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Propaganda-gyűlés Orgoványon
vagy : Börzére, m agyarok !

(A bukott Pálffy-bank ágensei tudvalevőleg 
propaganda-gyűléseket tartottak Izsákon és *Or
goványon ügyfelek szerzése végett. JUtólag kap
tam meg egy ilyen kurzus-közgazdasági nép- 
gyülésről az itt következő tudósítást:)A Pá Iff y-bank szónoka. — Mert, szeretett atyámfiai, miből gazdagodik a zsidó? Abból, hogy nem ül rá a pénzére, hanem jó értékpapírokat vesz rajva. Jó értékpapírokat pedig egyedül a Pálffy Sándor bankházában lehet kapni. Igaz magyar ember zsidónál nem vesz papirt, mert a zsidó nem engedi, hogy más emberfia is nyerjen rajta.Dauics Péter. — Áztat rnongya meg előbb az úr, mi az a zértékpapir?Szónok. — Olyan papír, amit a börzén árulnak.Danics Péter. — Akkó nem vöszök belüle. mer igaz magyar nem mén a börzére.Szónok. — Látják, szeretett magyarjaim, éppeir ez ellen a helytelen fölfogás ellen küzdünk írünk. Már Kossuth apánk mondotta: Börzére, magyar! Sőt Árpád apánk, mikor átlépett a vereckei szoroson, nyomban száz kötést csinált Első Magyar Pajzs- és Páncéliparban. A történelem följegyzi, hogy Mátyás király a Tojáskiviteli Részvénytársaság papírjait összevásárolta és a nyert pénzerr állitoti'a föl a híres fekete sereget. Amióta a magyar ember elfordult a börzétől, azóta hatalmasodnak el a zsidók. Tudják-e,’ atyámfiai, hogy már â  zsidó újszülött is pelenkaipari papírban spekulál?Juhász Illés. — Ászonta az úr, hogy Árpád apánk kötést csinált. Ilyet né tessen mondani, mer itt is vót* valaki, az is csinált egy kötést, azonmód el is fogták a csöndérök. Mán mink nem löszünk fókátok.Szónok. — Majd megmagyarázom. Kötést csinálni annyit4 tesz, mint papirt vásárolni.Zbona István. — Nem böcsületös dolog ez, ahun Jjjen cifrán híj jak á vásárt. .Szónok. — Figyeljenek ide. Teszem azt, kigyelmed. Danics Péter, idead nekem százezer koronát...Danics Péter. — Tudok én adni két* milliót is böcsületös vásárra . . .Szórtok. -  . Jó van, hát két milliót ád, hogy vegyekrajta Kronbergert vagy (ioldbergert.Tóth Ambrus. — Erger-berger Kronberger. g . Erger- berger üoldberger. . .  Ez. köll a magyarnak?Szónok. — Azért mondtam éppen a Kronbergert meg a (Ioldbergert. mert én éopen a zsidótól akarom elvenni a pénzt. A faj magyar oknak kell összevásárblni a Kronbergert meg a Golübergeri, hogy kicsavarjuk a zsidók kezéből a nyomasztó gazdasági hegemóniát.Juhász Illés. — Oszt ha nem ággyá ki a kezibül a zsidó?Zbona István. — Áztat szeretném én látnHSzóitok. — Nem úgy van az[ Ha én többet* ígérek a zsidónak. ideadja az a lelke lidvösségit is.Dairies Péter. — Igen ám, de akkó a zsidó nyer.Szónok. — Dehogy nyer, barátom! A zsidó csak azt hiszi, hogy nyer. Mert ha kigyelmed többet is ad azért az értékpapírért, de a búzáját meg nem adja el. a végén a zsidó kétszer-háromszor annyit fizet a búzáért, mint máma.Tóth Ambrus. — Fizet az anélkül is annyit.Szónok. — Amit én akarok, az magasabbrendű fajvédelmi

politika. Itt az ideje, hogy az alföldi magyarság, Kossuth és Petőfi példáját követve, jól jövedelmező értékpapírokba fektesse vagyonát.Danics Péter. — Erre mán magam is rászavallok. Fő a gyüvödelöm!ozunoK. Aki a Pálffy-bankházba egy millió koronát beszolgáltat, az megduplázza a pénzit. Még gondja sincs vele, inert mi veszünk, mi adunk cl, kigyelmetek csak a pénzt veszik töl.Juhász Illés. — Fölvesszük, fölvesszük! Aztán biztos benne az úr, hogy nem csapja be a zsidó?Szónok. Mink túljárunk a zsidó eszén. Rothschild úgy gazdagodott meg, hogy akkor vett, amikor mindenki eladott és akkor adott el. amikor mindenki vett. Ezt csináljuk mink is. Most minden zsidó értékpapírt vesz, hát mink eladunk, amikor pedig a zsidók ijedtükben eladják a papírjaikat, mink megvesszük.Tóth Ambrus. — De a ménkűbe! . . .  Majd bolond löszök én aztdt mögvönni. amitől szabadulni akar a zsidó.Szónok. — Kigyelmed nem Vud fölemelkedni a magas faj- védelmi keresztény nemzetgazdaságtan színvonalára. Én a fajmagyarság javát szolgálom, én csak szolgája vagyok a józan, becsületes magyar népnek. Aki zsidóuralmat akar, az ne vegyen értékpapírt. Aki a gyilkos, gaz kommunisták visszajövetelét kívánja, az ne bizza ránk a pénzét. Mink, a Pálfíy-bank, a zsidók és a bolsevisták ellen harcolunk. Van-e itt olyan hitvány ember, aki ellenünk tör?.Mind. — Nincs, nincs egy se!Szónok. Akkor tehát azt kérem, amit Kossuth apánk kért a mi nagy őseinktől: M egadjátok-e?...Mind. — Megadjuk!
( . . .  Es meg is adtak. Az árát.) Molnár Jenő

Önálló töprengés— Vájjon a méhek merik-e tovább kultiválni a sejt-rendszert? -------- ----------
Keleti kínrimHiú görög reményt Konstantin, ápolj,Töröké lett végleg Konstantinápoly.-------- o---------

N agy hausse a zsin agógákb an— A Snóder-cég jelentése —A magas ünnepek alkalmából a pesti izr. templomokban 6 millió koronát jegyeztek.m a M M C M M i a u m a i a t t i  ■■■■■■ ■i i b i i  ■■■■■■■■■*■■a — --------------------------------------------------  "■ a
] fa j-  és gajvédelmi üzletünket j

a P álffy-b an k  bukása és a K érész- • 
tény B ehozatali R .-T . csődje m iatt *

j kedvezőbb időben nyitjuk meg j
I Friedrich, Wolff & Co. ja
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Világ közepén
Világ közepén, mélyen.
Föld alatt lakott,
Terpeszkedve kevélyen 
S szeme parázslóit sárgán, — 
Mélyben, hol a láng lelke halott, 
t it  a hét fejű sárkány.
Véres vér-vára forgott 
Világ közepén.
Őrölve szivet-csontot 
S őrzette a kutakat:
Pallóssal állt száz hóhérlegény 
Páris vagy London alatt.

Nem jöttek György-lovagok,
Argyrus, vagy más 
S elbuktak a csillagok —S csillagtalan, vigyorgó 
Mélyben, hol kint szül a vonaglds, 
Ült a hét fejű Görgő.

Fehér szüzeket hoztak 
Világ közepén 
Áldozni a gonosznak.
Fiót est et, rótt aranyat. . .
S újra új prédára les a Rém 
Páris vagy London alatt.

Farkasházi György

Lipótvárosi töprengés— Vájjon mekkora honoráriumot kapott volna II. Vilmos császár az emlékirataiért, ha megnyerte volna a világháborút?
Jan csi tudja„ — Papa, én í*udom, hogy miért nem kezdik el a koncentrációt.— Miért nem, fiacskám?— Mert konc nélkül nem kezdődhet . . . —------ o--------

Kedves Borsszem  Ja n k ó !— Olvasom, hogy Góliát Jánosigazolta fejbe az igazoltatókat. Nem tehetek róla, de elv ide, elv oda, véleményem szerint sajnálni kell azt az elemet, aki a sötétben Dávidnak néz egy Góliátot. Vagy nem? Tisztelettel-------- ° ------Br.
Kedves Borsszem  Ja n k ó !Örömmel hallom, hogy az uzsora- biróságnál már szakülnököket is alkalmaznak. Mondja csak, nem ülhetnék le ők egyúttal a büntetést i s ? . . .Nekünk más a szakunk. Tisztelettel 

egy fűszeres.

A h o g y  M óricka g o n d o lja .vagy:így niég talán a parlament is jövedelmezne.

M ondja, kérem,kedves Borsszem Jankó, igaz az a rémhír, hogy Wolff. Friedrich, Haller és Eckhardt is a Levente- illetőleg a Taksony- törzshöz tartoznak? —Hoffmann Gusztáv tőzsdebizományos csakugyan kontre- 
mfnehét mondott a zsinagógában Pálffy Sándor gyászos esete alkalmából? —-a „Keresztény Behozatali Társaság44 akkor is csődöt mondott volna, ha zsidó-behozatallal foglalkozik? — már a „Futura“ is hangyamászásT^érez? — a „Hangyá‘4-nak mi lesz a futurája? —

ha Wolff és Friedrich összeházasodik, megint fajmagyart fognak nemzeni? —hány évi börtönre Ítéli az uzsorabiróság Kállay Tibort a dohány árának megdrágítása miatt? —kibójtölik-e hosszúnapkor a zsidó diákok a numerus clau-sust? ---------o--------
Izenet a túlvilágrólII. VILM OS, DOORNHogy pukkadnál, ha élnék. Majd csinálnék neked az én sorsommal alapos konkurenciát. Az én memoárjaimért kétszer annyit adna az amerikai kiadó. II. MIKLÓS CÁR
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BU D APESTI H ÍR ESSÉG EKVI. BEÖTHY LÁSZLÓ

—, Annyi bizonyos, hogy a Bárdos-affér tanulságai után a színházaim élére nem fogok többé állítani négy à la-bárdost. . .

a bankház több kurzushü üzletfele nem találta meg a kijáratot és megégette az ujját.2. Sürgősen be kell zárni a tőzsdepalotát, mert ott állandóan a tűzzel játszanak. Az erre vonatkozó intézkedés is már megkésett, mert a legutóbbi meleg napokban több kontre- minőr teljesen leégett.3. A parlament tüzveszélyessége már régen tudott dolog. Rassay és társai állandóan gyújtó hatású beszédeket' tartanak és igazán csak Bethlen tüzoltófőparancsnok nyugodtságának és szakértelmének tudható be, hogy a parlament még nem lobbant lángra. Gömbös és társai, az úgynevezett gyújtogatok, szintén égő csóvával járkálnak, nem is szólva Úlainról, aki mióta bekerült a parlamentbe, úgy okádja a parazsat, mint egy tűzhányóhegy. Szerencse, hogy ebben a lávában sokkal több a hamu, mint a fűz és így a kitörés nenr sok vizet zavar. Veszélyezteti még a tűzbiztonságot Láng János is, de az ilyen lángokat még a legtüzesebb antiszemita honatyák sem veszik komolyan. Mindezeket összegezve, a parlament mai összeállitásában alkalmas arra, hogy tüzet fogjon, miért is lebontandó.4. Lebontandók az összes dunai uszodák is, mert mindannyian tűzveszélyesek. Egy ilyen dunai uszoda, ha lángra- gyullad, nem oltható könnyen, inert minden oldalról víz veszi körül és így a tűzoltók csak nehezen közelíthetik meg.5. A telefonközpont aztán igazán tűzveszélyes! Naponta száz és száz ember ajkán csendül föl az óhaj: „Hogy az istennyila csapjon bele!“ „Hogy a tűz égesse el!“ Félő, hogy emez óhajok egyike előbb vagy utóbb teljesül s így sokkal célszerűbb lebontani a telefonközpontot, még mielőtt a szerencsétlenség megtörténne. Ez a szakasz vonatkozik a Lakás- hivatalra és a Devizaközpontra is. A mindennapi életben nem vesszük majd észre egyik intézmény hiányát sem.6. Lebontándó minden klub vagy kaszinó, ahol a „feuer“ nevű népszerű kártyajátékot űzik. Itt a játékosok ugyanis gyakran mondogatják: tűz!, mire a többi játékosok tűzhe jönnek és kész a baleset.7. Végül sürgősen lebontandók az összes tűzoltólaktanyák,mert bizonyos, hogy ezek sem felelnek meg a mai tűzrendészed követelményeknek. ( Stella)
------------e------------

A siker titka
KEMAL PASA, ANGORA

Megoldották a tűzrendészeti kérdéstAz utóbbi időben erősen kidomborodtak minden építkezésnél a tűzrendészeti szempontok és a hatóságok a Fővárosi Operettszinháztól a Faun-kabaréig minden műintézei'et meg- rendszabályoztak tűzrendészeti szempontból olyan formán, hogy nem engedték meg az előadásokat. Értesüléseink szerint a jövőben még súlyosabb tűzrendészeti eljárások következnek. melyek közül csupán néhányat regisztrálunk.1. A rendőrség tűzrendészeti szempontból bezáratta a Pálffy-íéle bankházat. Megállapítást nyert, hogy a bankháznak, bár kitűnő kijárókkal rendelkezett, nem volt megfelelő vészkijárata s így baj esetén az ügyfelek nem menekülhetnének ép bőrrel. A rendelkezés már így is későn érkezett, mert

Aarulja el Excellenciaad, hogyan 
csinaalta. Hoodolattal GOEMBOES

GOEMBOES PASA, BUDAPEST 
Numerus clausus ees kueloenit- 

meenyek neelkuel. KEMAL----------o--------
Rövid intervj'u a Terézvárosból— Mbah! Csak 225,000 dollárt kap II. Vilmos az emlékirataiért. Akkor már inkább vagyok egy eleven demokrata- vezér, mint egy bukott császár. í. VILMOS
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B a le s e t  a c ir k u s z b a n

B O R S S Z E M  JA N K Ó  A SZ ÍN H Á Z B A N  
pestisebe Cbeaterverbőltnisse

( Brief einer Pester Brettlistern un Ihre F retináin. einer 
dafeser Schatispielerin)

Liebe M ay!Gestern habé ich drauígekonwien, dass ieh muss dir ein Briei schreibolieren von ungarische Theáterviszonyok.Bei uns, im Erster Ung. Barbarenausgeművelő Theater stent man schlecht die viszonyok. Ich habé ein Gráf, feine Mann, er heisst Tele gráf, und ein Boerzi- & Piti-áner firma habé ich. (Geborene u. Geldaristokrates.) Aber diese zwei linksseitige viszony isi* sehr link.So eingegyulladiert bin ich, darum, weil mit mir jeder Ripacsin rivalizírt. Hier ist eine Dame, Ethel Zahnlos, sie pörlekediert immer mit dem oberrendező, dass sie muss Naivarolle bekommen. Sie ist schon über den XL. Lebens- iahre, und doch jahre ihre pofája:— Ich bin noch jung und bohó und so naiv.Und meine andere Collegin, Putyi Lederlos von Gesicht*? Sie hat untén ihre Nase. . .  a j a j . . .  englische Bárt. Ihre Haar ist grau, und sie ist eine lajhaar. Sie möcht auch Naivarolle spielen.Yorgestern war ein Leseprobe aus Operett „Lo-Lo“ von Zerkovitz (dér grösste ung. Musikzupringer), gespétert ist gekommen obige Ethel und pltyergiert, dass sie will nicht auftreten, sie will nicht als AltmutVer des Matronas sich vor- stellen auf den Bühne. Was hat jetzt dér Direktor, dér oberaljasch gemacht? Ausgecserélt hat er unsere Rollen, und jetzt muss ich spielen das Altmutter des Matronas mit meine iideheit auf den P o f . . .  Gesicht.Hier ist dér Szalámi Rudi, er ist* dér besste Liebertapferer

hőschszerelmesch) auf den Welt*, er ist von eine patricioner Familie. Er ist geboren zwischen den Rombachgasse und den Atlanter-oceán. Dér schönste Bursch im Bépest. Ich bin zu ihm ganz Stefan, so klappieri* meine Herz. . .  ó, Szalámi, ó meine Herz-ische Szalámi!Meine Gázsi waxt von Stunde auf Uhr. Ich habé schon monatlich dreiszig mill, aber was ist das? Ein Strumpfbandel kostet — im ein Pastorstunde. Jaja!Wat is news, my dear liitl lady? Nuzavón bei Bühne?Du hast auch viel moralische Bühne, du Bühnös?Der-die-das Opera ist schon aufgeönnet mit neue Repertoire. Jetzt kommt heraus von Agyon-Verdi „Die Jüdin" und von Fejbe-Wágner .,Der Mann, mit 5 Buch von Mózes".Bei uns ist grossari'ige Musicleben. Willst Du ein pestische gassenhauer hören? Erger, B e rg e r ... (Text von Ebredoe Álmos dr., Musik von Engelberger.)Im den „Nebengassen-Cabaret" geht en suit eine Stück: Dér gummibotcsinálta beteg (nicht doktor!) von Moliéretlen Elem.Neue Stücken: Zoro-Wa-Huru, Fi-Fi, Kri-Kri, Za-Za, Xa-Xa, Ali Baba-Hu und dér 40 Kisgazda, (im Wohnungsbűró- Theáter) Lakáscserebere, und so weiter. (c, n.)

Csiklandós kérdésHa Timár J. Mihálynak hatvan éves koráig kellett várni arra, hogy az első színdarabját előadják, vájjon hány évig kelleti* volna várni Hatvány Lilinek, ha Timár Lilinek hívnák?— o—
A szinházi visszhangnálÉn. — Mit mond Beöthy arra, hogy Bárdos szabadságra ment?A visszhang. — . . .  áment.
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H osszúnapkor— A Borsszem Jankó hagyományos képe — .

Garami Ernő főrabbi. — Nézz csak ki, szolgám, feljött-e már a mi csillagunk? Hatvány Lajos bócher. — Még nem jött föl, rebbe !Garami főrabbi. — Akkor hát bőjtöljünk tovább.

Mikor m ég ...
Mikor még költő voltam.
Bátor, dalos, szabad:
F ölszárny azott an küldtem 
Felélek sok szavat.

Oly gazdag ember voltam.
Boldog szómilliomos.
Bilin esteien szabad szív 
S hozzá magyar honos.

Szavaim elsikkadtak 
Üldöztetés kezén.
Koldussá lett a gazdag,
Ez lettem. oh. ez én!

S hazugság lett im árrá 
A lelkem igazán:
Eldisputálták bölcsöm 
És sírom — a hazám.

S — bilincstelen, szabad s z ív ? . . .  
Oh. százszor iái nekem! 
Szövegtelen dúdolgatom 
Sok árva énekem . . .

Somlyó Zoltán-------- o--------
A nagy boxolás után— Aztán kaptál nagy boxokat?— Dehogy is kaptam! Én a box- inérkőzés egyik résztvevője voltam . . .

Tőzsdei töprengés— Vájjon tényleg megbízható volt-e Pálffy Sándor?
Kállay megdrágította a büzentyütEgy kis fehér csövecskét, jobban mondva büzentyüt tartok a számban, melyből néha hosszút, mélyet slukkolok. Buta szokás ez, nem egyéb, de tizennégyéves korom óta itt lógatom ezt a kis vacakot a számban. Azért jutott eszembe, hogy ilyet is lehet* tenni, mert akkor szigorúan megtiltották. Előbb titokban, azután nyilvánosan szopogattam ezt a micsodát, később már hiányzott, hogyha nem volt* ott s epedve vágy tam rá, hogy betömjem vele a számat.Hogy mi van ebben a csövecskében? Soha nem ambicionáltam, hogy kiderítsem. Valószínűleg valami maró anyag, ami égés közben iszonyúan füstölög és a füstöt az ember tüdejébe pofozza bele. Ez a füst aztán szép rendben kimarja az ember tüdejét, belét, gyomrát és a veséjébe is belemászik. Általában nem nagyon egészségtelen, bár sok orvosnak az a véleménye, hogy nem sokáig él tőle az ember, ami viszont elég egészséges manapság, amikor élni egészen beteg dolog. De nem is ez a lényeges, hanem az, hogy mániákusán rászoktam erre a cuclira és hallani sem akarok róla, hogy kiüssék a számból. Így akarok élni utolsó pillanatomig, így temessenek el, mert idegesítene, ha nem lenne már a fogaim között*.Évekkel ezelőtt a pénzügyminiszter inegneszelte az én mániámat s mivel pénzre volt szüksége, így szólt magában:# — Ennek a szerencsétlen nimolistának nincs ugyan sok pénze, de van egy szenvedélye: a cucli. Megdrágítom hát a cucliját s azonkívül olcsóbb robbanóany agot teszek bele, hogy* még többet keressek rajta.Tényleg úgy is tett és a drága pénzemért olyan bomba- alkatrészeket rakott a cuclimba, hogy az a fogaimat is ki- röpitette, de mondanom sem kell, hogy engem nem lehet az ilyen csekélységekkel megfélemlíteni.Közben a pénzügyminiszter zsebében annyira fölgyülemlett a pénz, amit az én napi negy ven cüclimból bevett, hogy viszketett  ̂ neki és kikezdett egy szomszéd állammal. Az én pénzemből hadsereget szervezett, a cuclim árát újból fölemelte, a robbanóanyagot kivonta a cuclimból és bombákat gyártatott belőle. Elvesztette a háborút, fizetnie kellett hát a jóvátételt, ezért újból fölemelte a cuclim árát.

Most már tízszer annyit dolgoztam, mint azelőtt, hogy a fölnövekedett dudli-költségeket födözni tudjam. Húztam az igát, mint egy barom, akinek egy kis büzölgő vacak ott lóg a f szájában. Nem ettem, de a napi negyvennek ott kellett pene- * trálnia a iogaiin között.Pár hét múlva újabb pénzügyi államtitkárságot szerveztek, amihez autó járt, abba benzin kellett, fölemelték hát a cuclim árát, azt a kevés benzint is kivonták belőle, ami eddig illatossá tette és rohadt halzsírral pótolták. Már most a fizetésemből cucli-vevés után csak harminc koronáin maradt élelemre.Sokat töprengtem azon, hogyan pótoljam az élelmiszereket, hogy minél több pénzem maradjon a füstölgő nyavalyára?Pár hétig avval kísérleteztem, hogy mellre szíjjam az ételek párolgó szagát, de nagyon elgyöngüh'em tőle s ágynak estem.Az bántott legjobban, hogy olyan gyönge lettem, hogy az orrfacsaró izé kiesett a számból.Mikor fölépültem, hirtelen eszembe jutott, hogy talán lehetne a méregdrága dudlit pótolni valamivel, ami ugyanazokat* az érzeteket kelti bennem, mint az eredeti? Talán megtenné az is, ha egy füstölgő gyárkéményt vagy egy kályhacsövet raknék az agyaraim közé s azt szipákolnám? Fő követelmény, hogy elég bűzös és füstölgő legyen s a mellre olyan hatást gyakoroljon, mintha egy meklenburgi csődör a patájával mellbeboxolja az embert. De sajnos, se a bűzt*, se a mellport nem tudtam mással helyettesíteni.Elkeseredten, leverve ballagtam egyszer a Körúton s ien- tebbi problémán gondolkodtam. Hirtelen nyikorgás üti meg 1 füleimet, odanézek, hát látom, hogy gyerekkocsit tolnak előttem. Kis csöppség feküdt a kocsiban és jóízűen szopkodta a hüvelykujját.— Hohó! — kiáltottam — barátocskám, neked sincs cuclid?Nini, mivel pótolja a huncut!Én is bevettem a számba a hüvelykujjam. Jó volt. Legalább ötven százalékban helyettesíti a fehér büzentyüt. . .Kállay miniszter úr! Tudja, hogy védekezem az ön dohány- drágitási manővere ellen? Büzbomba fölé tartom a hüvelykujjam s azt dudlizom. . .  Hehehe! Carámy
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R ab gó lya

. . . Elrepülne, messze szállna, 
Ámde el van metszve szárnya . . .
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T/iWLOfr ,  
ÍA'TOG/í 74SA 

4  f/ v Z / T M u rw jo # t/ ) v o z * 5 o r / t t f A  Z5£V/
Eresszétek hozzám a kisdedeket!Kis Németalföldre hosszú vonat gördül;Hervadó árvácskák minden ablakában. —Hosszú vonat fut* be kis Németalföldrül;Piros tulipánok szállnak ki vidáman.Amikor ezt látom,Udvözitő érzés dagasztja keblemet:Él még a világot megváltó szeretet'.Rágondolok most a nagy magyar alíöldre,Hol Isten áldása busásan megterem;Pajta, pince, kamra szinültig megtöltve,Ám a szív oly hideg, akár a jégverem.S amikor ezt látom,Elpirul az arcom, szégyen marja lelkem’ :Fáj, fáj, fáj, hogy én is magyarnak születtem.-------- o--------  Tóth József

Reb Menachem Cziczeszbeiszer
válogatott átkozódásai— Oz orgovángyi fülvonó-négyes 

tartson tenéked szerenádot!— Oz ébredd oreságok hajvédelmi 
osztálja jáccon fotballt o te kopasz fe
jeddel!— Oz újév olkolmábul tiszto szivbül 
kívánok oz antiszemit oreságoknok 
mind őzt, omit ük velünk cselekedték!— O Pálffy Sándor tüzsdebizo- 
mángyos kurzusoreság dicsekedje o 
tiéd bizolmoddal!

François
Crêmant Rosé

pezsgő

Morfondálások
X  Tájvédelem és 120 koronás kenyér, vagyis védeni a ■fajt -és veszni hagyni az egyedet: ez már igazán bárgyú paradoxon.+  Fajtalan természeti ez a mi faj-Wolffunk; ősszel üt ki. rajta a párzás ösztöne.§ Ez a török mégis csak okosabb, mint a német. Amíg a német Versailles-ósdit játszik, addig ő szájverösdit játszott. Ettől reped ám csak a sèvres-i porcellán!□  Az egyiknek kenyérre is alig telik, a másiknak meg a fején is vaj van.(.) A mostani árból talán még egy Wesselényi sem t*udná kimenteni Budapest szegényeit.

* B A R A N G O L Á S  A S A JT Ô -D Z S U N G E L B E N &Ahol még mindig detronizálnak
„ Gránátrobbanás. Hétfőn délután már újból szárnyra kelt egy kacsa hír, hogy szomszédaink közül valaki háborút akar viselni ellenünk s hogy ez igaz, bizonyítja az a nagy detroni- 

záció is, mely déli 1 órakor hallható volt.44 (A „Szentesi Kis
gazda" szeptember 19-iki számából.)(Zárójelben legyen megjegyezve: Aztán csakugyan ilyen magyar stilus kell a csongrádmegyei kisgazdáknak?)

Kedves Borsszem Jankó!A pesti ember Bécsben bemegy a divatárúüzletbe s elkezd németül dadogni, végre mikor az árú nevét kellene kimondani, hirtelen megakad. Magában ezt' mormolja:— Ejnye, elfelejtettem ezt a szót németül. . .Meghallja ezt az egyik segéd s megszólal:— Mit parancsol uraságod? Én tudok magyarul.— Elfelejtettem a szó t'... Mondja csak, kérem, hogy mondják a hózentrágert németül?-------- o--------
Önálló töprengés— Kállay csak egyetlen specialitást drágít, vagy egyetlen specialitása a drágítás?-------- o--------

Az állatjóvátétel— Mondd, kérlek, mi az az állatjóvátétel?— Még azt se tudod, te marha? Hát az állatjóvátétel az, ha bocsánatot kérek tőled, hogy azt mondtam: te marha. . .
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H a z a  Amerikáb. . . V#

S t hol p a rtra sz á ll n a g y  B a lta z á r , H ü  D ebrecen , ku  nemzetem
A lo m k é p  len g ed ez : Ü n n ep lő  lelke ez.

A tengerhajózási részvény
Kedves Borsszem Jankó, egy ismerősömmel találkoztam a múlt héten. Azt hitte, értek a börzéhez, hát tippet* kért tőlem. Mondom neki:— Vegyen tengerhajózási részvényt. Akármilyent. Az mind fölmegy.Megköszönte. Néhány nap múlva újra találkoztam vele. Sugárzó arccal köszön:— Megfogadtam a tanácsát. Tengerhajózási részvényt vettem és sokat nyertem rajta.— No és melyiket vette?— Az Óceánt. ** Nem-tőzsdézők kedvéért: az „Óceán" — konzervgyár. Tehát a börzén *s csak a hozzánemértőknek van szerencséje.-------- o--------

Önálló töprengés— Vájjon a jövedék Kállay pénzügyminiszternek utolsó
menedéke? -------- 0---------

A kirakat előtt— Mit keres a földön. Sanyaró úr?— Miközben ezeket az árakat nézegettem, leesett az állam, azt keresem.
ThvAdAnt ~|egfök̂|etesebb fogpép-“  J r  V l l W U l  Üdít és tisztit. Kapható mindenütt.

A legitim áció
Kedves Borsszem Jankó! Bájos eset szem-, illetőleg fül- tanuja voltam az éjjel. Igazoltatók kérdőre vontak egy munkásforma „gyanús** alakot. Kérdésükre az illető egy hatalmas és csattanó választ adott.— Pardon, — szólt erre az egyik „legitimiska** — azt hittük, hogy z s id ó ...És eltűntek az éji homályban. Még csak nem is köszöntek. . .  Pedig lett volna: mit. Tisztelettel egy szemlélő.—----- o--------

Értelm es sajtóhibaA budapesti villamosokon rendkívüli élénk a közlöködés.-------- o--------
Párisi kép— Micsoda tömeg áll ott? Egészen elzárják az utat.— Tudja, ez csupa kiváncsi. Azért állnak ott egész nap. hogy a forgalomnak a rendőrség által kitalált újmódi lebonyolításában gyönyörköd jenek.

LAKÁST TAKARÍT, FEST, 
POLOSKÁT IRT 
PAX-VÁLLALAT
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A vég kezdeténWolff Károly. — Te, Pista, hányadik már ez a keresztény koncentráció?Friedrich István. — Az isten tudja! Én meg azt1 tudom, hogy még egy koncentráció és egészen magunkra koncentrálódunk. -------- o--------
Tisztelt szerkesztő úr!Tiltakozom, hogy azt' a szállás- és állásnélküli sporttrénert, aki vallomása szerint egy embert a másvilágra küldött, bolondnak nyilvánítsák. Nagyon is agyafurt ember az. Ingyenes állami .lakáshoz és ellátáshoz akar jutni, amit mi szorgalmas munka ui'án sem tudunk elérni. Tisztelettel egy

bombavető. „• ---------°--------
KotKodács

Kedves Borsszem Jankó! Míg nem volt tojásjegy, addig volt tojás. iMost lesz tojásjegy, de csak négy tojást adnak rá egy hónapra, vagyis nem lesz tojás. Tessék engem fölvilágosítani, hogy ez a megállapításom Kolumbusz-tojása-e, vagy csak tánc a tojás körül. Tisztelettel egy vén tyúk.

Akiket elláttakAzt olvasom, hogy a „Keresztény Behozatali Társaság44 mindennel ellátta az ő keresztény publikumát. Hát akkor miért üldözik? Vagy azt akarják talán, hogy még alaposabban ellássák azokat a vevőket? Hiszen jobban ellátni már nem is lehet! Tisztelettel egy meggyözödéses fajtörzsbeli.

Sport— Ügy találom, a tennisz csakugyan nagyszerű sport. Nem gondolja, Pista?— Miért, Micike?— Boriska alig egy hónappal ezelőtt kezdett el tenniszezni és máris férjhezment.

Minden kiskapuban kabaré n y í l i k . . .Dühöng a kabaréjárvány Pesten. A csatornától a szemetes- ládáig minden lyukban kabarét alapítanak. Kabaré nyílik pincében, padláson, liften és lufton. Kabaré nyílik földön, égen, plafonon, kalapbélésben és a feleségem retiküljében. Minden kis meleg fészekben kabaré nyílik. Mint értesülünk, a távozó fecskék táviratilag tiltakoztak fészkeik elfoglalása ellen s a fészkesbe kívánják az újonnan fölburjánzó kabarékat.
© @  SZ ER K ESZT Ő I Ü ZEN ET EKKéziratokat és rajzokat nem küld vissza a szerkesztőség.

A Borsszem Jankó jelen számát kedden, szeptember 26-án 
zártuk le. — Á. E. Még sokat kell mélyülnie. — Vidéki (Győr.) A teleíonmizéria olyan régi keletű, hogy az ötletek egész skáláját kimentette. Ön sem produkált újat. — Akadémia. Az új helyesírási szabályzat nagyon szép, rendben van. De azért mégis leghelyesebb, ha nem Írnak. — B. T. A. Az ön megfejtései sokkal elmésebbek, mint az eredetiek, mégsem vehet részt a nyereménytárgyak sorsolásában, mert nem előfizetője lapunknak. — Mailer István. II. Vilmos császár memoárjainak amerikai kiadója arról értesített, hogy önnek külön fizet, ha nem írja meg a memoárjait — c. n. gy. Felelősünk itthon van. A színházi persziflázs sikerült. Folytassa esetről-esetre, anyag van mindig bőven. — Gy. Z. (Kaposvár.) Kettő régi, egy gyönge, egy bevált. Köszönet'! — M. A. Nem elég frappáns. — íM. M. Betürejtvényt nem használhatunk; különben is közismert. — Több levélről a jövő számban.Szerkesztik: Molnár Jenő és Bér Dezső A szerkesztésért felelős: Molnár Jenő Kiadótulajdonos: Borsszem Jankó lapkiadó r.-t Igazgató: Szekeres Rudolf

g u m i s a r o k  a cipőt t a r t ó s a b b á  és e l e g á n s a b b á  teszi.

Vasárnap
Vasárnap termes kávéházban ültem,
Mert hétköznap már ott sem lakhatom, 
Karszékbe dőltem, álmokért hevültcn 
És néztem ki a széles ablakon.
Az ablak szép volt, csiszolt, tükörfényes, 
Szilirázott rajt' a délutáni nap,
Köröttem csupa nyárspolgár, erényes,
Ez kávét habbal, amaz szűrve kap.

4

Mily panoráma! Mennyi szépet láttam! 
Künn az aszfalton száz gyönyör fakadt,
Az agyam szédült, megfájdult a hátam. 
Ügetni láttam gőgös lovakat,
Láttam diszrendőrt, szivarozó hordárt, 
Amint tartja a lámpaoszlopod 
És kósza szemem, tudja Isten, hol já rt . . .  
Egy legény kén, ki gyümölcsöt lopott.

Mit nékem égi szerelemnek árja, 
Koncerteken fölharsanó zene?
A pesti utca lényegét kitárja:
Vasárnap, ez a bája, kelleme.
Vasárnap. Dús nap. Fölfokozza lázam; 
Mily gyönyörű ily gazdag délután!
Oh, üdvözöllek, tükrös kávéházam,
Öledbe dőlök álmosan, bután.

Vidor Marcell

P A L A  4  TINUS
Á  S V Á  N Y íiTJá V í z  ^  ^

S Z T . Ü D ÍT ,
MARCSIT JA R V A N Y O K -
S Z IG E T  * * * * *  T Ó L  M E G Ó V

Ezüst evőkészletekít .
■  >- mély• A R ______________ _________________

SZIGETI NÁNDOR ÉS FIA
Budapest, IV., M úzeum -kőrut 17. — A la p itta to tt 1867

kazettában, 12 sze- é p t é l c b p n  na9Y vá-
mélyes, komplett^ e £ U S l  C r i C I I O e n  lasztikban

ARANY-, EZÜST-, BRILLIANSBEVALTAS
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Képrejtvényeki. ii.

A megfejtők között tizenkét jutalmat sorsolunk ki. Egy rejtvény megfejtése is elég a sorsolásban való részvételhez. Jutalmaink a következők:1. Egy nagy doboz 
„Virág"-féle dessert.

2. 10 üveg sör. a Polgári 
gyártmánya (házhoz

3. egy Sphinx-„B !-O ZO N E“ -készlet (egy üveg .szájvíz, egy doboz kettős francia fogpor. egy tégely fogpaszta).4. egy üveg „Óceán" jam, befőtt vagy egy doboz cuk
rozott gyümölcs.

TELEFONI 18-0».5 . egy kis üveg

6—7. hat-liat doboz (sárga és fekete) 
..G LA D Y S" luxus-cipőkrém.8. egy nagy 

üveg ZoZó 
kölni viz.9. két darab P. Márkus Emiüa-szappan,10. egy kiló Szent István-malútakávé.11. két pár Ber son-gumisarok (férfiaknak és nőknek),12. egy nagy palack „ R A P ID O L" folyékony fémtisztitó
szer.A Borsszem Jankó 2852. (39.) számában közölt képrejtvé- fiyek helyes megfejtése:

I. Livi harc II. AnyaszívA muUheii számunkban megjelent talányok helyes megfejtését 33-an küldték be. Nyertesek: 1. Hoffmann Mária 
(Budapest, VI.. Révay-uica 14), akinek egy nagy doboz »»Virág“ -íéle dessertet: 2. Roth Paula (Budapest, VI., Szondy- utca 11. I. 17), akinek tíz üveg Polgári Serfőzdéi sört; 3. Földiák Qyula (Budapest. VII., Dohány-utca 1/b), akinek e£y Sphinx-,,BI-OZONE“-készletet : 4. Berger Géza (Győr). akinek egy üveg „Oceán“ jam, befőtt vagy egy doboz cuk- rozott_ gyümölcsöt; 5. Szandrik Imre (Budapest. II.. Retek- utca 53), akinek egy kis üveg Hungária Casino habzóbort; 6. Jankó Márta (Budapest, VIII., Baross-utca 28. IV). akinek három-három doboz (sárga és fekete) „GLADYS** luxus- cipokrémet; 7. Szőllősy B. (Budapest, VI..- Gróf Zichy Jenő- u|ca 3). akinek három-három doboz (sárga és fekete) „G LA D YS4* luxus-cipőkrémet; 8. Hajós Lajos (Budapest, \ I.. Felső erdősor 48), akinek egy nagy üveg ZoZó kölni vizet: 9. Vass Oszkár (Budapest, VIII., Teleki-tér 3. III. 3), akinek 

\ két darab Márkus Emilia-szappant; 10. Szigeti István (Buda
pest, '  I»I„ József-utca 61). akinek egy kiló Szent István- malátakávét: 11. Bánki H. József (Orosháza), akinek két pár Berson-gummisarkot; 12. KUe Antal (Budapest. VIII., Ho- ránszky-utca 27. II. 17). akinek egy nagy palack ..RAPIDÜL4* folyékony fémtisztitó szfcrt küld a kiadóhivat'al.

Saját gyártású

f é r f i - f e h é m e m ú e k  
nyakkendők, úri divatárúk

NYAKKENDŐHÁZ
IV ., K ígyó-utca 5 (K lotild -palota).

Nyakkendők nagyban is.

Szőnyegeket •é *« "2*** *£*•■v e s z  vagy o s a  p é l
T U D U K  T IV A D A R  s z ő n y e g ja v i t ó  é s  t is z t ít ó t e le p e , VL, C 

Hss O/s. FléUUist: IV., Fsrssoiek-tsre 9,1. »sl Telafos 46-68. Meghívás™ I.•■■■■ma«■■■■MIIí ?

SSH

ANGOLPARK
SZEPTEMBER VÉGÉIG 
. NYITVA! .V  /

^  A

V .

»

aasasaaaaasaSSsasa

sasa
aaaasasaaaa:s*%■■■■■■■■■■■■............. ■■■■!■■■■■■■■■■■■■■■■»■ BŰ

K Ö Z G A Z D A S Á GA kistarcsaî gépgyár részvényéi Ia tőzsdén. A Kistarcsa Gép- és Vasút- • felszerelési Gyár R.-T. részvényeit nagy ; sikerrel vezették be a tőzsdére. A kis- ; tárcsái gépgyár a Közúti, illetve a Helyi- | érdekű Vasút érdekközösségéhez tartó- | zik sa Ganz-Danubius után legnagyobb j waggongyárunk. Mint ilyen, bent van a waggongyártók szindikátusában, azon- | kívül állandó megrendelései vannakjugo- szlávia és Csehország részéről. A tőzsdei bevezetést a Lloyd Bank Vágó Leó tőzsdebizományos utján végezte. A Kistaresai Gép- és Vasutfelszerelési Gyár R.-T. gyári berendezéseit, anyag

készleteit és megrendeléseit több mintegymilliárd koronára becsülik.A Nem zetközi K iviteli és B ehozatali r .-t . báró Ul'mann Adó f elnöklete alatt tartott rendes közgyűlése a tartalékalap és a nyugdíjalap megfelelő dotálása mellett 40,000.000 K alaptőke után a lefolyt üzletévre 5°o osztalék kifizetését határozta el. Az igazgatóság új tagjává Scitovskv Tibor nyug. államtitkárt, a Magy. Alt. Hitelbank ügyvezető igazgatóját választotta meg. Az igazgatóság dr. Paksy József igazgatóhelyettest igazgatóvá nevezte ki.



Páholyban

(Parvenu és a felesége.)— Elhoztad a lorgnonodal, szivem?— Igen, de nem tudom használni. Otthon felejtettem az új brilliánsgyűrümet.

mozit akar?Családi, 
iskolai, 
színházi

forduljon

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

BrlílUm sokat, BSPStftaSWrVÏSS 
Székely Emil ékszerüzlete, j t o C S l ï ? * * » '
Címre U u é k  ( „ e lö l.  Talafoo : Józ.afJézaaf 105*88._ G U S T O - v a n i l i n c u k o r

a legjobb. K a p h a t ó  m i n d e n ü t t !  
Gyár : Budapest, Rottenbiller-u. 46.

 ̂̂ 4 It-a
KABATA CSOKOLÁDÉ VALÓDI• is •

FINOM

LegilcsObb :zOraliozá: I
il BORSSZEM 1HRK0
híres régi évfolyamai 
megrendelhetők a kiadó
hivatalban és a Kultúra 
könyvkereskedésében, 
Budapest, VI., Teréz- 

körút 5. szám.
Az 1916. évf.450 korona 

.  1917. .  450 .

.  1918. .  450 .

.  1919. .  450 .
,  1920. .  450
.  1921. .  450 .VÉR bór- és nemi betegségek teljes gyógyítására legjobban n» ftfl I T 7 R F R hírneves ajánlható L IT . m l  I L U t f l  intézete 

BUDAPEST. Vili.. JÓZSEF-KORŰT 8. SZAB.

TERNBERG udvari
Rákóczl-út 60, iáját palotíláiaa.

összes hangszerek legfinomabb minőség
ben. Mesterhegedilk legnagyobb választékban. 

Nsnaszerek Javítását szakszerűen végezzük. V id ék ro  
sz á llítá so k a t a l e g p o n t o s a b b a n  e szk ö zlü n k .

hjng«»r- Z o n g o ra  cimbalom-

Ï
és harmonium-terem, 
Etofon-szalon. S S t , , ; *
hanglemez-repertoárja. Az összes létező 
Mondain-táncok gramofonlemezen. lirM.A Pesti Lloyd-társulat nyomdája, Budapest, V., Mária Valéria>utca 12. (Nyomdaigazgató MÁRKUS PÁL.)




