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A  hű férj

— Sose félj, édesem ott a tárcájukat. hű maradok hozzád. . .  Nem csábit engem ez a mulató. Sokan hagyták már



2. oldal BORSSZEM JANKÓ 11. szám

Tűnődések Pesti fogyasztó mérlege
Seiffensteiner Solomontul

0  Dóve dl Batist. oki volt ed rüfös. 
pardon: textilotazó. edszer néháng.v napon 
üt ed nadiobb vidéki városba tartózkodta 
özleti célbul és lakott o szállodába. De tűié 
oz éccakai nyugodailomt mindig megzavart 
o szomszéd szoba lakói a. ed fiildbirtakas. 
oki késün éiiel gviitte hozo és nádi lármát 
sinált. O tiibbi kiizt ahodi o csizmákat le
vetett. ed jenként o falhoz vágott ükét. pont 
azon oz oldalon, ahol o Batist ágya volt. Ed 
reggel oztán ponoszra ment o szállodáshoz, 

oki orvoslást Ígért. O szomszéd erre elhatározta, hódi ezért 
még jobban megbosszantja o Dóvedlt. Este. omikor hozotért. 
oz ediik csizmáját hozzácsapott o falhoz, oztán csünd lett. O 
Dóvedl várt-várt. de hiábo. végre átszólt a falon: ..Kérem, 
vágja már végre o másikat is oda. hódi oztán el todiak oludni/“— Igen tisztelt tizenkettüs bizottság, meg miediébb küzegek. 
sinálják meg végre azokat o pénzűdii reformterveket és adó
kivetéseket. hódi mink is n.vogodtan élhessünk és olhossunk.O  Ehrlich G. Gusztáv iobilált. . .  Mikor o liszkoi rebbe ed 
sikerült operáción otán elhadjta o zsidókórházt. oztot mondta 
o néhai jó Baron tonárnok oz Istenbe baldagult StiUer pro
fesszor gyelenlétibe: ..Küszünüm o kórháznak, hódi oz egész
ségemet helyrehozta. 0  professzor StiUernek kívánok, hódi 
ledien ed BARON und dem Herrn Prof. Baron wünsch' ich. 
er soli STILLER w érdén." — Szegéngy Tenczer Pál. ho élne. 
oztot mondta volna oz E.hrlich-banketten: ..Kivdnom. hódi oz 
egész mostani rendszer led jen Ehrlich!"

^ Purimkor nádion berúgott o lévai kántor o hitküzségi 
ílnüknél. o rásekólnál. Kapta mogát o Feiwel Lochspitz és feb 
ültüztette o részeg kántort halotti ruhába, lefektette o fűidre, 
két jertyát o fejinéi gyújtott és sírotokat állított. Mikor mogá- 
hoz tért o kántor, dürzsülte o szemit és mondta: ..Mostand 
nem tudom, hódi vadjok: ho élek. akkor minek rojtom ez o 
halotti roha. ho pedig megholton! . akkor mért fái o hosom?u—  Osz-posz oz excellenc Kállay Tibor oreság. Ha ű ed pénz- 
üdiminiszter. akkor mért nem ül o kormángyba. ho pedig nem 
miniszter, akkor mért küll még mindig ütet szidni?Q  0  Geczl Prácz volt idézve o türvéngyszékhez orgazda
ságér. Kihollgotás otán őzt mondja oz elnük neki: ..Üljön le!“
— Mire o Geczl feleli: ..Küszünüm szépen, nem ülök le. - 
füllebbezek!" — Cinesz-cúnesz o nemzetjülés elnüke rendre- 
otasit o Nogyotádi miniszter oreságot: „ Üllőn le!" — „Nem 
ülöm le. — gondolja ű — hanem föllebbezeh a miniszter
tan ácshoz.u

Ezen a héten kiadtam:pótházbérre..........................................kényszerkölcsönre (I. részlet) .villanyra ................................................gázra . . . . . . . . .feleségemnek kalapra . . . .kisfiamnak cipőre..............................eltört edények pótlására . . .villamosra .................................   .telefonra ...........................................kapupénz, egyéb borravalók .élelemre ...................................   .(Egyéb kiadásom is volt.)Ezen a héten bevettem:25 gram aszpirint és 20 gram bróniot.(Egyéb bevételem nem volt.)------- o----- --
Bethlenhez fordultunk. . .iKaptuk a következő levelet:

Kedves Borsszem Jankó! Bethlen azt mondta, nem is egyszer:— Kállay Tiborral állok vagy bukom.Nos, Kálay Tibor megbukott és Bethlen mégis áll.Hogyan lehetséges ez? Sürgős választ kérek!IL
Válasz:Illetékes iölvilágositásért magához Bethlen grófhoz fordultunk. A miniszterelnök úr ezt felelte:— Igenis mondtam, hogy Ká'lavval állok vagy bukom. Viszont köztudomású, hogy egy miniszterelnök nem áll. hanem 

ül a bársonyszékben. -------- o ------
Ugyan kérem,kedves Borsszem Jankó, mért nem jegyzik a magyar párbajt? Mert úgy látom, hogy akinek tegnap még csak egy afférja volt. másnap már öt van. Nem ’ehetne talán behozni a takarék

párbaj intézményét? A sablon adva van:
115 papír párbaj =  100 takarékpárbai.Pár hónap múlva talán már 200—250 papirpárbai lesz egyenlő 100 t akarók párbaiiail s így aki nem intézi el hebehurgyán a lovagias ügyeit, idővel rengeteg papirpárbaira tehet szert. Gondolják meg jól a kaszinó urai. mielőtt ezt a zseniális tervemet elvetnék. Tisztelettel dr. Banda Gedeon.

240.000 koronát765.00083.000 65,2001.700,000380.00090.000 
110,00084.00038.000 ???

— Vájjon mi lehet az a takarékkorona ?

„Méltóságos BIau Móric"
Kedves Borsszem Jankó! Egy budapesti elemi iskolában történt. A tanító kiszólitia az első pad szélén ülő fiút és azt kérdezi tőé:— Hogy hívnak?— Méltóságos Blau Móric.— Micsoda beszéd ez?— Kérem, tanító úr. én igenis méltóságos Blau Móric vagyok. Tegnap este azt mondta a mamám, hogy a papa mélto- ságos úr lett és én odamentem szépen a papához és ezt mondtam: „Gratulálok, papa. hogy megkaptad a méltóságos címet/' A papa akkor ezt mondta: ..Ehhez gratulálsz? Tudod mit? 

Neked ajándékozom!u

— Vájjon Zsuffa István a saját angol plédjeivel taka- í ródzik-e a fogházban?
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T erjed  a járván y

t v — -
m a r k a

Frank. — Mon Dieu, mon Dieu ! . . .Márka (kárörömmel): Mon Dieu?! . . .  Ez még nem az igazi! Majd ha azt mondja, hogy: A jvé! . . .
Számológép-rendszer az egész vonalonAz ötletes Budapesti Telefonhallózat igazgatóinak nagyszerű tipp jutott eszükbe: megvágták a hallózó pasasokat holmi kényszerkölcsönre. Ez a kényszervágás nem várt módon sikerült: sok pénzt hozott a konyhára. Ekkor a központi vezetőségnek képzetkapcso'ás útján az az ötlete támadt, hogv megbüntetik azokat a halló-központozó urakat akik a telefonon csiiggnek teljes odaadással s mindenáron be akarnak kapcsolódni egymásba és a nagyvárosi élet vérkeringésébe. így született meg a számológép eszméje.Nagy és fönséges gondolat: megszámolni, hányszor próbálkozik a nyomorult előfizető s megfizettetni azt a makacs szívósságot, amellyel az a központot zaklatja. Olyan gondolat ez. amely méltó arra. hogv átvigyék az összes közüzemekre s ine<*válósitsák végre a számológép-rendszert az eg^z vonalon. Mii ven ideális dolog 'enne például a számoiógep-rend- szert a villamoson is meghonosítani. A számológép megszámolná. hányszor reked meg a viTamos. hányszor zötvög akkorát, hegy az ember agyveleje kireped, hányszor gázol s eszerint kellene a pasasnak fizetnie. Vagy például

milyen báios és eredeti jelenség lenne az uccasarkon a számológép, ame'y megmérné télen, milyen magas a sár az uccán s nyáron hány métermázsa port nyel a nyomorult adózó s eszerint róná ki a közüzemi adót. Milyen lelket iölemelő

látvány lenne pé’dául a háztetőkön a számolt gép. amely megszámolná a sok pesti ember sóhaját, amellyel a levegőt megrontja s a főváros köztisztasági költségeinek defickiét növel'. Milyen szenzáció lenne, ha a Dohánviövedéknek eszébe iutna, hogy a kis hosszúkás füstölgő bűz-kézigránátokra óraszerkezettel beállított számológépet szerel föl. me y a pesti dohányzó csuklásait adóztatná meg. avval a megokolással. hogy akkor az illetőre valami kedves ismerőse gondol (ha más nem. hát a kedves pénzügyminiszter úr!).Az sem lenne u;o'só és megvetendő ötlet, ha a nemzet- gyűlés padjai alaitt gorombaság-számológépet helyeznének el. melynek adatai szerint vetnék ki a pclgárságra a vagyonadót, avval a megokolással, hegy a nemzetgyűlésen sok finom em

ber vagyon. Vagy például, milyen jövedelmet biztositana az álamnak, ha korunk nagy párbaiheseire számológépet szerelne föl. mely a lovagias ügyeket taTtaná számon s adóztatná meg. Avagy talán a pénzügyminiszterre nem kellene számológépet szerelni, hogy számolni tudjon az adózó polgárok teherbíró képességével?. . .Végül bátor vagyok egy életrevaló ideává föllépni: a hatósági órák megreformálásának tervével. Nem lehetne ezeknek az óráknak belsejébe valami számológépet elhelyezni, mely a perceket szániálná? Nem lenne bai. ha ez a szerkezet nem lenne úi találmány: lehetne egyszerű, régimódi óraszerkezet is.
CARÁM Y
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H o l  a b o l d o g s á g  m o s t a n á b a n ? . . .

Ruczaháti Tarjagoss Illés pohárköszöntője
URRAM . eőssi faj!- 

magyar Kállay Tibor excellenc és 
ex feöünáncminiszter urram — a 
hinterlandban. úgyis mint a magy. 
pénzügyi politika jobbeszü de bal- 
kezű vezérellő szaktekintélle •— 
póttartalékban, úgyis mint a 00- 
nál alacsonyabb puszta anyafődre 
lecsúszott nemess koronánknak a 
cürikki piharcon ideig-óráig konok 
stabilizátora. de úgyis mint a kon- 
szolidácihcs nagy külföldi kölcsön
nek nyélbeütö feősáfárja és mint a 
szabaccságtéri Beörze nevű Teözsde 
kurzusvacillálásainak humoros afo
rizmákkal irányitó prófétája hossz
ban és rosszban, továbbá mint a 

nőttönnövő Drágaságh fattyúhajtásainak thulált körösztaptya 
és a bankóprésnek perpetuum-mobilizátora és utóliára — de 
nem utolsónak — mint feőadóprésseUő és adófeőfacsarnok v. b. t. bürokrata — szállók az Urrhoz!Mint mindig, most* is igaza vala, a törtetésben és bukásban együtt rivalizálló heős kollégádnak: Nagy Emiltiadesz- nek amikor orákuum szerűle g megjósolta: .Hódié mihi. eras 
TibiT‘ A várva-várt végzet, nehezen bár, de betellek — közös szomorúságunkra, amell heősi bukásban TEH  csak piros bársonyszékecskédet sajnállod, de mi, a fogyasztó honpolgárok szervezetlen szakszervezete, összes ingó-bingóságainkat, amiket az Eiffel-tomyos drágasággal, cifrábbnál cifrább című adókkal és kénvszerköltsönökkeí az államkassza feneketlen pokolbéllű pocakjába fölszippantyúztál. Láccik, hogy nem a jó öreg Mózes nyomdokán haladtál, aki bizony népét az Ígéret földére még a Vörös-tengeren keresztül is átvezette, míg- len TEH  bennehagvtad néped a s1" másztak a magas áriában és feje fölött hagytad összecsapni az árdrágitási áradat hullámait.Eőssi virtus, hogy a magyar honhafcaffy könnyen hevülő lángiát csak egv szó dermeszt] meg. az adó. És TEH  mégis az adók halmozásával kontremináltad meg a megfagyott fogyasztók bőrét. Oh Tibor, így bánsz el a Tiborcokkaf? Magad bukdácsolva bokáztad el a Kállay-kettőst, de minket is jól megtáncoltattál, nehogy kimaraggyunk a sírvavigadó farsangba. És ahellett, hogy e közgazdasági cseőd szélién ham- vadznád fejed, ráadásul még egy rébuszbogarat hagyál ránk örökül: a takarékkoronát, amelynek misztikus mivoltyában fői feje fináncnak, filiszternek egyaránt!Most, hogy nekem is, mint állítólagos adóalanynak, meg- küldted a partecédulát — viccrnátts kénvszerköltsöncsekk alakjában, libabeőrös honffyúi kebelem keserves kurjantását zokogom feléd. TEH. aki in effigie tovább is zsinóroallásson rángatod a fináncpolitikai paprikajancsik kócmadzagjait, ne1 ráncigáid tovább üres zsebünket a lucidum intervallum azon rövid ideiében, amíg a nagyteiű külföldi pénzfe:cserek medicinát találnak nehéz pénzkórságunkra. Ezenne’ a te kontódra hitelbe ürítem RÁD  e keserű pohárt. kívánván, hogy Téged is űgv éltessen a faji magyarok istene a takarékkorona legmagasabb határáig! Tehát: e x ‘és vivát!

Nyiltlevél,Budapest székesfőváros tiszti főorvosáhozFőorvos úr azt panaszolja, hogy az Orvosi Ui Nemzedék, különösen a kórházakban, nem folytat önálló tudományos búvárkodást. Hadd feleljek erre a 'vádra a ..Közegészségtan44 című könyv idevágó passzusával:„Az orvos legyen a kórház vezetője. . .  Nemcsak az orvosságot föHró. a kötést fötevő. a műtevő gép ő, hanem a betegek atyja, aki betegei minden apró-cseprő bajával is foglalkozik. Legnagyobb gondja a gyógyítás után az élelmezés, az ápolás ellenőrzése legyen. A gazdasági ügyeket végező hivatalos egyén föltétlenül az orvos fennhatósága alá rendelendő: . . 44Már most. ha ennyi a teendője a kórházi orvosnak, mikor búvárkodjon? Az egyetemen nem volt alkalma, hiszen ott éveken keresztül egvcldalú gyakorlat folyt. t. i. csak a destruktív diákok koponyáján támadt lékek sablonos gvógvitási módját tanú mányozhatta. De ne kisértsük a múltat. . .  Sors zenebona, nihil alijud. Tempóra mutantur et Nesz mutatur in 
ÍU ys . . .  Továbbra is ió közegészséget kíván Főorvos úrnak tisztelő kollégája, dr. Botsánath-Keéri Mór.

Kis pénzügyi tanácsadó

Akar dollárban keresni?
; uvqpuo.ioy unâôviu  iioCipinyadf?-------- o~--------

Volt kivel. . .  van mivel. . .
Kedves Borsszem Jankó! Nem furcsállja, kérem? Amíg nem volt külföldi kölcsön, addig volt Bethlennek kivel igazgatni az ország pénzügyeit de nem volt mivel. Most van kölcsön, tehát volna mivel, de a’kalmas pénzügyminisztert nem kap.tehát nincs kivel. --------°---------

Mi az a kopja?
(Kis történet a Dob-uccából)A kis Kohmgyerek, a gimnázium második osztályának tanulója. háziföladatot kapott, hogy irja le a régi magyarok fegyvereit.— Papa. — fordult föl világositá sért az öreg Kohnhoz. aki szerszámkereskedő volt, tehát bizonyos tekintetben fegyver- szakértő — én tudom, mi az a páncé1’. a- lándzsa, a tőr. a szablya. de itt az van írva: kópia. Mi az a kópia?Az öreg Kohn, a tekintély kedvéért, csak egv pillanatig gondolkodott. aztán így felelt:— Fiam. a kópia, az egy pofon, amit az ember mindig csak 

kópia, de sohasem adja.Azok között a fegyverek közt. amiket a  pénzügyi konszolidáció helyreállítására használ a kormány, van ez a bizonyos kopja is. A kincstár adja és az adóalany „kópia44.-------- o--------
Magasabb matematika— Ha 1921-ben háromezer koronába került egy kivitt marha, mennyibe kerül az országnak ma egv itthon maradt marha?
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Strófák a hétről A  Hatás
Könnyű jóslásA Büzerillosz ára fölment.De meg 'lehet fogadni nálam:Minél büdösebb lesz a füstié.Maid annál többet kér az állam.
BenzinpanamaCsehországban • lelepleztek Egy szörnyű benzinpanamát.Másutt viszont meg az a vád.Hogy benzinnel ..veszik ki“ a panamát.

„Egész Budapest"Egy lipóti hölgy mondta nékem: „Egész Budapest Nizzában Volt a télen.44S így joggá1 csodálkozom, kérem. Miért fázott úgy Pesrt a télen?-------- o--------
Bessz— Hallottad? Az éjjel esett az eső?— Mbah! Nem vagyok angazsálva.-------- o--------

Bánatok árnya
Bánatok árnya . . .  szürke kép,
Kínoz a Rút, kerül a Szép.
A vágy csak szenvedést talál,
Tengés a lét, jaj és halál.
Álmaim szárnya nem feszül,
Szivemen bánatos nesz ül.
Múltam kinzóan fojtogat,
Belém bánatot ojtogat.
Könnyek közé zárt élet ez,
Dalos szivem nem éledez.
Elmúlt a fé n y . . .  Úgy v issz a fá j...
Oh ifjúság, oh nyíri tá j!. . .

JF J. RAD VÁN YI SÁNDOR

— Na, hogy van a beteg?— Még egyre nyugtalankodik.— Adja be neki a takarékkoronát, attól talán lecsör.desedik.— Hisz éppen az a baj, hogy már beadtam neki.
Bethlen is destruktív?!Bethlen azt mondja, hogy sem a pénzügyminiszteri, sem az igazságügyi tárca betöltése ma nem aktuális. Azt megértem. hogy a pénzügyminiszteri tárcáé nem aktuális, mert nemcsak a pénzügyi tárcája betöltetlen az országnak, hanem a pénztárcája is. szóval nincs pénz. hát miniszter sem ke 1. de csak nem akarja azt mondani a miniszterelnök úr, hogy az 

igazsággal is így állunk?
Pattanás Szeplő 
Szénol

mitesser, tág pórus ellen leg
biztosabb szer az epegyógy- 
szappan és Comedo-arcvíz.májfolt és b ö r e l s z í n e z ő d é s  ellen 

egyetlen szer a Pigment-kenőcs.frissé, üdévé, hapi-a ráncos arcot vassá teszi.
Mindennemű sz é p sé g h ib á k  

sz a k sz e rű  k e z e lé se

Beszerezhető :
Schadek Antal
kozmetikai műtermében, 
IV., Vád ncca 12, félemelet

Ő tudjaÜgyész. — Hogy tudott arra vetemedni, hogy olyan bru- tálisan megverje a feleségét?Vádlott. — Ügyész úr, mondja, ismeri a feleségeméi'? Ügyész. — Nem ismerem.Vádlott. — Hát akkor, kérem, ne beszéljen.
J a jjj!— Mondi egy olyan mondatot, amelyben Mr. Strakosch- nak. a Népszövetség budapesti fődelegátusának neve előfordul.— Vári c s a k . . .  Aki nem biria ki a pénzügyi konszolidációt, azt Rákoskeresztúrra viszik.
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BORSSZEM J A N K Ó  A SZÍNHÁZBAN
„Fehér és fekete"— Kétszínű játék a Belvárosi Színházban —ELSŐ SZÍNTitkos Ilona. — Ha nem maradsz itthon, katasztrófa történik. Majd meglátod!Kabos Gyula. — Ugyan kérlek! A katasztrófa már meg is történt. Elszerződtem a Vígszínházhoz. (Elmegy.)Titkos I.ona.—  Az első férfival megcsalom, az első férfiv a l . . .  (A férfiak mereven ülnek a nézőtéren. Pehhük van, 

mert jön a néger.)A néger (körülnéz, de látva, hogy minden fehér gyáva, föl
megy a nő szobájába). MÁSODIK SZÍNKabos. — Mondjátok meg végre: fiú vagy leány?Z. Molnár László. — Színvak vagyok, kérlek.Kabos. Akkor eresszetek a feleségemhez. Megnézem.Z. Molnár. — Hohó, előbb igyál egy feketét.Kabos. — Talán kapucinert.Z. Molnár. — Tévedsz. Egészen feketét.A nőorvos. — Tényleg, a fekete jót tesz magának.Kabos (közben mindenről meggyőződött): Mit? Nekem tesz jót? A feleségemnek tett jót.HARMADIK SZÍNKabos. — Hallgassanak meg. Nőm még nem tudja, hogy feketét szült. Nőm engem tart apának.Z. Molnár. — Kérlek, sötétben minden apa fekete, azaz hogy fehér.Kabos. — Itt egy probléma van, kérem. Hogy oldjuk meg?Z. Molnár. — Én már megoldtám. Hozatunk egy fehéret, egy fehér gyereket. . .Kabos. — No né, én marha, erre nem is gondoltam.Z. Molnár. — Ha nem tetszik a feleségednek, kisuvixol- hatja. * •NEGYEDIK SZÍNTitkos Ilona. — Hogy milyen drága ez a gyerek. Akárcsak az apja.Kabos. — Igen, akárcsak az apja.Titkos Ilona. — És most már nyugodtan elutazhatol bármikor, nem leszek féltékeny. 'Kabos. — Milyen drága vagy! De azért mégsem utazok el. Mert most már a sárga a divatos apa-szín.----o —

Németh Mária
Itt hagy bennünket Németh Mária.
Becsé a szén hang. zengő ária.
Németté azért mégse lesz a Németh.
Sőt: hirt szerez magyarok énekének.——o----

Ney Dávid hangja
Ney Bernât, az Opera művésze beszéli a Fészekben:Egyszer azt kérdezték Ney Dávidtól, honnét veszi a magas bariton-hangokat. A kérdés németül hangzott. így:— Woher nehmen Sie. Herr Künsíler. diese hőbe Stimme?—■ Woher ich sie nehme? — felelt a basszista. — Ich nehme sie nicht. Ich hab' sie. (Hogy honnét veszem? Én nem veszem. Nekem van.)

Hattyu-kalandA „Lohengrin44 egyik vidéki előadásán történt. Burián énekese a címszerepet. A harmadik fölvonás végén megjelenik a hattyú, hogy elvigye Lohengrint. Mielőtt azonban Burián beszállhatott volna, a kulisszák mögül kihúzták a hattyút.# Burián nem vesztette el a lélekjelenlétét. Madarász Henrikhez. a kirá vhoz fordult és ezt kérdezte tőle:— Mondja kérem. Madarász úr. mikor indul a legközelebbi
hattyú? — o—

A hosszú fölvonásközökA téli rossz színházi koniunktúrában borzasztóan megbukott egy kü földi darab. A premiéren föltűnt, hogy fölvonások között túlságosan hosszú szüneteket tartanak’ Egv öreg-színházi premiér rókához a második fal vonás után ezzel a kérdéssel fordul a barátja:— Mondd csak. kérlek, miért olyan irgalmatlanul hosszúak a szünetek?— Hát nem tudod? Föl vonásközökben már a legközelebbidarabot p r ó b á l i á k . ______ c_________
BUDAPESTI HÍRESSÉGEK *> jí?LIX. Dr. PO PO VICS SÁNDOR

— A pénz csak akkor hozza rendbe az országot, ha az ország rendbe hozza a pénzét.
Már kukorékolnak?— Hallottad? Budapesten az adóhivata'okbaíi kukorókolási versenyt rendeztek és kiderült, hogy az adóföiiigyelőhelvet- tesek tudnak a legjobban kukorékolni.— Meg vagy bolondulva?— Csak nyugalom! Olvasd e1 a kényszerkölcsön ügyében kapott „Fizetési meghagyását. Azt irja benne az adóíölügvelő- helyettes: „Ez az ö ssz e g ... fölfelé tízezer-, ötvenezer-, százezerig maradék nélkül osztható összegre fákerekitXetett."
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t e l e f o nFŰIKÉ

rng/Tfts

Aki fő z te ... Nem é rte m ...A bombás Márffv tiltakozik a volt cimbora. Nesz. ió kosztia Kedves Borsszem Jankó! Olvasom, hogy Németországban ellen, nyilván azért, mert az övé nem olyan ió. Pedig nincs mit most aranypénzeket vernek. Nem értem. Ott már elfogyott panaszkodnia, mert ha megfőzte a kakaót, egye is meg. voJna minden zsidó? Tisztelettel eev elvhú ébredő.
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Hajmeresztő párbajhistóriaA kényszerkölcsön-előleg befizetésénél nagy tolakodás volt. Ott tolakodtam én is és igyekeztem minél e óbb sorra kerülni. Ugyanis takarékkoronában kell fizetni, tehát ió. ha minél gyorsabban fizetek, mert így sok koronát megtakarítok. Már majdnem rámkerül't a sor. amikor egy délceg, vállas fiatalember elém ugrott és így szólt:— Pardon, én jöttem előbb.— Pardon. — szóltam — én előbb jöttem.— Kikérem magamnak!— Én kérem ki magamnak!Ezen aztán csúnyán összekaptunk. Hogy ki kérje ki magának.— Ezért felelni fog! — mondta az előttem ismeretlen adóalany.És átnyújtotta a névjegyét. Otthon megnéztem. A betűk lávát táncoltak a szemem előtt A kis névjegyen ez áklott:BANDÁZS TIHAMÉR a tör-, kard- és bajvívás világbajnoka

helyzet, hogyha, isten ments, megfájdulna a fogam. Vácra kellene mennem kihúzatni, mert Pesten minden fogorvossal haragban vagyok. A legnagyobb baj. hogy nem tudjuk az ügyet befejezni, mert az ügy a jóvátétel! bizottság előtt van. Mi ugyanis a fogat fogért álláspontjára helyezkedtünk és disz- kvalifikaási indítványt nyújtottunk be a fogorvos ellen. Most meg kell várni a döntést. Pedig már szeretném őket lekaszabolni.Aztán vigasztalódva tette hozzá:— önnél nem lesz semmi bai. A mi Bandázs barátunk jóvoltából holnap ilyenkor már hu la lesz . . .Nagyon megörültem ennek a biztatásnak. A mai zavaros világban jól esik tudni, hogy nem vagyok diszkvalifikált ember és adhatok és kaphatok elégtételt.
•A segédek megái apodtak: Nehéz lovassági kardok, bandázs nélkül, az e*.húnyásig. Tetszhalál esetén újra az egész. Félelmem eloszlott. Lovaglás ember v a g y o k . . .  Ha tudnék még ma egy osztrák vizumot szerezni. . .

Másnap fölkeresett két borzas úr. Mert csak a nőve Iákban van, hogy a párbaisegédek jól fésült urak. Valóságban kócosak. Megneveztem én is két borzast.— Még ma délután összeülünk — mondta az egyik.— Nem olyan sürgős, — feleltem — csak ha nincs más dolguk az uraknak.— Essünk át rajta. — szólt a vezetosegéd — legaább tudom. hogy végeztem. Jómagámnak is van még vagy hetven lovagiás ügyem.— Mint segéd tetszik bennük angazsálva lenni?— Nem. Mint fél.Bár a párba j kódexben állítólag tilos, mi így diskurák gattunk tovább. A segéd sem volt túlságosan zárkózott ember, én sem. hát miért ne cseréljük ki a gondolatainkat? Kicseréltük. Elmondta a hetven lovagias ügy történetét:— Tulajdonképpen egy ügy az egész. Én segéd voltam egy ügyben. Az ellenfél fogorvos volt. A íeem ellen becsületügvi bíróságot hívtak egybe és aztán kimondták, hogy egv fogorvos sem párbajozhat vele. mert egyszer Csilléri ellen szavazott. Ezt a fogas kérdést úgy oldottuk meg. hogy én provokáltattam a két segédet. Mindakettő fogorvos volt. Két-két fogorvost neveztek meg segédü’. azokat is provokáltam. Ma úgv áll a

Hajmeresztő dolog történt. Késő este beállítottak a segédeim. Drukkolva elmondották, hogv Bandázs nem hajlandó velem megvívni. Végem van. Vége a becsületemnek. De ez még mind semmi! A vívóbainokok testületileg kimondták, hogy velem nem párbajoznak. A legnagyobb biamázs. Ismerőseim jönnek érzékeny búcsút venni, hogv a halálba megyek és én nem merem megmondani nekik a szomorú valót, hogv tönkrement ember vagyok. Magyar vívóba!nők ki nem áll velem. Talán külföldön. . .  Ott még nem tudják. De mit ér az. amikor jól tudjuk, hegy a magyar vivók a legkülönbek a világon / ..
•A lapokban megjelent Bandázs segédeinek a levele, amelyben közük, hogv felüknek ..nem áll módiában44 velem megverekedni. Nyíttérben jelent meg. azon a helyen, amelyiken a gyászjelentésem látott volna napvilágot. Most itt állok diszkvalifikálva. Véres áldozata lettem egy hajmeresztő lovagias ügynek. . .  STELLA

LEGJOBB A

SZERENCSI
CSOKOLÁDÉ
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Apró versek
Horgászat

Előtted áll a tintatartó, 
horgászni csábit, mint a haltó. 
fíe-beveted a tollat: horgodat.
De nem jön rá a hal, a gondolat,
S dmfr végül ki is fog tán kezed: 
Egy-két sovány keszeg.

Férfiak
Zeng a poéta: , Angyalszép leány!" 
„Kiváló parthie!" — bókol a világfi. 
„Finom falat!" csettint felé nehány. 
— De a lelkére egyik sem kiváncsi.

SZAM O LÁN YI GYU LA

Ne ö l j ! . . .  Ne l o p j ! . . .
Akiknek nincs betévő falatja, 
Kegyelmet kap: kenyeret ha lop.
A nyomorban rosszra tévedt szivet 
Megérti az, aki dúsabb, jobb. 
ha betömted gyermekednek száját, 
Tűrd el némán az élet viszályát! 
Kutyádnak is félfalatot dobj,
Egyet ne tégy sose: sose lopj!
Kinek anyját, npjét meggy alázzák, 
Kegyelmet kap istentől, ha öl.
Szent az anyád, szent a feleséged, 
Kiket sorsod néked kijelöl.
Védd meg őket minden csepp erőddel, 
Istenünk is irgalmas a nőkkel! 
ha szived fáj, a szivükre dőlj!
Egyet ne tégy sose: sose ölj!
A táblákon meg vagyon az irva 
Lángbetűkkel, tudják mindenek! 
Tanítják is minden iskolában,
A tanító okos emberek, 
ölni, lopni kit is tanítnának!
Ki vállalna ily nagy bűnt magának, 
hiszen, még ha meg is menekülhet, 
Isten zsámolyához sosem ülhet!

SO M LY Ó  ZOLTÁN

R o s s z u l  m e g y  a  b o r b é l y o k n a k

Bethlen. — Mióta takarékkoronában számitok, minden székem üres. Nem ül le eg/ pasas sem.
Az életművész— Mondd, kérlek, hogy van az. hogy te nem dolgozol semmit és mégis olyan nagy lábon élsz?— Oh, barátom, ha tudnád, mennyit kell nekem dolgozni, hogy munka nélku ilyen nagy lábon élhessek!

Katzenjammer— Egy operatőrrel mulattam az este. Mondia csak. nincs véletlenül magának rákia?— Nincsen.— Látja, milyen pehhe van! Most beajálhattam volna.
az elismerten egyedül tökéletes fertőtlenítő szer
M indenütt kap h ató  ! M indenütt kap h ató  !

BorsszemekNem attól a csóktól leszünk gazdagabbak, amit kapunk, hanem amit nem kaptunk meg.Nincs az a magaslat, amit a nő meg ne mászna, ha tudja, hogy a barátnője már maidnem elérte. (E—ne)

Távirati tanács
Poincaré. PárisFrank-csúszás ellen használjon Kállav Tibor-féle olaiat. Szenzációs hatás! Zürichben megkeni vele a frankot és a frank megáll. Hogy Párisban mi fog történni, azon csoda’kozni fog. 

Dr. Birkay. a Magyar Középosztály vezérképviselőie

Mennyi ?— Mondhatom neked, pajtás, nem sík hiányzott, hogy feleségül vegyem a Mendelb'ühék Regináját.— Mennyi hiányzott?
j KÉNYSZERKÖLCSŐN UTÁN KÉNYSZERZUBBONY JÖN ? I

Az új kotnornaPrimadonna az űi komornáiához. aki öltözteti:— Mondja csak. Juci. nem volt maga azelőtt telefonos kisasszony?— Miből tetszik gondolni?— Mert tévesen kapcsolt be.
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Piros a szakaszhatár
Kedves Borsszem Jankó! Mennyit szidják a villamost, hogy nehéz a szakaszokon eligazodni, mert csak egy kis eldugott piros vonal ie'zi a jegyen a szakaszhatárt. Hát kérem, én a múltkor megyek az uccán és a sínek körül nagy csődületet látok, maid közelebb menve észrevettem, hogy a sínen nagy vörös tócsa van. Ott állt egy mentőkocsi is és én nem tudtam mire vem a dolgot. Mi történhetett?

— Mi az a vörös ott a síneken? — kérdeztem kíváncsian az ott sürgölődő kalauztól.— Hát nem tudia? — szólt csodálkozva. — Szakaszhatár,uram, szakaszhatár! -------- o-----------
TűszúrásokÉn még azt is é'hiszem a barátnőmről, amit nem beszélnek róla.Szeretnék névtelen jótevő lenni, de csak úgy. ha mindenki tudná, ki vagyok.A házasélet könyvvitelében mindig az asszony követel és a férfi tartozik. Sz. M.-né

M int é rte sü lü n k »  az ezüst- és aranybeváltáson kívül brilliánsékszerbeváltás is eszközölhető, IV., Vármegye-utca 7. Brilliánsbeváltás 10—12-ig. Pénztári órák aranyra és ezüstre 9—5-ig

KALOCSNI'
i H i n i  n s H M s a n i n B  m ű ksem védi meg az embert ilyen időben a meghűléstől. — A nátha ellen pedig a legjobb a forró tea

A ZSEBÉBEN
marad a pénz, ha a teába rum helyett P R O V IR U M O T  tesz, mert ezzel sokkal olcsóbb és egészségesebb, zamatosabb teát készíthet — K apható minden jobb csemege- és füszerkeres- kedésben

"PROVITA” Alkoholmentes Italok Magyarországi Gyártelepe : O RBÁN  IGN. é s  TÁRSA, Szentgotthárd

SZERKESZTŐI ÜZENETEK
Kéziratokat és rajzokat nem küld vissza a szerkesztőség.

A Borsszem Jankó jelen számát kedden, március 11-én 
zártuk le. — Á, F. Nagyon átlátszó, de meg különben nem is új. — K. E. A rendes porciónál nagyobb akadt közte. — „Balkéz". Igenis: tudnia kell a jobbnak, mii* ir a bal. De még jobb, ha a bal tudja, mit ir a jobb. Hisszük, a legközelebbi alkalommal már tudni is fogja. A kezdet t. i. eléggé biztató. — Elégedetlen. Még mindig haragszik? Pedig most már kölcsönös a barátság. Kényszerkölcsönös. — Mérnök. K a m a ra ?... Talán kamorra? — Paritás. Ha békebeli aranyos humort produkál, mi is áttérünk önnel szemben az aranyparitásra. — Destr. ön azt mondja: ugyancsak sokra vittük, ha már Búd János is visszautasítja a pénzügyi tárcát. Nem gondolja, hogy ez a refus sokkal inkább a javulás jele? Már nem olyan bátrak a derék, de szürke Budok, mióta a külföld rettegett szakértői megjelentek. — Sajó. Kezdi megközelíteni a mértéket. Nehogy aztán újra eltávolodjék tőle! — T. F. Csaknem egytől-egyig sikerültek. — Pesti bárd. Az érzékenység rossz ajánlólevél, de hát önmagának rendszerint ügyetlen fiskálisa az ember. Mi sokkal jobb véleményt kezdtünk táplálni, semhogy rezignált sorai megingathatnának benne. — Több levélről a jövő 
számban. Szerkesztik: Molnár Jenő és Bér Dezső A szerkesztésért felelős: Molnár Jenő Kiadótulajdonos: Borsszem Jankó lapkiadó r.-t. Igazgató: Szekeres Rudolf

veijert 
IJevfon
á u m m i f & r k o i  e v  
fclüdpaf. Afegov/a
h id e dió'J, nedves-égtől c f  f Á r a o f y á g t é l ?

METAL CIPŐ VEZET
A világhírű „ B E L L A * *  védjegyű

tavaszi női cipő újdonságokmegérkeztek.
METAL JÁNOS, I., Mészáros-ucca 2
(Krisztina-tér sarok) :: Telefon : József 78— 28
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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. W üveg Szent István duplamalátasör. 
a Polgárt Serfőzde gyártmánya (házhoz szállítva),4. egy nagy üveg 
„Óceán" james,

5. egy nagy doboz „Óceán" 
cukrozott gyümölcs,

6. egy doboz

7. egy Sphinx-..Bl-OZONEu-készlet (egy üveg szájvíz, egy doboz kettős francia fogpor. egy tégely fogpaszta).
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 RAPIDO L folyékony fémtisztitó szer,13. a Borsszem Jankó egy évfolyama (1917—1922. évekből).14. Seiffensteiner Salamon adomái.A Borsszem Jankó 2928. (10.) számában közölt képreitvénv helyes m e ríté se : Jo g fö n n t a r t á sElőfizetőink, akik a Borsszem Jankó multheti rejtvényét helyesen fejtették meg, a következő ajándékot kapják: 1. Haimann Géza (B a iai akinek négy darab ..Mátra'* színszappant; 2. Bleuer Béláné (Budapest, IV.. Régi posta-u. 1), akinek egy nagy tábla Szerencsi csokoládét; 3. Roth Paula 

(Budapest, VI., Szondy-u. 11). akinek tíz üveg Polgári Serfőzdéi Szent István duplamalátasört; 4. Márkus Pál (Buda
pest. V.. Mária Vafléria-u. 12). akinek egy nagy üveg ..Óceán** jamest; 5. Dr. Vaktor Pál (Budapest, VII., Erzsébet-körűt 15), akinek egy doboz „Ovomaltine“ tápszert; 6. Dr. gróf Csáky Adorján (Budapest, VIII.. Baross-u. 81), akinek egy Sphinx- ..BI-OZONE‘*-készletet: 7. Bocznik Erzsébet (Budapest. VIII.,

Nagyfuvaros-u. 23), akinek egy nagy doboz „Virág“ -féle dessertet; 8. Trojna Ferenc (Sárospatak). akinek egy üveg .,Lysoform*‘-ot; 9. Adler Géza (Szombathely), akinek egy darab P. Márkus Emilia-szappant; 10. Fleischner Manci (Bu
dapest, VI.. Andrássy-út 51). akinek egy nagy üveg ZoZó kölni vizet; 11. Sturm Dezső (Budapest. V., Kádár-u. 4), akinek két pár Berson-gumisarkot; 12. Zapbetál Simon (Nagy
kanizsa, Fő-út 3), akinek egy nagy palack „RAPIDO L“ folyékony fémtisztitó szert; 13. Tramoll József (Budapest, IV.. Deák Ferenc-u. 21), akinek a Borsszem Jankó egy évfolyamát: 14. Németh Gyula (Budapest. V., Szent László-út 82), akinek a ..Seiffensteiner Salamon adomáiét küldi a k i  Joliivá a'.
P o m p a d o u r ,  
H á r o m  G rá c ia ,
Jáva , B lu e s , B ananés egyéb tánclemezujdonságok gramofon hanglemezen le g n a g y o b b  választékban

HANGSZER-OTTHON
FEK ETE M IHÁLY

Budapest, József-körút 9. sz-

Kapható 
mindan jobb 

cukorká
é i  csamaga-  
karaskadás-

ban.
VIR Á G O S Z K Á R

CUKO RKA- É S  CSOKOLAOÉ-ARÚQ YAR R.-T. 
-  BU D A PEST, VII., N E F E L E JT S -U C C A  12. _

•■■■■■■■■■■■saa

|m:a a a a a a a a a a a a  aa a
űvészies képkeretek

Kézimunkák szakszerű keretezése
Váradi Bélánál, Budapest, Andrássy-út 43. ja a a a a a a a a a a a a a a a a a a a í a a a a a a a a a a a a a a a a a ■
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A  t a n í t ó  ú r  ó l l á

NAGCSÁGA !
ÉN CSAK

„PNEO WIMPASSING"
Egyesült ruggyantaárúgyár r.-t.,

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

% , f f f \OVOMAUINC at
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A1 MNDCNNACT 
1 Curr IZGALMÁBAN»
S KlMCDÜU.fÁOAOTSZBVCZCT 

CDÓSITÓJCHÓCIPŐ S Â R C I P  6  K A P H A T Ó
JAVÍTHATÓNEUMANN 6ÉZA. Naflymezö-u. 44

E L Ő F IZ E T E K  ö n n e k  
C  a BORSSZEM JANKÓ ranegyedévre 250,000 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 lc só b b  sz ó ra k o z á s !

R B O R S S Z E M  I B I I )  S íAz 1917. é v f .... 40000  kor..  1918............. 40000 ,,  1919. » ... 40000  .

égi évfolyamai megrendelhetők a 
Ivatalban és a KULTURÀ könyv- 
ídésében, VI., Teréz-kőrút 5. sz.Az 1920. é v f .... 40000 kor. * 1921. „ ... 40000 „„ 1922. * ... 40000 ,

A Pesti Lloyd-társulat nyeadája, Budapest, V n Mária Valéria-ucca 12. (Nyomdaigazgató MÁRKUS PÁL.)


