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2. oldal BORSSZEM JANKÓ 47. számAkik nem ünnepelnek1873-1923
ünnepet ül a főváros, zászló leng a házak ormán.
Mámortól részesek Wolffék és örömitlas a kormány. 
Megjelenik hódolni a kurzus apraja és nagyja.
Kiknek éltetője Nagy Wolff a város mostohaatyja.
Jön döcögve a Villamos, már nem olyan deli legény.
Mint a háború előtt volt, ma már bizony fáradt szegény, 
Meg-megáll kissé pihenni, zötyög-lötyög a lírája.
Nem is ér már egy garast se, bármily nagy a tarifája. 
Pislogatva jön a Gáz, s mint testvér, követi a Villany, 
Bágyadtan ég csak az ára az. mi olykor föl-fölvillan.
Lassan folyva, folydogálva jön a Viz, s bár magas díja, 
ő magasra nem vágvik s az emeletet már nem bírja.
Nagy felhővel jön a Por, száll s mindenhova belehatol,
Ily jó dolga, mint itt Pesten, fővárosban nincsen sehol.
Jön a kurzus kedvence is, az örökéletű OKÁB,
Agg. már, de hogy miért nem halt meg, senki se tudja az okát. 
Feketéink nagy tömegben, a számuk ki se mondható. 
Woltf-atyának gyermekei: a sok polgártnyúzó adó.
Jő Zilahi és Csillén — ünnep nékik ez a mai,
S fölvonul a díszménes is, valamennyi lipicai.
Díszkordont von a rendőrség, át nem enged senkit rajta. 
Kit ott nem szívesen látnak, ki nem hasonszőrű fajta,
— Pedig a kordonon kívül nagyon sokan megjelennek,
Akik ma is szomorúak, akik ma sem ünnepelnek.
A főváros iparosa: homlokán de sok a re d ő ....
Gonddal terhes vállat vonszol a gyáros, a kereskedő.
A rokkantak, rosszul táplált, korán haló sok kis gyerek, 
üldözött zsidó polgárok, vagónlakók, lateinerek,
A munkások, internáltak, a háziúr és a lakó.
És a magyar középosztály: nyomoruk le sem irható.
A tüdövész, a bacillus, ezernyi gonosz miazma.
Amelyektől oly sok ember pusztul el, — de hát mi az ma?!
— Hol a boldog, szép város, mely a háború előtti v o lt? ... 
Hej. nem is ünnepet ülnek Wolffék. hanem halotti tort.

FULLÁN KRuczaháti Tarjagoss Illés pohárköszöntöje
URRAM , — akarom

mondani: tekintetes és nemes 
város: BU D APE ST ! úgyis, mint 
kegyuraság, úgyis, mint székelés
nélküli szék- és feővárossa szét
marcangolt Honhazánknak, úgyis 
mint szülővárossá számos fajfejű 
benszülöttnek és Mekkája szám
talan — légvárakat tervező — 
indigéna konstruktőrnek, de 
úgyis, mint a tudományok és mű
vészetek tranzitó gócpontya, nem
különben lerakodó hellye min
dennemű liberális, rehakcihős, ftló- 
sémi, antisémi, bolsevista, horog
keresztes, jobb- és baloldali szél- 
hűdésben szenvedő fáradalomnak,— szimbohólikussan és perszonifikálva: szállók az Urrhoz! ötven esztendeje immár annak, hogy a Danubius bal-partján agglegény módjára dángubáló Pestis Hungáriensis spíszbürger elszánt házassági frigyre lépett a szomszéd 

Ó-Buda mezővárosi asszonyság, szintén nem ifjú, de nem is aggszűz. szépséges hajadonával: Buda leányasszonnyal. E természettől áldott frigy nagyterjedelmü családdá gyaraptv dott s azóta Budapest néven tiszteli minden hazaffy, ezek között elsőnek Én, aki megragadom az alkalmat és kupámat, hogy e család további virágzására üriccsek egy ötvenes szériát.Tarkoponyám baitarkójának ..memóriha4’ fiókjában hala- ványan él a kép, amikor cőgling koromban a grósziáter gábelfrüstükre vitt a régi „Zenélő órába*4. A savanyú pájsli mellé halbseidlit szervírozott a kellnyer kájzerszemlivel. A folkzenger mögött sramli húzta az „ótuliberaugusztin** valóért. És ez az egész zekk: 3 zekszer volt trinkgelddel együtt...Ám azóta mérföldes csizmákkal haladtál, sőt szaladtál. Blaha Lujza csalogánydalai. a nemzeti színjátszás, a pohé-

ták Írásai, a magyar litteratura magyarrá neveltek Téged is. Nyugati konstruktív kultúra és Keleti mulatozás desVrukcihója közepette magyarnak maradtál, ami nem tsekéll érdem. És a sok megpróbáltatás viharában, a vörös és fehér vérsejtbacil- lusok ádáz és kóros harcát mind leküzdte szívós szervezeted s most* is friss és újult erővel indulsz a fejlődés ehurópahi hírneve felé. De én ammondó vagyok: Elég drága vagy Te nekünk, drágább már ne légy; elég gyors tempóban haladsz, ne gázolj villamos erővel polgáraidon keresztül a tarifa tetejére; elég sok lakód van már, ne tereld lakóidat vagónszám mellékvágányra!ünnepelt Feőváross, én hiszek benned és remélek. Mert ha a sok égi és földi megrázkódtatást, a Sipeőczök és Wolffok uralmát kiállottad, mint a tölgy a földindulást*, úgy jövőd szép, nagy és hosszúéletű lesz e földön. Kívánom Néked, hogy az átkos liberalizmus színvonalára süllyedj le megint, hogy ollan rombolást vigyenek véghez Benned, mint Bárczy ieő- polgármester alatt, aki is a világszép destrukcihós oskolákkal, kórházakkal, feredőkkel és egyéb pokolbéli réformmal nyomoritottá élkesre dicseő Feővárossunk ábrázattyát. Sokáig eéljen ez a régi bűnös Budapest!-----------9----------- ;Szigethy István,

akinek képkiállitásá most arat nagysikert, ilyennek látja önmagát. Megnyugtatjuk; mi sokkal szebbnek látjuk a képeitKedves Borsszem Jan kó !Olvasom, hogy Nagyatádi fö’dmívelésügyi miniszter úr Csurgón az ország szunnyadó ereiéről beszélt. Mikor fog végre föiébredni ez a szunnyadó erő és mikor fog elszunnyadni az ébredők ereje? Tisztelettel egy alvajáró.DEUTSCHLAND, DEUTSCHLAND ÜBER „DALLES* ?F u rfangos kérdésRossz kivánság-e az, ha az ember azt mondja Nagyatádi Szabó Istvánra: legyen neki könnyű a földosztás?
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A magyar konvent
A nemzetgyűlést összehívták,
Az elnapolást visszasziviák 
S kiket nem köt klotiir, se bon-ton: 
összeeresztik a poronáon.
A porondon összeeresztik.
Hol egymást szó-árban feresztik 
S újból legénykedik és hont ment 

A konvent.

Bizony konvent s nem parlement ez:
Nem ünnepélyt, de cirkuszt rendez.
Nem vivótört forgat, de fütyköst,
Nősként köpvén markát, a bütyköst.
S a bütykös marok hogyha szutykos, 
vígan kotyog benne a bütykös 
S kurjant, akár a hordókon fent,

A konvent.

A szájon szent neve a honnak,
A szívben vágya bő haszonnak, 
vasalt nadrág a külső részen:
Belől — sansculotteok egészen.
Az ősi Gőg és Demagőgnek 
Rosszillatú hangjai bőgnek 
S játszik: — Kint a Wolff és a Kohn 

A konvent. Ibent, —

Európai hang, úri illem 
Lehetőleg száműzve innen:
Egyik hortyog, fortyog a másik 
Lehnertől — Kun a P. Andrásig.
A szűzi tisztesség, az árva,
Ott hervadoz, tiporva sárba.
Hová süketen és vakon ment 

A konvent.

Ország grófja, kegyelmes Bethlen.
Kérünk, ez egyszer légy kegyetlen!
Zavard e senki-népet végre.
Miből lettek: a semmiségbe.
A pártost, kinek nincsen pártja,
^ /tsa  le a tekintély bárdja,
Mit magának rabszijjakon fent — No Károly, eleget abrakoltattad már azt a lipicai gebét. Most elvitetem a

A konvent. (JA Z IG )  vágóhídra, magad meg menj Isten hírével más szolgálatba.

Megjött Angliából az új mén

Mindent valorizálnakHallottam, hogy újabban minden gondolatmenetet, minden szót valorizálnak az emberek. Egy nagy valorizálási járvány van. Például:Régebben azt mondták a naiv ábrándozók: „Bár annyi ezresem volna!“Ma kinek kell az ezres? Pláne nálunk vagy Ausztriában, Németországról nem is beszélve. Ma így sóhajtanak föl az emberek:T: Beír annyi százdollárosom lenne!0 általában a valorizálok szívesen veszik a dollárt alapul. Például:Egy beszélgetés békében:, Oh, kezeit csókolom, nagyságos asszonyom! Ez a véletlen szerencse! ^ ^ o r  is tettük egymást utoljára?— Mikor? Pár éve már és én azóta is mindig csak masára gondolok.Ugyanez a beszélgetés most:. Oh, kezeit csókolom, nagyságos asszonyom! Ez a véletlen szerencse!Bizony! Mikor is láttuk egymást utoljára?77 Mikor. Bár akkor dollárt vettem volna. . .^fSfoniitott példája a valorizálásnak a következő eset: S iÏ ! m x regen: „Nincs egy megveszekedett krajcárom se.44 **ol kiáltás most: „Nincs egy megveszekedett márkám se.44 „ *  márka jobban kifejezi a szegénységet. Azt, hogy pfennig, nem mondják, mert a pfennig, mint műkincs többet ér. mint a márka.

Azt a régi szólásmódot, hogy ..ezer bajom van * az elérték- te’enedés óta ígv mondják: „millió bajom van44. Németországban: „billió bajom van44. Vagy „ezer bajom van és a szorzószám44. *Azt a faji szólásmódot viszont, hogy „bis hundertund- zwanzig** úgy mondják , 120 békeévig".Nem valorizálták a koronaügyész kifejezést, amelyre pedig ma dollárügyész volna a helves meghatározás.A káromkodások közül kiment a divatból a „hétszentségit*4, mert a hét nevetségesen kicsi szám lett.A szere4meslevelek búcsúsorai sem hangzanak már így: „ezer csókot küld Jancsid*4, hanem „ezer aranyparitásos csókot küld Jancsid44.Végül e sorok Írója is valorizálva kapja a honoráriumot a humoreszkekért. Békében ötven forintot kapott egv cikkért, ma — száz koronát. _______ 0________ STELLA

Aranyköpések
Érzem, meg fogok bolondulni. Van egy rögeszmém: az 

emberek még megjavulnak.

Vannak asszonyok, kik csak azért szeszélyesek, mert egyéb 
rossz nem telik ki tőlük.

%
A tisztességtudás a legnehezebb számművelet. Megadni min- 

áenkinek azt. ami megilleti.

A férfi a teremtés legnehezebb munkája volt. Istennek arra 
is kellett gondolnia, hogy a nőnek is megfeleljen. K. E.
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Ép ötven esztendő előtt 
Indult a szerelmi regény: 
Menyasszony volt az ifiú Pest 
S a vén Buda a vőlegény.
A Duna közben intrikált.
De sikertelenül bizony,
Mert házassággal végződött 
A régi baráti viszony.

A z  50 éves B u d a p e st
A mézeshetek ideién 
Az asszony még igénytelen.
Oly egyszerű. o ly0házias.
S a szerénysége végtelen.
De aztán — furcsa változás — 
Egyszerre puccos dáma lett. 
Nagyobb gardrób kell már neki: 
Ui ékszer és úi toalett.

A szórakozó régi Pest 
Az öreg Nemzetibe ment:
Most van sok színház, orfeum 
S mozi eg.v egész regiment.
A G.vapiu-ucca színpadán 
Német ..gezeüsaftu szerepelt.- De megváltoztak az idők:
S magyarul látszik már a F éld . . .

A két szerető egyesült. 
Csendben történt a nagy eset 
És mint már ilyenkor szokás: 
Pletykáltak is egy keveset.
A házastársak boldogok,
És ami fő. egyik se rest.
S a szerelmük gyümölcse lett: 
A mai csodás Budapest.

ló volt előbb a lóvonat.
De autó-taxi jária most. 
Az előkelő publikum 
Lenézi a rossz vülamost.
S a földszintes kis házikók 
Anakronizmusok manap. 
Helyükbe, felhőkarcoló 
Palotasorok állanak. . .

. . .  Hogy mily dicső lesz a lövő.
Azt el se lehet mondani:
Az ócska Rókus-kórházat 
Le fogiák egyszer bontani.
Lesz boldog élet, szép világ 
öt éves haldoklás után.
Ha megszűnik a Wolff-rezsim 
A szenvedő, szép Pest-Budán. . .

SO M LÓ  FERENC

T ön ö d ések
Seiffensteiner Solomontul 1. A női nemnél Főzőiskolavan még rosszabb is. A női igen.C  Szegéngv Rézi Kopp. ed fiotol asz- 

szonka haldokolta és ült mellette szomor- 
kadva tüle'o féri. o Dávid Kopp. Mongya 
neki o feleség: ..Sak még edietlen ed kíván
ságom van. fiomkám. Oz én temetésemre 
ediütt meniél ki ed kocsiba o mamával és , szépen vele ediütt iere visszo!u — Felelt 
erre ráio o féri: ..Megteszek neked, drágo- 
ságom, mivelhodi ez von tetüled oz otolsó 
kívánság. De mondhatok, hódi evvel elron
tod nekem oz egész napot" — Picege-pocege 

o fúvárosi liberálisok meg oz Ereki Káról, o tegnapi onteszemit 
oreság. Ediütt mennek o Wolff-rezsimtül o temetésre, de mond
hatok. evvel el is von nekik rontva oz egész szép temetési nap.O  0  fronceiák foltemosan o szemire hángyják o németek
nek. hód nekik eldogdosva sok ünam volutáiuk von. Jotia 
errül eszembe o Lébele Zworach. oki tiz hitküzségi tagiul 
kapta edienkint (békeidűbe!) üt koronát, hód heliettük bűitüliön 
ed kisebb ünnepnapon. Búit nopián délbe cimente h o x á  o 
rebbe és tonálta üt et ed nádi tál bobleves mellett. EWkoiebált o 
szent féri fiú: ..Te csaló, te zsivángy. aki vádi! Keked küllene 
tiz személi heljett bűit ülni és te eszel márna?* Felelt nyögöd - 
tan o Lébele: .JDe rebbelében. ho nekem kiül tiz ember heliett 
bűitülni. sak moszái erre nekem erűt is gyűjteni!*  — Osz-posz, 
ho már moszái o németeknek három-nédj-üt ellenséggel fediver 
nélkül hodokozni. akkor sak küll nekik ed kis iá péndzrül is 
gjndaskodni! -------- o---------

2. Egy futó kaland és egy sírig tartó, örök szere'em között a különbség csak annyi, hogy a futó kaland egy kicsit tovább tart.3. Rossz férfi az. aki semmit sem ad. És rossz nő, aki mindent odaad.4. Igazán jó csak egy rossz nő lehet.5. Azt mondják, hogy a nők titokzatosak és hogy Évát még a paradicsomban is homály födte. Kellett, hogy födje valami, mert az a kis fügefalevél igazán nem volt sok.6. A nökné’ is van logika. Következetesen következetlenek.7. Méltányolni tudom a tériét, aki szeretői előtt letagadja, hogy nős. Végre is a  feleség is csak olyan nő. akivel a férinek viszonya van. Vagy legalább is illenék, hogy legyen.8. Ha azon kezded az udvarlást, hogy házasságot ígérsz a nőnek, akkor sohasem tudod még. hogy igazán szeret.9. Ha férfi vagy, légy szemtelen. De csak azokkal a nőkkel szemben, akikről bizonyos vagy. hogy arculütnek érte. Tisztességes modorral csak egy kokottnál érsz célt.10. Ki pofont vet. csókot arat. E. M.Kedves Borsszem Jan k ó !Tudja mi a legszomorúbb a bomba-ügyben. Az. hogy az ilyesmi gyakorisága miatt már nem is hat bombaként. . .  Tisztelettel egy szakértő. _______ 0________Giessw ein protezséjeSánta hasonlat
Kedves Borsszem Jankó! Napok óta imák ró’a. hogy meg fog szűnni a közélelmezési minisztérium, ügy vagyunk vele. mint Móricka a történelemtanárjával, aki azt kérdezte tőle:..Mondd. fiam. mikor halt meg Mária Terézia?" Móricka feleU: ..Mária Terézia meghajt? Nem is tudtam, hogy beteg volt.44 — A hasonlat csak annyiban sántít, hogy mi nagyon istudtuk róla. -------- » —Könnyű prófécia— Hallottad, hogy a rendőrség a nyomozásról pontos információt fog adni a végén? %— Pontost?! Talán holtpontost akartál m ondani?...

Boldogult Giesswein Sándor praelátus. mint igazi emberbarát, az élet apró tragédiái iránt is melegen érdeklődött. Egyszer a Ferencvárosban megfigyelte, amint a kisfiúk játszanak és nagyon megfájdult a szíve mikor az egyik gyereket dadogni hallotta. Addig nem nyugodott, amíg nem kapacitálta a gverek apját, hogy adja be a fiút a Dadogok Intézetébe. Maga a pap- képviselő protegálta be.Néhány hónap múlva találkozott Giesswein az apával és megkérdezte tő’e:— Na. használt a fiának a tanítás?— Hát azt hiszem, használt egy keveset. Eddig a szó eleiin dadogott, most már csak a szó végin. de ezt észre sem veszi, 
aki nem nagyon hallgat rá.
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C s i l lé r i  m eg az ö tve né ves p á c ie n s

Kibicek kara. — Húzd, ki tudja, meddig húzhatod ! . . .Kedves Borsszem Jan kó !Hiába, a rendőrség megint csak bakot lőtt. Rosszkor iogta el Ulaint. Ugyanis másnap leverték a Hitler-féle müncheni pucs- csot és az izgága Hitler eltűnt. Ulain pedig azért akart kiutazni, hogy őt fölkeresse. Na tessék! Hát most ki követett el nagyobb hibát: a rendőrség vagy Ulain? Tisztelettel ezy hibahorzászó 
keresztes. -------- o--------. À la  Ludendorff— Az a Mici is csak úgy viselkedik, mint Ludendorff.— Ne mondd!— De igen, mert ő is mindjárt megadja magát.-------- o---------önálló töprengés— Vájjon meddig él \issza türelmünlíkd a ho’.tpont?-----------3-----------T a lá lg a tá sAztán, mit gondol, mért éppen a határon fogták el Ulaint hiszen a rendőrség már akkor is tudta, hogy mit akar. mikor folszállt a vonatra.— Azt hiszem, a Máv-nak úgyis rosszul megy. hát nem szállították le Pesten, nehogy kevesebb legyen egy utassal.— Szó sincs róla! Csak azt akarták, hogv lássa, hogy mindennek van határa. ---------- o----------A dicső negyedik— Hogy micsoda óriási nagy ember vagyok én! Régente húrom híres Károly is kellett Budapest kormányzásához s *nie, most magam is elég vagyok hozzá.** Ráth Károly, Kamermayer Károly, Gerlóczy Károly.

V alorizált közm ondásMessze esik, mint a Devizaközpont az igazi árfolyamtól.

— Igaza van : csak Szent István Pcrttr-sör. . .
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rf ö o t á í X J M j m h é  a  J & u d é n J ^

S Z E R K E S Z T Ő S É G  : Á L S Z IL Á R D -l'C C A  F E L E L Ő S  S Z E R K E S Z T Ő : VA LO R  IZO R Elbizakodott hosszviccekért külön proton- gáclós d ija t szám ítunk fö l. — Korm ányfőtan à .sósoktól lefelé te ljesen  ingyen közlünk szigorúan öoérdekű n y ila tk o z to k a t . K IA D Ó H IV A T A L : CSA L Ó G Á N Y-U CCA  FE L E L Ő S K IADÓ : K O SZT V Á R Y Z S E B U LO N
Értesülésünk szerint a kormány államosítani akarja a tőzsdét. Kállay pénzügyminiszter ugyanis tűrhetetlennek találja, hogy a tőzsdén nincs restancia, hanem minden anyagot azonnal földolgoznak. Az állam reputációja követeli ennek a rossz példával szolgáló intézménynek a meg- rendszabáiyozását.

%Kállay Tibor, mielőtt Londonba utazott volna, végigsétált a Váci- uccán, a Rákóczi-úton és az Andrássy- úton. Mint tudósítónk jelenti, úgy megtetszett neki a tőzsde-okozta üzleti pangás, hogy a kereskedők adójának újabb fölemelését határozta el. *Vohunka Mária munkásnő leesett egy épülő ház negyedik emeletéről. Egy kötés Lichtiget találtak nála. Halálának oka: bessz.
*A hossz állítólag árt a magyar koronának. E zseniális megállapítás hatása alatt a budapesti orvosok testületileg kimondták, hogy minden lázas betegük hóna alól kiveszik és összetörik a hőmérőt.T am adoch— Nem tudom, miért nem tesznek bombát a tőzsdeterembe. Talán akkor kirobbanna az a bizonyos hossz. . .Ami igaz, az igaz— Mit szólsz, öregem, ehhez a hosszhoz?— Vedd tudomásul, addig nincs igazi hossz, amíg a Zsirót nem szidják.T őzsdei töprengés— Vájjon miért nem azt a papirt vettük meg. amelyiket nem vettünk meg?

A tözsdés és a tojóstyúkMég akkor történt ez az eset, mikor a nagy besszben a tőzsdeügynöknek semmi dolga se volt, de annál több baja. Kötéseim nincsenek, — gondolta — legjobb lesz, ha egy kicsit falura rándulok és megtanulom a tojóstyúktól, — a pestieket már úgyis kitanultam — hogyan tudja az a tojás árfolyamát olyan sokáig tartani.Hogy a faluba megérkezett, a legelső tyúkkal szóba elegyedett.— Mondja, nagysád, hogy tudja maga a tojás árfolyamát folyton emelni, még a besszben is?A tyúk éktelen kotkodácsolásba kezdett és a lárma végén megjelent az új kibocsátás, a friss tojás.— Amint látom, nagysád, elég nagy reklámot ^csap egy ilyen alaptőkeemelésnek. Mi is azt tesszük, mégse használ, ha éppen bessz dühöng.A tyúk nem volt felelő kedvében és így a tőzsdésnek magában kellett töprenkedni a válasz fölött. Eközben megjelent a gazdasszony és elvitte a friss tojást. Ahá, gondolta az ügynök, itt lesz a kutya eltemetve, és szólt a tyúkhoz:— Ugy-e. nagysád, a maga tojása mindjárt elkel, ahogy a piacra kerül?Na de miért nem fogy el minden részvény a piacon — okoskodott tovább.A tyúk végre megszánta a tépelődőt és szólt:— Egyszerű a dolog, uram. Az én tojásom ehető, míg az ön p a p írja i? ...— Vagy úgy, — fitymálta a választ a tözsdés, miután már tisztában volt a tyúkkal. — Hallja nagysád, ami azt illeti, ebben a nagy besszben akár meg is ehetem a papírjaimatBorsszemA tőzsdevilágban nem a méter a 
hosszmérték. hanem a metresz.

Á talak ítják  a tőzsdétA Szabadság-téri tőzsde mai formájában nem felel meg a megnövekedett forga’om követelményeinek. Oly átalakítás van tervbe véve. mely szerint a 
hossz nagyobb legyen a brejte-nél. Az átalakítási munkálatokkal a legkiválóbb árfolyammérnököket bizták meg.

Szabadság-téri népdal
Elmentem a tőzsde mellett.
Ja i de szénen énekelnek!
Valamikor, nem is rézen.
Nekem is volt tőzsdecégem.
V észt esésem. nyerésé sem .Aids fújja most bent a nótát
Szembe, srésen.A kontrem inőr is tanulEgy pesti bankhivatalnolc, aki minden pénzét elvesztette a besszben, a budai hegyek közt kódorgóit négy napig s akkor kerülj elő, amikor megindult a szerény hossz.— Hová mégy avval a hegymászó bottal? — kérdezi egyik kontreminőr a másiktól.— Megyek a budai hegyek közé. Hátha rajtam is s e g it ...K állay úr viccelHáromhónapos krach és háromnapos szilárdság után Kállay Tibor ezt a bűbájos kijelentést fette : „Ne örüljenek úgy a pestiek, jön a fölemelttőzsdeadó!4*Ugyan, kérem, kedves Borsszem Jankó, hol a csodában szokott megfordulni ez a mi pénzügyminiszterünk, hogy Pesten örvendező arcokat lát. Vagy talán most már napjában ötször eszik ecetes uborkát savanyú aktavagdalékkal?...
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— Most már tudom, milyen címen fognak eljárni azok ellen az októbristák ellen, akik a múltkor nálunk vacsoráztak. 
Egyszerűen izgatás miatt helyezik őket vád alá.

— Hát ezt meg honnét tudja főszakács úr?
— No hallja ! . . .  mikor a mai szegény világban egy októberi vacsoráról még novemberben is beszélnek ! . . .A la Ulain

— No de jól gondold meg a dolgot Te előre megfontolt 
szándékkal le akarod lőni azt az embert, sőt Írást is adtál 
ró la ... Meg vagy őrülve? Mivel fogsz védekezni?

— Avval, hogy beugrattak.
— Ilyenbe nem lehet beugratni józan embert. És ha csak

ugyan beugrattak, akkor siess a rendőrségre és leplezd le a 
dolgot.

— Micsoda? ilyesmibe akarsz engem beugratni? . . .

Kedves Borsszem Jan kó !
Mit szól, ez a szegény Ulain hogy* beugrott azoknak a ho

rogkereszteseknek? Nem vette észre, hogy egytői-egyig zsidók. 
Mert föl sem merem tenni, hogy igazhitű jobbszélsó horog- 
keresztények egy Ulaint beugrassanak. Tisztelettel egy jobb- 
hiszemű. -------- o--------Rém hír

Értesülésünk szerint Csilléri András a városi kurzus bukása 
után fogorvosi prakszisát folytatja. (Magyar Távirati Hiroda.)
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A m ihez fan tázia  kell— Mondd csak, kérlek, mi lett abból a Varga Tibiből?— Hát nem tudod? Regényíró.— No ne mondd! Hiszen annak nincs semmi fantáziája.— Ugyan kérlek! ö  állítja össze a Devizaközpont hivatalosárfolyamlapját. -------- ----------Néhány indiszkrét kérdésHa történetesen egy bajor horogkeresztes leplezett volna le egy baloldali fegyveres puccsot, azt is letartóztatták volna? ..

Ulaiti Ferkóról
szóló szomorú ének

Énekelem mostan fölaizva hős zését, 
illáin Fér kának s  y ászkeserves vését.
Időnek előtte letört dütsősézét.
Könyvek hullásának kezyetlen bővsését.
E sméret es neve Ulain Fér kának.
Miképp maimok között ama szép Cerkának: 
Azhol tsak vesékbe 's zsebekbe markának. 
Ott villoza fénye ulaini tarkának.Mi lenne, ha a nem létező szabadkőműves-páholy ban egy revolvert találnának a házkutatáskor?*Ha a tizedik ekrazitos bombát Gömbös vagv Héjias lakása előtt találnák, akkor sem lenne sikeresebb a lázas nyomozás?Mi történt volna Fábián Bélával, ha csak a milliomod részét káromkodta volna annak, amit eddig képviselői minőségében Lehner-Lendvai gsszekáromkodott?*Hányszor kell még tönk Bemenni a tőzsdéif^a középosztálynak. hogy Kállay Tibornak megjavuljon az .éleslátása44 és ne lásson csupa „örvendező44 arcot Budapesten, no meg egy kicsit a vidéken? -------- o--------Hát m ég mit akart H itle r?

Müncheni tudósítónk téviratozza: A Hider-féle puccsal kapcsolatban lefoglalt iratok között olyan rendelettervezetet is találtak. mely szerint mindenki, akinek zsidó képe van, köteles ezt a Judeothdfr nevű új müncheni képtárba beszállítani, fölakasztás céljából. -------- o--------

Ulain. oláii ketskeörzök fia.
Szűk leve önéki kis Matzedónia 
S viszketvén örökkön ez.v és más holmia.
Álla Baiovárok szekerét tolnia.
Baiovárok között, kik Münkenben laknak. 
Vezérkede Hitler, piktora falaknak.
Kit is zondolhatunk kitűnő alaknak.
Bár nagy terhe nála nem vala a nyaknak.
Ulain. forralván pátrióta hevét.

Eme nasy Hitlerrel szűré össze levét 
S változtatván Francra kampós-keresztnevét. 
Meznyerzellé. miképp arabus a tevét.
Segédkézék néki Titus de Bobula.
Ki dollár-hegyeknek árnyában lapula:
Olái s baior között vala ő copula.
Ki igy előtérbe oktalan nyomula.
Triász harmadika. főfelt ser Szem ere.
Viharoza. miképp az dühös nemere.
S bár nem vala benne egy kitsiny szemere 
Böltsességnek. bátran vezérkedni mere.
lm ezek hármasban összveszövetkeztek.
S nem látván dolgokat, amik következtek. 
Markaikba pöfrvén. inguiira vetkeztek 
S önálló egyéni actiába kezdtek.
S mert minden actio szülend reactiát. 
Megbögettették az Népi redact iát 
S orroknál vezetvén faivédő fractiát.
Megtzélozák iái az baior directiót.
Ám nem tudd feiök. hol a directio 
S nem sült el a rosszul bétanult lectio.
S  támadván közöttük némi selectio,
Carcerbe kerüle az egész sectio.
Igyen lón rossz vége az Ulain-putsnak.
Szemere tatának, Bobula apusnak 
S kerülvén markába az büntető jussnak: 
Neveztetnek túl a huszonegyen — futtsnak.

Thomas Litteratus de Jazow

Hunyadi János
t e r m é s z e t e s  k e s e r ü v í z  

sz é k re k e d é sn é l,  e m é sz té s i z a v a r o k 
n á l g y o r s ,  b iz to s  é s  en yh e  h a tá sú



47. szám BORSSZEM JANKÓ 9. oldalGiesswein Sándor fA gyűlölet vad tébolyába*Krisztust hirdette, az igét».S az Urnák szöllejét kapálva Nem használt botnak venyigét. Istennel telt meg drága lelke, Istennek békéjét kedvelte S utált csábost, silányt» ki durván Emberre támadt s izgatott. iMost elment s müve félbe hullván, Siratjuk a dicső papot.-------- o--------T aláló s kérdés— Van-e olyan Bé-lista, amelyikre nem kerülhet zsidó?— Olyan nincs.— Dehogy nincs! Az abbé-lista.-----------o-----------U j közm ondásUky' szaporodik, mint a bombái
D r . B e n e d ict H e n rik

Sok orvosunk politikával 
Ép országot rontott betegre.S  a seb egykönnyen nem hegeá be.

Föltéptek régi sebeket.
Embert lovaitok ember ellen —S vértől sem rettent pár kegyetlen.

De ez az orvos tudománnyal 
Betegből ép embert csinált 
És mindég az őrhelyin állt.

Ember maradt. lelkes maradt. —S erről ismerni meg az orvost.
Mint tolláról a madarat.

Mikor a tolvaj kiabál tolvaj után

Zsilinszky es társai. Fogjátok el ! . . .  Ott szalad a hazaáruló ! . . .  A külfölddel tiafikál.Ujságiró-akadémia
(Ilyen is van)TANAR. — Mi a mondat?NÖVENDÉK. =  Ha valakiről vagy valamiről éppen az ellenkezőiét mondiuk annak, amit gondolunk, az a mondat.— Ki teremtette a vfágot?=  A Világot Purjesz teremtette.— Ki parancsol a népnek?^  A Népnek Bénárd parancsol.—; Mikor következetes egv újság?=  Egy újság akkor következetes, ha elől a vezércikkben üti a zsidót és ugyanakkor hátid a pénzéért hirdet.— Mit kap egy cikkíró egy vezércikkért?— Legkevesebb hat hónapot.— Mi az a humoros rovat?=  Amin a kutya sem nevet.— Mi az a pártpolitikai rovat?=  Amin mindenki röhög.— Mi az a színházi kommüniké?

=  Ami a színházi rovatban minden kritikán alul szokott megjelenni.— Az időjárást melvik rovatban találjuk meg?=  A tőzsdei rovatban.— És ha nagyon esik? xA zürichi zá£at helyén.— Ha va»aKi öngyilkos lesz. melvik rovatba kerül?— A „bessz*4-rovatba.— Ismer ön képes fajvédő lapot?=  Igen.— Milyen képes lap az?=  Mindenre képes.— Ha ön bombát ta’ál. hol helyezi el?*= A vízállás-rovatba. Ott legalább nem robban töl.— Most pedig idefigyeljen. Ha egy zsidót a körúton éjjel agyonvernek, és ha hozzátartozói panaszos levélben egy kurzuslapnak ezt megírják, akkor ez hová kerül?=  A hírrovatba.— Dehogy.=  ?— Ezt sem tudja? Hát a — papírkosárba. DYMI

Díjtalan szemorvosi vizsgálat
„R efractió1* Speciális látszerésseti intézet Szervita -tér 6, d . e . 1.12 1-ig es d. u. 4 6 -ig  t r



10. oldal B O R SSZ E M  JANKÓ 47. számSanyaró Vendel ravaszságaSanyaró Vendel nem volt együgyű ember s ha nem is állott keresete a főzelékföltét-paritáson, mégis nagy ravaszsággal ügy tudta azt beosztani, hogy szépecskén megélt belőle. A reggelijét például úgy szerezte be, hogy vett a zsibárúsnál egy régi hordársapkát s naponta reggel beállított egy-egy előkelő kávéházba. Nagy szakértelemmel szétnézett a reggelizők között s amelyik épp belefogott a kávéja evésébe, ahhoz odalépett s a fülébe súgta:— A nagyságos asszony kint vária uraságodat a kávéház előtt.A vendég vagy bedü't neki vagy . nem. Utóbbi esetben Sanyaró udvariasan azt mondta:— Pardon, tévedtem.S ment tovább egy másik vendéghez addig, amíg az egyik fogta a kalapiát és kiszaladt megnézni, miféle nő várja őt odakint. Ekkor Sanyaró letette a hordársapkát a székre, gyorsan megette a fölültetett ember reggelűét s nyugodtan odébb- állt. Ha útközben találkozott a lepalizott úrra1, újra azt mondta, hogy ,.pardon, tévedtem4*.Sanyaró ebédjének megszerzése már korántsem volt ilyen egyszerű. Vendel barátunk tudniillik szeretett sokat enni. de lehetőleg o’csón. Ezért kikeresett magának egy olcsó vendéglőt, amelybe elhívta valamelyik kollégáját és dupla adagot rendelt. Nagy tálban tették az asztalra az ennivalókat és Sanyaró ravasz módon igyekezett toiné: többet .elkaparintani a kollégája orra elől. Az egyiket például — ismerve hiúságát — beugratta abba. hogy háborús hőstetteit mesélje el. A kollégája belemelegedett a beszédbe, ezalatt Sanvaró nyugodtan ette meg az ő részét is. A másiknak, akiről tudta, hogy valami da’oskör tagja, azt mondta:— Ugyan, kedves kollégám, énekeljen valamit. Meglátja, mindjárt vidámabban fogyasztjuk el ezt a krumplicsuszpáizt.A kolléga elkezdett énekelni, miközben Sanyaró megette az ebédjét.. Vo’t olyan, akit megkért, hogy történelmi drámáit olvassa föl ebéd közben. Egv másiknak aki szenvedélyes reit- vénymegfejtő volt rejtvényeket adott föl, amiknek egyáltalán nem volt megfejtésük. Kifogyhatatlan volt Sanyaró az efféle ravaszságokban.A vacsora megszerzéséivé! már nagy baiok voltak. Sanvaró órák hosszáig ácsorgott a büffék kirakatai előtt. Ilyenkor így morfondizált magában:— Egyek valami hideget? Akkor elrontom éjjelre a gyom- romát és gyomorbajt szerzek be magamnak és görcsöket kapok. mint tegnap a Girhes kolléga.Pár órai ácsorgás után hirtelen betért az egyik büffébe és megkérdezte a főúrtól:— Kaphatnék, kérem, csirkepörköltet?— Nincs készen. Tessék csak helyet foglalni, mindjárt elkészítjük.Sanvaró gyorsan azt mondta:— Ha nincs kész, csaK hagyja. Nincs időm várni.Az órára nézett, amelyik már tizet mutatott s ezt gondo’ta:— Különben is. nincs időm már enni. Maid holnap is ráérek.S ilyen ravaszul intézte el a vacsorát is. CA RÁ M Y

Wolff tfipreng:— Azt mondják, a svábnak negyvenéves korában jön meg az esze. Ha ez így van akkor az enyém már megjött. Csak attól félek, hogy hátha a városoknak meg talán éppen ötvenéves korukban jön meg az eszük és akkor. . .I SZERKESZTŐI ÜZENETEK |Kéziratokat és rajzokat nem küld vissza a szerkesztőség.
A Borsszem Jankó felen számát keááen. november 20-án 

zártuk le. — Vidéki. Megnyerte a fogadást. Multheti címlapunk az Uhu-kávépotlék közismert plakátja nyomait készült — ige. A humorka nem sült el. A komoly poémá-
PIPERE-SZAPPAN

ban szép, lelkes sorok akadnak, de a kompozíció kissé zavaros. Meg aztán, a B. J.-ról lévén szó, túlontúl komor az alaphang. — S—ó. Bizony nem ártott volna egy kicsit jobban átfésülni. — L. Mindaháróm gyöngécske. Ha már muszáj verset irni, vagy gondolat legyen *benne vagy hangulat vagy— s ez a legutolsó eset — művészi forma pótolja a hiányzó elemeket. — Humérosz. A tendencia határozottan javuló. A karcolatot túlspékelte képtelenségekkel. Talán egy kis operáció segit rajta. — F. H. Egy-két ügyeskedő sor van benne, de egészben véve nem más halvány utánérzésnél. — T. J .  Akkor az kellett, hogy megelégedve legyen, akinek odaadta.— g. e. A középsőt megrajzoljuk. Szeretnénk a kedvében járni, de mikor a mi portánkon csupa „koronás1* legény kopogtat! — 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

KÖZGAZDASÁGAz Ingefa (Ingatlan , Épitc- és Faipar! r -t.) november 16-án tartott közgyűlésén vállalat elnökévé Matle- kovits Sándort, Kisfaludi-Lipthay Ágostont pedig ügyvezető elnökké válasz- otta meg. A Közgyűlésen elhatározták 
az Ingéfa tőzsdei bevezetését. A vezetőség beszámolt arról az élénk üzleti tevékenységről, amelyet az Ingéfához tartozó következő vállalatok fejtenek ki : a Dunaparti Fatelep építőmesteri, ács- és asztalosüzemei, a Létraállvány- kölcsönzö, a Caloria angoleső- és radiátorgyár, a Borszéky Frigyes kerámiai gyár, a Szénatéri Bérházépitő r.-t, a benzintöltő állomások. Jelentést tett továbbá azokról a munkálatokról, amelyek a fejlődő építkezési konjunktúrával é* a társaság nagy ingatlankomplexumaival kapcsolatosak.Az U rik tn y-Z silvó lgyi M agyar Kőszénbánva r e hó 30-án alaptőkéjét 1,505.000,000 és részvényeinek névértékét 5000 k< rónára emeli. A kibocsátásra kerülő új részvényekből 104,000 darabra az elővételi jogot 1 :;i arányban és 12,000 korona átvételi árban a jelenlegi részvényeseknek biztosítják.

A Pesti V iktoria Gőzm alom  igazgatósága e hó 28-iki közgyűlésnek az alaptőkének 600 millióról 3 milliárdra olykép leendő fölemelését fogja indítványozni, hogy a kibocsátandó 300,000 részvényre vonatkozó elővételi j o g a  részvényeseknek 1:1 arányában 10j00 korona befizetése ellen biztosittassék és a 300,000 régi részvény névértéke 2000 K-r«»l 5T00 K-ra emeltessék, amivel egyidejűén a tartalékalap 750 millióra emelkedik. A Viktoria-malom érdekeltségéhez tartozó 10 magyar- országi vidéki malom alaptőkéi 1020 millióról 4 milliárdra emeltetnek, amely összegből 1 milliárd a Ceglédi Hengermalomra és 1 milliárd a Szolnoki Hungária-malomra esik.ÚJ szénpapir a tőzsd 'n . A Magyar Mezőgazdasági Hitelintézet e hó 19-én vezette be a Sajókondói Szén- papirt Groszmann Adolf bankház útján.Dr. Lipták és T ársa Építési és Vasipari r .-t . alaptőkéjét 200 millióról 300 millióra emeli. Minden 2 régi részvényre egy új vehető át 6000 K-ért az Angol-Magyar Bank értékpénztáránál.
M in t  é r te sü lü n k ,  az ezüst- és aranybeváltáson kívül brilliánsékszerbeváltás is eszközölhető, IV., Vármegye-utca 7- Brilliánsbeváltás 1 0 - 12-ig. Pénztári órák aranyra és ezüstre 9—5-ig.elyesen válaszol

a takarékos és okos házi
asszony, ha más kávépótlék  
vételére akarják rábeszéln i: 

„N e  fáradjon ! . .  • Én kávé
mat m indig csak a ká vé da rá 
lóval ellátott »

„V alód i Frankokat
főzöm . Csak azf adja  .nakem I"



47. szám BORSSZEM JANKÓ 11. oktel

Képrejtvény

A megfejtők között tizenhárom jutalmat sorsolunk ki. Ezenkívül negyedévenként külön jutalomban részesül az. aki három hónap alatt a lestöbb rébuszt fejtette meg. Jutalmat csak lapunk 
előfizetői nyerhetnek. Juta’maink a következők:

1- 10 üveg Szent István duplamalátasör. 
a Polgári Serfőzde gyártmánya (házhoz szállítva),

2. egy doboz

3. egy nagy doboz 
„Virág” -féle dessert,

4. egy nagy doboz „Óceán” 
cukrozott gyümölcs.

5. egy üveg „Lysoform ” ,

6. egy üveg Egma-likőr,

7. egy Sphinx-,.BI-OZONE“ -készlet (egy üveg szájvíz, egy doboz kettős francia fogpor. egy tégely fogpaszta).8. egy darab P. Márkus Emilia arcápoló szappan,4 9. egy nagy 
üveg ZoZó 
kölni viz,10. egy doboz ..UHUU kávé pótlék.11. két pár Berson-gumisarok (férfiaknak és nőknek),12- egy nagy palack RA PID O L folyékony fémtisztitó szer, 13. a Borsszem Jankó egy évfolyama (1917—1922. évekből).

Fővárosi nyerteseinket fölkérjük, hogy a nyereményutal
ványért. illetve a jutalomért kiadóhivatalunkban jelentkezzenek. 
Vidéki nyerteseink posta út ián kapják meg a nyeremény tárgy at.A Borsszem Jankó 2912. (46.) számában közölt képrejtvény helyes megfejtése: Á talányA multheti számunkban megjelent talány helyes megfejtését 83-an küldték be. Nyertesek. 1. Kőszegi Gusztáv (Buda
pest. VI.. Dalnok-ucca 25). akinek tíz üveg Po'gári Serfőzdéi Szent István duplamalátasört: 2. Staffer Dezső, főtitkár (Újszeged), akinek egy doboz „Ovomaltine“ -tápszeTt; 3. Friedmann Lili (Budapest. V., Vilmos császár-út 16), akinek egy nagy doboz „Virág‘*-féle dessertet; 4. Löwenthal Aranka (Újpest. Árpád-u. 14). akinek egv nagy doboz ..Óceán4* cukrozott gyümölcsöt; 5. Kalmár Endre (Budapest, V., Katona József-u. 28), akinek egy üveg „LysofornT-ot; 6. Krammer Antalné (Budapest, II., Zivatar-u. 7), akinek egy üveg *xG M A4t-likórt; 7. Galambos István (Budapest, ^ L , Szondy- ucca 11). akinek egy Sphinx-.,BI-OZONE“ -készletet; 8. Neu-

feld Zsigmond (Budapest, IV., Hajó-u. 8—10), akinek egy darab P. Márkus Emilia-szappant; 9. Grün Bella (Pápa), akinek egy nagy üveg ZoZó kölni vizet; 10. Fuchs Vilmos (Buda
pest, VI., Király-u. 76). akinek egy doboz „Uhu** kávépótlékot; 11. Köhler Ágnes (Ibrány, Szabolcs m.). akinek két pár Berson-gumisarkot; 12. dr. Fuchs D. Rafael (Budapest, Vili.. Visi Imre-u. 10), akinek egy nagy palack „RAPIDOL*4 folyékony fémtisztitó szert; 13. Törzs Sándor (Budapest, VI.. Nagy- mező-u. 41), akinek a Borsszem Jankó egy évfolyamát küldi a kiadóhivatal.

V I R Á G  O S Z K Á R
C U K O R K A - É S  C SO K O L A d E-ARÚ GYAR  R.-T. 
. BU D A PEST , VII., N E F E L E J T S -U C C A  12. —inneniit ciratoii l 

II BORSSZEM M IÉ
híres régi évfolyamai 
megrendelhetők a kiadó- 
hivatalban és a Kultúra 
könyvkereskedésében, 
Eudapest, VI., Teréz- 

körut 5. szám.
Az 1916. évf. 8000 kor. 
. 1917. . 8000 .

* . 1918. . 8000 .
. 1919. . 8000 .
. 1920. . 8000 .
. 1921. . 8000 .

HÓCIPŐ
s A r c i p ő  K A P H A T Ó

j a v í t h a t ó
NEUMANN GÉZA, Nagymezö-u. 44

Saját gyártm ányú n y a k k e n d ő -  
újdonságok, férfi fehérnem űnk, 
k a l a p o k  stb. U r l .  d i v a t á r u k

r* _____  fYAKKENDOHAZ
IV.. Kígyó-ucca 5 (Klotild-palota) 

Nyakkendők v is z o n te lá r u s i tó k n a k  is



A  ju b ileu m  m eg a su szterin as

— Majsztram, igaz, hogy a főváros most lett ötvenéves?— Persze hogy igaz, te szamár !— Hiszen akkor a majsztramné öregebb, mint az egész város.
(potMikkek

BUDAPEST, IV., KIGYQ-UCCA 4. SZ.
F Ó Ü Z L E T : VII., K IR Á L Y - U C C A  6 9 .  S Z .

Ingatlanok, gyárak, irodák, üzlet- 
helyiségek, lakások, albérleti szobák 

kaphatók
M I I C 7 Á D  A  a d á s -v é te li  Ir o d a ,  V., Z r irty l-u cca  1. 
n U l A M K  M .  T a le f o a :  81 08. (G re sh a m -p a lo ta )

H ^űvészies képkeretek j
Kézimunkák szakszerű keretezése

*  Váradi Bélánál, Budapest, Andrássy-út 43.

Ifi
99 vér- é s  m m í

m  Saiwtn-iitft
Rendelés egész nsp

R á k é o ii-ú t  9 2 , 1. s in . I, m R ó k u s -k é rh é * M l m x m m í

HUNGARIAN
^ - W H I S K Y y S .  G IN  '- '* £ &HÉ? «I»

%V VERMOUTH • o

EGMA
LIKŐR-KÜLÖNLEGESSÉGEK GYÁRA

KÖRIS-UCCA 1 8 -2 0 . SZ.

VÁROSI l e r a k a t

EISNER-DROGÉRIA
JÓZSEF FŐHERCEG KAM ARAI SZÁLLÍTÓ JA. 

A N D R Á S S Y -Ú T 37. TELEFO N : 8 5 - 24.

A Pesti Lioyd-társulat aroadáia, Budapest. V , Mtná Valér»-utca 12. <NToadaiaax«até MARKUS PAL.)


