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Klebelsberg. — Nem méssz innét ! ? . . .  Hát már úgy megrokkantál, hogy azt se látod, hogy elevenek vagyunk!?..
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Veszett fejsze nyele
Veszett fejsze nyele: megnyert kölcsön fele! 
Lássátok, magyarok, mire mentek vele.
Beteljesült rajtunk amaz aforizma:
Szemesnek a világ, vaknak alamizsna.

Szemes és szemtelen világukat élik.
Bús világtalan is élhet, de csak félig.
Pénzt nem felesen kap, csak amúgy felibe.
Ám ellenőrzéssel találják telibe.

Pedig volna itt lyuk. mit be kén* foldani. 
Gondterhes probléma, mit meg kén* oldani;
Nyomor, enyhítendő; megtöltendő bendő; 
Kireparálandó kilenc rossz esztendő.

Viskónk düledező, gúnyánk foszló, foltos.
Már nem is néz nálunk kontóval a boltos;
Fejünket alig van hová lehajtani:
Csak a jó szomszéd jön számlát behajtani.

Millióvá dagadt zsebünkben a tizes.
De sok jó szomszédunk itt áll: — Adós. fizess!
Ha meg nem vagy adós, antul inkább fizess: 
így lesz szűk ebéded só nélkül is ízes.

S ha nem tudsz fizetni, hát, majd kölcsönadunk. 
Ráhajtva nyakadra ellenőrző hadunk',
Mit egy kézzel adtunk, mással visszavesszük.
Utolsó falatod a tálból kiesszük.

S mert teljes üregét megkaptad a liknak.
Csókolj szépen kezet jó ántánt-tántiknak;
Küldj jó szomszédokhoz hála-követséget 
S hason fekve dicsérd a Népszövetséget.

--------* — 7— ( JAZIG)

Tönödések
Seiffensteiner Solomontul

M 0 Dávid Mazlkern, cd íiiotol dakter. 
letelepülte ed kis vidéki városbo. hódi o hit - 
sorsosoktul o bizodajlomt megnyerjen. elsü 
útja o hitközségiül oz elnükhüz vezette. 
Mondott neki: ..Én máris gondoskodni Óko
rok. hódi ebbe o városbo pihenjenek mojd 
o sontiaim. Mibe kerüli ed iobb sirheli?u 
Felelt o rásek l: ,.hatszázezer k r ó n b a 0 
dakter elsodálkozta: ..hatszázezerbe? Én 
údi értesülve vadjok. hódi sak háromszáz- 
ezerbe kerül. " Mire mondta oz elnük: „Má- 

soknok igen, mert azok hisznek o fültánwdásbo. de údi tudok. 
hódi maga ed ateiszt. tehát üriikkc ottand fog feküdni o teme
tőbe és ezér kiül tübbet fizetni, dakt ériében!' — O fronce iák 
sinálják éppend oz ellenkező. Ok őzért fizettetnek tübbet o néme- 
tektül. hódi fül ne támodhossonok tübbet.

O O Moist Züieczer küldte oz üvé anyóst j  ág y ülni vidékre 
és kapott ed nap sürgönyt. omelikbe ez állt: ..Mama meghalt, 
távirati választ, hogy elégessük-e vagy eltemessük?u O Moíse 
idj felelt: .Mlégetni és eltemetni. Ami biztos, az biztos,u — Igen

tisztelt miniszterelnük oreság. ezeket o bombás fijotolembereket 
nem elég elfogatni. Bent is küll ükét mind tortoni. Omi biztos. 
oz biztos! --------° --------

Százesztendős tőzsdei jövendőmondó

Ne ijedj meg, hogy a pénzed papírokba tetted,
Pár év múlva kiderül, hogy okos volt e tetted. 
Figyelj ide hát, amit most megfontolva mondok 
S télire majd elkerülnek a családi gondok.
Háztartásod egyensúlya nem üthet* balul ki.
Ha az Of a nem fogy h. Takarék-tűz alul ki. 
Csikoroghat kint a hideg, az ördög se bánja.
Ha Kohódban a Papirt a Szikra gyújtja Lángra. 
Vigyázz három csillagodra, különösen kérlek,
Mert ezek is vigyáznak rád: a Back, hal s a Mérleg. 
S hogyha Izzó szerelemre vágyik szíved vére, 
Gizellává1 s Danicával lépj esetleg félre.
Míg fejed az irodában tippekkel van teli,
Nőd a Kartont a Pamut tál szépen KisslingeU.
Hogy hová menj üdülni a következő nyárra?
Dunántúl in a Délivel le az Adriára.
Maradj az én jó Burót’xm, ezt kívánom végül.
Derítse rád Ldmpaiényét az Ur Lichtig nélkül. 
Akármilyen hosszú a bessz, mindent mégse vitt el, 
Mondtam: ember, küzdj és bízzál igaz Magyar hittel.

fKARÁCS ÖN YSZEN ZÁ cTóJa ']
a

B O R S S Z E M  JA N K Ó
többszínű, dupla terjedelmű

=  Ü N N EPI SZÁMA L E S Z . ==
A magyar humor, szatíra és karikatúra legjavát adjuk benne

i a ■■■■•■i i ■■■■■■■■■at
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Heinrich Ferenc. — Nézd csak ezt a fene nagy hadakozást! Ennyi karddal és harckészséggel a gordiusi csomót 
is ketté lehet vágni.

Fontosabb robbanóanyagok lexikona
1. Kakaó

A legnépszerűbb és legveszedelmesebb robbanóanyag. Rende
sen postacsomagokban fordul elő de követségi épületek e ott 
is található. Hordárok által elküldve mint kedves meglepetés, 
ajándéktárgy szerepel. A kakaó rendszerint barna papirosba van 
csomagolva, amelynek kibontása után történik a robbanás. 
Őseink nem ismerték fö’ robbanó képességét és evésre használ
ták. Úgy látszik, hogy gyomrukban nagy rombolást végzett, 
mert őseink a kakaó elfogyasztása után pár évtizeddel — meg
haltak.

A kakaó legtöbbször nem okoz kárt, de előfordult már, hogy 
egy ilyen bomba emberáldozatot is követelt. A kakaó-bombák
kal külön sajtó fog’alkozik, úgynevezett kakaóujság. amely rob
bantási körökben nagy szaktekintélynek örvend.

2. Éjjeli egérfogó
Az ágy alatt fordul elő, különösen városatyáknál. Egerek és 

patkányok ellen tartják, de sohasem tudhatja az ember, mikor 
lehet rá másként szükség. A patkányok és egerek rendszerint 
az ágy alatt szoktak gyűléseket tartani és ilyenkor elmennek az 
egérfogó mellett, amelyről csak a legújabb tudomány állapította 
meg, hogy robbanóképes.

3. Púder
A púdert vagy rizsport ősanyáink arcuk fehérítésére hasz

nálták. A mai modern úrilányok már olyan púdert tartanak 
díszes kazettáikban, amely kívánatra robban. Ez a púder sokki!

inkább alkalmas arra, hogy valakinek megváltoztassa a teint- 
jét. Használata a következő:

Tegyük fö l hogy Szélsőbali Elemér liberális képviselő na
gyon csúnya gyerek és á'landóan simpfel bizonyos körökre. 
Szélsőbali igen csúnya ember. Ragyás képe van neki. Az orrán 
sok szeplő és a szája szélén két ronda ránc. Nagyon ellenszen
ves arca van így. No most jön Csenomirszky Stanislav magyar 
fajvédő választó, a „Hármas vérhorog- és tüzkereszt44 című tit
kos egyesület pénztárnoka, aki mindenáron meg akarja szépí
teni Szélsőbali Elemért. Már most mi itt a teendő? Igen egy
szerű, mint az alábbi használati utasitás mutatja:

Csenomirszky a puderdoboz tartalmából mintegy félkilót el
ken Szélsőbali pofáján. Gondosan ügyel arra, hogy a ráncok, a 
szeplő és képének ragyás része el legyen takarva. Mikor a 
íélkiló anyag egyenlően elosztva a Szélsőbali képén van. egy 
zsinórt vezet be a képviselő orrába. Meggyújtja a zsinórt és a 
púderes kazetta tartalma pár pillanat alatt megteszi a hatását. 
Szélsőbali képén a kúra után nem marad se ránc, se szeplő, se 
bőr. Még a képe sem marad meg.

•

Mint ebből látható, nálunk a kakaó és a púder kitünően elsül. 
Lassanként ugyancsak el fognak sülni a többi élelmi- és pipere
cikkek is. Két dologra mondhatjuk, hogy nem igen sül el ná
lunk. Az egyik a kapanyé1, a másik pedig a — vicc. STELLA  

--------o--------
Most beszéljen az ántánt!

Az ügyészség a hírhedt 101-es bizottságot 7 cellában he
lyezte el. Hát még most sem vagyunk elég takarékosak?
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Sanyaró Vendel nyögései
A Népszövetség pénzügyi bizottsága meg a 

mi pénzügyminiszterünk már megint áldozatok
ról beszél, amit mindnyájunknak meg kell hozni. 
Na, nem bánom! Ezt az egyetlen pár talpalatlan 
cipőmet* föláldozom a szegény magyar kisgazda
társadalom oltárán.

•

A hivatalnoki létszámot pedig újra apasztani 
fogják. Pedig jobb lenne, ha apasztott hivatalnok 
házában nem beszélnének selyemzsinórról.

*

Szeretnék látni egy látványos, modern operettet. A hiva- 
iíalfőnököm legalább azt mondja, hogy valóságos húskiállitás 
és majd mindegyik darab ennivaló.

Művészeti hír
Mint hírlik, a Grafikusok Országos Egyesülete tiltakozó 

deputációt meneszt a belügyminiszterhez egyik kitűnő tagja, 
Andréka Károly érdekében, akinek különösen tuss-müvci 
arattak nagy sikert. A küldöttséget Kiss Menyhért fogja 
vezetni. --------« --------

önálló töprengés
— Vájjon nyíltak volVak-e a zárt ülésen?

--------o------- -

B O R S S Z E M  JA N KÓ  A SZÍN H ÁZBAN
Nemzeti kesergő

( Abból az alkalomból, hogy Biller Irén nem akar tovább látszani 
a Pompadour cimü operettben)

*

Furcsa ember ez az Ulain! Éhes bajorokat akart idehozni, 
hogy velük puccsot csináljon. Ma csak éhes ember kell, iga
zán kár volt az útiköltségért. Kéznél vagyunk, tisztelt 
puccsisták, sőt puccs nélkül is hajlandók vagyunk arra, amire 
a bajorok olyan hősiesen vállalkoztak: megtöltjük a bendőnket.

»

Egyetlen piac van, ahol mindennek lemegy az ára: az 
értéktőzsde. És amilyen pechem van, pont itt nem vagyok 
érdekelve. --------o -----------

50°/o-kal olcsóbb az utazás
A MAV-ot folyton szidják a menetdíjak drágítása miatt Hát 

kérem, az Ulain-ügy óta ártatlanul szidják. Az történt ugyanis, 
hogy egy Ulain Ferenc nevű utas Budapestről Hegyeshalomig 
váltott jegyet. Innen persze tovább utazott volna. De Hegyes
halom állomáson udvarias detektívek visszatessékelték Buda
pestre, anélkül, hogy egyetlen fillért, pardon ezer koronát fize
tett volna. Ulain tehát 50 %-os kedvezményt élvezett, sőt pod- 
gyászát ingyen szántotta a MÁV. Még csak cipeikednie sem 
kellett egyszerűen elvették tőle a nehéz csomagot és utána
vitték a rendőrségre.

Ha a MÁV ezt a díjleszáflitást nemcsak annak javára lép
teti életee, aki fegyveres csapatokért megy külföldre, hanem 
a valamivé1 taJán mégis ártatlanabb kereskedők javára is, ha
marosan föllendül a folytonos tarifaemelések folytán meg
csappant forgalom. ------- » --------

A ném etországi ínség
A németeknek már nincs mit fogvasztaniok.
Végső szorultságukban kancellárokat fogyasztanak. 
Meddig tart még a készlet?

Ajjjajaj, ajjjajaj,
Nem izük a siller, 
Nem izük a sonka. 
Az éjetünk csonka, 
Mert haragszik Biller.

Ajjjajvé, ajjjajvé.
Az arany is fillér, 
Hogyha minden este 
Kislánynak kifestve 
Nem selypit a Biliér.

A hajam, a hajam 
Csomóstul kitépem, 
Könnyben ázik képem. 
Oh, én árva népem, — 
El a balfenéken!

Élne csak, élne csak 
Goethe vagy a Schiller: 
Főművét Terólad 
írná hcdolólag 
Aranÿos kis Biller.

Ujjjujuj, ujjjujuj, 
Minden pesti kerge, 
Mert a Fedák mellett 
Nem feszíthet mellet 
A drága Billerke.

S ha ma él, ha ma él 
Ama Rotfenbiller,
Ki volt polgármester, 
Uccákat keresztel 
Most Terólad, Biller.

Jajjjajjaj, jajjjajjaj, 
Elszállott a fecske,
Mert a Pompadour-ban 
Nem játszik már durrban 
A fess Billerecske.

Zsidó ruhái* szaggat, 
Mondja: „vé gesríen!“
Gój halotti tort ül.
Mivel ki nem pördül 
Biller írén szívem.

Nem tudok, nem tudok 
Megférni e ténnyel:
Hogy ne találkozzak 
Kétszáz este-hosszat 
A Biller Irénnel.

Hajdanán, hajdanán
Élt nagy Sammaj s Hillel.
Csak filozofáltak,
Mive! nem találtak 
Oly csodát, mint Biller.

Szebb lett vón’ az élet 
A paradicsomba’,
Éva szerepét ha 
Ez a másik Éva 
Kreálhatta volna.

Szóval: nagy csapás ez, 
Mely a sírba rángat.
Ily szörnyű jajoktól,
Ily szörnyű bajoktól 
Isten, óvd hazánkat'!

— o—  MONGODIN
Kedves Borsszem Jankó!

Both Klári, a Belvárosi Színház kedves művésznője, aki
nek papája a Merkur-bank vezérigazgatója, a napokban meg
jelent a bankban. Kérdi a titkárt:

— Fogad kérem a vezérigazgató úr?
— Nem, — volt a válasz.
— Hát a papám?
—  Az igen.
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D o n  R a h o v s ^ K v  d e  la  M « n r h a

Huszár főmolnár. — Te csak ágál;, dicső lovag. Mi meg majd dolgozunk.

Megszakadt a szíve
(Nemrégen történt. hogy a Klotild-uccúban leszakadt az 

új villamos felső vezeték. Miután most már úgyis mindegy, hát 
hév allhatom, hogy ennek a katasztrófának én vagyok az oka. 
Úgy történt, hogy a szerkesztőség kapuja előtt valahogy sze
membe ötlött az úgynevezett keresztdrót. amely a felső veze
téket tartja. Siettem őt üdvözölni ) .

Én. — Van szerencsém.
9 (remeg): Mit akar?
Én. — Csak egy kis vicces interjú.
ő (rángatózik): Nem ... Nem ... Még meg ta’ál nevettetni. 

És a hahotától olyan hullámzásba jövök, hogy megszakadok.
Én. — .Éppen , azt akarom.
Ö ( reszketve): Micsoda?
Én. — Szeretném kipróbálni a humoromat. Csak büszke 

leszek rá, ha ön megszakad. (Szigorúan.) Szabad a nevét?
Ö. — Szabad.
Én. _  Milyen szabad?
Ö. — Kurzus szabad.-Amint látja, gyönge lábon állok.
Én. — Vezeték neve?
Ö. —  Felső vezeték.
Én. — Született?
ö. — A’só vezeték.
Én. — Keresztneve? m
ö. — Keresztdrót.
Én. — Nem horogkereszt?
Ö. — Megnyugtatom.
Én. — Hogyan került ön aduiról ilyen magas polcra?
Ö. — Woifíéknak köszönhetem. Miután mindent fölemeltek, 

én sem maradhattam alul. De elhiheti, szégyelem magam. Sze
retnék a föld alá sűlyedni.

Én. — Miért?
Ö. — Hogy ismét alsó vezeték legyek. Ott legalább nem 

látom az emberek gonoszságát.
Én. — Olyan érzékeny ön?
Ö. — Jaj. ne is mondja. Minden érintésre remegés fut ke

reszti a hátamon. És ha arra gondolok, hogy a búza ára 
megint fölment, a haragtól szinte szikrát hányok. Ha pedig 
eszembe jut a bessz, mintha a szívemet tépnék.. .  Lássa, az 
idegeim még mindig rángatóznak ...

Én. — Valóban.
Ö. — De legalább ne volnék ilyen közel a telefondróthoz. 

Minden friss jelentést a fülembe duruzsolnak. Ezt nem birom 
k i ... ezt nem birom k i ... Szegény Ulain . . .  Ha rágondo^ok, 
úgy elfog a részvét.. .  Már is könnyezem . ..

(Esőcseppek hullanak a drótról)
Én. — Mért nem veti mindjárt a nyakába magát?
Ö (s írva ): Csak nem gondolja, hogy fajvédő vagyok?... 

Jaj, ne folytassa... Mindjárt megszakad a szívem.
(Csakugyan megszakad. Az egész vezeték lezuhan a földre.)

Ö (diadalmasan): Azért sem a nevetéstől szakadtam meg.
--------o-------- DYMI

Hirdetmény%az egyetem i menza faláról

. . .  ismételten tapasztaltuk, hogv étkezőink kö
zött a teremben való dohányzás ismét lábrakapott. 
Kérjük ennek abbahagyását, mert a renitenskedő- 
ket fegyelmivel, az étkezés elvonásával és a Ve
zetőség elé állítással sújtjuk. Az igazgatóság

Ugyan, kedves Borsszem Jankó, maga csak tudja: manap
ság melyike e büntetéseknek lenne egymagában is elegendő?
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BUDAPESTI HÍRESSÉGEK
LU. Dr. HEVESI SIMON, a jubiláns főrabbi

— Még szerencse, hogy a hazafiságra nem tudták behozni 
a numerus clausust s így mindnyájan szabadon szerethetjük 
hazánkat. ---------o --------

Baron David o f Wewrewshegyÿ 
gazdasági levele 

Tolly áss Dániel kasznárjához
Budapest, Place de la Liberté, le 3 Décembre. 1923

Ta láss!
Egy naiv kérődzéche magától, 

hogy az esőt szabályoztassam. Ha 
ily magas protekciónt bírnék, úgy 
elsősorban az áresést reguláznám 
a Börzén. Mert ha nálunk esik. 
baisse van, ha pedig földertíl a nap. 
az hausse. (Olyan haussou nap le
gyen magának, ahogy ettől meg- 
gazdaxok!)

A mustból pedig már elég! Most 
is csikarácheom van a sok kósto
lástól. Áztat hisz talán, hogy én 
hajthatatlan vagyok? Au contraire! 
A leszűrt tapasztalatokból egy mag
vas idéet kölcsönzők magának. 
Vagyis: ha a sax-Lehnertól a ke- 

serűvíz kellemes bélforrongásokat csinál, a sváb-Lehnertöl 
a keserű kifakadás pedig kellemetlen belforradalmakat okoz, 
akkor tőlem az édes faymust csak enyhe anyagcsereberét re
produkál Tehát elhatározok, hogy a mustot nem engedek ki
forrni hagyni, hanem natúr ,J)ávid-zamat" vignetta alatt mint 
purgatórium kerül a kurkereskedelembe kde.

A függőben lévő Apamén-kérdéchu betéti társasági alapon 
lett megoldva. Én is benne vagyok négy point-ne!, azaz jegyez
tem négy résztvevőst ménechem hajadonai javára. Az angol 
telivér apamén jön is már. A násznagyok személyesen kiutaz
tak érte Londonba. Tehát megvigasztalhat a kanca-menyasszo
nyokat. hogy oquetlen sorra kerülnek, legkésőbb farchangra. 
Most már fütyüljön maga helyettem a kisbéri zabvaJutás íödö- 
zetre! Amint látni fog, magunk is tudunk födözésről gondos
kodni és nem szorulunk a nagy Atádyra. Amit ő nem tudott, 
azt megcsinálta magnetikus körökből 30 arisztokrata csekély

egymilliárddal. Hja, csak az eőssy „was gut und teueru-jelszó 
a’apján triumfálhattunk mink is a Triumph vőlegénnyel! E ne
mes telivér pedigréje visszavezethető az angol baron Rothschild- 
istállóba, amivel mi is néminemű rokoni nexusban vagyunk, 
így demonstratív bizonyítva van e fayméntől az előkelő szár- 
mazáche. Értve!?

Az elhalasztott parforce-vadászat Mikuláche napján meg 
lesz tartva, miután arisztokrata kollégáim a duellumoktól, ve
zérpolitikus barátaim pedig a parlamenti hajtóvadászatoktól 
már úgyis schwungba jöttek. A vadállomágnet frissítsen föl! 
Ha nincs elég vad, vadítson meg a szelídeket is! Egy-két sert- 
vést maszkírozzon ki fekete vadkannak a pQCSolyában. Miután 
egy sonntagsjáger börzebárót biztosítottam, hogy vadmacskák 
is vannak erdőimben, tehát egy pár kandúrt madzaggal pány
vázzon fö! a fára. A vadászathoz 50 HP luxusautómon fogok 
ki- és lerándulni a nemessy birtoquera. Ezért már lefizettem 
3 milliónt inségadóba s így reméllek, hogy a jobbágyak jobb 
ágyakról fognak ezután álmodni.

Dyen szellemben maradok magától továbbra is a kegyes 
uraság baron David o f Wewrewshegyÿ

U. U: Agnes, ha csakugyan lelkibeteg, forduljon vele Vlk 
Podjebrád urad. baromorvoshoz, aki egy s más állapotokat 
jobban tud kúrálni, mint amennyit aposztrofált kollégái össze- 
foucheráltak. v. Föntebby

-----------o-----------

Legújabb
A bombamerényietek legújabb áldozata Andréka főkapi

tányhelyettes. ügy látszik, ha a kormány akarja, a sok kakaó
is elsül. — -----o --------

Időjárás
Prognózis: Erős havazás telefonzavarral, telefonelőfizetési 

áremeléssel, villamoselakadással, tarifaemeléssel, utána olva
dás áthághatatlan tócsákkal az Andrássy-úton és a nagykör
úton és közüzemi pótlékemeléssel.

Az ünnepelt. — Önök mind pezsgőt isznak az én egész
ségemre, én azonban megmaradok az én kedvenc italom, a 
Szent István Porter-sör mellett, mert az legalább annyit hasz
nál az egészségemnek, mint az önök jókívánságai.
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Házadnak rendületlenül...
Házadnak rendületlenül 
Légy kivé, oh lakó!
Bölcsőd ez, majdan sírod is, 
Mert föl nem mondható.

A nagy bérházon e kívül 
Nincsen számodra hely:
Áldjon vagy verjen Vass keze,
Itt élned, halnod kell

Ez a hely, melyet annyiszor 
A kormány stájgerolt,
Ez, melyhez a lakáshiány 
Mint főbérlőt csatolt.

És annyi rendelet között 
S oly bősz viták után 
Megfogyva s törve vérzel el 
A romló valután.

Megvannak
— No, végre megvannak!
— A bombamerénylők?!
— Dehogyis! Az akták...

Ulain dalol a fogházban
Csak titokban akartalak szeretni. 
Csak szabadon szeretnélek feledni, 
Oh, Adolfom, Hitlerem . . .

Töprengés a bombanyomozás fölött

Nesz, e semmi, fogd meg jó l!?

A törvényszéken
— Vádlott, volt-e már büntetve?
— Büntetve még nem voltam, de 

igenis házas vagyok.

U j  asz fa lt  a t ő z s d e  k ö r n y é k é n

— Mi majd alapos munkát végzünk. Éppen eleget bukdácsolt már a közönség 
ezen a vidéken. A mi aszfaltunkon nem fognak hanyattvágódni az emberek.

A legeslegnagyobb magyar
Míg két lábam térdig olvadt hóban ázik.
Rég elmúlt időkön lelkem elmélázik.
S mig a piszkos sárral haláltusát vivők,
Eszembe jutnak a régi destruktivok.
Megjelen előttem Széchenyi szelleme:
Hozzá hasonló bölcs ma de sok kellene!
— Egy van, ki magáról joggal elmondhatja.
Hogy nagyobb s ez Wolff, a fővárosnak atyja. 
.Tengerre magyarT igy mondotta Széchenyi,
Ámde nem sikerült rákényszeríteni.
S ami Széchenyinek volt a vágya, álma:
Wolff megvalósítja . . . A  tengeren jár ma 
A magyar: sártenger van a pesti uccán...
— Nagyobb magyar is Wolff, mint Széchenyi István.

•----------------  FULLÁNK

SKmiifköpések
Van szép leány, van vsu„ya leány. Az egyik a férfi lelkén 

szárad, a másik a tövén szárad el.

Sok ember elvárja, hogy köszönjenek neki. Más úgyszól
ván megköveteli. Van, aki egyenesen provokálja: előre köszön.

*

Isten és asszony csak egy van: az örök Isten, az örök asz- 
szony. Istenek és asszonyok többen vannak. K. E.

Ami igaz, az igaz
— Hallotta a legúiabbat? Télikabátot, szenet, húst. hócipőt, 

harisnyát, fehérneműt csak a pénzügyminiszter külön enge
délyével, illetve utalványával lehet vásárolni.

— Ugyan, hát ez már miféle bolondság?
— Miért? Maga talán kapott' engedélyt és pénzkiutalást a 

pénzügyminisztertől?
— Dehogy is kaptam.
— No és talán tudott vaJamit vásárolni?

Társaságban
— Mindent megérteni annyi, mint minden? megbocsátani.—

mondja a háziasszony egyik vendégének.
— Bocsásson meg, ezt nem értem, — fe el a nehézfejü.
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A diszkrét bejárat
— No de kérem !... Egymilliót kér ezért a bútorozott szo

báért?
— Ja kérem, lépcsőházi külön bejárat.. .
— És mit tud ez a szoba? Beszélni?
— El’enkező leg,ha llgatn i.

Egy elkeseredett hossz ista rigmusa
Hogy a tőzsde bolondok háza 
S nem reális gazdasági harchely,
Mindennél ékesebben magyarázza,
Hogy nyereséggel zárult a „Schwartzer

--------o—-------

Kedves Borsszem Jankó!
Nincs igazuk azoknak, akik azt mondják, hogy csak el

adással lehet kontreminálni. Ördögöt! Nekem csak vennem 
kell valamilyen papirt és máris leesik az árfolyama. Hát ez 
talán nem kontremin? Tisztelettel egy pechbainok.

—- Hogy ki lehet a tolvaj, aki azt a sek női ruhát ellopta, 
azt nem tudom. De egy dolog bizonyos: a jobb társaságban kell 
keresni.

— És miből sejti ezt?
— Abból, hogy aki Holzer-ié\e kosztümöket lop, annak na

gyon jó ízlése van.

Egy bombavető érveiből
Nincs igaza Rassay képviselő úrnak, hogy a magamfajta 

bombavetőnek erkölcsi bizonyitványt kiá’litani képtelenség. A 
bombavetés igenis összeegyeztethető a lelki jósággal, erkölcsi 
érzékkel és embertársaink iránt táplált szeretettel. Hogyan ma
gyarázható különben az a mellékkörülménynek látszó tény, hogy 
én a bombákat az amerikai szeretetadományokból föntmaradt 
barna papirosba csomagoltam? S azt sem veszi tekintetbe, hogy 
a bombák egy része nem robbant föl? Azt gondolja, hogy ez 
tiszta véletlen volt? Nem volt vélefen, mert én már úgy állí
tottam össze a. pokolgépeket, hogy az csak a Nemzeti Nagy 
Múltúnk ellen vétőket robbantsa föl, ne ártatlan embereket. 
Hogy mégis a zsidók lettek áldozatai? Azok ^robbantásával 
is csak jót akartam: szegény ártatlan zsidók! hát érdemes 
olyan országban élniök ahol ilyen bombákat vetnek közéjük?

Sokan avval érvelnek ellenünk, hogy semmi foglalkozásunk 
nincs. Hát a bombagyártás, az kis kutya? Próbáljanak ők bom
bákat gyártani, kiváncsi vagyok, fog-e sikerülni nekik? (Könnyű 
a belügyminiszternek a rendőrség útján szétrobbantat™ ben
nünket!) A bombagyártás épp oly produktív munka, mint te
szem föl, a bonbongyártás! Ki akadályozhatja meg a szabad- 
kereskedelem korában, hogy árúinkat kellőképpen elhelyezzük? 
Ugyebár, mindenki megérzi, ha a vetést elveri a jég? Ha a 
bombavetés eszközlőit elveri a rendőrség, nem fog-e abból baj 
háramlani a nemzetre?

Én a magam részéről azt sem bánom, ha beszüntetik az 
iparunkat, csak azt kötöm ki magamnak, hogy új bombavetési 
iparigazolványokat zsidók részére ne adjanak ki. Biz Isten, nem 
a magam exisztenciájának tönkretevése fáj, csak az szomorít 
el, hogy annyi derék szakembert tesznek tönkre és löknek nyo
morba.-Én csak megélek majd valahogy, vagy a Bomba-téren 
üzletet nyitok, vagy végső esetben jelentkezem majd önként a 
pokolban valami pokolgép-gyárban munkásnak. De mi lesz az
zal a sok ártatlan bombaszakértővel, bombaszaglászóval, aki
ket a rendőrség az én kiszolgálásomra életfogytiglan szerződ
tetett? Vagy avval a sok detektivve’, aki mind azon dolgozott, 
éjjel-nappal, hogy rólam a gyanút elterelje s a nyomozást 
új irányba igazítsa? S végezetül, mi lesz avval a sok megren
delt erkölcsi bizonyitvány-nyomtatvánnyal, amelyeknek már 
bombavetési rovatuk is van, amit minden po’gámak gondosan 
ki kell töltenie? . . .  CARÁMY

Mikor a fa jvédő  válogatós
— Kalauz, — kiáltja egy fajvédő a vonaton — olyan kupét 

adjon nekem, amelyikben nem utazik zsidó.
— Tessék velem jönni, — mondja udvariasan a kalauz és 

egészen e’őre viszi a finnyás férfiút, majd a kutya-kupéhoz érve, 
ekként invitálja: Parancsoljon beszállni!
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Mit hozott a A  kiadott Üla in
— Versike nagy gyerekeknek —

Elmondóm én szerencsétlen 
Pikulds,

Nálunk kinek mit hozott a 
Mikulás?

Bethlenkének kicsi kölcsönt, 
Kecseset,

Hozzá krampusz-bizottságot, 
Vegyesei.

Ivánkának, a Rakovszky- 
Fiúnak,

Skalpját néhány fajturáni 
Sziúnak.

Kis Atádnak frakknadrágot 
Szijjastul;

Gömbikének országalmát 
Héjjastul.

Ula inkának finom bajor 
Söröcskét,

Hozzá ennivaló Eskiitt- 
Pöröcskét.

Kuna Pének pipaszárat, 
Szortyogóst,

Azonfelül alvó babát,
Hortyogóst.

Lehnerkének tetüfészkct 
Lukostiú,

Zsirkaynak cvikipuszit 
Pakotstul.

Kis Menyusnak egy költői 
Súgóimat,

Andrékának békés örök
Nyugalmat. (JÁSZ)

A Röntgen-adag
Kérem, pincér, hisz ez a marha

hús valóságos Röntgen-porció!
— Hogy tetszik ezt érteni?
— Hát úgy, hogy csakis csontot 

látok, de húst nem. Mikovényi, a mentelmi bizottság előadója : Mi már kiadtuk ! Vájjon akad-e, aki beveszi?

C S O D A B O G

Nekrológ élő emberről?
„D. E„ Kótaj. Nekrológod lapzárta után érkezett. Jövő 

számunk hozza. Nem vészit értékéből/* (A „Szabolcsi 
Tanító"  1923. novemberi számának szerkesztői üzeneteiből.)

Őszinte hasonlat
— No, hogy van megelégedve évvel a kis ftirkóval? hogy 

tanul? — kedveskedik a képviselő úr az egyik választójának, 
aki a fiacskájával megy az uccán.

— Hát, képviselő uram, úgy van ez a gyerek a számtani 
tudománnyal, mint a képviselő úr a magas politikában: se nem 
oszt. se nem szoroz.

Elavult és téves
az a nézet, hogy jó kávét csak babkávéból készíthetünk. Sőt 
ellenkezőleg: egy jó kávépótlék a babkávé erejét, ízét és színét 
csak fokozza, tartalmasabbá és táplálóbbá teszi. Ezért veszik 
hozzáértők évtizedek óta csak F r a n c k  H e n r ik  F ia i  
bevált, k á v é d a rá ló  véd jegyű  gyártmányait.
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Főzőiskola Borsszem

Férfitanfolyam
1. Csak akkor mondd a nőnek, hogy szereted, ha már nem 

érdekel. így talán még szerencséd lehet és kiábrándul belő'ed.
2. Ha egy . idegen nő az uccán rádmosolyog, még ne légy 

elbizakodott. Te azért nézed meg őt, mert tetszik neked, de ő 
csak azért, mert tetszeni akar.

3. Vannak nők, akik csak felöltözve meztelenek.
4. A nők hűtlenségénél csak a hűségük elviselhetetlenebb.

Nőtanfolyam
1. Ha azt akarod, hogy jó ebéded legyen, előbb főzd meg 

az uradat.
2. Elfogadni a férfitól az ajándékot, de úgy, hogy ráadásul 

még ő köszönje meg. ez a főzés koronája.
3. Okos nő sohasem megy férjhez. Legföljebb nőül véteti 

magát.
4. Féltékennyé tenni a férfit annyi, mint megtartani őt.
5. Ha hűtlen vagy. hazudd a hűséget, ha hű vagy, hazudd 

a hűtlenséget. Csa'j, hçgy hű légy, hű légy, hogy csalj. v
6. Néha az igazat is megmondhatod. De csak akkor, ha ma

gad sem hiszed el. •
7. Amiért megcsalod az uradat, még nem kell. hogy hűtlen

is légy hozzá. --------o--------
Péküzletben

A legnagyobb szerencsétlenség, ami az embert érheti, az. 
ha a szerencséjét senkisem irigyli.

© ®  SZERKESZTŐI ÜZENETEK
Kéziratokat és rajzokat nem küld vissza a szerkesztőség.

A Borsszem Jankó jelen számát kedden, december 4-én 
zártuk le. — Karácsonyi számunkba szánt kéziratok decem
ber 15-ig küldhetők be. — „Budának vára/4 Hangulat van 
benne, de a megírás módja ódon mintákra emlékeztet. — 
19—20. Egy apróság bevált. A „borsszemek** nem csipősek, 
sőt — egy kivételével — íztelenek is. — Mester. Csak ne
vesse ki a világot tovább is, ha közben ilyen csattanós ötletei 
akadnak. A mintagyüjtemény után bizalommal várjuk az 
en-gros-szállitmányt. — H. M. A krisztusi igével, hogy „aki 
nem dolgozik, ne is egyék**, valóban el lehetne érni, hogy 
viszont, akik dolgoznak, azoknak jusson a burgonya mellett 
zsírra, tejre és egy falatka húsra is. — Pesti bárd. Egy kicsit 
át kellett fésülni a borzast'. — P—t. Várja be a külföldi köl
csön folyósítását. Akkor talán az ilyen viccekért is fizetnek. 
— E—dt T—r. Hogy az ön telefonját állandóan megfigyelik? 
Rémes! A miénket bezzeg maga a központ sem figyeli. — 
Humérosz. Most sem járt üres kézzel. — R. Gy. Intézked
tünk. — Több levélről a jövő számban.

— Jó napot, Stignitz úr, de rég láttam. Hogy van, hogy van?
— Köszönöm, csak úgy. Kopaszodunk uram, kopaszodunk.
— Ezt én már rég tapasztalom. Minden zsengéjében ott

találom a nyomát. --------° -------
Kedves Borsszem Jankó!

Hiába, változnak az idők. változnak az emberek. Régente 
az urak vendégelték meg a hölgyeket finom, töltött csokoládé
bombákkal, — most (lásd az Adorján— Márffy-bünügy női 
szereplőit) a hölgy várja kedvesét bombtís töltelékkel.

W WW S À R C 1 P Ô  K A P H A T Ó
U Q f i D Ö  J A V Í T H A T Ó
■  NEUMANN GÉZA, Nagymezö-u

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

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

KÛZUAZIMSAü
Két új h ivatalosan jeg y ze tt  papír.

A Magyar Mezőgazdasági Hitelintézet 
r.-t. ipari érdekeltségeiből újabb két 
részvényt fog a tőzsdére bevezetni : 
még pedig szerdán, e hónap 5-én Vas 
Béla es társa Guth Samu cég útján a 
„Corvin vasöntő és gépgyár r.-t.“ és 
hétfőn, e hónap ló-én Vágó Leó cég 
útján az „Asphalt- és kátrányipar r.-t.* 
részvényeit.

A Schuler József r.-t. Első Magyar 
Acélirótoll-, Tollszár- es Indigómásolo- 
papirgyár megtartott közgyűlésének 
határozata szerint a társaság alaptő
kéjét 25 millió koronára emelte föl. Az 
elővételi jog egy-egy arányban 12 500 
korona lefizetése ellenében a Magyar

Leszámítoló és Pénzváltó Banknál gya
korolható.

A Borsodi Szénbányák r.-t. de
cember 3-iki rendkívüli közgyűlése 
alkalmával a 32 millió korona alaptő
kének 61 millió koronára való föleme
lését határozta el. A kibocsátandó 
részvények a régi részvényeseknek 1:1 
arányban ajánltatnak föl.

Aj,Szi-<ra“ M agyar G yu ltóeyárak 
r.-t közli, hogy alaptőkéjét 60 millió 
koronáról 120 millió koronára emeli föl. 
Minden régi részvény alapján egy új 
részvény vehető át 10,000 koronáért az 
Angol-Magyar Bank ertékpapirpénztá- 
ránál, december hó 5-től december hó 
14-ig bezárólag, d. u. 4—6 óra között.

M int é r t e s ü lü n k , az ezüst- és aranybeváltáson 
kívül brilliánsékszerbeváltás is eszközölhető, IV., Vár
megye-utca 7. Brilliánsbeváltás 10—12-ig. Pénztári órák 
aranyra és ezüstre 9—5-ig.

ELŐFIZETEK ÖNNEK 
a BORSSZEM JANKÓ-ra

negyedévre 50,000 korona névértékű elhasznált magyar bélyeg 
beküldése ellenében. JÁSZAI BO RISKA  b é ly e g k e re sk e d é s  

B u d a p e st, IV ., K o ssu th  La jo s-u cca  6 .

Maovarorszáo Katasztrdfája
Irta: DEME KÁROLY

Kapható minden könyvkereskedésben.

Mostani ára 8000 kor.
Megrendelhető Pápán,

Wajdits K. utóda
(űigler Béla) könyvkereskedésében
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Képrejtvény

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

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

4. egy nagy doboz „Óceán* 
cukrozott gyümölcs»

5. egy üveg „Lysoform",

ö. egy üveg Egma-likőr,

7. egy Sphinx-,.Bl-OZONE“ -készlet (egy üveg szájvíz, egy 
doboz kettős francia fogpör, egy tégely fogr>aszta).

8. egy darab P. Márkus Emilia arcápoló szappan.

9. egy ' nagy 
üveg ZoZó 
kölni víz,

10. egy doboz ..UHUU kávé pótlék.
11. két pár Berson-gumisarok (férfiaknak és nőknek),
12. egy nagy palack RAPIDOL folyékony fémtisztitó szer,
13. a Borsszem Jankó egy évfolyama (1917— 1922. évekből). |

Fővárosi nyerteseinket fölkérjük, hogy a nyereményutal- ; 
vány ért. illetve a jutalomért kiadóhivatalunkban jelentkezzenek. í 
Vidéki nyerteseink posta útján kapják meg a nyeremény tárgy at. |

A Borsszem Jankó 2914. (48.) számában közölt képrejtvény j  
helyes megiejtese: Kibontakozás

A multheti számunkban megjelent talány helyes megfejté
sét 87-en küldték be. Nyertesek: 1. Gelb Rózsi ( Budapest, 
V1H., Népszinház-u. 19), akinek tíz üveg Polgári Serfőzdéi 
Szem István duplamalátasört: 2. Adler Ilonka (Rákospalota, 
Villasor 2), akinek egy doboz „Ovomaltine“ tápszert; j 
3. Metzskár Hildegárd ( Budapest, VII., Király-u. 49). akinek 
egy nagy doboz „Virág“ -féle dessertet: 4. Gál Péter (Buda
pest, VI.. Hajós-u. 15), akinek egy nagy doboz „Óceán** cukro
zott gyümölcsöt; 5. Monorkerületi Takarékpénztár (Monor), 
amelynek egy üveg „Lysoform‘*-ot: 6. tiochmut Géza (Sze
ged), akinek egy üveg „EGMA “-likőrt': 7. Miihlbeck Sára

(Budapest, VII., Cinkotai-út 16), akinek egy Sphinx-„BÍ- 
OZONE“ -készletet: 8. Steiner Béla (Budapest, VI., Andrássy-nt 
45), akinek egy darab P. Márkus Emilia-szappant; 9. W ert
heimer Erzsébet (Budapest, VII., Murányi-u. 45), akinek egy 
nagy üveg Zozó kölni vizet; 10. Wein Béla (Budapest, V., 
Visegrádi-u. 18), akinek egy doboz „Uhu“ kávépótlékot:
11. Vince János (Budapest, III.. Bécsi-út 33), akinek két pár 
Berson-gumisarkot; 12. Nagy káliói Kaszinó (Nagy káló), amely
nek egy nagy palack „RAPIDOL4* folyékony fémtisztitó szert; 
13. dr. Szili Jenő (Budapest, IV., Bécsi-u. 5), akinek a Bors
szem Jankó egy évfolyamát küldi a kiadóhivatal.

V I R Á G  O S Z K Á R
CU KO RKA- É S  CSO KO LA D É-A r OOYAR R.-T. 

— BU D A PEST. VII., N E F E L E JT S -U C C A  12. -

m m  Klralmft!

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

körút 5. szám.
Az 1917. évi. 10000 kor. 
. 1918. , 10000 .
. 1919. . 10000 .
. 1923. . 10000 .
. 1921. . 10000 .
. 1922. , 10000 .

rilliánsokat, HSíMtfcWA'VíE 
Székely Emil ékszerüzlete.

C im re  te a só k  f ig y e ln i. T e le f o n :  J ó z s e f  1 0 5 -3 5 .

Sa já t gyártm ányú  n y a k k e n d ő -  
ú jd o n sá g o k , fé rfi feh érn em ű o k , 
k a la p o k  stb . Ú r i  d i v a t á r u kYAKKENDOHAZ
IV.. Kígyó-ucca 5 (Klotild-palota) 

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



Z s ú r o n

— Mondja, Pista, ki tud maga jönni a fizetéséből ?
— De még mennyire ! Már ötödikén kint vagyok belőle.

TG&io Foto-cikkck
BUDAPEST, IV., KIGYÓ-UCCA 4. SZ.
F Ó Ü Z L E T : VII., K IRÁLY-U CCA  6 9 . S Z .

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

kaphatók
U 1K 7 ÛD A a d á s -v é te li  Iro d a , ¥» Z r ln y i- u c c a  . .  n U J L H K  T e le fo n  : 8 1 - 0 8 . (G re sh a m -p a lo ta )

H
■■■■■■■■■Ma ■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■

5űvészies képkeretek j
Kézimunkák szakszerű keretezése

Váradi Bélánál, Budapest, Andrássy-út 43. |
■ ■■■•Massas «eeM aiM M i■■■■■■■■■•■■ ■•■■■■■■■■■■

f f  Vér- é t  no m i b a lo 
gok ré o x é re .

[zíst Silnnm-ilthl
Rendelés egész napraosi r

R iM e « i* ú t  SS , I. «m . I, a R ó k u s-k é rh á x z a l s z a m b a * .

H U N G A R I A N
" 'W H IS K Y GIN

%  I
\ i VERMOUTH • \ >

EGMA
LIKŐR-KÜLÖNLEGESSÉGEK GYÁRA

KÖRIS-UCCA 1 8 - 2 0 . SZ.

V Á R O S I l e r a k a t

EISNER-DROGERIA
JÓ ZSEF FŐ H ERCEG KAM ARAI SZÁ LLÍTÓ JA . 

AN D RÁ SSY-Ú T 37 . TELEFO N  : 8 5 - 2 4 .

A Petii Uoyd-ttreulst nyoadíia . Budapest, V„ M *rie V »iéne-s »c» 12. (N T om d *i»»j*e »é  MÁRKUS PÁL.)


