerohan egy cseléd
leány, beállít a családi eseményt váró házaspárhoz és a kezeit 
tördelve siránkozik:

— Jaj, kérem szépen, tessék rögtön fölküldeni a doktor urat 
a főhadnagy úrhoz. Szegény alig bir magával, iszonyú görcsei 
vannak...

V a r g a
KOSSUTH LAJOS-UTCA Î1.

POLOSKAIRTÓÉNÁL
GARANCIA
DITRICHSTEIN

JÓ ZSEF  128 38. JÓ Z SE F  118-55.

ZSUFFA ISTVÁN ésTÁRS Al |
cég üzletét áthelyezi
jelenleg Dunakorzó, Hungária szállóval szemben és ezért raktáron levő I 
elsőrendű minőségű angol, Iríandl és skót férfi és női i

készleté '  *  a már kiztudatbanlevő rendkívül l e s z á l l í t o t t  á rb a n :
árusítja. Különleges frakk-, smoking- és zsakketkelmék. Parisban előnyösen S 
vásárolt és most beérkezett tö b b  e z e r  m éter  tiszta gyapjú g a b a r d i e n  ■ 
és egy;b női divatkelmék 130—150 cm szélességben 350-750 S 

koronáig kerül eladásra, mis a készlet Űrt ■

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

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

KÖZGAZDASÁG
A M agyar Ő sterm elő Részvény- 

társaság alaptőkéjét 50 millió koro
nára emeli föl. Minden hat régi rész
vényre egy új vehető át 6 0 korona 
árfolyamon. Az elővételi jog a Magyar 
Általános Takarékpénztárnál gyakorol
ható.

A V a gya r  Jelzá logh ite lbank
közgyűlése elhatározta, hogy az 1918— 
1919. egyesített üzletévben és az 1920. 
üzletévben elért tiszta nyereség, ösz- 
szesen 18 810337 korona 07 fillér az 
1921. üzleti évre vitessék át.

Az Ingatlanbank közli, hogy 
50,000 úi részvényt bocsát ki 625 K 
árban. Háromra egy új részvény kap
ható a ha k pénztáránál, a Magyar 
Általános Takaréknál és a Leszámítoló 
Banknál.

A g ró f Csáky László p rak fa lv l 
vas- és acé lgyár r.-*. rendkívüli
közgyűlése az alaptőkének 66,000 drb. 
200 K n. é. részvény kibocsátása által 
35.000,000 K-ra való fölemelését hatá
rozta el.

Engedményes árban vásárolhat

újévi a ján d é ko t
HANGSZER-OTTHON

F e k e t e  M i h á l y n á l
Budapest, Jó zse f-k ó ru t 9.
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Képrejtvény

A megfejtők között hat jutalmat sorsolunk ki:
1. egy doboz F loris-csokoládébonbont.

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

2. egy üveg „Óceán" gyümölcskonzerv.

3. egy kis üveg

4. egy nagy üveg ZoZó kölni vizet,
5 l — l pár Ber son-gumisarkot (férfiaknak és nőknek),
6. két darab P. Márkus Emilia-szappant.

A 2—6. jutalom kisorsolásában a „Borsszem Jankó44 félévi 
és negyedévi előfizetői vesznek részt.

A Borsszem Jankó 2813. (52.) számában közölt képrejtvény 
megfejtése: Zsidófaló

A megfejtők számát és a nyertesek nevét a jövő számban 
közöljük. A december 18-iki számban megjelent talány helyes 
megfejtését („Egyenruha") 172-en küldték be. Nyertesek: 1. 
özv. Horváth Béláné (Gyula, Megyeház-utca 10), akinek egy 
doboz Floris-csokoládébonbont; 2. a Hajdúnánási Keresztyén 
Gazdasági Egyesület, amelynek egy kis üveg Hungária Casino 
habzóbort; 3. Hamar Lajos lelkész (Ozora, Tolnamegye), aki
nek egy pár Berson-gumisarkot; 4. Dr. Ungár Elemér (Szeged, 
Kossuth Lajos-sugárút 23), akinek egy nagy üveg ZoZó kölni 
vizet; 5. Szigeti Vilmos (Szigetvár), akinek két darab Márkus 
Emilia-szappant küld a kiadóhivatal.
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i B Á L I N T  é s  D Á N l
órás és éKszerész

Budapest, IV., 
Kossuth*Lajos-utca 13.

2 Príma órák, ékszerek csakis elsőrangú kivitelben. 
■ Eladás nagyban és kicsinyben. Telefon : 24—50.

Beváltunk legmagasabb 
napi áron btilliáns- és 
más ékkövü ékszereket, 
arany-, ezüstrégiségeket 
Legmagasabb napi árat 
fizetünk arany-, ezüst- és 

platinatörmelékért 
Saját műhely.

M IM M t ••■■•■•••■a

Brilliánsokat, ______
Székely Emil ékszerüzlete',
C I « N  U M é k  flgyelnL T e le fon i József 105-35.

gyöngyöket, régiséget és ék
szere set bárkinél drágábban vesz 
PÍÍ7lpfp Buö*peit, Klrálysu, 61.

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

W A G N E R
Hangszerárúhózában, Budapest, Vili.* 
József körút 15. szám. H mgszer-vagy 
hanglemez-árjegyzéket tessék kérn i!

M
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űvészies képkeretek |
Kézimunkák szakszerű keretezése j

Váradi Bélánál, Budapest, Andrássy-út 43.
ssssasar aaaaaeeass

aranyat, ezüstöt, ékszert leg
magasabb napi árban veizek 
S ch iller, Kecskeméti-u. 11

LEGJOBB! LEGOLCSÓBB!
Nyakkendők

Házikabátok, Pyjam asok
Kézelögombkészletek

Francia parfüm ök
Úri divatáruk

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

Szőnyegeket
^  Tunuar T i v a n a n  a .

rég i  r o n g y o s o k  jt  Is, 
a. legm agasabb ára\cn 
v e s z  v agy  o s e r  é l

TUDUK TIVADAR i_____ ________________________________
utoa 12/a. Fióküzlet: IV., Ferenciek-tere ( l  eia. Telefon 46-68. Meghívásra házhoz Jön

a v lté  éa t is z t ító te le p e ,  VI., Deinok-
----------------- “  éifi ‘ -

B e r g s o n ,
G U M M I^A RO K

ru ga n y o s,
tartós,

Családi,
iskolai,
színházi mozit akar?

fo rd u ljo n

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



16. oldal BORSSZEM JANKÖ 1. szám

A z  új antiszem ita

— Látta a szalonomban a szentképeket? Azokat a nagyapámtól örököltem.
— A nagyapjától?! De hiszen úgy tudom, hogy házaló volt.
— Nú, hát éppen azért ! Ezeket árulta.

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

BU DAPEST ,
VI., Andrássy-út 54. sz.

TELEFON 22*78.

Fürészport szállítunk
bőr- és nemi betegségek teljes gyógyítására

fflSS? Dr. M I T Z G E R  intézete
BUDAPEST, Ï I tU  J Ó m f «K 1 Ü T  8. S Z A i.

n  « é r *  é t  nem i b e te 
gek  r é s z é r e .

Ezüst Saliarsan-Dttás I
Rendelés egész nap. R ó k éc z i-ú t 32. s zá m , I. e m e le t  I.
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FINOM

TERNBERG
Rákóczi-úft 60, saját

Királyi
udvari

é sl l f  ' Az összes hangszerek legfinomabb minőség* 
* *  » ben. Mesterhegediik legnagyobb választókban. 

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 lünk. Ï

hangszer Zongora-, cimbalom- 
és harmonium-terem, 
Etofon-szalon. S r í ,
hanglemez repertoárja. Az összes létező 
Mondain-táncok gramofonlemezen. Birllt.

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


