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A spanyol betegség és a magyar betegség

Március idusán
Oh Március, isteni, titkos idő !
Mit a szomjasok ajka ma szív,
Mézbor a vérragadó levegő,
S vele vad riadót ver a szív.
A gondolat álmatag elszabadul
Es szárnyal a felleg után
S rá kéjteli himporok új hava hull
Március idusán.
De vén Duna vert vize vérbe borul,
S hab habnak ijedve susog.
Izennek a Kárpát ormairul
Kísérteti Márciusok ;
Március ! kínnal imád ma, ki rab
S gúzs vérnyoma ég a húsán [
S fölrémlik a régi zalatnai nap
Március idusán.
Ma rémteli posták riadt szava kel,
Ma éktelen égjen a dac.
Nem szép szerelem szilajult dala kell.
Haláltele harci dal, az.
A Március csókja ma mámorosán
Marjon be szívünkbe nászi tusán,
S egy szent akarat csirája fogan
Március idusán.
o--------
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Hogyan gazdagodtam m eg?
Azt kérdi, kérem, hogyan gazdagodtam meg?
Ez a világ legegyszerűbb dolga, de persze kellett egy kis
zsenialitás hozzá. A gazdagodást már a háború alatt kezdtem.
Jó nagyapám tudniillik, aki ősnemesi családból származott,
Örökségül rámhagyta a házi, jobban mondva házaló kabátját,
hogy kezdjek szerencsét vele. Ennek zsebében én egy napon
egy kis békebeli prézlit találtam, melyet összetörve s gipsz
szel keverve, finom kalácsnak sütöttem meg. Így összehoztam
pár ezer koronát, ezen egy ligeti bódét vettem, amelyben
pofozógépet alapítottam. Befektetnem nem kellett semmit,
mert pofozógépet nem vettem, hanem saját képemet nyújtot
tam a kuncsaftnak. így is rosszul ment az üzlet. Csakhamar
csődbe jutottam, de mondanom sem kell, hogy hamis csődbe,
mert vagyonom 90%-át még megmenthettem, persze pofo
nokban.
A konjunktúra embere lévén, észrevettem, hogy a legtöbb
ember ruhája, cipője lyukas és ezen örömest szeretne túladni.
Potomáron összevásároltam a lyukakat s az emberek hasába
beszéltem bele s ezen a módon mindenféle értéktelen dolgot
eladtam nekik. Persze a lyukakat úgy vettem meg, hogy min
dig maradt körülöttük egy kis szövet vagy bőr, de eladáskor
ezt levágtam róluk úgy, hogy ilyen módon egész raktár bőr
és sizövet-anyagom maradt meg.
De ez még semmi. Hallotta ön már valószínűleg azt az ese
tet à nem létező marhákkal? összevásároltam potomáron az
összes nem létező marhákat és hallatlan drágán eladtam őket.
Hoí6r hogy vehettem nem létező marhákat? Na hallja! Léte
zőket nem kunszt venni, azt mindenki tudja. És hogy dűltek
be liekem a népek! Látja, ezek a létező marhák! A nem léte
zők nem dűltek be.
Cardmy

Új fakultás
- Aztán milyen pályára lépsz, öcsém?
- Tudományos pályára, bátyám.
Nagyon szép dolog! És melyik fakultást fogod látogatni?
- Az egyetemi karhatalmat.

avagy
ha Eötvös Károly élne, miről beszélne most az Abbáziában?
— No mi az, Perl öcsém, hát hun bujdostál tíz napig?
— Beteg voltam, bátyám, spanyol náthám volt.
— Mi a fene?
— Spanyol náthám.
— Hát az meg mi a íityíránya?
— Üj betegség. Olyan különben, mint az influenza. De
sokkal veszedelmesebb. Sokan belehalnak. Az orvosok azt
mondják, hogy Spanyolországból hurcolták be, azért nevezik
spanyol betegségnek.
— Én nem hiszem azt, öcsém.
— Mit nem hisz, bátyám?
— Hát hogy az a nátha vagy mifeneség spanyol vóna.
— De az orvosok azt mondják.
— Az orvosok szamarak! Még hogy spanyol nátha meg
influenza! Nátha az, öcsém! Egyszerű magyar nátha, ahogy
Veszprémben mondják. Ismerem jól. Kerkápolynak is vót. El
is használt bele vagy öt tucat zsebkendőt. Szidta is az asszony
miatta, mint Szent Pál az oláhokat. Hogy aszongya, fene se
győzi a sok szennyest.
— De biz az, bátyám, nem az a közönséges nátha ám.
Az orvosok meg is találták a bacillusát. Más, mint a nátháé.
Látták mikroszkópon.
— Látták?!
— Látták ám.
— No hátha látták, ott egye meg őket a fene a bacillusaikkal együtt. Nem lehet az rendes betegség, ha egyszer spanyol.
Mert a magyar betegség, az az igazi betegség. Aztán tudod-e
fiam, hogy miért?
— Ha majd megmondja bátyám, akkor tudom.
— Nohát azért, mert ládd-e, neked most, azt mondod, spanyol
betegséged volt. Tíz napig veszkődtél, aztán már itt vagy,
kutya bajod sincs. Hát az sifli, nem pedig betegség. A beteg
ségnek az a célja, hogy jól megkínozza, megsorvassza, megagyabugyázza az embert. Már most minél inkább eléri vala
melyik betegség ezt a célt, annál különb betegség. A magyar
betegség: a ’ száraz betegség, vagy hektika. Vagy ahogy a
zsidó orvosok mondják, tüdővész. Aki azt megkapja, az elkín
lódik vele nem ám tíz napig, hanem tíz esztendeig is. Ogy
szárad el, mint a sérült ág. Lassan, kínosan, biztosan. Nincs
ellene orvosság. Nem hogy a patikában, hanem még én se
tudok ellene. Megeszi, megőrli, elsorvasztja az embert, ágy
nak dönti, aztán félesztendeig is elnyomhatja az ágyat, amíg
belepusztul. Ez ám az igazi betegség, nem pedig az a nyava
lyás spanyol nátha!

Hol van itt az igazságügyminisztérium?
Egy nem kurzusbeli ifjú szomorúan ácsorog a tudományegyetem előtt Az arcára van irva a kérdés: Bemennék én, de
nem tudom, hogyan? Az ifjú tudniillik vizsgázni szeretne,' ha
a karhatalmi kollégák megengednék.
Arra cselleng egy vidéki bácsi. Látszik, hogy eltévedt.
A fiatalemberhez fordul:
— Ifiúr, nem mondaná meg, hol van itt az igazságügyminisztérium?
Az „egyetemi hallgató14 savanyúan néz rá és felel:
— Azt én is szeretném tudni, bácsi!
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Biztos jel

— Itt járt a követünk. Mondtam neki, hogy ne hajtson olyan sebesen, de még csak oda se köpött.
Akkor nem is igazi kisgazda a mi követünk!

Kié a nap?
Kié a naps Ki mondja meg nekeni.'
S kié a hajnal mely nevetve támad?
S kié a boszií hegyen s völgyeken.
Ma megölték apámat és anyámat?
Kié a nap? Ki tudja ezt vájjon?
S meleg fénye. mely ráhull a betegre?
Kié a siri, mély őraütés.
Melytől ráeszmél szivem az egekre?
Kié a nap? . .. Azé-e. aki él
És rügyekkel jelezve minden lépte?
Vagy azé, kinek kezén az acél
Gydokká lesz s az ég selymét letépte? . ..
... Ezt mondjátok meg nékem, emberek.
Kik árnyakként lebegtek itt e halmon!
Kié a nap?. .. Ma meg nem tudhatom.
Vem nézhetek beléje. S meg kell halnom!
Somlyó Zoltán

Kedves Borsszem Jankó!
Egy ubskurus röpiratban nemrég kiábrándító meglepetéssel
olvastam, hogy a kormányellenes irány zászlóvivőinek
„destruktív** működése honnan ered. így a többi közt meg
tudtam, hogy Ady Endre a megboldogult Adler Izsó zilahi
rabbinak volt a fia,
Móricz Zsigmond ifjúkorában a vad
regényes Mermelstein Zsiga névre hallgatott. Krúdy Gyula
mint Krausz Gyula már kora ifjúságában kitűnt a talinud isme
retében, Babits (Blumeníeld) Mihálynak érthető okokból nem
esik nehezére, hogy „metsző** gúnnyal intézze el a fiatalok
szárnypróbálgatásait. Ugrón Gábor sem volt még olyan hosszú
legény, mikor Ungár Lipót elsőszülöttjeként hordozta édes
atyja után péntek esténként az imakönyves pepitazacskót.
Perényi Zsigmondot, mint'" a Pinkászék népszerű Zsigáját
rajongták körül a gettó szépei, Rákosi Jenő pedig Rosenzweig
korában is szenvelegte már a sovén magyart. Ezekután ki
váncsi volnék megtudni, hogy hívták azelőtt a tősgyökeres,
fajmagyar Haller. Erühwirth, Wein, Weiss Konrád, Pékár,
Hencz, Erust, Lipták. Bleyer (Jakab!), Rubinek. Schiessl.
Semadam, Klebclsbcrg Kunó, Czettler, Eriedrich. Rakovszky,
Szmrecsányi urakat és Schlachta kisasszonyt.
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Vén jogász dala
Tanár úr kérem, búr roskadt a váltam.
Fejem kopasz és sárgul a szakállam,
habár szemem hal és hét dioptriás,
Oh higyje el, becsvágyam óriás.
Kezem, ha reszket is, de nem suta,
Csak megütötte kétszer a guta;
FAvéti lábam néhamip az ösvényt,
Ezért okolni nem kell csak a köszvényt,
Mely kínoz állva-iilve, nappal-éjjel,
Miközbe magolok vad szenvedéllyel,
S ha tán a hangom vékony, mint a cérna.
Alázatos hive csak egyet kér ma:
Egyedem -begy ed em,
Egye il en egyetem,
ha lesz majd életemnek száma százhúsz,
Legyen kezembe a szent doktorátus.
Tanár úr kérem, nézze el hibáim,
Legyen szivében Ábel és ne Káin.
Ah, egykor én is fiatal valék.
Es büszke volt rám a póttartalék,
Csináltam itt is, ott is háborút.
De erre már a feledés borult.
Itt állok most jól fejlett csúcshuruttal.
Asztmámmal, máidagommal is egyúttal,
Arterio-sklerosisom ma méltán
.4 legcsodáltabb budapesti példány.
Ezek után tanár uram megért ön,
Tűzzön ki terminust, az istenért, ön!
Egyed em- begy ed em,
Egyetlen egyetem.
Kilenc ükunokám nevébe kérem:
Doktorrá avatásom hadd megérnem.
Tanár úr kérem, én sokat tanultam.
Bizonyság erre aggastyáni múltam,
ha jiem gyötörnek asztmás rohamok.
Minden kérdésre választ is adok.
De most, jaj, elfáradtam egy kicsinyt,
M ert. . . elkövettem egy jogászi csínyt.
A korzón jártam, könyvemet betéve.
S egy fruska jött és mi jutott eszébe?
Ott hagytam, ámde eljött újra másnap
S azt mondta: „Meg kell tenni egy jogásznak !"
Tanár uram. történjen most akármi.
De még egy vizsgát nem tudok kiállni.
Egyedem -begycdem.
Egyetlen egyetem,
Kilencven évvel szépen meghalok ma. .4 diplomámat tűzzétek síromra!
Molnár Jenó

Kedves Borsszem Jankó!
Levelet kaptam egy falusi rokonomtól, amely így szólt:
„Tisztőtt rokony! Tisztöltetöm továbá tudatom, hogy a
gyüvő hétön hétvőn Pestre mögyök egy kis cserebere keresködelöm végett, mer nagyonis elkéne ma idehaza miegymás.
Mink hála istennek egészségesek vagyunk melyhez hasonló
jót kívánunk magának is minek folytán zárom levelemet.
Pénzfalva tisztelettel Gazdag János kis gazda44.
János bátyám a .,gyüvő“ héten föl is jött Pestre, miegymás
cókmákkal, ürültem cserekereskedelmi szándékának, gondol
tam, hogy hozott szalonnát, vajat, tyúkot, tojást s efféléket,
ezekre nekem úgyis szükségem van, majd adok érte egy kis
pénzt ha az nem kellene neki, valami néhány városi holmit,
talán kalapot, inget, cipót, talán kávét és szivart.
— No mi jót hozott János bátyám,
kérdeztem tőle,
miután paroláztunk.
Bizony mi itt a fővárosban szűkösen
élünk, jó lenne már egy kis elemózsia, remélem, hogy sok
szépet és jót hozott s nem kell tovább mennie, mindjárt meg
csinálhatjuk mi ketten azt a bizonyos cserekereskedelmet.
— Elemózsia? Hász’ éppen hogy az kéne nekünk is. Azé
gyüttem föl Pestre. Egy kis lisztet, babot, krumplit szeretnék
hazavinni, itt talán csak akad a botba, hoztam is érte egy kis
vacakot, amit úgy vöszögettünk itt-ott, olykor-olykor, hoztam,
öcsém, egy cilindert, gallérokat, selyemharisnyát, gummit, egy
pár női lakkcipöt, fűzőt kefét mög két vasalót.
Tovább már nem is mondom, kedves Borsszem Jankó,
csupán annyit jegyzek még meg. hogy ezúttal nem hazudok,
sőt kivételesen igazat mondok, így történt. Tisztelettel Városi
Almiár.

A sor végén
Rég nem láttam a feleségét Blau úr.
Bécsben van.
Ugyan!
— Kenyérért áll és ott van a sor vége.

|

| A P R Ó H IR D E T É S |

{

Színházakat legmagasabb áron veszek.
Levelezőlapra házhoz jövök. Unk) r.-t.
Akar ön élelmiszert Budapestről?
Budapesti élelmiszerjegyeimet ame
rikai élelmiszerutalványra becserélem.
Választ kérek „Korgó gyomor44 jel
igére a kiadóba.
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. . . És hogy adta át?
„Az Újság" iebruár 26-iki számában „Egy délelőtt a zálog
házban!44. címen megjelent riportból merítem azt a gyanút,
hogy a pesti nyomor nem nélkülözi a pikantériát mert így
szól: „Egyik tisztviselője a zálogháznak mondotta, hogy egy
hölgy a testén levő utolsó ingét vitte zálogba, csakhogy húsz
koronát kapjon rája.44
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Szűkösen vagyunk a pénzzel
Megőrülök, megőrülök. Egyik helyen azt olvasom a Lloydban, hogy ötvenhét milliárd koronát bocsátott ki eddig a jegy
bank, a másik helyen meg azt olvasom, hogy pénzszűke van
s ezért esnek az értékpapírok. Mit gondol, kedves Jankó, hány
milliárd bankót kéne még nyomatni, hogy ne legyen pénz
szűke? Én azt hiszem, az volna a leghelyesebb, ha minden
ember fazekában egy kis ügyes bankóprés fölne, amelyet
nyomban működésbe hozna, mikor érzi, hogy kezd kifogyni
a pénzéből. Mert mire jó az, hogy a polgárok folyton a bankokat
zaklassák pénzért? Teszem azt: nekem, háromszobás lakás
tulajdonosának, jogom lenne annyi papírpénzt kibocsátanom,
amennyire födözetem van. Minthogy a bútoraim negyedmilliót,
a szőnyegeim százezer, a ruháim kétszázezer, a képeim
ötvenezer koronát érnek, viszont hetek óta nem ettem húst és
lukas cipőkben járatom neveletlen gyermekeimet, hatszázezer
korona értékű bankjegyet hozhatnék forgalomba. Ha mindenki
így cselekszik, igaz ugyan, hogy egy kiló liszt százezer ko
ronába fog kerülni, de legalább vehet hat kilót. Míg így?
Ajánlom bölcs találmányomat a fináncminiszter úr kegyeibe.
Tisztelettel Diplomaticus.

------- 0-------

Ünnepi est az Operában

Lukovich Aladár. — Arra az egyre fogok legjobban
vigyázni, hogy a bársonyszékeket csak akkor szabad kiporolni,
ha nem ülnek benne a miniszterek.

Kedves Borsszem Jankó!
A fölszínen lebegő zsidókérdéshez mindezideig nem szó
lottám hozzá, de most már kifogytam a türelemből. Ön is
olvasta nyilván a napilapokban azt a négysoros hirecskét,
mely a maga egyszerű ridegségében ama fölháboritó, sőt jog
gal mondhatom, fölhéberitő tényt közölte velünk, miszerint
Klein Izidor 42 éves budapesti lakos a Bazilika tornyáról az
utcára vetette magát és szörnyethalt.
Nyilvánvaló, hogy nevezett öngyilkost e tettében csakis az
a szándék vezette, hogy a müveit külföld előtt a keresztény
kurzust kompromittálja a Bazilika tornyának ilyen célokra
való fölhasználásával. Semmi kifogásunk ellene, ha a zsidók
valamennyien önként megválnak életüktől, de nyomatékosan
fölhívom az illetékes tényezők figyelmét, mondják ki rendelet
ben, hogy: másvallásúak csakis dirckt e célra épitett
Rombach- és Dohány-utcai zsinagógák tornyairól ugorhassa
nak le s ha mégis akadna valaki, ki e rendeletet megszegve
a Bazilika vagy a Mátyás-templom tornyáról vetné le magát,
elrettentő például btintettessék meg a legszigorúbb módon!
Kiváló tisztelettel egy délben ébredő őrszem.

Nekem elég a dollár is
Kedves Borsszem Jankó! Üton-útfélen plakátokat olvasok,
amelyek azt kérdezik tőlem: van-e rokonom vagy jóbarátom
Amerikában? Ha van, írjak nekik és kérjek tőlük élelmiszer
utalványt, amelyre itt élelmet kapok. Ezzel szemben az a
szerény észrevételem, hogy én nem vagyok olyan tolakodó
ember, én nem kérek élelmiszerutalványt Amerikából, én meg
elégszem száz dollárral is. Fogadok, hogy sokkal több élelmi
szert kapok érte idehaza, mint az amerikai utalványokért.
Amelyik amerikai nem hiszi el, azzal tartom a fogadást. Száz
dollárba f Tisztelettel Sanyaró Vendel.

Az illetékesek figyelmébe
Kedves Borsszem Jankó! A napilapok február 29-iki szá
mában egy hírt láttam ezzel a címmel: Kik iratkozhatnak be az
egyetem pótlótanfolyamára. ' Ez már igazán nem szép dolog!
A lovaknak még póttanfolyamot is rendeznek, rólunk pedig
teljesen megfeledkeznek. Tisztelettel egy szamár.

BORSSZEM JANKÓ
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A biró

Jogos aggodalom

Sikeres operáció. Oxfordból jelentik:
Az A. B. C. és X. Y. Z. professzionista
csapatok legutóbbi mérkőzésén Strong
centercsatár lőtte az X. Y. Z. ellen
megítélt tizenegyest. Sorry kapus fogta
a labdát, de a lövés oly erős volt, hogy
áthatolt a kapus gyomorfalán és
gyomrában maradt. A szerencsétlen
kapust a mentők azonnal a klinikára
szállították, ahol sürgősen megoperál
ták. Az operáció pompásan sikerült.
A labdát kivették és a jövő heti baj
noki mérkőzésen már játszanak vele.
A futballsport mártírjának temetésén
az összes klubok testületileg vesznek
részt.

— Mi a foglalkozása?
— Taccsbiró vag y o k ...
— És mit keres?
— A labdát, ha kirúgják a taccsvonalon. . .

jaj, távolugró versenyek! —
Tőlük reszketve félek.
hogyha reájuk gondolok.
Meghűl bennem a lélek.
Az ugrók szörnyet ugranak,
Az ugrók ugri-bugrik:
Ahhoz majd szólni mit fogunk,
ha egy ugrással bajnokunk
A külföldre kiugrik?.:.

•

---------- o— -

Láncosok
— Kik voltak az első láncosok?
— A futballisták. Mert egyik a má
siknak adja a labdát.

Apróhirdetés
Kitűnő jobbszélsö hajlandó volna
magát 100 dollárért átigazoltatni.
Választ kér „Amatőr4* jeligére a
Borsszem kiadójába.
o

A tribünön *
— Mondja, miért fütyül annyit az
a biró?
— Biztosan sárgarépát evett ebédre ...
* E cím alat
közöljük.

a sporthét legrosszabb viccét

o-----—

Érthető
Egy közismert „erőszakos* futbal
listáról beszél két sportember.
— Rettenetesen kezel ez a fiú! —
mondja az egyik.
— Érthető, — jegyzi meg a másik.
Hiszen a civiléletben — orvosnövendék.
--------0--------

A szakértő
— Szoktál járni futball-meccsekre? —
kérdeztem X.-tőI, aki mindenhez akar
érteni, de azért, éppen azért semmihez
sem ért. (Ha rosszmájú akarnék lenni,
itt megjegyezhetném, hogy eszerint
akármelyik minisztériumban miniszter
lehetne őkelme.)
— Futball-meccsekre nem járok, —
felelte X. úr — mert nagyon félek a
spanyoltól és úgy tudom, a pályákat
egyáltalán nem szellőztetik.

n y íl t t é r i
* Az c rovatban közölt viccekért szintén nem
vállalunk felelősséget.

A következő panaszos levelet kaptuk:
Igenigentisztelt Szerkesztő úr!
Tegye kérem szóvá bé lapjában az
esetemet. Az emclcsz hivatalos lapjá
nak december 7-iki számában azt hir
dette a Lábszánkózók egyesülete, hogy
1920. március 7-én fogja megtartani
szezónzáró síversenyét és hogy jel
zett napon déli 12 órakor a Széna
téren kell gyülekezni.
Mivel nem adtak ki újabb hírt erre
vonatkozólag, én, bízva az egyesület
pontosságában, március 7-én déli 12
órakor kezdtem gyülekezni a Szénatéren, ami nem volt éppen kellemesnek
mondható abban a hőségben. Persze,
nem jött kívülem senki, amit a mellé
kelt és a tett színhelyén készült fény
képfölvétellel is bizonyítok.

Vizipóló
A németek meghívták az FTC vizipóló-csapatát egy Boroszlóban meg
tartandó mérkőzésre. Az eftécé haj
landó is elmenni, de csak azon föl
tétel alatt, ha a németek beleegyeznek,
hogy az eftécé a saját, megszokott
uszodáját vihesse magával. Ellenkező
esetben kötelezzék magukat a németek
arra, hogy a gólkíilönbözetet márkában
lefizetik.
Az, hogy egy külföldre menő csapat
magával vigye az uszodáját, egészen
újkeletű és — tegyük hozzá — nagyon
szerencsés eszme. Mert, ugyebár,
ahogyan a vívó magával viszi saját
kardját, a tenniszező a hálóját, a bir
kózó az izmait, a céllövő az ágyúját,
a futballista a feleségét, úgy az úszó is
helyesen teszi, ha magával viszi azt a
vizet, melyben trenírozott, melyet
megszokott. Csak rutinált úszók tudják
megítélni, mennyi fáradságba kerül,
míg a víz jó testhezállóvá válik. A
vizet épp úgy kell megúszni, meg
gyömöszölni, átgyúrni, akár a kovászt
és ezt nevezik köznyelven tréningnek.
Ha az eftécé magával viheti az
uszodáját, akkor győzelme valószínű,
de nem biztos, mert a német lapokban
valószínűleg a németek győzelme való
színű. Mindenesetre érdekíeszitő küz
delmet kell vívnia az eftécének a ha
tóságokkal, hogy vízére a kiviteli en
(—told)
gedélyt megkapja.
~

—

■— # -------------------

Keserves szójátékok

Igazán

Barátom, aki sport- és szellemes fiú,
a múltkor fölszólított» hogy soroljak
elő klubokat, ő mindegyiknek a nevére
mond valami jellemzőt.
— VÁC. — mondtam.
= VACak játékot nem produkál.
— MAC.
= MACeszt nem eszik.
— KAC.
— KACkiásan játszik.
— PAC.
— PACcolni nem szokott.
— BAK.
— BAKot lő gól helyett.
— EIAK.
— FIAKkcron nem jár.
— MTK.
— MTK? — szólt dühösen. — Arra
nem mondok semmit, mert jót nem
tudok, rosszat pedig a saját csapatom
ról nem akarok mondani.

herceg lesz, ki hercegnek születik.
Mindenki az lesz, aminek szülét:
Mért nem választja be Biró Dezsőt
A Biró-Tcstület?

Felhívjuk

Ahogy én ottan kinéztem!
Ha az egyesület nem tartja meg a
versenyét, akkor tessék azt idejekorán
az újságba megírni, nem pedig az
embert hiába váratni. Ezt tessék nyo
matékosan szóvá tenni. Tisztelettel
Pontosch Hiimér lábszánkász.
(— told)

a sporthoz szintén nem értő, de hozzá
szóló barátainkat, hogy a sporttal
összefüggő vicclabdáikat és humoros
rajzbombáikat küldjék minél sűrűbben
a Borsszem Jankó kapuja felé. A
gyönge rúgásokat kivédjük, a gólokat
ellenben megjelentetjük sportrovatunk
ban. Minden gólt díjazunk. Gyepre
hát ötletteljes ifjak és ötleitelen vének:
várjuk a labdákat.

A szerkesztőség kapusa

(D r .

GerendayGyörgy,

a z O.

Ő s t e r m e lő k s p o r tja

T.
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A boldogság éve

Zseniális találmányom betörés ellen
Igen tisztelt szerkesztő úr! Miután hallom, hogy^ az utóbbi
időben borzasztóan gyakoriak a rablások szeretett fővárosunk
ban, engedje meg, hogy zseniális találmányomat ez úton
ajánljam föl nagyrabecsiilt olvasóinak. Én ezt a dolgot akkor
eszeltem ki, mikor nőm unszolására egy gyenge pillanatomban
beleegyeztem, hogy elmegyünk a színházba magyar darabot
nézni. Minthogy féltettem a lakást, a következő intézkedéseket
tettem:
1. Az ajtó elé bokamagasságra egy vékony drótot feszi
tettem ki, hogy a betörő megbotoljon.
2. A dróttól másfél méternyire egy vízzel telt dézsát állí
tottam, hogy a megbotolt betörő ebbe fejjel beleesvén, meg
fulladjon.
3. A dézsába, hegyével fölfelé, mérgezett tőrt erősítettem
bele, könnyen kitalálható okból.
4. Az ajtó fölé hideg vízzel telt ka^csót akasztottam, hogy
az ajtó nyitásakor megbillenvén, a betörő nyakába zúduljon és
ő megbotlása előtt meg frászt kapjon.
5. (És ez a legfontosabb!) Az ajtóba fönt bevertem egy
szöget. A szögre rákötöttem egy madzagot, ezt kivezettem a
felső ablakon, le a második emeletről a földszintre, ott be a
házmester lakásának ablakán és rákötöttem a házmester bal
lábának nagyujjára, amelyre ezenkívül még egy cédulát erő
sítettem ezzel a fölirással:
!! Vigyázat !!
!! Betörő Boxéknál !!
II. emelet 15.
Érthető ugyebár, hogy mikor a betörő óvatosan kinyitja
az ajtót, ezzel meghúzza a madzagot, a madzag fölemeli a ház
mester lábát, ezáltal a cédula a házmester szemével egy
vonalba kerül, aki elolvassa és rögtön tisztában van a helyzet
tel. El is mentünk á színházba, unatkoztunk és boszankodtunk
is, vissza is jöttünk, levettem a madzagot a házmester lábáról,
megköszöntem a fáradságát, adtam neki 20 koronát, kinyitottam
az ajtót, a jeges víz nyakamba ömlött, a drótban elbotlottam
és — a lakásom ki volt rabolva. Az udvari szoba ablakát tudni
illik nyitva felejtettem. Viszont a feleségemet megütötte a
guta. Hát most mi ez, pech vagy szerencse?
Maradok szerkesztő úr készséges híve:
Box

Ha maid tavasz lesz és mosolyg a nap,
% Talán egy szebb és jobb világ lesz itt:
Hamis bálványok porba omlanak
S az ellenségünk mindent elveszít.
A turulmadár győztesen lebeg
A Kárpátoknak ősi bércein
És meggyógyulnak a fájó sebek,
Mert Magyarország miénk lesz megint.
Ha majd a nyár jön és a nap hevít,
Szibériából sok rab visszajön.
Feledjük majd a Bánat éveit
S az arcunkon tán fölszárad a könny.
Vig nóta hangzik künn a földeken,
— Hol nemrég csönd ült, gyász és némaság —
Miénk lesz újra és nekünk terem
A dús kalásszal ékes rónaság.
Ha ősz lesz majd és halványul a nap.
Egy boldogabb világ lesz itt talán;
Az utcán hosszú sort nem állanak
És lesz kenyér a házak asztalán.
Száműzve lesz a jajgató Nyomor
És dúlt lelkűnkbe visszatér a hit,
Az Élet többé nem lesz búskomor:
Bor és búza és békesség lesz itt.
Ha újra tél lesz és lehullt a hó,
Nem fáznak otthon éhes emberek.
Mert fűtve lesz a kályha, kandalló.
Körötte vidám, játszó gyermekek.
Lesz új meleg ruhánk, lesz élelem,
Mint csúnya álom, elröpiil a mait —
Jó istenünk, oh add. hogy igy legyen.
Ha újra tél lesz és a hó lehullt.
SomU) Ferenc

Szigorlat 1920-ban
— Hogy sikerült, kolléga úr?
— Két fejvágással menekültem.

Azok i s . . .
Nőmén est omen
—
—
—
—

Miért zárták ki Móricz Zsigmondot a Petöfi-társaságból?
Mert Móricz is, meg Zsigmond i s . ..
És miért nem zárták ki Sas Edét?
Mert ő sastollal Írja a müveit.
----- —o—------

— Mit szólsz hozzá, megvannak a tolvajok, akik a múltkor
ellopták a ruhatáramat.
— Megvannak? Hol?
— Arról fogalmam sincs. Csak azt tudom, hogy megvannak,
és köszönöm kérdésedet, jól érzik magukat.

Kedves Borsszem Jankó!
Itt a tavasz és vissza kellene térni a madaraknak. Nem
tűnt föl önnek, hogy az idén oly kevés a visszatérő madár?
Mit gondol, visszatérnek azok a jó madarak is, akik múlt
ősszel itt hagytak bennünket?

100 gramm dohányhoz
Fii kilogramm ,

valódi egyiptomi, a leg
rosszabb dohányt is
finommá és illatossá
teszi, kapható Cl TYdrogéria, IV.,Eskű-út
5. sz. és HONVÉDdrogérla, I., Attila*
körút 2. s z á m alatt.
elegendő próbatlveg, ára IS korona és postaköltség
»
adag,
„ 35
„
.
„
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A paréj
Pincébe zárva a paréj.
Nem hull rá napfény, csak vak éj.
Friss lég helyett lehel dohot.
Friss föld helyett fedi homok.
A nyirkos ódon pincefal
Nem enged át se szint, se dalt.
Környékezi szemét, penész —
Mégis van álma, szép, merész.
A sötét boltozat felett
Megsejti a fénylő eget.
Egy vágy nem hágy békét neki.
Bús börtönét feszitgeti.
Elfojtva szenvedést, panaszt
Titokban kis rügyet fakaszt
S egy nap — künn a tavasz dalol —
Kizöldül a homály alól.
Szamolátiyi Gyula
---------- 1>--------

A könyvkereskedő
Előadtam neki jövetelem célját s ő aggodalmas iejcsóváiások között biztosított, hogy nem igen, sőt egész biztos, igen:
nem fogom megkapni azt a könyvet. Üj kiadás nincs, a régi
elfogyott, Pocak Döme, a kitűnő szerző, mióta felesége az
utcán fölpofozta, nagyon divatba jött s az egész városban
mindenki, de mindenki csak „A halva született férfi kaland
jait*4 keresi.
— Különben - szólt oda egyik ásitozó alkalmazottjához
— Lecsák úr talán lesz szíves utánanézni.
Lecsák úr valóban szíves volt utánanézni s körülbelül
háromnegyedórahosszat tornázott a létrán a plafon alatt, de
végre is előkeritettc valahonnan a népszerű iró óhajtott
müvét, melyről a főnök úr becsületszavával állapította meg,
hogy egész Pesten ez az utolsó példány s hogy nem mon
daná, de úgy adjon neki az isten erőt és egészséget, minthogy
nem szívesen adja oda. No de abban a reményben, hogy más
kor is vevője leszek, hajlandó nyolcvan, mondjuk kilencven,
vagy végső áron esetleg száz koronáért megválni tőle.
Nagyobb nyomaték okáért meg is mutatta a belső cím
lapon levő föíirást, hogy azt mondja „igen ritka példány** s
még távozásomkor is utánam szólott: nagyszerű vételt csinált
uraságod, valóban nagyszerű vételt, legyen szerencsém más
kor is! Hazasietve mohón nekiestem a könyvnek, de bizony
őszintén szólva sehogysem tudtam a benne rejlő szépségeket
s úgynevezett finom mélységeket fölfedezni s így átkokat
szórva a divatba jött Pocak fejére, félig olvasatlanul tűzbe
D s rifa A tiftÁ k * }

szállít minden mennyiségben és nagy

jadl dJdUUyUKal ságban a legolcsóbb gyári árak mellett
E ls ő m a g y a r m ű p a r a la d u g ó g y á r .

SZERDAHELYI DEZSŐ

akartam dobni a könyvet. Még jó szerencse, hogy mint egész
télen, úgy ezúttal sem égett a tűz s így három hét után, mikor
valami értékesíthető tárgy után kutattam, éppen kapóra jött
a könyv. Igaz, hogy tulajdonkép egy fabatkát se ér, de utolsó
példány, „igen ritka példány** s szerzője, a szirnpátikus Pocak,
mostanában igen divatba jött. Meg aztán lehet, hogy jó is a
regény, hisz, istenem, az Ízlések oly különbözők.
S egy félóra múlva újra ott álltam a könyvkereskedő előtt.
— No és mit kérne kegyed a könyvért? — kérdezte szára
zon, miközben fitymáló arckifejezéssel forgatta ujjai között.
— Hát kérem szépen — szóltam önérzetesen — mennyit
tetszene adni érte?
— Mennyit tetszei.e, mennyit tetszene! — morogta dühö
sen — legszívesebben meg se venném! Ilyen bődületes marha
ságot is csak az a Pocak tud irni, persze aztán a kutya se
veszi őket s mind itt ragad a nyakamon. Nézzen körül bará
tom, amit ott lát a fal* mellett, az az ötezer könyv, az mind
A halva született férfi kalandjai! Ugye igaz, Lecsák úr? De
kegyednek, kivételesen, adok érte öt. mondjuk .négy, esetleg
három koronát.
Valami gorombaságot akartam válaszolni, de nem volt rá
időm, mert — hogy poentje is legyen a dolognak — a jóaka
ratéi guta rögtön megütött s a három segéd szép csendesen
lefektetett a pult alá.
Szabályszerűen haldokoltam, de még hallottam, amint már
egy újonnan érkezett vevőnek kinálta a könyvemet: Igen ritka
példány, utolsó példány s az egész városban mindenki A halva
született férfi kalandjait keresi. Előnyös vételt csinál urasá
god, nagyszerű vételt, s bár nem szívesen, de önnek kivéte
lesen odaadom száz, mondjuk százhúsz, esetleg végső áron
százötven koronáért.
A lelkem már rég a mennyekben járt s még mindig
nevettem rajta. Képzeljék kérem, hát nem megvette?
Lőrinczi Barnabás
----------O----------

Nem közölhető *
Vetted észre, hogy a Tisza-ügyben a hatóságon kivül
más is eljár ?
— Más is eljár? Ugyan mi?
— Az idő !
* Ez alatt a dm alatt közöljük a hét legrosszabb viccét.

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

Kedves Borsszem Jankó!
Minap az utcán egy jói értésüknek látszó asszonyság
ajkáról ezt a kijelentést lestem el:
— Higgye el, lelkem, most még a döglött lovat is levágják!
Borzasztó! Üzenje meg, kedves Jankó, igaz-e ez, vagy nem.
mert ha igazán levágják'a döglött lovakat is, akkor nem merek
többet disznóhúsból készült virslit enni a büffében.

BRILLIÁNST
24.000 K-ig I
A R A N Y A T “ f t S " 2 8 -2 9 0 K-ig
mindenkinél magasabb áron vesz : t f A C l A
Hívásra házhoz jövök !
w # 4 V Jw

N épszínház-utca 7. g
Telefon ózsef J2-20.
£
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SZERKESZTŐI ÜZENETEK
Kéziratokat és rajzokat nem küld vissza a szerkesztőség*
A Borsszem Jankó jelen számát március 9-én, kedden
zártuk le. — Alfa. Az egyiket átgyurtuk. — Egyetemi. Még
sikerülhet. Mindenesetre csak az adott lehetőségek határai
közt mozogjon. — 19—20. Az első triviális. — Néhai. Hát
bizony mások is megjárták vele. Tetszett volna előbb tájéko
zódni. így csak csöndes részvétünket nyilváníthatjuk. —
Sztm. J. Nem új az ötlet. Megvárjuk a frisset. — Lucifer. Mi
is úgy látjuk, sikerülni fog. A jutalom persze nem marad el. —
Csibi. Kegyed azt kérdezi, mit jelent az, ha egy fiatalember
este hét órakor négyszemközt megcsókolja? Tőlünk kérdezi?
Bennünket még nem csókolt meg fiatalember. Este hét órakor
sem. — B. J. 1920. Javulás mutatkozik. — K. J. (Eger )
Inkább napilapnak való ötlet. Ha humorosabb akad, szívesen
látjuk. — Jó ember. (Miskolc.) Mi vágjunk hozzá grimászt ?
Vágjanak a gyönge matematikusok ! — R. T. 1. Ha majd lehet.
2. Ki tudja ezt megmondani?------ aa—. Elmésen, vidáman
pattog. Mihelyt lehet, sorát ejtjük. — Ulk. 1. Egyelőre — bár
mindenki ismeri — inkognitóban óhajt maradni. 2. Magunk
sem tudjuk. 3. Munkatársa is, szerkesztője is, úgy 17—18 éve.
4. Karinthy Frigyes: „Tanár úr kérem4*, „így irtok ti!44;
Molnár Jenő: „Mucsa a fronton44, „Példának okáért44; a
Borsszem Jankó naptárai és régi kötetei. — Több levélről a
jövő számban.

A megfejtés jutalma a Borsszem Jankó 1919-re szóló Boiseviki-naptára. A Borsszem Jankó 2719. (10.) számában közölt
képrejtvény megfejtése :

K o ld u s o sztrá k
A megfejtők számát és a nyertes nevét a jövő számban kö
zöljük. A február 29-iki számban megjelent talány helyes meg
fejtését („Ugrifüles,,) 283-an küldték be ; nyertes Horváth La
jos mozdonyvezető (Dombóvár, Kossuth Lajos-utca 31) lett.
V ik á r lf tk
rd d d U U K

h rilliá n s t
u riliu tn d l,

9 J á n g y 6 t 9 aranyat és minden ékszert legmagasabb árban.

ADLER ékszerész, Budapest, Király-utca 44.

INTIM KABARÉ SHrSfíMS

Szerkesztik: Molnár Jenő és Bér Dezső
A szerkesztésért felelős : Dr. Molnár Jenő
Kiadótulajdonos: Borsszem Jankó lapkiadó r.-t.
Igazgató Vadász Henrik

Uj műsor!
Vasárnap délután 2Vs órakor mérsékelt hely árak.

N in c s tö b b é d rá g a r u h á z k o d á s !
Pnnnpr
» upper

T p c fv p r p l/n p l
l e b l v e r e K fie i

m*» S z o n d y - u . 2 3 . s z á m , uraságoktől
levetett férfi- és fiuruha nagyáruházában

1. rendű cipők!
Női boksz, bagaria vagy sevró, fekete, fél, fűzős, francia
vagy amerikai alakú rövid fej, igen elegáns, párja 5 6 0 K.

P á lm a i cipönagyárúház,Teréz-körút 29 b

STELLA
SÜTŐPOR
90

a legjobb. Mindenütt kapható.

|
bútorozott szobák, üzlethelyiségek, üzleL u K a S O K y fék, házak, telkek, villák forgalmi válla
latnál, Huszár A., Budapest, V., Zrinyi-utca 1. Telefon 81—08.
A 'T t A C
tanintézet előkészít magán/ A l / A u
vizsgálatokra. — Szén
szünetben rendes tanitás középiskolai tanulóknak. —
U |

A
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nMagnol*1 fertőtlenítőért, mert ez a leg
hatásosabb járványos időben. Nem mérgező,
hatásában többszörösen felülmúlja a szubli
m ált és karbolt. Gyártja: „Chinoin* gyógy
szer- és vegyészeti termékek gyára r.-t.
Újpest

Ara 5.— korona.
Kapható m in d e n gyógytérban !

KERPEL
Shampon,

Arcpouder
a legjobb !

KERPEL-gyógytár, Budapest, V. kerület, Lipót-körút 28.
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BUDAPEST, VI., Gróf Zichy Jenó-utca 19. szám.

Hamis fogakért

aranv, ezüst és brilliánsért legtöbbet fizet
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VII. kerület. Rottenblller-utca feá. szám

f ö l s z e r e lv e

villanv mp<7Ípnv vanv ar.ptvlrnrp

| Állandó raktár ál ás kávését használt berendelésekkel.
I Saját film 1 H A T S C H E K é s F A R K A S
1 kölcsönzés 1I o p t i k a i A . k l n e m a t o q r a f l a l szaküzlet
B u d a p e s t,

IV.,

K a r o l,- k ö r ú t

26. az.

11. szám

BORSSZEM JANKÓ

REMÉNYI MIHÁLY

V á s á r o l o k b r illiá n s t ,

a Magyar Nemzeti
Zeneakadémia házi
hangezerkéezitőjének

Ö . V S t h o rrib ilis á ro n 85£H u5 .* T Í l

hegedűkészitési m űterm e

Budapest, VI., Király-utca 58/b

R p S I I S ^ M e M b a l

Leghamarabb

*KABOFORM—— ■

megszünteti :

B#

——

gyö n gyö k e t, e z ü s tö t é s

D l l l l 1 9 n S O K a l é k s z e r e k e t mindenkinél
drágábban vesz S Z É K E L Y E M IL ékszerüzlete, B u d a p e st,
K irá ly -u tca 51. Teréz-templommal szemben.

Saját készitményű nsesterhegedük, valamint régi fran
cia, német stb. mesterhegeaük nagy raktára. Quinttiszta hangversenyhúrok. Árjegyzék díjtalan.

D r . F le a c h .fé le

11. oldal

Cím re tessék figyelni..

Telefon t József 105-35.

B B

KENŐCS ÚJBÓL KAPHATÓ.

10,15 és 30 koronás dobozokban. Bedörzsölés utánra való Skaboform ára 6*.

Kapható minden gyógytárban.
Főraktár:

Török J. gyógytára, E&ŰTSSST*V?:

ZSOLDOS Tanintézet
elő k é szít m ag án vizsg ákra
011., Dohány-utca 84 = Telefon 7. 124-47

űvészi fényképészet

CM>»2

M0NA USA

O* ? E

"S ® ®

VII., Erzsébet körút 20. T e le fo n József 129-28.

ÁconnoHmónu e lapbó* kivá9ott szelvényre.
Ml CliyCUIIlCliy Kérjük e szelvényt kivágni és megőrizni.

Dr. r U R E D I
Rendelés
egész nap

JL

féle

rendelő-intézet férfiak és nők be
tegségeinek szakszerű gyógyítá
sára. Budapest, Rákóczi-út 32, 1.

PIANINO
Briliánst

kereszthúros, diófa
moderátorral, húsz
ezer kor.-ért eladó.

U/notlER, Ráday-utca 18.

aranyat, ezüstöt, ékszert leg
magasabb napi árban veszek.
Schiller, Kecskeméti-u. 11.

h ó c i p ő t é s m inden gu m m it ja v it, v u lk a n izá l

ffeumann

G é z a , Budapest, Ó-utca 51, Qyár-u. sarok.

«/frányát,
brilliánst,
M

^

|

gyö n gyö t, r é g is é g e t, ré g i a ra n y - é s
ezüstpéi
itp én zt v e s z e k m a g a s á r b a n .

F riv a ld sz k y Fe re n c, ékszerüzlet, Dohány-utca 90.
orvosi rendelőjében férfiak és
nők betegségei szakszerűen
gyógy ittatnak. Rendelés: dél
2. szám előtt 10—4-ig és este 7—8-ig.

Dr. KAJDACSY
Budapest, józsil-kőrút

flranyal, platinát IWKIWSW£

árban veszek.
P B R T mindenkinél

magasabb árat fizetek.

S P A N N ékszerész, W e sse lé n y i-u tca 6.

20.000 Acetyl en gyertya
10.000 AcetylenIámpa
Szívós és csöpögős rendszer, mindenféle kivitel
ben, nikkelből és sárgarézből azonnal kapható.

BÁRDI VILMOS,
R á kó czi-iít 12.

Budapest,

Telefon József 120—22.

S

a já t g y á r t á s ú p a za r nyakk e n d ö k , fra k k in g e k , fin o m
k é ze lö g o m b k é s zle te k

Nyakkendőház

IV., Kigyó-utca 5 (Klotild-palota)
és V., Deák Ferenc-utca 14. sz.
Amerikai rendszer sz ék*
szerKerésKedelem terén.
Rendkívül célszerű újítást léptetett életbe
s kitűnő hírnevű Hellinger Henrik órás
és ékszerész. A cég m agánosok! 1 bizo
mányba átvesz ékszerárút és műtárgya
kat, melyeket a legkedvezőbb föltételek
m ellett áruba bocsajt. Ezen újítással úgy
az eladó, mint a vevő részére nagy előnyö-et biztosi*. H e l l i n g e r H e n r i k ,
IV., Tfirr István-n. §. félem. (Vád-u. sarok).

12. oldal

BORSSZEM JANKÓ

11. szám

K ü ltelk i szerelem

A
— :------- ---------------------------------------------------------------------------- ------- ------------------------------‘J L

— Hát nem hiszed el, hogy a Julcsáijak csak azért udvarolok, mert szakácsnő?
— Én elhiszem, drágám, de az a baj, hogy a Julcsa nem akarja elhinni.
A Pesti Lloyd-társulat nyomdája, Budapest, Mária Valérta-utca 1?. (Nyomdaigazgató MÁRKUS PÁL.)

