
Ara 40 korona.Budapest, november 26
T

—  Jugoszláviában 12 jug. kor. —  Amerikában 10 cent.(48.) 2861. szám Ötvenötödik évfolyam, 1922
ORSSZEM JANKÓ

s z e r k e s z t i k : MOLNÁR JENŐ ás BÉR DEZSŐ
Előfizetési ár Magyarországon : 
Negyedévre . . . .  3 0 0  korona

Telefon : Szerkesztőség és kiadó- 
hivatal 138-05

Megjelenik minden vasárnap

•ZÆÊDd
|  Szerkesztőség!• és

kiadóhivatal 
Teréz-körút•caro*cjVD

mi a1 Î
Ugyan melyik m ondta?

— Fogjanak meg, mert keresztülmegyek rajta !
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Romanelli, a legkedvesebb közvetítőApróságok a politikai hétrőlA miniszterelnök „rombolási blokk inak nevezte a szövetkezett ellenzék parlamenti blokkját. Kérdésünkre, hogy miért rombolási blokk ez az alakulat, illetékes helyen így magyarázták meg:— Rombolási első sorban azért, mert szét akarja rombolni a kormánypártot, le akarja rombolni a miniszterek pozícióját, le akarja rombolni a drágaságot, az ácsorgást, a kivételes rendelkezéseket, a protekciós rendszert. Csontos bácsi tekintélyét, egy szóval mindent, amit a kormányzatunk hosszú időn keresztül fölépített. Hát nem rombolási blokk ez?♦Ami itt következik, az szóról-szóra megtörtént.Az ellenzéki blokk minap értekezletet tartott, amelyen órák hosszat vitatkoztak a helyzetről. Az újságírók az ülésterem előszobájában várakoztak. Hosszú ideig semmi hír az értekezletről, jó másfél óra múlva kijön Rassay Károly és leül az újságírók közé.— Mi újság, méltóságos uram? — ostromolják az újságírók. — Mi van benn?— Most éppen Vázsonyi fejti ki a nézetét egy nagyobb- szabású beszéd keretében.— Mit mond?— Azt még nem tudom. Most kezdett el beszélni. Csak annyit tudok, hogy ő beszél.Érre megszólal az egyik újságíró:— Na hiszen azt mi is tudjuk, hogy Vázsonyi beszél.— Honnan tudjátok? — kérdezi Rassay.— Onnan, hogy te kijöttél hozzánk diskurálni.
Bonar Lau választásával kapcsolatban az egységes pártban sokat beszéltek az angol választásokról.Hagyjuk már' az angol példát, — szólt az egyik honatya — beszéljünk inkább a mi választásainkról.És mindjárt föladta a kérdést: hányféle módon lehet parlamenti többséget szerezni? Megindult a találgatás. Egy edzett kormánypárti háromféle módot talált ki:
Először nagyon sok pénzzel.
másodszor nagyon sok fegyelemmel.
harmadszor nyílt szavazással és titkos rendeletekkel.Egy új ember megszólalt:Van még egy negyedik mód is: titkos szavazással és nyílt rendeletekkel.Mindenki nevetett de egy erélyes honatya leültette:Légy szíves, ne beszélj megint az angol választásokról.

------------------------ o — - —  (sí)Már Nietzsche is!
Kedves Borsszem Jankó!  Olvasom a „Magyarság** vasárnapi számában megjelent színházi vezércikkben, hogy Spinozával és Marxxal együtt Nietzsche is — zsidó. A protestáns lelkész fia bizonyára forgolódik a sírjában erre a merényletre, mi pedig boldogan üdvözöljük új hitsorsosunkat. akinek a hitközségbe való belépését a „M agyarságának köszönhetjük. Tisztelettel egy Nietzsche-olvasó, aki tényleg . , ,

Reb Menachem Cziczeszbeiszer
válogatott átkozódásai— Merjed te oz ébredűt údj szeretni, 

ahodjan fi szeret tégedf
— ■ O klinikán vigosztolja tégedet o 

Gümbiis Jola oreság, hód nem anti- 
szemitizmoszbul, hanem tiszta fojvéde- 
iembül jótottál oda!— 0  szümorvosok nyogtassanak meg 
ovvol, hód rügvest tisztán fox látni, mi- 
heljest o gráf Bethlen oreság tisztán lát 
o tfile hindit helyzetet!— Led jen o tiéd feleség öle ián hu 
olott valúd, mint om il ej en Mussolini ore
ság oz üvé királjánok!

Oz led jen o te jfileső rekumpenzációd, hódi o kedves 
hit vés tár sód megcsoljo minden háziborát ódat!* — O te jilkos ellenséged ül ion leérted hot hetet!— O Sípos Komilló meg o Dobé Nándor nevezető fáin ore- 
súgok vidámitsák tül o tiéd „kedéljedetu.-------- o---------

LEVELEZŐLAP 100 K-ás bélyeg helye
Vígan emeljük Önre 

tarifánkat! 
Posch Tamás 
Villám Osvalű 
Közüz Emmi 
Teleg Ráfael 
Chemin de Ferenc

T. c.

Fogyasz Tódor 
úrnak

Jajfalu

TönkremegyeKedves Borsszem Jankó!Tudom, hogy a német szociálisták miért nem akarják Cunót. a Hapagvezérigazgatóját kancellárnak. Azért, mert ez a jelszavuk: Hupage salamis! Tisztelettel egy magyar Kunó.Az a bizonyos tempó!
Kedves Borsszem Jankó! Gömbös Gyula azt magyarázta Hódmezővásárhelyen, hogy közte és Bethlen közt nincs más különbség, csak a tempó. Magyarán: az ütem. Nekünk mondja? Tisztelettel egy Dob-uccai. aki nem dobszóval fogott ébredőt.
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T r ó n ró l

VI. Mohamed. — Magasról estem, de hála Allahnak, elég puhára
ŒKH_________M Ű V É S Z E T _________ŒMSL

A nagy tárlat
CSÓK-jasa, üdv, Szinyei-Társaság,
Ti egytől-egyig nagy m űvész-BASCHák,
Akiknek int babér és ciprus-ág.

M A G YA R  és FÉN YES a dicső szalon,
Pesttől HATVANYg a fővonalon 
Zengi híretek a társadalom.

„Dús ist P E R L , M UTTERT ' — igy sóhajt a lány,
Ki PÓLYÁját ma hagyta el talán.
S már nincs előtte művészi talány.

„K-IVÁN YI jobbal ennél nem lehel” —
Szól Kisgazda, ki megvett * képeket 
És RÉTI táján büszkén lépeget.

HaZÁD, ORszágod ez a kultúra! —S bár sújt Nyugatnak elvakult ura,
Nem teHER.-MANNa ez a kultúra.

Fölzeng a magyar hegy s a RÓNA Is,
Ma minden jellem kissé rómais,
Mert a művészet fegyver és paizs.

De félretéve élcet és humort,
Örüljünk, hogy a magyar összeforrt.
Mert tehetséget néz itt és nem orrt. (m +  b)♦ Pardon, nem sajtóhiba? Talán megvet? — A korrektor.

Numerus clausust — mindenütt!
Kedves Borsszem Jankó! Magamévá teszem azt a követelést hogy a numerus clausust az egész vonalon ki kell terjeszteni. Gyerünk csak!Numerus clausust követelek:
1. a iejbe-igazoltatásoknál.
2. a tőzsdei besszben való érdekeltség körül,3. a magyar irodalom és művészet pártolása terén,4. a választási költségek viselésében,
5. a miniszteri, államtitkári és iőispáni állások betöltésénél,
6. az idegen elemek kiutasítása közben.7. a kikeresztelkedésnél,
8. a nehéz rituális koszt által okozott gyomorbajok eseteiben,9. a pozsonyi egyetem kerti „ünnepélyein4* rendezett demonstrációs sebészeti kurzusoknál és

10. az „Egyenlőség** előfizetői között.Tisztelettel: dr. Klein MenyhértÉrthetetlen !Miért a kabarékban védi a rendőrség a nemzetgyűlési képviselők tekintélyét? Miért nem ott, ahol a képviselő urak rontják az egymás tekintélyét, — a nemzetgyűlésben?Szerénytelen indítványA pozsonyi orvosegyetem tudvalevőleg az állatorvosi főiskola épületében tartja előadásait.Az állatorvosi iskolán beteg lovakat gyógyítanak. A pozsonyi orvosegyetemen egészséges zsidó diákokat kezelnek betegre. Milyen ügyetlenek ezek a zsidó gyerekek! Ne tartsák magukat olyan okosaknak és tétessék magukat lóvá!
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XIV. GUIDO ROMANELLI

Nem hiteles!
A Magyar Fascista-Tábor megalakulásakor zengő olasz 

nyelven a következő sürgönyt menesztette törvénytelen atya
mesteréhez, Mussolinihez:

SIGNORE MUSSOLINI. ROMA 
A DO-RE MI. FA-SOL A SI-DO!
Az olasz mester csak ennyit válaszolt:
FASCIATE OGNI SPERANZA . . .  MUSSOLINI-------- O---------Tőzsdei töprengés
— Tudja ön már, hogy hány pont különbség van a kosmo- 

graphic és a /(ozműgraphic zürichi jelentése között?

Cuno nem tud kormányt alakítani!
Kedves Borsszem Jankó! Folyton azt olvasom a lapokban, 

hogy a Cuno így, a Cuno úgy, nem tudja megalakítani a német 
kormányt. Ebből a számos sikertelen kísérletből az a gyanúm, 
hogy talán a mi Cunónkat, a kitűnő Klebit bízták meg a kor
mányalakítással vagy talán ez a Cuno P. Andrásra vonatko
zik? Tisztelettel egy Kunopúrti politikus.--------o---------Vásárhelyi polgár tűnődése

— Bethlen beszámolóbeszéde után —
— Uram isten, hát még akkó mennyit beszélt vóna a mi

niszterelnök úr, ha mondani akart vóna valamit!
-------- o--------

B O R S S Z E M  JANKÓ A SZ ÍN H Á ZB A NFedák Sári kosztümjei
Mint színházi körökben pletykálják, Fedák Sári Bajadér- 

kosztümjei milliókba kerültek, pedig úgyszólván az anyag 
teljes me gtakar it ásóval készítették el őket. Sőt némelyek azt 
állítják, hogy azt az ötletességet kellett megfizetni, amellyel 
az anyagnélküliséget kellett megoldani.A Bajadér előadásán

— Nézd, milyen kivágás van a Fedák hátán!
— Rosszul mondod. Nem a Fedák hátán van a kivágás, ha

nem a kivágás hátán van a Fedák.— o----A cigaretta és a koporsó Molnár Ferencnél
Kedves Borsszem Jankó! Egyszerű pesti polgár vagyok*, egy 

földi, bár nem égi szerelemmel súlyosbítva. Szerelmem, Re
beka modern hölgy s bár az ötven körül totyog, még mindig 
Molnár Ferenc a kedvence. Mikor Molnár a Liliomot irta, 
liliom akart lenni, mikor Az ördögöt, akkor boszorkány, mikor 
az Úri divatot, akkor új kosztümöt csináltatott magának, mi
kor a Színházat irta, színésznő akart lenni. Most azt vette a 
fejébe, hogy szárnyakat csináltat. Vettem is neki egy libát, 
amelynek szárnyait a blúzára varratta. De ez nem volt elég. 
mert a napokban avval állt elő, hogy vegyek neki egy koporsót, 
mert ő csak koporsóban tud cigarettázni. Képzelheti, milyen 
nagy áldozatomba került, de mégis csináltattam neki egy diva
tos, testhezálló koporsót. Gondoltam, nem vész kárba, mert egy
szer mégis csak használhatja. S tényleg nincs is rossz ízlése 
ennek a Molnárnak, mert ebéd után néha magam is belefekszem 
és pipára gyújtok, és mondhatom, nagyon ió pofékelés esik 
benne. Már meg is bántam, hogy annak idején azt mondtam a 
feleségemnek, hogy sírba visz engem az örökös divat-mániájá
val. Most már tudom, hogy mire sírba visz, a koporsónak tíz
szeres lesz az ára. — o—Erdőben vagyunk?

— Olvastad? Megint bevonul egy Gomba a színházi 
életbe: az Irén.

— Nem hiába volt sok eső az idén. Beütött a tőzsdekrach
és a Gomba-termés. — o—Kulissza-borsszem

— Vannak színésznők, akik annál jobbak, minél rosszabbak.
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Nálunk fölemelték a tarifát,
Náluk elejtették a kalifát, 
így fest a válság, a közel-keleti,
S amúgy a Mávé, ha ott van Kelety. ------- 6-------Jancsi azt hiszi

— Papa, ha boxmeccsen dőlne el a 
dolog, biztos, hogy a kormány letörné 
a drágaságot.

— Miért, fiacskám?
— Mert a balkezes támadás kivéd

hetetlen. -------- o---------Reklám-minták
Ószeresnek:

T, alpfától az ómega-óráig mindent 
veszek és eladok.

Fogpor-gyárosnak:
Mert jönni fog, ha jönni kell 
Egy fogpor, mely után 
Buzgó imádság epedez 
Százezrek ajakán...

A virágember
A nyári napsugárpatakba 
Minden örömre rátapadna.
Kezem két tátogó virág.

Bek fái. ha szelek szárnya lebben. 
Árvácskát hordok a szememben 
S a nyakkendőm lengő pipacs.

hfagy piros rózsa szomjas ajkam. 
Az örök vágyak méze rajtam.
A virágember vagyok én.

Jöjjön legény és fiatal lány.
Ki kószálna a kertek alján.
Tűz van! Még ég a nap s a szív.

De amott őszi malom őröl 
És rohan már a hegytetőről 
A vén tűzoltó, az idő.

Bródy László

A  p o rc ió

Tönődések
Seiffenstelner SolomontalO  Ed régi anekdót jotjo oz eszembe, 

volohányszor o szegéngy meneköltekre 
gandalok. Eccer o bárón Rotschildhoz 
beáll it ott o Lipme Kréntopp és kért tüle 
olkolmozást. „És milejen állást todna un 
betölteni?" — kérdezte ütet o bárón. 
„Hód milejen állást? Hát o lonácsosi 
állást, Herr Báron!" — „Júl von, fül von 
véve!" 0  Lipme már nolc húnapja 
ott and volt o Rotschüdtúl o cégnél és 
nem hosználhatták semmire se nem. Ed 

napon hivotjo ütet mogához o bárón és kérdez: „Mondja sak 
Kréntopp, mióta von moga mint tonácsadú o házamnál?" — 
„Nolc húnapja, Herr Baron." — „V á j! Akkor adjon nékem edj 
tonácst, hód lehetne mogátul mexabadulni!u — Osztót hi
szek, hód o beiüdjminisztcr oreságnak is meg küllene kér
dezni edjes orakat, okik o meneköltkérdéssel foglalkozzék, 
hód hodjan lehetne tülük megmenekülni.O  Oz ententele odj járto o Kemdl bosávol, mint oz ecceri 
bócher meg oz opjo o gorázdo legéngyekket. Oz első pofont

után, omit o fijú kopto, mondta nékik: „Nű, mertek-e még 
eccer pofont vágni!" Es még eccer vágták pofont. Mire mondta 
oz opjo: „Jere  el innét fiom. ezek garamba emberek."  — 
Girem-górem o Kemal boso, oki több mint kéccer vágto 
pofont oz ententelét, omire ezek mondták: „Jerünk innét Lau- 
sennába, ez o pogángy türük nadjon garamba!"-----------O-----------Kedves Borsszem Jankó!

Én hiszek Bethlen hódmezővásárhelyi programjában. Ugyanis 
külföldre akarok jutni és olvasom, hogy a ló-export megindul. 
Tisztelettel egy lóv át et t, aki önként lett azzá.--------o---------MTK—Törekvés

— Mégis csak nagy ideálisták ezek a futballisták!
— Miből látod?— Abból, hogy ellátják egymást, nehogy a klubra szorul

janak. ------------ :—Fajmagyarázat
— Csak azt nem tudom, kinek magyarázta Gömbös ott 

helyben Bethlen programját.
— Még azt sem tudod? Bethlennek.
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FérjeK öröm e

vagy: prém divat Budapesten

Baron David of Wewrewshegyÿ 
gazdasági levele 

Tollyáss Dániel kasznárnak
Palais Montrouge, le 20 novembre, 1922. 

Taiáss!
Mi mindent nékem megint 

összefirkál! Micsoda szamárságot 
ért maga az alatt, hogy nem-e 
lehetne a politique és közélet 
most dúsan termdt szemétjét föl
használni többtermeléche szem
pontjába földjavitachera? És ha 
igen? Csak nem akar engem ki
nevezni afféle Herkules-Csérinek? 
Ha maga eztet értené, Tajáss!

Aztán arrul nekem referál, 
hogy bőven gondoskodtak a pil
langók a íayíentartásrul és való
színűleg sok lesz tavasszal a gyü- 
mölcheben a hergnó. Ennyi baj 
legyen! Gyűjtéssé szorgalmasan 
össze és nemesítsen őket selyem- 

hergnókká, hogy berendezkedhessünk selyemgyártachera, ne
hogy rászoruljunk magunkat az elfasciásodott taliánokra.

Hogy pedig kár volt a legelőföldet megvenni? Ehhez maga 
nem ért! Próbáljon ki és ha meg lehet rajta élni, megtartunk, 
ha nem, eladunk. Hadd éljen más is!

Végül pedig világosítson föl. hogy micsoda szamárság 
magátul belekantárkodni főtisztelendő Reb Menachem Czi- 
czeszbeiszer mesterségibe és engemet úgy megáldani,-hogy az 
Úristen minden görbe utamon megsegítsen! Mert annyi észt 
mégsem tételezem föl magárul, hogy arra gondolt volna, hogy 
az egyeneche utakon úgyse nincsen szükség az Uristentül az 
áldásra.

Amivel vagyok magátul a kegyes jóltevő íaytiszta eős- 
nemessy Ura sac baron David o f Wewrewshegyÿ

U. i. Az Ágnest nyugtasson meg a börze miatt, de aztat 
is mondja meg neki, hogy nem akarok többet hallani több-
termelésrul. Baron v. FöntebbÿTeljesen igaza van

Kedves Borsszem Jankó! Szegény zsidó diákok! Lehet, 
hogy a nagy sötétségben, mert mindig ilyenkor verik meg 
őket, annyira megzavarodtak, hogy bevert fejükre az állat
orvosi főiskola rektoránál kerestek írt. Hutyra Ferencnek, a 
főiskola rektorának ez volt a válasza: „Uraim, én önökön nem 
segíthetek44. Hát nem volt igaza? Tisztelettel egy állat, akin 
segített. -------- • --------A török szultán sóhaja

— Úgy érzem, végem van. Ütött az angórám!

M. kir. Lyukas-fog-jövedék
— Hallottad, hogy a pénzügyminiszter Csilléry előterjesz

tésére a lyukas fogakat meg fogja adóztatni?
— Nem. Miért?
— Mert az emberek ezentúl többet fogják szívni a fogukat, 

mint a dohányjövedék árúit.Aki ZoZó-t használ

— Hogy van, báró úr?
— Csak úgy. Z ó -Z ó ...
— Szóval a legfinomabban.
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A Turul-kaszinó faláról..Figyelmeztetjük a t. tagokat, hogy a szék nem adut. Azzal ne.tessék ütni! Az igazgatósát*Magyar futball— Hallottad? A legutóbbi meccsen csupa irigységből megpukkadt a labda.— Miért, te?— Mert mindenbe rúgtak játék közben, csak beléje nem.

Onnan lehetHiába erőlködik a Máv! Akik repülőgépen utaznak, azok rqindig le fogják nézni a vasúti tarifát. Akármilyen magasra is emelik. -------- o-----------Pesti aszfalt vicc— Mi a különbség a tejeskanna és a szinházból hazatérő destruktív között?— A tejeskannába a tejet bemerik, leólmozzák. A destruktívnál a fejet beverik, leólmosozzák.
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Én is milliomos leszek, ha megéremSzegény, boldogult nagyapám, mielőtt meghalt kilencvenötéves korában, magához hivatott s így szólt:— Fiacskám, nagy öröksÚKet hagyok rád: milliókat, amelyekre te fogsz tovább várni. Tudd meg, hogy mindenki milliomos lesz, ha megéri, de sokan nem birják kivárni s előbb lógnak meg ebből a csúf világból. Ha nem leszel türelmetlen, meglásd, előbb-utóbb milliomos leszel.Ezek a szavak mélyen vésődtek gyermeki lelkembe s megfogadtam, hogy nem leszek türelmetlen és kivárom én, ha százötven évig is kell élnem, ha belepusztulok is, akkor is kivárom a milliomosságot.Húsz év múlt el azóta s bizony semmi nyoma sem volt eddig még csak egy icurka-picurka milliomosságnak se. De most egyszerre, tegnapelőtt délelőtt tízkor a kávéházban fölhajnallott előttem, mint valami csoda: a milliomosság. ügy történt, hogy . . .  nohát sehogyse történt. . .  épp úgy ültem, mint tíz év óta mindig s arra gondoltam, hogy mennyire türelmes ember vagyok én, csak várom, várom a milliókat a kávéházban, az ujjam se mozdítom meg, hogy elérjem őket. De mennyire megfogadtam a nagyapám tanácsát, milyen mintaszerű türelmes ember lettem. Mások türelmetlenül, mohón rohannak üzletek után, dolgoznak. hogy előbb jussanak a milliókhoz, nekem van időm: én türelmesen kivárom.Oh, jó nagyapám, ott fönn az égben, te bizonyosan nagyon meg vagy elégedve velem.Hát úgy történt, hogy az asztalomhoz jön a Qusztalek barátom, akinek az a jó szokása, hogy mindenkinek a ruháját meg- gusztálja s megkérdi:— Mi. az, megint ruhát csináltattál?— Persze ezt épp mostanában öt évvel ezelőtt csináltattam a nevemnapjára.Megcsípi a szövetet.— Prima szövet. Tudod, mit ér ma ez a ruha? Testvérek között is megér ötvenezret.Evvel odébb áll. Utána ordítok:— Te, Gusztalek! Eladom neked húszezerért.Visszajön. Végignézi a ruhát— Csak nem gondolod, hogy ilyen lyukas, kopott vacakot megveszek? Hisz ezt már rendes ember föl se veheti.— Hát akkor mért mondtad, hogy ötvenezret ér?— Hát persze, hogy megér annyit. Van neked fogalmad az árakról? Tudod, milyen ruha kerül ma ötvenezerbe? Egy olyan, amit éjfélkor szerezhetsz a Sorház-utcában.Tényleg igaza van. Horribilis árak vannak.Hopp. Most jut eszembe. Kiszámítom a vagyonom, hozzávetőleg.
»  legtökéletesebb

U i g e S I O I  emésztőpor

MINDEN J O B B  Ü Z L E T B E N  K A P H A T Ó  ?

Egy iélüveg tinta kettőszáz, egy zsakettmellény, fél hózen- tráger egybeszámítva ötezer, két gallér ezer, egy harisnya- kötő-felsőrész, két rajzszög összesen kétezer, egy kalapkarima keménykalapról, kétezer, összegyűjtött müveim harminckét korona, rajtam levő ruha ötvenezer, kalapkarima kettőezer, kalapfelsőrész háromezer, nyakkendő-vatta ezer, nadrágcsíkok háromezer, ingbetét kétezer, cipő tízezer, három fogplomba összesen hatezer, 1 darab hamis üvegszem tizenötezer, monokli kétezer, hajvágás (tudniillik most le van vágva a hajam, tegnap emelték az árat) száz korona, egy radirgumi kétszáz, kapukulcs háromszáz, fürdés kétszáz (tegnap voltam).Szóval a százezer koronát meghaladja mai vagyoni állapotom. Nem kell nagy pénzügyi zseniálitás hozzá, hogy kiszámítsam, miszerint vagyonom értéke egy év elteltével kétszázezerre fog emelkedni, tehát öt év alatt egy millióra, tíz év alatt két millióra fog rúgni, vagyis átszámítva osztrák koronára, tíz év alatt anélkül, hogy lábamat kitenném a kávéházból, nyolcvan milliónak leszek boldog ura, föltéve, hogy megérem a tíz évet. ûSzegény nagyapám ott fönn az angyalok között, ugy-e, most elégedetten simogatod hosszú ősz szakálladat?Mennyire igazad volt: a milliomosságra sokáig kell várni,de megéri, ha az ember megéri. Carámy
■ —  —Fascisták-e a zsidók és viszont?A hithű fascista kedveli a fekete színt.Aki a fekete színt kedveli: szomorúságra hajló.Aki szomorúságra hajló, annak nem kóser a helyzete.Akinek nem kóser a helyzete, az köztisztviselő.Aki köztisztviselő, csak elvétve zsidó.Aki csak elvétve zsidó, annak jól megy a sora.Akinek jól megy a sora, nem kedveli a feketét.Aki a feketét nem kedveli, nem lehet jó fascista.Aki nem jó fascista, az lehet még jó zsidó.A jó zsidó ausgeschlossen jó fascista.Szenzációs vasúti reformMint legilletéktelenebb forrásból értesülünk, a kormány rendeletet fog kiadni, hogy a vasutak és a villamosok mentén szerte az országban ültessenek el tari-fákat. Azok aztán ma

guktól nőnek.

IR F I INGEK
frakk, piké és szegélyes

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

E M  K ó r e l y h p a l e t A o a l  s n e m b e n

—  E zü s t e v ő k é s z le te k  —
ezüst értékben K IM É  

ARANY EZÜST-. BWILUÀNSBEVÀLTÀS
S Z IG E TI NÁNDOR ÉS FIA
B u d a p e st, IV., M ú z e u m -k ő ru t  17. —  Alapittatott 1867



48. szám BORSSZEM  JANKÓ 9. oldalLószálloda. . .Hirdetést olvastam az újságban: „Lószálloda, lópenzió“ .Pompás, nincs többé lakásgondom! — nyerítettem föl boldogan és ezzel vígan ügettem a Lószálloda felé.A portás udvariasan fogadott. Odabenn elegáns vályú mellé állítottak és barátságosan megkérdezték. mit parancsolok?— Egy adag zabot, de jól meghegyezve és egy adag szénát.— Széna nincs, kérem, mert azt a politikus urak mind a maguk fejadagja javára foglalták le, — felelt az istálló-pincér.— Akkor kérek deák-abrakot.— Az sincsen, mert a deákok már régen leszoktak az abrakolásról.— Hát akkor miből élnek szegények?— Ne tessék félteni őket! Jól ellátják ők az egymás baját.Este a közös istálló-hálóba tértem nyugovóra. Lótársaim eleinte bizalmatlanul fogadtak, mert mindeddig nem léptem be a fascista ló-koncentrációba, de mindjárt megnyugtattam őket azzal, hogy épp tegnap este

Számtanórán

Tanító, — Móric! Egy dekában hány gramm van? Móric. — Az attól függ, tanító úr, hogy venni tetszik, vagy pedig eladni. . .

rúgtam fejbe egy destruktív kollégát, aki meggazdagodott zsidók kocsijába fogatta magát. Most már egyhangúlag kinyerhették, hogy közéjük való vagyok. De, sajnos, nemsokára nagy ügyetlenséget követtem el. Egy ifjú lójelöltnek a vállára veregettem és így szóltam hozzá: „Milyen szép kis csikó! Olyan okos. szeme van, mint egy emberneK.“ Nem várt meglepetés ért: társaim a mellső lábukat használták velem szemben. Hogy ne mondjam, kirúgtak.Őnagysága felöltözik— Édesem, azt hiszem, ez a gallér nem födi be magát egészen.— Várjon egy kicsit. Még nem vettem föl sem a nyakéket, sem a gyűrűimet.----o----A hozományvadász sóhaja— Már föltalálták a drótnélküli távírót, a motornélküli repülőgépet . . .  mikor találják föl végre a menyaszonynélküli hozományt?!Hasznos tanácsadóEgy estilap jó tanácsokkal szolgál olvasóinak a meghűlés ellen. Minthogy mi sem maradhatunk hátrább az olvasóink iránti gondoskodásban, a következő téli tanácsokat adjuk:
1. Novembertől márciusig ne olvassunk hátborzongató regényeket.
2. Tartózkodjunk a hidegtekintetű nőktől.3. Ne álljunk két politikus közé, mert a fejükön keresztül léghuzainot kapunk.4. Ne éljünk meg a jég hátán is.5. Tartsuk vissza a tüsszentést, mert a megfázás rendesen ezzel kezdődik.
6. Ne dideregjünk, mert aki didereg, az fázik.7. Ha már nem birjuk tovább, esetleg hozassunk egy kisszenet. ---------o----------Önálló töprengés
7 - Vájjon fizet-e a Schwartzer-szanatórium a komplikált fejtöréssel járó közüzemi pótlék után jövedelmi adót?-------- o---------Kalapszalónban— Ez a kalap tíz évvel fiatalítja meg nagyságos asszonyt, — dicséri az árusitónő a kiválasztott mintát.— Akkor vegyél még egy ilyent, édesem. — biztatja a férj.
P A L A

Á S V Á N YSZT .MARGITSZIGET
TINUS
V I Z  ^  ^ÜDÍT,JÁRVÁNYOK- *' TÓL MEGÓV

¥ és s á r c ip ő  legjobb îo t / iffia tnminőségben kapható és J u v i u i a i u
N e u m a n n  G é z á n á l ,VI., Nagymezö-u. 44. Telefon 138-77.

Házmesternék

— A negyedik emeleti asszonynak rossz napja van. Egy napon halt meg a férje és a kutyája.— Szegény a sszo n y !... Milyen kedves volt a kutyuskája!---------o--------Jó  kívánságok— Mit kíván a „Világ** a ,.Nép"-nek? — Más népet.— Mit kíván a „Nép** a „V ilágin ak? — Másvilágot
François

Crêmant R o sé
pezsgő

V E R E SNyitva okt 8-ától 16-áig d. c. 10-tôl este 6-ig.
művészi gyermek- 
fénykép kiállítás»V., Harmincad-utca 3. sz. ® Szabad bemenet. ®
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Az örök tej-csavarÉrtesültünk arról, hogy az új vasúti tarifa életbeléptetésével minden liter tejre nyolc korona vasúti költség esik. Megkérdeztük egy pestkörnyéki tejtermelőtől, hogyan fogják ezt a nagy költséget ellensúlyozni? így válaszolt:— Hát csak úgy. hogy minden liter tejhő egy liter vizet csurrintunk kőccség fejibe.— No de akkor — világosítottam föl — az egy literből kettő lesz s a nyolc korona kőccségből tizenhat.— No hát akkor ahhó a két literhő is kőccség fejibe még két 'liter vizet döntünk— De akkor, komámuram, négy liter után 32 korona költség lesz.— Hát ha négy liter után lesz a kőccség, akkó a négy literho csöpögtetjük mögén a négy liter vizet.— De hát akkor nyolc liter után 64 koronát fizet kend. . .— Ha nyóc liter után fizetek, nyóc liter vizet öntök bele. . .— No és aztán, ha már ilyen módon száz liter teje lesz?— Akkó beledöntöm egy boroshordóba, oszt begurintom avárosba, oszt ráadásul a fogyactóval mögfizettetöm a vasúti kőccséget is! -------- o--------Kedves Borsszem Jankó!Olvasom, hogy a belgák át akarják venni a villamos- vasutakat. Remélem tudják, hogy minden vállalatnál vannak cafrangok, sallangok, lógósok, mert ha ezzel nem számolnak, akkor ők az én szememben nem annyira belgák, mint balgák. Tisztelettel egy lógós. -------- o---------AMERIKA! HUMORNem előszörMILDRED. — Tudod, hogy Frank megkérte a kezem? FLÓRA. — Ugy-e. nagyszerűen tudja csinálni?Sokkal rosszabbFÉR J. — Én nem tudom, hogy Bili mit csinál a pénzével. Tegnap nem volt pénze. Ma sincs.FELESÉG. — Miért bosszant ez téged? Talán kölcsönt akart kérni tőled?FÉR J. — Ellenkezőleg. Én akartam kölcsönkérni tőle.Ötven százalékraDORIS. — Mamukám, írok egy levelet Marynek. MAMA. — De kicsikém, hiszen te még nem tudsz írni. DORIS. — Nem baj, mamuska ^ ., Mary se tud olvasni.
LAKÁST TAKARÍT, FEST, 

POLOSKÁT IRT 
PAX-VÁLLALATTELEFON 

61-06 ÉS 
141-46.

CASINO
Telefon  
18 08.

A lausannei konferencián— No, mi az eredmény?A török, az félhold, a görög, az félholt.Póruljártam
Kedves Borsszem Jankó! Egy barátomat, akiről tudtam, hogy nyakig ül magas árfolyamon vett tözsdepapirokban. ezzel •ugrattam tegnap:— Hallottad? A Ganz-Danubius százezer koronára esett.— Nesze, te gyalázatos kontreminőr! — kiáltott ő és kegyetlenül. pofonvágott.— Hogy merted ezt elkövetni? — vontam feleletre, mikormagamhoz tértem.— No hallod, ha olyan nagy olcsóság v a n ! . . .  Azért a tíz koronáért miért n e ? . . .SZERKESZTŐI ÜZENETEK
Kéziratokat és rajzokat nem küld vissza a szerkesztőség.
A Borsszem Jankó jelen számát kedden, november 21-én 

zártuk le. — Mary. Kettő nagyon jóízű. — Medikus. A háború lógósait csiklandozó rigmus hadd szóljon itt: „Ti szolgáltatok a hadrakelt seregnél? Fenét! Inkább a csapravert sereknél.4*H. V. (Kaposvár.) A kiadóhivatal intézkedett — Cs. G. Rébusz-ellenőrzőink megállapították, hogy már többször megjelent. — K. J .  Vidáman szól. A hiányzó számot elküldöttük.— B. B. Finom, meleg, csilingelő sorok. A prózába, sajnos, oda nem illő lirai hangokat kevert — Dr. T. D. Egyet fölhasználtunk. A tendencia javuló. — Sz. J .  Az adomát elsütöttük. Nem nagyon aktuális ma már az a téma, amit figyelmünkbe ajánl.Dr. E. Elmésebbeket kérünk. — Több levélről a jövő 
számban. Szerkesztik: Molnár Jenő és Bér Dezső 

A szerkesztésért felelős: Molnár Jenő Kiadótulajdonos: Borsszem Jankó lapkiadó r.-L _____  igazgató: Szekeres Rudolf __KÖZGAZD ASÁGKőszénbánya és té g la g y á rtársu lat Pesten (Drasche) legutóbbi i rendkívüli közgyűlése az eddigi 9 millió ' alaptőkének 15 millióra való fölemelé- | sét határozta el. Az új részvények 4000 korona árban a régi részvényeseknek 3 :2  arányban ajánltatik töl. Elővételi iog az Ángol-Magvar Banknál és a Magyar Általános Hitelbanknál gyakorolható.A Vasú tfels/ereléc i Részvény- tá rsasá g  t. évi közgyűlését dr. Gratz Gusztáv v. b. 1.1. elnöklésével tartotta meg. A vállalat 6.740.250 ko ona nyereséget mutat ki, amelyről 12 százaié- ; kos osztalékot fizet. Az alaptőke 20 milliórőt 50 millió koronára emeltetett föl.A Budapesti T ak arék - és Vá«ár p 4nztár r .-t. közgyűlése az alaptőkét 120.0o0.u00 koronára emelte. Befizetés december 1-től 10-ig.A R uggyant lárú gyár tőkeem elése. A Magyar Ruggvantaárúgyár Részvénytársaság legutóbbi közgyűlésének felhatalmazása alapján a társaság tárcájában maradt 50,000 darab

részvényt 5:1 arányban 3500 koronás árfolyamon a régi részvényeseknek fölajánlja. Az új részvények a régi részvényekkel egyenlöek.A Nasici osztalék a. Az Union des Usines et des Exploitations Forestières de Nasic az 1921—2 '. ôzletévre két svájci frankot állapított meg osztalékul. A hivatalos hirdetmény értelmében a szelvényeket a Banque de Paris et des Pays-Bas genfi fiókja és a Hazai Bank r-t . budapesti főpénztára váltja be.A Kereskedelm i Benk új rész- vénykib csátásán ak fö ltételei. APesti Magyar Kereskedelmi Bank rendkívüli közgyűlése elhatározta, hogy a bank alaptőkéjét 150 millió koronáról 200 millió koronára emeli föl. Az újonnan kibocsátandó :»O,000 darabra a fégi részvényeseknek van elővételi joguk három régi részvény alapján egy újra 10,000 koronáért, minden illeték és költségtől mentesen. Az elővételi jog 5000 korona egyidejű lefizetése mellett gyakorolható, míg a második 5000 korona részlet december 31-ig bezárólag fizetendő be.
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l. Képrejtvények ii.

A megfejtők között tizenegy jutalmat sorsolunk ki. Jutalmat csak lapunk előfizetői nyerhetnek. Egy rejtvény megfejtése is elég a sorsolásban való részvételhez. Jutalmaink a következők :
1. 1(J üveg sör. a Polgári Serfőzde 

gyártmánya (házhoz szállítva).
2. Egy nagy doboz 

„Virág"-féle dessert.3. egy Sphinx-,,BI-OZONE“ -készlet (egy üveg szájvíz, egy doboz kettős francia fogpor. egy tégely fogpaszta).4. egy üveg „Óceán" jam, befőtt vagy egy doboz cuk
rozott gyümölcs.

TELEFON i 18-os.5 egy kis üveg

6. egy nagy 
üveg ZoZó 
kölni viz.7. két darab P. Márkus Emilia-szappan.»• egy kiló Szent István-malátakávé.9. két pár Berson-gumisarok (férfiaknak és nőknek),10. egy nagy palack R A PID O L" folyékony fémtisztitó 
szer.

11. két doboz (sárga és fekete)
..G LA D Y S" luxus-cipőkrém.A Borsszem Jankó 2860. (47.) számában közölt képrejtvények helyes megfejtése:I. Kürtösfánk II. Hangya-szövetkezetA multheti számunkban megjelent talányok helyes megfejtését 45-en küldték be. Nyertesek: 1. Bak Andor (Budapest, \ HL. Csokonay-ucca 8. II.). akinek tíz üveg Polgári Serfőzdéi sört; 2. Wagner Erzsiké (Budapest. 1., Mészáros-ucca 14), akinek egy nagy doboz ,Virág“-féle dessertet: 3. Stern Gyula 

(Budapest, VI., KiráJy-ucca 82), akinek egy Sphinx-.,BI- OZONE4‘-készletet: 4. Führer Lajos (Budapest, V ili., Üllői-út IS), akinek egy üveg ..Ocean** jam. befőtt vagy egy doboz cukrozott gyümölcsöt: 5. gróf Csáky Adorján (Budapest, V ili., Baross-ucca 81), akinek egy kis üveg Hungária Casino habzóbort: 6. Molnár Irina (Budapest, VIII., Baross-ucca 118), akinek egy nagy üveg ZoZó kölni vizet: 7. Higedüs Évike (Buda
pest. III., Vörösvári-ucca 69), akinek két darab Márkus Emilia- szappant; 8. Haas Dávid (Budapest, V’IL, Dembinszky-ucca 
21. III.), akinek egy kiló Szent István-malátakávét;9. Schuster Ágoston (Budapest, VII.. Dob-ucca 69. II. 33). akinek két pár Berson-gumisarkot; 10. dr. Glaíter Béla (Nagy- 
ecsed), akinek egy nagy palack ..RAPIDÜL4* folyékony fémtisztitó ^ crt: 11. Keszt.vüsné Balog Margit (Keszthely). akinek egy-egy doboz (sárga és fekete) ..G LA D YS44 luxus-cipőkrémet küld a kiadóhivatal.

Sa ját g yá rtá s ú

f é r f i - f e h é m e m ú e k  
nyakkendők, úri divatárukNYAKKENDŐHÖZ
IV., Kígyó-utca 5 (K lo tild -palo ta ).

N yakke ndők nagyba n  is.

ABADIE
valódi ffancia papír

VÉR oor- es nemi betegségek teljes gyógyításán
legjobban H m MIT7I2PP hírneves 
ajánlható U i .  m l I l U l m  intézete
B U D A P E S T , V ili .. J Ó Z S E F - K O I t e T  3 . S Z A B .

B HîrçsMiïWïî".1ïç
Székely F.mll ékszerüzlete, 5"
C fm r a  t t t t é k  f ig y e ln i.

(Ttréz - teaiplouai in áé t*.)  
T e le f o n t  J ó z s e f  1 05 -33 .

Dr. Lendl Adolf
utóda: Fá b a  R e zső  
=  preparetoriuma =  

B U D A P E S T , II., D o n á ti-u tca  7.

Szakszerű  javítások es tömések elfo gad tatn ak .
o k  f i L"É é s  itakaríthat meg a szab. „Frandor* elófűtőkályhával, mely minden cserépkályhára alkalmazható. Kapható Andrássy-űt 62(telefon38-69)és minden jobb vaskereskedésben.
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— Aztán mondja, nincs poloska a maguk szállodájában?— Már hoey lenne, nagyságos úr! Nem marad az meg nálunk, hiszen nem lehet fűteni a szobákat.

aa& mozit akar?
forduljon

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

I f
ti v é r -  és n e m i bet*-

[ijstîaliaVîînïliai !
Rendelés egész nap.

R é k ó czi* ú t 32, I. em . I, m R ó k u s -k ó rh á z z a l ö ze m b e n .

Művészies képkeretek
Kézimunkák szakszerű keretezése «

Váradi Bélánál, Budapest, Andrássy-út 43.

legplHflbh « I r a t o m
II BORSSZEM IBII
híres régi évfolyamai 
megrendelhetők a kiadó- 
hivatalban és a Kultúra 
könyvkereskedésében, 
Budapest, VI., Teréz- 

körut 5. szám.
Az 1916. évf. 1000 kor.

.  1917. .  1000 .

.  1918. .  1000 ..  1919. .  1000 .

.  1920. .  1000 ..  1921. .  1000 .
Szőnyegeket
e  T U O U K  T IV A D A R  u A n y e a la v H A  é .  tL x t ltA te l.p * .  VL, B ^ V—  ----------- * ............................. i < 1  m . TctaíM 4AAA B^Utváir. U A a  D k

Királyi
udvari

Rákóczi-út 60, ujít iilitíJilii.
B»??” * ' Zongora-, cimbalom- 

*  ^ é s  harmonium-terem,
' Az összes hangszerek legfinomabb minőség
ben. Mesterhegedük legnagyobb választékban.

fszerek javítását szakszerűen végezzük. V idékre  
Utasokat a l e g p o n t o s a b b a n  eszközlünk. i Etofon-szalon.

hanglemez-repertoárja. Az össze* létező 
Mondain-táncok gramofonlemezen, lirtk.A Pesti Lloyd-társulat nyomdája, Budapest V., Mária Vaiéria-utca 12. (Nyomdaigazgató MÁRKUS PÁL.)




