
Ara 2000 korona. — Jugoszláviában 7 dinár. — Amerikában 10 cent.
Budapest, március 9 (10.) 2928. szám ötvenhetedik évfolyam, 1924

ORSSZEM JANKÓ
SZERKESZTIK : MOLNÁR JENŐ és BÉR DEZSŐ

Előfizetési ár M agyarországon: Negyedévre. • 2 2 0 0 0  korona
8 SzcTelefon : Szerkesztőség és kiadó- hivatal 138—05Megjelenik minden vasárnap

•QMT>Szerkesztőség i  ésk ia d ó h iv a ta l Teréz-körút 5.
Tavasz ébredése

„  , . , A j °  pásztor virágos mezőkre tereli nyáját. . . aztán jön az ántánt-gazda és szépen megnyirja
a felhizlalt juhocskákat.



2. oldal BORSSZEM JANKÓ 10. szám

ZVA T H A  S  A i ( JD A  D £ ! 7 "

A városi ember problémája— Előadás a huszadik század közepén —A huszadik század huszas éveinek primitiv embere csak odáig jutott el életviszonyai megjavításában. hogy a közlekedési eszközök zsúfoltságát a vitéldíj fölemelésével, a villany- és gázfogyasztást a villany- és gázárak, a teléfon túlterhelt forgalmát pedig az egyes beszélgetések megadóztatásával csökkentette. Fönnmaradt azonban még sok nagy probléma, amelyet csak félig-meddig vagy egészen rosszul oldott meg.Így például már abban az időben is föltűnt, hogy az emberek hússal és tejjel, sőt kenyérrel és főzelékkel táplálkoznak. A termelők, karöltve a hatóságokkal, mindent elkövettek, hogy az embereket erről a régi rossz tulajdonságukról leszoktassák. Egyesek úgy vé’ték a célt elérhetőnek, hogy népkonyhákat állítottak föl, ahol tányérban forró vizet adtak minden vendégnek, mások okosabbak voltak, mert belátták, hogy a népkonyhái intézmény csak még dühösebbre fokozza az étvágyat s ezek az élelmiszerek folytonos drágításával igyekeztek az eszményi célt szolgálni. Csakhogy az emberi lelemény, mondhatnám: az emberrel veleszületett gonoszság, túltett rajtuk: nem volt olyan magas ár, amelyet meg ne fizettek volna. Hosszas tanulmányozás, számtalan népjóléti szaktanácskozás után végre korunkban sikerült a kérdést, a mai haladottabb kultúra és szociális fölfogás dicsőségére, megoldanni.Az ötlet nem is olyan túlságosan eredeti. Sőt: a huszas évek vívmányaihoz igazodik. Abból kellett kiindulni, hogy nem elegendő a városi lakosságot mindenféle új adókkal elriasztani a háromszori, négyszeri napi étkezéstől, mert ezt az adózási kényszert a ravasz városiak egyszerűen kijátszák, amennyiben az adókat perfidü! befizetik. . .  olyan eljáráshoz folyamodtunk tehát, amely minden raffinériát* kizár. Kormányrendelettel köteleztünk mindenkit, hogy étkezés előtt orvosi vizsgálatnak vesse magát aiá és ha az orvos úgy találja, hogy ételre van szüksége, erről recipét állít ki, amelyre azután a kerületi elöljáróság, az Fletékkaszabolási hivatal, a hasmérték- hitelesitő iroda és a fogyasztási dagadónvilvántartás külön engedélyei mellett az illetékes vendéglő, hentesbolt vagy tejcsarnok kiszolgálhatja az eledelt.Képzeljék el, kérem, micsoda korszakalkotó találmány ez! A telhetetlen városi lakos éhesnek vélelmezi magát és fölkeresi az orvost Igen ám, de az orvos előszobája zsúfolva van hasonló járatban lévő telhetetlenekkel. (A numerus clau- susnak az egész vonalon való kiterjesztése Tehetővé tette, hogy húszezer emberre egy orvos jusson.) Várakozási idő: minimum egy nap. A páciens tehát egy napig nem eszik. Első siker! Azután jön az engedélyek beszerzése. Az elöljáróságnál újabb egy nap. A páciens megint nem eszik. Második diadal! És így tovább. Az ötödik napon már el van intézve a telhetetlen városi. A fogyasztási sorvadónvUvántartáshoz leg- fölebb csak néhány bivalyszervezetű jut el. de itt fegyelmezett hivatalnokaink addig váratják őket, amíg az illetők szó 
nélkül — és ez a szó nélkül szószerint értendő! — lemondanak ételigényükről.Statisztikánk szerint ily módon eddig a városi lakosság kilencvenkét percentjét sikerült leszoktatnunk az étkezésről, — oly vívmány ez, aminőt semmiféle árdrágító politikával nem lehetett volna elérni. A fönnmaradó nyolc százalék élelmezése ellen nem lehet kifogást emelni, mert ezek városban

élő földbirtokosok és földesgazdák, akiknek az élelmezésre való igénye, foglalkozásuk alapján, nem vitatható el.Városaink élelmezési viszonyai ezen okszerű intézkedések folytán annyira megjavultak, hogy a világ legkülönbözőbb részeiből jöttek hozzánk az elért eredmény megcsodálása végett. A régi ellentét falu és város között, amelyről krónikásaink oly sokat Írnak, megszűnt. A városi lakosság boldog és megelégedett, üres lakások ezrei között válogathat, úgynevezett közlekedési és egyéb mizériákról csak a mesékből tud, mert városainkban senkisem közlekedik, senkisem telefonál, senkisem fogyaszt gázt és villanyt, senkisem jár színházba. A mi városi lakosaink boldogságához azonban valami hiányzik még: a zavartalan, nyílt kilátás a természet lágy ölére. Evégből elhatároztuk, hogy a kilátást elzáró épület- sorokat eltávolítjuk és a Belvároson túl fölszabadítjuk a területet. Az így szabaddá teendő területet közlegelő céljaira fogjuk fölhasználni.Azt hiszem, meg lehetünk elégedve az emberi boldogság és a népiólét szolgálatában kifejtett működésünkkel és csak sajnálkozva gondolhatunk elődeinkre, akik — nagyvonalú koncepció hiánya miatt — oly végtelenül sokat szenvedtek.-------- ----------  M OLNÁR JEN Ő
Reb Menachem Cziczeszbeiszer átkozódásai— Oz ezöstlokodajlomodon visszomenüleg küv et el jen te- 

rojtod o feleséged o hitvestársi küíelességeket!— Ne led jen teneked más vad ionod, saksován oz. omit meg
spórolsz ovvol. hód nem telefonálsz!« - - -  ■ —  ■■■■■■

Pénzügyminiszteri szakmábanhuzamosabb idő óta kellő járatlansággal bírók jelentkezzenek az egységes párt irodájában. 
Pén zü g yi sza k e m b e re k  k ím é lje n e k !--------------------------------------------------------------------------------------------------------- öS

A pesti középosztály menüje
Reggeli: H2O és a reggeli lapok hirei újab'b áremelésekről, amelyek elkergetik az étvágyat.
Ebéd: H2O melegen és a déli lapok hírei a reggel óta történt még újabb áremelésekről. Étvágy szerencsére el.
Ozsonna: ami reggel nem fogyott el.
Vacsora: ami ebédről maradt. Utóétel: a népjóléti miniszter bejelentése a lakásdrágitásról.

Kedves Borsszem Jankó!A kis Peti nagyon rossz gverek volt. Folyton sírt. nyafogott. Rászól az api a:— Te. ha nem hagyod mindjárt abba. megverlek.— Igen. abbahagyom. — mondta szepegve a fickó — de tegnap nem is sírtam, mégis kikaptam.— Hallgass! Tegnap eltörted a vizespalackot.— Hát amit most törtem el a konyhában; a porcellántaba:az talán k u t y a ? . . .  ------- -----------
MorfondálásHa Győrffyt Zalaffynak hívnák, vájjon Győr helyett Zala- egerszegre helyezték vo'na át?
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A  m u m usvagy: mi volt a zsákban?

Apróságok a parlamenti fogadónaprólHétfőn fogadóest volt a parlamentben. Minden nagyszerűen ment, csak a büffével volt egy kis baj. A sok éhes ember úgy megrohanta a terített asztalokat, hogy tíz perc múlva még hírmondónak se maradt egv torta vagy más édesség. Szcitovszkv ^Inök. a házigazda, mosolyogva' nézte, mint vonul föl egységes frontban a kormánypárt és az ellenzék és megelégedetten mondta:-7- A zöld asztalnál nem tudnak megegyezni, de a fehér asz- talná! egyforma buzgalommal igyekeznek mindent m egfenni az ország érdekében... ^A kupolacsarnok a sok száz frakkos úrral, estélyi ruhás hölggyel és díszruhás testőrrel olyan volt. mint a legcsodásabb mesebéi operettdíszlet. Ahogy a hosszú lépcsőn falvonultak a lejtői csoportok, egy színházi ember halkan megjegyezte:— Ezt még a kis Szabolcs sem tudja utána csinálni. . .•Egy lipótvárosi hölgy mesélte a másiknak:— Nem mondom, szép volt. de az én keddi fogadónapjaimon több szivart szoktak zsebredugni. . .
»Egy ellenzéki honatya megfogta Pesthy Pá't:— Fogadjunk, hogy te leszel az igazságügyminiszter — mondja neki.Pesthy mosolyogva válaszolja:— Nem fogadok.— Hát akkou fogadjunk, hogy nem te leszel.— Abba meg pláne nem fogadok. . .Az ellenzéki képviselő rezignáltan jegyzi meg:— Szép kis fogadóest ez. ahol még az alelnök sem mer fogadni. . .

Csak még egyszer ! . . .Haldoklik a féri. aki még csak néhány nap előtt robusztus, nagyakaratú ember volt, aki nem tűrt ellentmondást és a feleségét ugyancsak kordában tartotta. Az orvos vigasztalja az asszonyt:— Nincs baj, még ver a szíve. . .— Jaj, kedves doktor úr, csak még egyszer tudjon verni a szívem! — szólja el magát a boldogtalan teremtés.
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Párbeszéd a jégpályán— Hála istennek, már nem aktuális —
f  A jégpálya ruhatárában két pár korcsolya szárad *egymás 

mellett. Egy férfi és egy női. Most vetették le őket. Csöndesen 
sustorognak.)A férfi. — Mit szól hozzá, a gazdám megint együtt bóge- nezett a maga gazdájával. Ismét összemelegedtek.A női. — A jégen hamar összemelegednek az emberek.A férfi. — Úgy látszik, őszintén szólva, örülök ennek a visszatérésnek. Szívesen futok együtt magával.A női. — Nagyon kedves. És fér fi társaságban nem érzi jól magát? A férfikorcsolyák gyorsabbak és ügyesebbek.A férfi. — Nem szívesen barátkozom mindenkivel. Tudja, kedvesem, én igazán nem vagyok antiszemita, de mégse tudom nézni, hogy ez a sok görbeorrú korcsolya mit művel itt a pá- !yán. Ezért vagyok olyan hűVös az idegenekhez.A női. — És a női korcsolyák között tal’án nem látni olyanokat, akik fölbosszantják az embert? Itt van például ez a szőke Halifax. Közönséges osztrák származású és minden héten más szíjat csináltat magának.A férfi. — Ma már nem divat a szíj.A női. — Nem divatos, de kényelmes. És amellett praktikus is. Maguk sem ismerkedtek vo’na meg velünk, ha cn nem viselek szíjat.A férfi. _  ??A női. — Nem emlékszik? Nekem kio-dódozott a szíjam és legurultam a gazdám lábacskájáról. Maguk akkor odaugrottak hozzám és íölemeitek.A férfi. — A legelemibb udvariasság. . .A női. — Ez több volt az udvariasságnál. A maga gazdája engedelmet kért, hogy fölcsatolhasson engem az úrnőm lábára. Megkapta az engedelmet, de mondhatom magának, hogy folyton a harisnyán kotorászott és egy negyedóráig tartott, amíg fölcsato't. Ügyetlen ember. . .A férfi (gúnyosan nevet): Magp naiva. . .  Hiszen szándékosan csatolta olyan hosszú ideig.A női. — Nekem mondja? Hát azt hiszi, hogy nem ismerem én a férfiakat? Kijelentem magának, hogy ha tőlem függött volna, sose mentünk volna el a maguk lakására. Én megtagad-

f e  

b e e s ő n  ,
á u m t n ij 'u r h o t  er  

f c l ía lp a í . M
h id e  á tó l, ned
c f  f a r a d s á g t ó l ?

tam volna az engedelmességet és eí’enkező irányba futottam volna.A férfi (malicidval): Szerencsére a hölgy nem korcsolyán jött a Nagymező-uccába, hanem konflison.A női. — Igen, emlékszem, engem is beemeltek a konflisba. Tehetetlenül fagyoskodtam a kis ü esen és tűrtem, hogy a szíjamnál fogva bevigyenek magukhoz.A férfi. — Emlékszem erre. Úgy hét óra felé járt az idő, mínusz három fok lehetett a hideg. Jó jég volt aznap.A női. — De én még a konflisban sem gondoltam arra, hogy komoly lesz a dolog. Mikor a maga gazdája arra kérte az úrnőmet, hogy menjen el hozzá, én azt gondosam «magiamban, majd ha fagy,A férfi (gúnyosan): És azóta sokszor fagyott. Nagyon kemény telünk volt az idén.A női. — Csak ne kérkedjen vele! Erre a diadalra igazán nem lehetnek nagyon büszkék. Én nem akarom magát ugratni, de kijelentem, hogy már nagyon sok legénylakásban megfordultunk.A férfi. _  A!A női. — Ami pedig a megismerkedést illeti, beválthatom, hogy engem szándékosan lazán kötnek föl. Pláne, ha jóvágású férfi van a közelben.A férfi. — Hagyja abba! Nem birom hallgatni!
(Kis szünet)A női. — Beszéljünk másról. Hol nyaral az idén? Én a padoson.A férfi. — Még nem tudom. Nagyon fáradt vagyok. Rámfér egy hosszabb pihenés. Valószínűleg az ószeresnél fogok nyaralni.

(Egy erős férfikéz megragadja őket és fölemeli. A korcso
lyák egymáshoz ütődnek.)A női. — Jaj!A férfi. — Ne csörömpöljön! Ilyen az élet. Most bennünket vizesen kivisznek az uccára, hogy ők hamarabb otthon lehessenek. Az emberpek ráfagy a víz a képére. Higyje el nekem, nem érdemes télen korcsolyának lenni. STELLA-----------o-----------

H a lló !

— Halló központ! (Ezer korona.) Kérem a Józsefet. (Kétezer.) Pardon, a Terézt kérem. (Háromezer.) ötvenkettő nulla hét. (Négyezer.) Halló. Mással beszél, (ötezer.)
( Szünet)— Halló központ! (Hatezíer.) Teréz. (Hétezer.) ötvenkettő, nulla hét. (Nyolcezer.) Halló, ötvenkettő, nulla hét? Tévedés? (Kilencezer.) (Szünet)— Halló Teréz, ötvenkettő, nulla h é t . . .  (Tízezer.) (Végre 

jelentkezik.) Ki beszél? Süketnémaintézet igazgatósága? Itt egy süketném a... (Lecsapom a kagylót.)Monológ:— Ez az úi rendszer mégis csak nagyszerű. Föl akarom hívni a feleségemet és kapok egy süketnémát. Egyikkel az anyakönyvvezető kötött össze, másikkal a központ. Melyik volt a nagyobb tévedés?-----------o- ----------
Képviselők egymás közt— Huszonnégy cikket és nyilatkozatot olvastam ma az aktuális pénzügyi helyzetről de egy kukkot sem értek* az egészből. Mit csináljak?— Te balek! írd meg a huszonötödiket.
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Strófák a hétről
MárciusJól informált körökben Arról beszélnek,Hogy most már nemsokára Vége lesz a Télnek.Jaj, hogy bírjuk ki eztet!Az a félmillió költő.Kit a napilapok fölfedeztek,Most megrohanja a Tavaszt Es minden szépet elriaszt.

AranyparitásAzt hiszem, többek között A költők is kikérnék,Ha értéküket a magasArany (János) -paritással mérnék.
Az igazi fajvédelemKét képviselő, kik közül Az egyik jobbon, másik balon ül,

~ kiknek fején sok volt a vaj, 
Megállapodtak még tavaly,Hogy kölcsönös respektálják Az egymás nagy s kis panamáját. Hadd zengje őket énekem, —Ez ám csak a — vaj védd em.

Amin keresni lehet
Istenkém, milyen jó nekünk, *Most keveset beszélhetünk,Mivel a szörnyű telefon,Ha szólsz, a csődbe belevon.
Ergo:  ̂ nagyokat hallgatunk 

ettől minden adóalany 
Meggazdagszik, — oh, hála érte! — Mert hallgatni — arany.

ValorizációA feleségem 
ozabónőt* hivatott,Aki megmutatta Az új djvatot.^zabónőm neve — Isten biz’ a — Való Riza.

p e c b v o g e !  a  tő 3 S Ö é nHúsgazdag ember voltam, mie’őtt az első papírba beszáll- |a*n- Amint kezembe vettem a nehéz papirt, amely szinte le- lîùzta a kezemet, a papir hirtelen lezuhant. Egy pillanat alatt a földön volt. Ezután olyan lettem, mint az ügye fen szobalány: a>tnit csak a kezembe vettem, minden leesett. Mindenféle papiró l megpróbálkoztam, de mind lement, amint a kezemmel megintettem . A legmagasabban á"ló papírok hirtelen vigyorogva a földre csücsültek, amikor a pénzemet beléjük fektettem. De ' en nem hagytam magam. Újabb és újabb próbákba bocsátkozom, mígnem minden pénzemet szerencsésen elspekuláltam.— Ez végre sikerűt — állapítottam meg magamban s örültem» hogy végre sikerült már valami. De még ezután sem hagy- Om abba a spekulációt. Egypár koronával a zsebemben tippeket kerestem, amelyek visszahozhatják elvesztett vagyonomat. Kezdtem spekulálni. Egyszerre csak megláttam az ablakomon a barométert, amely meglehetős magasan állt e pillanatban.— Ez még magasabbra fog menni, — mosolyogtam — jó !esz efödözni — s ráteritettem egy zsebkendőt.E pillanatban a higany pár ponttal leesett. Ez sem sikerült._ Lenéztem a negyedikeindeti lakásomból s láttam, hogy egy nő megy fölfelé a Jépcsőházban.— Hopp, — gondoltam — ez kitűnő tipp. Ez bizonyosan fölmegy. Lerohantam. A nő az első emeleten megáit, mintha elfelejtett volna valamit. Aztán visszaíordut és lement. Ebben Is pechem volt. Átmentem Budára s a Gellérthegy alján figyel

tem az embereket. Kiválasztottam egy erős fiatalembert, aki fölmegy a hegyre s elhatároztam, hogy ebben fogok spekulálni. A Fiatalember hegymászóbotjával igyekezett föl a hegy legmeredekebb részein. Egyszerre megbotlott és lezuhant.— Rettenetes, hogy üldöz a pech — mormogtam. — Ez sem sikerült. Pedig milyen szépen ment már föl.— Olyanban akarok speku álni, ami kiugrik — mondtam magamban és figyeltem az ablakokat, nem fog-e épp valamelyik öngyilkos kiugrani. Pechem volt, nem volt egy kiugrás sem.— Mit vegyek? — kérdeztem egy tipp-adó barátomtól. — Adj egy jó tippet. .Az a fülembe súgta:Vegyél kenyeret, az föl fog menni.Rohantam venni egy leJtíló kenyeret. Ebben is pechem volt. A kenyér nem volt friss és csakhamar lemorzsolódott. Hirtelen ötlettel merész lépésre határoztam el magamat.— Kenguruban fogok spekulálni, az ugrásszerűen emelkedik — mondtam s elindultam az Álüatkertbe. Megálltam a kenguru- ketrec előtt s az egyik kengurut választottam ki spekulációm céljául. E pillanatban az állat ugrásszerűen emelkedett, de aztán lezuhant a tödre, ahol nem mozdult meg többé.— Mi van avval a szerencsétlen kenguruval? - - kérdeztem az őrt.— Leesett és megütötte magát — felelte az őr.Ez a hír annyira hatott rám, hogy magam is ájultan zuhantam le. CARÀM Y
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BORSSZEM JANKÓ A SZÍNHÁZBAN

R .U . R.
(Rituális (Jtipisztikus Rémdráma)

Lukács. — Lázadás.Gombaszögi. — Egyenesen a D b-uccából jön n ek ... Mit akarnak?Lukács. — Zsé-uralmat. De abból nem esznek. Francia Kiss Mihály 99 főnyi csapattal már elindult a Sörház-uccából.Irta: BECSAPEKELŐJÁTÉKLukács Pál (mint ébredő): így gyártottuk a zsét. Érdekli?Gombaszögi Frida. — Nagyon.Lukács. — Az első zsév a Dob-uccában teremtettük.Gombaszögi. — Hogyan teremtették?Lukács. — Nyakon. Erre a zsék terjeszkedni kezdtek. Ellepték a tőzsdét, ahol igen használhatókká váltak. Megjavították a kurzust. . .  Mi rontottuk a koronát, ők helyrehozták. Gyártelepünk a Sörház-uccában volt Innen irányítottuk a zsé-íorgalmat. Fejlődésüket ekrazittal szabályoztuk. Olvkor gumibotokkal jelöltük meg az utat Eleinte minden pompásan, sőt mondhatnám, bombásan ment. .Gombaszögi. — És aztán?Lukács. — És aztán. . .  De ezt majd a következő fölvonásban. I. FÖLVONÁSLukács. — Szóval ezek a zsék hasonlítottak hozzánk, mondhatnám egészen ránk ütöttek, előállításuk könnyen történt. . .Gombaszögi. — Hol állították elő őket?Lukács. — A Zrinyi-uccában. Egyeseket, láncra is vertünk, mert temperamentumuk kissé túlfűtött volt. Hűvösre tettük őket, amíg megjavultak. Mondom, ezek a zsék a megtévesztésig hasonlítottak hozzánk, csupán egy dolog volt, ami hiányzott belőlük. A lélek . . .Gombaszögi. — Nem volt lelkűk?Lukács. — Nem volt, képzelje.Gombaszögi (könyörög): Adjanak nekik lelket. . .  az isten szerelmére kérem, adjanak lelket nekik. . .Lukács. —̂ Jól van. Majd kísérletezünk . . .II. FÖLVONÁSLukács. — Most már van lelkűk, lássa. A takarékkorona, mint kísérlet, fényesen bevált. Nincs többé lelketlen zsé. De csitt, micsoda zaj ez odakünn?Gombaszögi (rémüldözve): A zsék csapatja. Itt döngetik a kaput.
4P*

Kik ajánlják rv

■ t?
Professzorok
orvosok
ápolónők
szülésznők

egyetemek
klinikák
kórházak
szanatóriumok

és akik már egyszer
megpróbálták.

Mindenütt kaphatói

III. FÖLVONASHegedűs (olvas a bibliából): És hetedik nap teremtette Isten az embert, erősen a lelkére kötvén, hogy ne Írjon darabot, mert abban az ő gyönyörűségét nem leli. . .  Isten parancsát azonbán többen megszegék és Ion szörnyű bukásuk a v é g e . . .  DYMI-------- o--------
Aranyköpések

A hidegtől több meleget várhatunk, mint az embertől. A 
hideg egyszer mégis csak enged. Az ember makacs.•

Azt a napot, amelyen megnősülünk, lói legyezzük meg. 
Attól kezdve számítanak barátaink.

m
A sok bolondságaitól lesz okosabb a nő.

Mikor megnősülünk, tulajdonképpen a becsületünket adtuk 
házi kezelésbe.

*

Sok férfinak már életében feifáia van: a becsülete.
Karádi Emil

köhögés
ellen

Szent István 
gyógymaláta 

cukorkát,mert e tiszta malátakivonatból készült kiváló nyálkaoldószer lehetetlenné teszi a gégehurutot és köhögést.
Kapható minden jobb üzletben.
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K rőzu si a já n d ék

— Napok óta töröm-a fejemet, mivel lepjem meg sziiletésenapjára a feleségemet?— Még ez is probléma? Engedje meg neki, hogy a születésenapján kedvére kitelefonálja magát!
Kényszergondolatok a kényszerkölcsönhözUgyebár, tetszettek olvasni, hogy azoknak, akik nem tudlak megfizetni a kényszerkölcsönt, a kormány ad kölcsön. Nos, én már napok óta szaladgálok százezer korona után és seholsem kapok. Pénzem tehát nincs, jövedelmem sincs, de van jövedelmi adóm, még pedig húszezer korona, tehát ennek a négyszeresét, vagyis nyolcvanezret ad maid nekem a kormány, hogy fizethessek.Kérem alázattal, de nekem e pillanatban már legalább egy billióra van szükségem. Szaladok is egy kis protekció után, h°gy emeljék föl a jövedelmi adómat, mert nagyobb kölcsönre van szükségem. Ki protezsálna be engem az adóíöl- tígyelö úrnál? --------c--------

A telefon-reform után— Mondja, kedves telefonigazgatóság, ezután mások is abból fognak megélni, amit eihallgsaínak? Tisztelettel egy köz- 
gazdasági zuglapszerkesztő. _______________  __________

Tavasz
Nálunk méz tél van. de nyugat felül 
Erezzük már jöttét tavaszi szeleknek.
Ott már nemcsak a fák. de a miniszterelnökök is 
Sűrűn leveleznek.

„Szív küldi szívnek szívesen..."— Mondd meg nekem, mi ez? Zsidó ad zsidónak zsidó- sat zsidósan.— Várj c s a k . . .— Hiába töröd a fejed. Majd én megmondom. Hát ha fordítva adom át neked az „Egyenlöség“-et.
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A  s t r u c cA strucc egészen kivételes lény volt. Tettesen elütött a többiektől. A nyaka ugyan éppen olyan hosszú volt és a végén éppen olyan nagyszemü kis ostoba fejet hordott, mint fa i társai, de egyes dologban nagyon különbözött tő”ük. Ugyanis, hogyha meghallotta a mennydörgő hangú sörénves Nagvúr szavát, vagy a kaján számum éles barázdákat szelt a sívó homokba, nem dugta el oktalanul kis ostoba feiét ősi strucc-szokás szerint, hanem menedékhely után nézett. Ezért azután gyűlő lék a társai, sohasem figye meztették a veszélyre, elmarták előle az cleséget, mert a forró sivatag okta'an lakói sem mentesek az alól. hogy irigyeljék a náluknál jobbat és bölcsebbet. Szomor- kodott emiatt a strucc és amikor egy kis ván donnád ártól arról hal ott beszélni, hogy a sivatagon kívül van egy földrész. Európa, ahol szintén laknak kétlábúak, akik tollatlan állatok, elhatározta, hogy csaíádostul cdakö tözik. Hazái a földiéről emlékül egy kevés homokot szedve, el is indult a strucc-család.Hosszú vándorút után el is értek egv országba, ahol akkortájt nagy lakáshiány volt. Struccék egv olyan négykerekű nagy ládába szorultak, amely vasrudakon állt, és amelyre az volt kiírva, hogy: 36 ember. 6 ló. Az. hogy hány strucc, az nem volt rája Írva. de azért struccék egészen ió megfértek benne.Nemsokára azután a struccnak kezébe nyomtak egv vas- darabot. berakták egv másik ..36 ember. 6 ló“-ba és elvitték valahova, ahol olyan dörgések voltak, hogy a strucc azt hitte, hogy a sörényes Nagvúr is eíiött egész családjával. De azért nem félt. csak nagyon elcsodálkozott, amikor látta, hogv a többi kétlábú belebúiik egv nagy árokba, akár a struccok a sivatagban. amirő3 pedig ő jól tudta, hogy úgy sem használ, ha a Nagvúr itt terem és nagyon megvetette az embereket. De nem a Nagyúr jött, hanem fehér sivitó fedhők. fő'elmésebbek, mint a számum és a strucc egy kicsit félni kezdett, ő is belebúit az árokba és már nem vetette úgv meg a többi kétlábút.De aztán ennek is csak vége szakadt és ismét hazakerült a strucc. Családia azalatt jól lesoványodott, felesége eladogatta tolaikat a kalapszalonoknak, abból éltek. Mindennek fölment az ára, a strucc kénytelen volt az ÁHatkertbe szerződni. Később azután a politikai pályára lépett, de nem voltak sikerei, mert ő nem struccpolitikát folytatott, mint a többiek, hanem mindennel bátran szembe akart nézni, amiért sok eíensége és irigye támadt s a strucc megdöbbenve tapasztalta, hogv az emberek sem jobbak a sivatag struccainál. A struccpolitika miatt folyton rosszabbodott a helyzet. Voltak ugyan politikusok. akik nem dugták el a feiüket. de ezek is csak azért nem. mert nem volt feiük s a politikájuk is fejet'en voílt. A drágaság számuma egyre erősbödött. míg egyszer csak olyan mérveket kezdett ölteni, hogv az emberek borzadva takarták el arcukat, ha a kirakatok előtt elmentek.

A strucc, aki eddig szilárdan kitartott, megvetéssel nézett az emberekre és bátran nézegette .. kirakatok árait. Mikor elolvasta az árakat, kimeredtek a szemei, forgott vele a világ, de azért tartotta magát hazáig. Amikor hazaért, titokban előkereste a sivatag-hazából elhozott kis homokot, megcsókolta és nagy félve, hogy senkise lássa  ̂ beléie fúria kis könnyes, ostoba struccfeiét. HUM EROSZhogy a felesége leszokjon a beszélgetésről ? Szereltessen a szájára egy számológépet !
Háztartási alkalmazottak egymás között— Ma kijön hozzád a Pista?— Még nem tudom. Aszón ta. hogy te’efonáliak neki a kaszárnyába, oszt megmondja. Hát a rosszseb reszkíroz ezer koronát erre a telefonbeszélgetésre.— Mán nekem szerencsém van a Gyurimmal. Nincs rá ilyen kiadásom.— Hogy-hogy?— Tűzoltó a lelkem! -------- o--------

Ugy-e,kedves Borsszem Jankó, ha Lukács László nem értene a pénzügyekhez. akkor verseny nélkü1 nyerné el a pénzügyminiszteri tárcát. # -------- o --------
TűszúrásokHa igaz, hogy a pénznek nincs szaga, akkor miért büdös némelyeknek a zsidó?Az élet: bolt. ahol az ember eleinte válogat, aztán megalkuszik és végül mindenért megfizet.Mennyivel könnyebb volt Diogénesnek, aki embert keresett lámpással, mint annak, aki a sötétben botorkál és önmagát keresi.Az ember önmagához hasonlít legjobban, ajkkor is, mikor másokat utánoz. Sz. M.-né

| S? |BARANGOLÁS A SA JT Ó -D ZSU N G ELB EN  | $  |A szamár metamorfózisa
y Erős szamár (vemhes*), igen jó, lónak is alkalmas, szekérrel eladó Felsővámház-ucca 10.“ (A „Dunántúl" február 19-iki számának hirdetési rovatából.)
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Strófák a hétről A la k u ló b a n
Levelezés

Március az úi élet tava.Rügyezik s levelet hait a fa.A posta megfigyeli ezt.S a fát. ha levelezni kezd.Agvonsúitia a tarifa.
SzakértőkSzakértők tárnak ̂ kelnek Ebben az egész esztendőben.Nem értjük, hisz tanácsosokkal El vagyunk látva bőven.

Valorizált közmondás
Maid an: Hosszú haj. rövid ész.
Ma: Rövid elme. semmi kelme.

----------------o — ;------- —

Móricka tud számolni— Papa, én tudom, mért van miniszternek és államtitkárnak autója!— Miért, fiacskám?— Mert a nyomorgó haza nem Svőzné a drága villamost.
így volt

Állottunk M t hegytetőn szembe. 
Közöttünk mélység, fekete torok 
Rettentő lesbe\

Zúgó vihar, villámok jöttek 
£s feléd fordult arcom könyörgőn, 
Rá könnyek szöktek.

Kezed hivott s szemed, a kékség . . .  
•••Előre léptem, megnyílt a torok «S elnyelt a mélység. 
K E SZT Y Ű SSÉ  B A LO G M ARGIT az egységes liberális front

Meztelen a divatszín Minden lé b e n ... .—’ Mi’yen színű toalett volt a tegnapi bálban Rózsin? — Különös ember ez a Kállav Tibor!— A színfoltokra nem emlékszem pontosan, de az alap- — Mit akarsz tők. hiszen már lemondott,tonus valódi hússzín volt. — Lemondani lemondott, de azért minden lében szaná1.
H  D ó r i  P á v a t i n t á i  L e g j o b b a k  ! K

A tégla esett
(Szín: a cirkusz porondia. Szereplők Krix és Krax. a két 

bohóc. Először Krix jön be. Feie bekötve. A kezében tégla. A 
legldt leteszi a porond közepére. Ráül. Jön Krax.)KRAX. — Téglát látok. Ha nem csalódom, ez lesz az a ház, amit a népjóléti minisztérium épitett mostanában. Kitapasztalom. (Köszön.) Jónapot kívánok.KRIX. — Mit akar?KRAX. — Bocsánatot kérek, azért jöttem. hogy egv kicsit körülnézzek. Ez az úi mintaház?KRIX. — Micsoda?# KRAX. — Az úi mintaház. Arról lehet ráismerni, hogy úgy néz ki. mint a ház. Azért mintaház. Hol itt a kapu. kérem?KRIX (kitátia a száját): Mi?KRAX (beleién a szájába): Ez aztán modem. Lépcső helvett légcső vezet a "akásba. Ez talán a cseiédlégcső? Jól van. erre W gyek. Vállamon az élet terhe. És a főlégcsőn teherrel iárni diós. Tudom, kérem. . .

KRIX (becsukja a száját).KRAX. — Mi az? Éppen a cipőm orra előtt csukják be a kaput? Jól van. maid csöngetek. (Rángatja Krix fülét.) Házmester úr. kérem . . .KRIX (belerúg): Kuss!KRAX. — Úgy látszik a főkapun be nem iutok. Megpróbálom a hátsó kis kapun . . .KRIX. — Csak nem akar beebújni? Nem látja, hegy rajta ülök?KRAX. — Akkor hát merre menjek? Ilyen házat sem láttam még életemben. (Tapogatja Krixet.) Ez az a híres Ambi-kő. ami- bő’ építették? Adjon csak mutatóba egyet abból a kőből. (A  
gyomrába nyúl.) Pfuj. hiszen ez csak egy közönséges epekő. És hogy el van meszesed v e . . .  (A téglát nézi.) De hát hogyan került ide ez a tégla?KRIX. — A tégla esett.KRAX. — Tudom, hogy esett. Hiszen bessz van. Harminc százalékkal esett.KRIX. — Fenét. A fejemre esett.
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Titkon lopódzok...
Titkon lopódzok, halkan, zajt sem ütve,
Mint lenge táncos sima tükrökön,
S hogy rád találok selymes rózsaágyon:
Csábos szemed zárt ablakát csodálom,
S előtte, mint a hű eb. őrködöm.
Vigyázok rád . . .  s oly édes most az álmod, /
Zaj nem riaszt, napfény nem ér, — ne félj! 
Bohó madárkák, tündérkék csoportját 
Elűzöm m essze . . .  Csönd füröszti orcád,
S lehúnyt pilládra csókolom az éjt.

VÁLYI N AGY GÉZA-------- o--------
le ib ő l fogunk megélni,ha majd a tőzsdén nem lehet veszteni?

Főzőiskola1. Nem a férfi hódit. A nő hódittatia meg magát, Igv kezdődik a szerelem. Viszont: nem a férfi únia meg a nőt. hanem a nő az. aki unalmas lesz. Igv kezdődik a kiábrándulás.2. Ha egy vőlegény arról akar meggyőződni, hogy a menyasszonya mennyire szereti, annak csak egy módja van. Jelentse ki előtte, hogy nem veszi el feleségül. Ha *a nő ezután is ragaszkodik hozzá, akkor körülbelül bizonyos, hogy szereti.3. Okos férfi sohasem vallja meg a nőnek, hogy szereti. Ez már az utolsó kártya. És csak akkor játsza ki. ha szabad u l i akar a nőtől.4. A férfi szerelme a vágyból fakad. A nő vágya Dedig a szerelemből. Hát nem is csoda, hogy nem értik meg egymást.5. Könnyen hódítható nőt ne végy el feleségül. Mert ahogy neked s é r ü lt  gyorsan megfőznöd őt. éppen úgy megfőzi majd más is. Ostoba az a férfi, aki azt hiszi, hogy kizárólag csak neki van sikere. Ugyanúgy sikerül az másnak is. Aki ebben kételkedik, megérdemli, hogy fö'szarvazzák.6. Mért panaszkodik némelyik férfi, hogy nincs szerencséje a nők körül? Hát nem elég szerencse ez magában véve is?7. Sok főzésnek fölsülés a vége. E . Aí.TEÁT ISZIlOrummal, akkor gondolja meg, hogy az alkohol mily káros az ember szervezetére, azért figyelmeztesse
FELESÉGÉThogy pénzét ne
DOBJ A  KIdrága rum- és citromra, hanem használjon ehelyett alkohol- mentes p ro v iru m o t, amely olcsósága mellett egészséges, felséges aromájú. Kapható minden jobb csemege- és fűszerkereskedésben eredeti palackokban.

"PROVITA” Alkoholmentes Italok Magyarországi ^ ^ á r t e le p ^ ^ O R B A lM G N ^ ^ T A R S A ^ ie n t f lo t fh á i^

Kedves Borsszem Jankó!Holmi atrocitások miatt a törvényszék kötéláltali ha’álra ítélt. Miután az ítéletet pár nap múlva végrehajtják, az ügy kezd már számomra aktuális lenni. Baji Mihály meg is kapta a meghívót az ünnepélyes akasztásra s mivel mindketten, úgy ő, mint én, pontos emberek vagyunk, úgy érzem, hogy ez program szerint fog lezajlani. Már most, tisztelt szerkesztő úr, én azon gondolkozom, hogy miképpen vegyek a kivégzésnél stf.szerü búcsút és erre vonatkozóan kérem nb. válaszát, vájjon személyes sértésnek veszi-e a derék Báli, ha úgy búcsúzom tőle:— Isten vele, Mihály!Választ várok. Tisztelettel Illegitim Pista, rabló és gyilkos.-------- o--------
így is mondhatta v o ln a ...Bethlen István gróf miniszterelnök. — Aki akár tiz év múlva 

is visszaélést vesz észre a kisebbségi törvény végrehajtásánál. jelentse nekem rögtön az esetet és én haladéktalanul intézkedni fogok. ---- - *
Kedves Borsszem Jankó!Egy kitéri' mérnök a napokban előadást tartott valamelyik egyesületben, amelynek tagjai túlnyomórészt Mózes vallásán maradtak. Mikor a z ‘ előadó egy ízben ezt az ismert frázist mondta: ..most még csak arra akarok kitérni44, nagy mozgolódás támadt* a teremben. A mérnök észrevette a nyugtalanságot és gyorsan kijavította magát: „most csak arra akarok kilyukadni". Valaki most elég hangosan jegÿezte meg:— Kilyukadni? Miattunk»?... Miért n e ? . . .

SZERKESZTŐI ÜZENETEKKéziratokat és rajzokat nem küld vissza a szerkesztőség.
A Borsszem Jankó jelen számát kedden, március 4-én 

zártuk le, — Hü olvasó. Ez a két apróság némileg sablonos. A startolás mégis jó folytatással biztat — Hon. A Borsszem Jankónak megvan a maga külön index-száma. Bukovay Abszi számította ki — a saját indexe alapján. — Tavasz. Szén- és fakészlet szempontjából túlkésőn, tavaszi felöltő dolgában túlkorán jött. Maga is szeretne eligazodni, úgy-e? — Bálanya. Ne féljen. Beprotegáltuk az Árvizsgáló Bizottsághoz. Nem fogják elitélni emelés miatt. — Dp. Ha ön megelégszik a dolgok túlzásával, legalább is jóidőre le kell mondania arról, hogy humorosnak tessék az írása. Mert ami ma túlzás, az holnap valóság. — T—r. Hogy a kölcsön visszajár, azt tudjuk. Vájjon a kényszerkölcsön i s ? . . .  — B. T. Minek közöljük mi hétről-hétre, hogy a színházakban mi megy. Elég, ha azt tudjuk, hogy mi nem megy. A közönség. — Több levél
ről a jövő számban, __________________________Szerkesztik: Molnár Jenő és Bér Dezső A szerkesztésért felelős: Molnár Jenő Kiadótulajdonos: Borsszem Jankó lapkiadó r .-t  ____________ Igazgató: SzekeresJRodolI______________

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

Azok az előfizetőink, akik a rejtvényt helyesen fejtik meg, a következő ajándékokban részesülnek:1. négy darab „ Mátra"-szinszappan,

2. egy nagy tábla 
Szerencsi csokoládé,

3. 10 üveg Szent István duplamalátasör. 
a Polgári Serfőzde gyártmánya (házhoz szállítva),

4- egy nagy doboz „Ó ceán!' 
cukrozott gyümölcs,

5. egy doboz

6. egy Sphinx-,.Bl-OZOHE“ -készletÁzgv üveg szájvíz, egy doboz kettős francia fogpor. egy tégely fogpaszta).7. egy nagy doboz 
.,Virág"-féle dessert.

8. egy üveg „Lysoform",

9. egy darab P. Márkus Emilia arcápoló szappan.10. egy nagy 
üveg ZoZó 
kölni viz,11. két pár Berson-gumisarok (férfiaknak és nőknek),12. egy nagy palack RAPID O L folyékony fémtisztitó szer,13. a Borsszem Jankó egy évfolyama (1917—1922. évekből).A Borsszem Jankó 2927. (9.) számában közölt képrejtvény helyes megfejtése: FajvédőkElőfizetőink, akik a Borsszem Jankó multheti rejtvényét helyesen fejtették meg, a következő ajándékot kapják: 1- Kelemen Sarolta (Budapest. V.. Csákv-u. 18). akinek -négy darab ..Mátra44 színszappant: 2. Frühaub Dezső (Budapest. VIII.. Tisza Kálmán-tér 4). akinek egy nagy tábla Szerencsi csokoládét: 3. dr. Havas Károly (Budapest. VI., Aradi-u. 11). akinek tíz üveg Polgári Serfőzdéi Szent István duplamaláta- sjtot; 4. Schein Dezső (Szolnok), akinek egy nagy doboz •.Óceán" cukrozott gyümölcsöt: 5. dr. Gál Zsigmond (Szeged. Kölcsey-u. 4), akinek egy doboz „Ovomaltine44 tápszert: 6. Pol

liik Rezső (Budapest. V.. Pannonia-u. 31T. akinek egy Sphinx- ..BI-OZONE"-készletet: 7. Hauser János (Budapest. II.. Csalo

gánya. 35). akinek egy nagy doboz ,.Virág4‘-féle dessertet: 8. Statter Hugó (Újszeged. Kender- és Lenipar r.-t.). akinek egy üv<|g .,Lysoform"-ot: 9. Ács Klára (Budapest. V.. Visegrádi- ucca 8), akinek egy darab P. Márkus Emilia-szappant: 10. Schreiber Sámuel (Nyíregyháza). akinek egy nagy üveg ZoZó kölni vizet: 11. Váró Antal (Budapest. VI.. Vörösmartv- Mcca 48), akinek két pár Berson-gumisarkot: 12. Úri Kaszinó 
(Túrkeve). amé’ynek egy nagy palack „RAPIDÜL" föl vek on y fémtisztitó szert; 13. Vasvári Kaszinó (Vasvár), amelynek a Borsszem Jankó egy évfolyamát küldi a kiadóhivatal.
Pompadour, 
Három Grácia,
Jáva , B lu e s , Bananés egyéb tánclemezujdonságok gramofon hanglemezen l e g n a g y o b b  választékban

HANGSZER-OTTHON
FEK ET E M IHÁLY

Budapest, József-körút 9. sz.

A
téli hidegben

igyunk

M EINL-teát

VIRÁ G O S Z K Á R
CUKO RKA- É S  CSOKOLADÉ-ARÚO YAR R,-T. 
. BU D A PEST, VII., N E F E L E JT S -U C C A  12. —

Művészies képkeretekKézimunkák szakszerű keretezése
Váradi Bélánál, Budapest, Andrássy-út 43.



12. oldal BORSSZEM JANKÓ 10. szám

A  F e re n cv á ro sb a n

— Te, volna egy nagyszerű ötletem.— Na, micsoda?— Ahogy Györffy hadbírót büntetésből Győrbe helyezték át, úgy Francia Kiss Mihályt valamelyik francia gyarmatra lehetne áthelyezni.

„PMEP WIMPASSING“
Egyesült ruggyantaárúgyár r.-t.,

ezelőtt Meunier J. N. Reithoffer. 
Budapest, VI., A ndrássy-út 8.
Telefon : 99-47. : : Sürgönyeim : Asbestos, Budapest.

O V O M A U lN E j ( / §  7 \  AMtNDCNN&PI
- #  1

î ÈLCT IZGALMÁBAN»H KlMCDÜU.nlDAOTSZBMZCT’ C D Ó S I T Ó J C
r  r r  s A r c i p  ö  k a p h a t óHOCIPO j # v i t h # t ®■ NEUMANN GÉZA, Nagymezö-u. 44

ELŐ FIZETEK ö n n ek  E  a BORSSZEM JANKÓ-ranegyedévre 160,000 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 .L e g o l c s ó b b  s z ó r a k o z á s !

fl B O R S S Z E M  1 K Ú  B í !Az 1917. é v f .. . .  25000 kor.„ 1918. * . . .  25000 „„ 1919. „ . . .  25000 „

Égi évfolyamai megrendelhetők a 
vatalban és a KULTÚRA kőnyv- 
idésében, VI., Teréz-körút 5. sz.Az 1920. é v f .. . .  25000  kor. „ 1921. „ . . .  25000 „„ 1922. ,  . . .  25000 „

A Pesti Lloyd-társuJat nyemdája, Budapest, V , Mária Valéria-ucca 12. (Nyomdaigazgató MÁRKUS PÁL.)


