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= Semmit. Mert amíg fölváltják, éppen a duplájába 'kerül.
— Mondjon egy kerek számot.
,
== Tíz és fél.
— Miért fél?
= Mert félek, hogy amire kimondom, tíz lesz Zürichben.
— Ki a"legjobb tanuló?
= Bethlen.
— Miért?
~ Mert nem bukik meg soha.
— Ezzel szemben ön megbukott. Ismétlésre sem bocsátom.
Mehet. (Kidobja.)
DYMI
------- ©

A hivatalnok úr
Lyukas cipő, kopottas gúnya.
Váll, mit lehúz a gondok súlya;
Beesett arc és bágyadt szempár.
Kérni még kér, de semmit sem vár.
Ember, kit mindig arcul vernek.
Míg otthon sír az asszony s gyermek.
Pedig dolgoznak, mint a barmok:
Ez ma az államhivatalnok.
Könyv, ékszer, szőnyeg, frakk és csipke.
Mindent Vagyonmentöbe vitt be;
Pecsétgyűrű és aranyóra.
Azt is beadta — német szóra.
S ha végignéz a pár kopotton
Mi megmaradt, szól: — Édes otthon!
Csak ne drágulna már a csarnok:
Sóhajt az államhivatalnok.

Predesztináció

Hivatalába eljár szépen.
Milliók sorsa van kezében.
Milliárdos ügyeket intéz,
De 3 zsebében soha sincs pénz.
Autón, hintón jönnek elébe,
Nagyurak kérködznck kegyébe,
Olyan hatalmas, mint a zsarnok
Ottan az államhivatalnok.
S aztán, fáradtan hazatérve,
Krumplicsuszpájzt eszik ebédre
S megtörölve vonagló száját.
Így mondja el ebéd-imáját:
— Kit ételt, italt adtál — másnak,
Tőled egy kegyet kérek már csak:
Éljen soká Kállay tényben.
De a fizetéséből éljen!

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

(iazig)

Érthetően
— Aztán a ürünbaum úr tudja, mit értett Bethlen az alatt,
mikor Gömböséknek azt mondta, hogy tegyék rekonszideráció
tárgyává állásfoglalásukat?
— Hát az ugyanaz. János gazda, mint mikor a falusi tanács
ban a biró beszél, aztán valaki nagyon berzenkedik ellene, míg
végre az okosabbak rászólnak, hogy: „Ugyan, kussoljon mán
kend!u
--------o— :—

Tessék levizsgázni!
— Kulturkén —
Elnök. — Tekintettel arra. hogy ön elemi-iskolai végzett
séget nem igazolt, ezennel alkalmat adunk, hogy képességei
felől meggyőzzön minket és a választói névjegyzékbe pótlólag
fölvegyük...
Doktor. = Igazán hálás vagyok.
— Utasítom, hogy föladott kérdéseimre legjobb tudása sze
rint válaszoljon.
= Igyekezni fogok.
— Ki teremtette az embert?
= Ez kideríthetetlen. Különösen abban az esetben, h a . éj
szaka teremtik az embert — nyakon.
— Mi a mondat?
= Ha valakiről vagy valamiről éppen az ellenkezőiét mond
juk annak, amit gondolunk, az a mondat.
— Mondjon egv szenvedő igét.
= Élek. .
— Tegye át cselekvő alakba.
= Visszaélek.
— Nevezzen meg egy alanyt.
= Csekélységem.
— Miféle alany ön?
— Adóalany.
— ön vesz egy tojást 100 koronáért és eladja a duplájáért.
Mennyit kap érte?
= Hat hónapot.
— Ha vásárol egy pár cipőt ötvenezer koronáért és fizet
százezerkoronással. mennyit kap vissza belőle?

—
tosan
—
—

Ez a tömeggyilkos Tóth. ha arra adta volna magát, biz
hamiskártyás lett volna.
Miért, te?
Mert biztosan cinkelt kártyákat#használt volna...
------- o

Kedves Borsszem Jankó!
A közalkalmazottak vasárnapi ülésén egy állami vasmunkás
azt mondotta, hogy nem várnak sokáig, hanem oda ütnek, ahol
legjobban fáj. Egy má*ik szónok szerint a mai néhéz viszonyok
miatt a fejük fáj legjobban. Már most nem tudom: lehet-e ezt
a két beszédet valamelyes kapcsolatba hozni? Csak tán nem
egymást akarják ütni? Az istenért, ne! Én tudom, hogy nem jó.
Rajtam már kipróbálták néhányszor az elmúlt években. Tiszte
lettel Kohn Mór.
--------o-------

Mindennek van határa
Kedves Borsszem Jankó! Ahogy a villamosvasutak új tarifatervezetét olvastam, már-már öröm fogott el. hogy íme vissza
jön a régi jó világ, a szakaszhatárok kora. Korai örömömnek
alaposan határát szabta az a sok szakaszhatár, amit egy-egy
hosszabb vonalból csináltak. Hiszen ilymódon határtalanul
emelik a viteldíjakat! — eszméltem föl. Hát most tisztelettel
kérdem, hogyha már a közlekedési bizottság a szakaszhatárok
megállapításánál tart. lehet-e remélni, hogy a viteldíiak föl
emelésének szakaszhatárához is el fog egyszer jutni? Tisz
telettel egy egész határ utas.

Tőzsdei töprengés

— Vájjon az Egyesült
Cinkota-RKonze
gyár részvényeit mikor vezetik be az értéktőzsdén?
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A jó madár

—

fiaihoz
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H a ra p ? N em H arap?

Régi múlttal hősi szivetekbe9
Mért e csönd varázsa rajtatok?
Nincs talán a dal még elfeledve.
Melyet egykor vígan fújtatok?
Hisz9 ha kissé elhalkultak is tán
A borgőzös Ergerbergerek.
Áll Buda és él még Friedrich István.
Fiaim, csak énekeljetek!
Hozzatok dalt emlékül a hajdan
Népszerű lap hasábiairul.
Együtt voltunk örömben és bajban.
Várva, hogy maid ,.Népu-ünk fölvirul.
Visszhangozzon nótáktól a lanka
Fs a Dob-uccai holt berek...
Dalotokra ament mond tut-Anku:
Fiaim, csak énekeljetek!
Faivédés volt harcainknak célja.
Küzdelmünk hát nem lehet potya.
Sújthat minket a jogrend acélja.
Győz a Drozdyak felett Bogya!
Cikkezhet a vak Világba Kúpért.
Jöhetnek zord jogrend-esetek.
S elveszíthetjük e szomorú pert:
Fiaim, csak énekeljetek!
H. F.
--------o--------

Budakeszen
— Mit szólsz, Szepi. a rákosszentmiháJyi négyszeres gyilkoshoz?
— Wie hast inán ihn?
— Molnár-Tóth a neve.
— T glab, jetzt is er Molnár, aber
spàter wird er tôt sein.
--------o--------

Modern lovagok
— Én mondom, hogy a*s álhirlap
irók az igazi párbajzsenik.
— Hogy-hogy?
— ők ott is tudnak vágni, ahol
nincs megengedve.

•3 6 *

Nagyatádi. — Sose ijedezzen, szomszéd. Hisz’tudja, amelyik kutya ugat, az nem harap.
Bethlen. — Jó, jó, én tudom, de tudja-e a kutya?

V ID É K I T R O M B IT A

Rákosszentmihályi húskonzerv- és múmia-gyár
— Kiküldött tudósítónk jelentése —
A haladást nem lehet föltartóztatni. A hordókba savanyított
ugorka és káposzta, az üvegekbe rakott gyümölcs, a préselt
szardínia: régi világ találmánya. Rákosszentmihály közelé
ben, a történelmi hirességű Cinkotán éit évekkel ezelőtt
úttörő Kiss Béla, aki a húskonzervek gyártásának új fajtáját
honosította meg. Kerek fémhordókat alkalmazott, de mielőtt
még érvényre juthatott volna új találmányával, ismeretlen
helyre utazott, nyilván tanulmányainak tökéletesítése végett
A fémdobozokba rögzített húsanyagot a íiliszter módra gon
dolkozó hatóságok elföldeltették. Titok maradt persze, miféle
fogyasztásra szánta a tehetséges Kiss Béla az ő gyárt
mányait, jól tudván, hogy nálunk az élő emberhúsnak nagy
kelete van ugyan, ellenben a leölt ember húsát semmibe sem
veszik. Épp ezért nem detaillirozta apró szardiniadobozokba,
hanem bizonyosan a Nyam-Nyam-szigetek és egyéb anthropofag (emberevő) vidékek felé szándékozott virágzó kivitelt
létesíteni. A hírhedt feltaláló nem tért vissza többé. Áldozata
lett kutatásainak. Hír szerint a Fidzsi-szigeten lakó vevői
egyszerűen megették.
A mester meghalt, de az eszme él. A sors különös játéka
és kegye, hogy kitűnő követői: Tóth-Molnár, Kanozsay és
társai Cinkota mellett, Rákosszentmihályon léptek föl.
Mint „Société Anonyme4* alakultak meg. mert köröm

szakadásig tagadták létezésüket, sőt Tóth József vezérigazgató annyira túlhajtotta szerénységét, hogy a cég
„kötelékébe" való tartozását egyik üzleti úti a alkalmával le
akarta ráspolyoztatni. Csakhogy a zseniális föltalálok titkolt
munkálatait a tyúk, illetve egy derék kőmívesmester ki
kaparta és a jelenkor nagy ámulatára felszínre hozta.
A kiásott első minta azt mutatta, hogy ez a társaság el
tért az eredeti Kiss Béla-féle kerek hordók modelljétől. Talán
nem akarta a cinkotai szabadalmát bitorolni, vagy talán a
tengerentúlra való kivitelt tartva szem előtt, — hogy a hajótárét jobban kihasználhassa — négyszögietes bádogdobozba
rakta a konzerválásra szánt árút. Szerettük volna eziránt
megkérdezni az iparszövetkezet érdemes tagjait, de ez —
fájdalom — nem sikerült, mert hatóságunk — attól tartván,
hogy más hatalomnak fogják fölajánlani találmányukat —•
itthonmaradásukat minden áron biztosítani akarta és költségmentes nyaralást ajánlott föl nekik az árnyas Zrinyi-uccai
Dépendance-hotelben.
A gyártási hely környékén sok mindent suttognak a föl
találok jövő terveiről. A rákosszentmihályi konzervgyár ve
zetői állítólag számoltak avval a körülménnyel is, hogy ná
lunk a kiviteli engedélyek megszerzése nagy nehézségekbe
ütközik s ezért „Tutánkhamen" névre szabadalmat szerez
nek. A Tutankhamen nevet a dobozba helyezendő testekbe
először betetoválják, a testeket gyümölcsaszalókban megszáritják, azután a Párisban lábrakapott* Tutankhamen-divat
szerint felöltöztetik, koporsószerű dobozokba zárják és mint
közvetlenül Luxorból importált XIII-ik dinasztiabeli királyi
sarjak múmiáit külön e célra rendezett műkincs- és régiség
aukciókon magas árakon adják el holmi síbereknek és egyéb
megtollasodott senkiknek.
.
Sy
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BORSSZEM JANKÓ A SZÍNHÁZBAN
Nyilatkozat
Az a rémhír, hogy a kormányfőtanácsosság kedvéért el
hagytam atyáim vallását, nem felel meg a valóságnak. Építet
tem már annyit életemben, hogy megérdemlem a tiszteletbeli
destruktív címet és jelleget*
Beöthy László
----o—

A szabó meg a frakk
— No hallja, Tomacsek úr! A múlt héten hozta el a frakko- *
mat, azóta egyszer volt rajtam és máris két helyen feslett ki.
— Kérem szépen, nagyságos úr. tessék csak elmenni a Víg
színházba. ott „Négy frakku-ot is kap egyszerre és csak fél
nyolctól tízig tart.
— o—

Molnár Ferenc kalauzol
Beöthy László jubileumán Molnár Ferenc kalauzolta Pékár
Gyulát a Magyar Színház színpadára, hogy a Petőfi-Társaság
nevében üdvözölje az ünnepeltet. Csodálatos ez a Pékár! A
Nemzeti Színház színpadára kalauz nélkül is föltalál. És ahogy
mi ismerjük Molnár Ferencet, oda aligha vezetné föl, mert súlyt
helyez rá. hogy jóban legyen Hevesi Sándorral.

Sokorópátkai Szabó István levele
Patacsi Déneshez

Oszt. mint láthatod, a tudásom tömérdek.
A francia nyelvhöl már rettentően értek,
A rendjel, az ordó%a piros meg hordó
S likőrnek hivatik ott a papramorgó.
Vén a bor, de hát csak úgy is jó az, ha vén;
Okos ember, jó pap, ha tanul, sokra mén.
Meg osztán téged is vittelek vón, koma.
Hadiértelmesnek, hisz vóttál katona;
Őrmester korodbul tudod a reglamát.
Standárt, dandárt, kantárt s egyéb grand nyavalát.
Ha te ott vagy, bé is bizonyítom frissen.
Hogy nálunk tilalmas fegyverkezés nincsen;
Mer ottan már tisztúr akadhat nagyritkán.
Ahol altisztbül lett honvédálomtitkár.
Hanem hát nem vittek, mer hogy itthol hattak.
No ugyan a sárba belé is ragattak.
Peig Csontos sógor mán vett is egy vexlit.
Most zsebrerakhatja semmibül a resztlit.
Mit néked is szívbül kívánok, — nevess rá!
Sokorópátkai Szabó Estvány. eská.
--------o--------

Találós kérdés
— Mi az. ami a szakaszhatáron is túlmegy?
'
_____ o_____
(sajaiuáDiíJDf y)

Porból le tté l...
A pesti boltos-inas meglátogatja bócher-bátyját. aki falun
él. Szomorú ábrázattal találja.
— Mért búsulsz, Salamon? — kérdezi 1öle.
— Hogyne búsulnék, — felel a testvér — mikor éppen azt
olvasom itt az írásban: „Porból lettél és porrá leszel/4
— Nú és mit vesztei vele? — vigasztalja az öccse. — Ha
azt mondaná az írás: „Arany voltál és porrá leszel44 — akkor
volna száz percent veszteséged. De íg y ? ... Ha krenkolod ma
gad, még majd deficitbe is kerülsz.
--------o--------

Párisi humor
Kedves komám, Dénes, mostan légy figyelmes:
Megjőve Párisból Bethlen főkegyelmes,
Bé is számolt azzal, mit ott improdukált.
Hát megkaptuk, komám, ami nékünk dukált.
Bár ottkint bonzsúrnak mongyák a jónapot:
Azt kaptuk, mit Bugyi tapasztásért kapott.
De úgy kell Bethlennek, a tehetetlennek.
Nem vót lehetséges másképp esni ennek.
Hogyne, mikor társnak ijj fene nagy útra
Ippeg azt a kehes Kállaiit vádúta.
Peig ha körülnéz csak kisség a pártba.
Tanát vón társot, nem egyest, de párba.
Mer ha mán szó esik szakértelmességrül.
Abba tudós vónék én is szegrül-végrül.
Ezt a héjét egész mi voltom vádújja:
Magyar sanyarúság leprezentálúja.
Ha én bémutatom. éhezésünk mijen.
Még Pojinczáré is aszondja: — tröbijen.
S ha ott ekszpofázok. hejzetünk Ieirva,
— Megkövetem — Foche is elfakadt vón ríva.

Két barátnő beszél.
— Megvan már, amit az új ruhádhoz kerestél?
— Oh. már régen!
— No és micsoda?
— Pénz!
*
— Három frankot kér ezért a mű-orrért? Azt hiszem, túl
sókat nyer rajta.
— Nem annyit, mint ön, amikor használni fogja, kedves
uram . . .
*

— Milyen különös!... Szentül meg vagyok győződve, hogy
valahol már láttam a szemeit, kisasszony.
— Csodálom, uram. mert én mindig magamnál hordom őket.
*
A nő (tánc közben): A maga lépései pontosan olyanok, mint
az enyéim.
A férfi. — Igazán kedves! Nagyon jól tudom, milyen rossz
táncos vagyok.
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Jókai. — Mi az, kedves Sándor? Hát ilyen kevés szenet tudott csak elhozni az én kincses bányámból?
Hevesi. — Hoztam volna én, Móric bátyám, többet is, de nem bírja szusszal a lovam.

Az új női divat
Alapjában véve nekem közönyös s főleg: ebben a melegben
teljesen hidegen hagy. hogy a nők térdig avagy azon alul fitog
tatják-e hátsó végtagjaikat, de azt hiszem, közérdekből le kell
szögezni a szoknya körüli abnormitásokat s meg kell ragadni
a térdkörüli eltolódások föltűnő kinövéseit. Múlt tavasszal még
a legszemérmesebb hölgyikék is arcpirulás nélkül mutatták
meg a térden fölüli vonalak merész hajlását. ma már a leg
szemérmetlenebb családanya is szendén szoknyái alá rejti zon
goralábait. mintha védeni akarná őket a férfiszemek mohó pil
lantásai elől. Pedig mi férfiak megtekintettük már az összes
női térdeket s ismerünk már minden valamire való lábszárat
lúdtalpfától ó-megálljig. Tudjuk már, hogy Schwarcznénak. aki
most tyúkszeméig érő szoknyát hord, a lába a ruha alatt milyen
vádliba és trampliba torkollik, láttuk már, hogy Nyakigláb Mi
cike piskótalába és térdkalácsa után közvetlen a vállperec kö
vetkezik. Megértjük, hogy előbbi hölgy a kalácsokat, pereceket
és piskótákat csak aranyparitáson mutogatja, de hogy a csúnya
Kovácsné lábikráit, mint a hal. mért nem rakja többé egymásra
a napon a Duna partján, azt sehogysem tudjuk ésszel fölérni.
De ne pécézzük ki a lábakat és ne kapaszkodjunk a szok
nyába, mely oly testhezálló, hogy a női formátlanságokat erő
sen kidomborítja. Térjünk át a nő felsőtestén lötyögő ruha
darabra. arra a Hkacsos micsodára, melyen keresztül sok nő
lelki alkatába s veséjébe igen szorgos betekintést nyerhetünk.
Megláthatod ezen keresztül, hogy a kövér Grünné hol tartja a
zsírosbödönét s a sovány Nagyné csontvázán anatómiai tudá
sodat tökéletesítheted. Kis lányok libabőrödzését és nagy-anya-

jegyeit könnyű ezen át észrevenned. Nagyon praktikus ruha
darab főleg azért, mert még Röntgen-vizsgálat alkalmával sem
okvetlen szükséges levetni. A tüdőcsúcsok minden alkalommal
keresztülláthatók.
De ne túlozzunk, nem minden nő visel nyáron jumpert. van
nak még, akik rendes kosztümöt hordanak. De hopp. most iut
eszembe, múltkor találkoztam egy kissé slusszban erős hölgy
gyei, nem jut a neve eszembe, nevezzük egyszerűen Breitbartnénak, ennek a hölgynek a kariain holmi furcsa hasítékokat lát
tam. Azt mondom neki:
— Asszonyom, valamibe beleakadt és kihasadt a karia.
— Semmi, semmi. .. Ez az úi divat.
— De miféle sonkák lógnak magának itt? — kérdeztem és
megfogtam a hölgy csupasz karjait.
Végül föl kell említenünk, hogy szórványosan előfordulnak
a kosztümökön kis seprűszerű lógó vacakok, amelyek a fő
város piszkos uccáinak tisztántartására szolgálnak. Ezeket a
hölgyek séta után a szemétládába szokták belerázni. A Köztisztasági Hivatal ilyen seprüt minden nőnek díjtalanul bocsát
rendelkezésére.
CARÁMY

Kedves Borsszem Jankó!
Örülhet néhai Adám és Éva, hogy ők nem a budapesti vá
lasztási névjegyzék korában éltek, mert biztosan a kihagyottak
között lettek volna. Ha esetleg végeztek is négy elemit, fc5
kellett volna őket hagyni azon a címen, hogy „születésüket
nem igazolták*\ azonkívül eltartottak is voltak a Paradicsom
ban. Tisztelettel egy kihagyott.

6. oldal
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Állat-mese
Egy kis Nagyatádi kapirgált. kapirgált.
Ballábával holmi novellácskát firkált.
Éppen lépni készült tettek mezeiére.
Hát a Háztetőről kövecs hullt fejére:
— Pártszakadás, földosztatás.
A fejemen egy koppanás.
Szaladj te is. pajtás!
Szaladt Nagyatádi, nekilódult mája.
Találkozik véle sanda Wolff komája:
— Hová szaladsz, Pista? Nincs már cucilista.
Kiirtotta mindet éntölem a lista.
— Pártszakadás, földosztatás.
A fejemen egy koppanás.
Szaladj te is. pajtás!
Szaladnak is immár együtt nagy pogányái.
Találkozik vélök Gömbös kapitány úr:
— Mi baj, komék? Üldöz az idegen elem?
Sebaj, itt vagyok én. meg a fajvédelem!
— Pártszakadás, földosztatás.
A fejünkön egy koppanás.
Szaladj te is. pajtás!
Most hármasban viszik a fajvédett irhát.
Hát egyszer ott látják Johannes de Zsirkát:
— Mi az, urak? Tűz van? Benne vagyok menten.
Kurzusból kurzusba toliamat átmentem.
— Pártszakadás, földosztatás.
A fejünkön egy koppanás.
Szaladj te is. pajtás!
Szaladtak is. ám a hepehupás térén.
Egyszer csak elnyelte őket egy Wolff-verem.
Nem lehet gyere ki! Éhes lett a banda.
Hármójuk tehát lan ily versikét monda:
— Wolffom-Bolfom jaj beh szép.
Gömbös-Bömbös az is szép.
Zsirka-Birka az is szép.
Atád-Tatád jaj beh rút!

Megették Atádit. meg a novelláját.
De Zsirka rá sem ért meg törölni száját.
Jó vezérürü volt. gyapjas és kolompos.
Hát új versbe kezdett von Wolff úr. a lompos:
— Wolff om-Bolfom jaj beh szép.
Gömbös-Bömbös az is szép.
Zsirka-Birka jaj beh rút!
Megették szőröstül és kutyabőröstül.
De étvágyuk ettől csak még jobban pözsdül.
És megszégyenítve sok ravaszdi rókát.
Wolff koma igy kezdi újfent a mondókát:
— Wolff om-Bolfom jaj beh szép.
Gömbös-Bömbös jaj beh rút!
De Gömbös sem tartja ezt már kellemesnek.
Iszonyú bőgéssel csak egymásnak esnek.
Széjjelszedték egymást izről-izre rendben.
Csçik két üres hólyag maradt a veremben.
Eddig volt. vese volt.
Bezárul a mese-bolt.
(JÁSZ)
--------o--------

„Nincs 3 gyermeke"
Kedves Borsszem Jankó! A fővárosnak abban az ügyosztá
lyéban. amely vásári helypénzekkel és hasonló jövedelmekkel
foglalkozik, csöndesen és derekasan dolgozik évek óta egy hi
vatalnokleány. A választói névjegyzék összeállítása alkalmával
értesítést kapott, hogy kihagyták, mert — „nincs 3 gyermeke**.

Lóversenyen
— Nézd, milyen helyre egy menyecske ez itt!
— Pedig bizonyosan Sieg-re számit.

------- •--------

Kedves Borsszem Jankó!
Magyarázza meg kérem a kisfiamnak, hogy mi az a vege
táriánus. Mert hiába mondom neki, hogy olyan ember, aki nem
eszik húst, azt feleli: Szóval a lateiner. Mily értelmetlenek ezek
a mai értelmes gyerekek! Tisztelettel egy lateiner. aki antivegetáriánus szeretne lenni.

Éjfélkor
így éjjel néha megszólal a hang:
M em ento... Tán utólszor hallhatod
Tizenkét órát bongó mély harang
Búgásán át a drága bánatot.
Igy éjjel néha megrohan a vágy:
Oh mennyi mindent ióvátenne most
Egy hószintiszta szép haláloságy.
Mely altatná a haldokló dalost.
Mert nem fájna most. Isten a tanúm.
Mert nem siratna senki, senkisem:
De lecsókolni fájó mélabúm
S ringatni lelkem jámbor-csendesen,
Hogy szálljon át a nagy halálkapun:
Te eljösz hozzám, ugy-e, kedvesem?
-fé r -
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Kedves Borsszem Jankó!

Az átlátszó ruha

Egy tisztviselő, akit most helyeztek Csornára, elmegy a
fuvaroshoz és azt kérdezi, mennyiért hordja be a bútorát. A
fuvaros 30 .koronát kér, mire a felesége megjegyzi:
— De fiam. hiszen ezért 3000 korona jár.
— Ne törődj vele, édesem, — mondja a férj — és vállalja
a munkát.
Hat hónap múlva azt mondja a fuvaros felesége:
— Nézd csak, fiam, ez a tisztviselő még nem fizette ki a
számláját.
— Annyi baj legyen, — mondja a fuvaros — hiszen csak
30 korona. De ugy-e bántana most, asszony, ha akkor 3000
koronát kértem v o ln a?...

— Mit mereszti úgy a szemét? Talán keresztül Iát a
ruhámon?
— Ellenkezőleg, nagyságos asszonyom. Akárhogy meresz
tem a szemem, a ruhát egyáltalán nem látom.
--------o -------

Micike tudja
— Nagypapa, éli tudom, hogy a gyerekek miért születnek
meztelenül.
— Miért, kicsikém?
— Mert a gólyanéni divatosan öltöztet.

8. oldal
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Az én házam az én váram !
— Téglád arabvázlat —
I.
Üres telek, ahol még a fü se nő. Előtérben egy darab tégla.
Ráfestve: anno 1923. Háttérben kápráztató légvárak kontúrja.
özv. Valutáné (a hordárhoz): Tegye le.
Hordár (vállán egy hintaszékkel): Hová, kérem?
özv. Valutáné. — Ide, az ebédlőbe. Vigyázzon, le ne verje
a falat.
Hordár (leteszi a hintaszéket a tégla mellé).
özv. Valutáné (pénzt ad): Fogja. Visszafelé már a fő
lépcsőn is mehet. (A hintaszékbe ül és ábrándokba ringatia
magát.)
II.
Mr. Dollár. — Pardon . . .
özv. Valutáné. — Talán kopogtatna. Mégis csak szem
telenség így ajtóstul megrohanni egy védtelen nőt a saját ott
honában .'..
Mr. Dollár. — Engedelmet kérek. Ez az én lakásom,
özv. Valutáné (fölpattan): Micsoda? Ehhez már igazán
pofa kell. A palotát én vettem meg. Ez az én tulajdonom. ..
Mr. Dollár. — Ez a ház az enyém. A Csigaház-ügynökség
•révén jutottam hozzá. Itt az írás ró la ...
özv. Valutáné. — Megáll az eszem. Hiszen ezt a telket a
Gombház-ügynökség szerezte meg nekem. Itt az irás róla. ..
Mr. Dollár. — Akkor engem falhoz állítottak,
özv. Valutáné (a téglára mutat): Engem is. De hát
kicsoda ön?
Mr. Dollár. — Miszter Bivaly D ollár... És ön?
özv. Valutáné. — özvegy Valutáné Zürichből...
Mr. Dollár. — Jegyzem önt. Sőt eljegyzem, ha megengedi,
özv. Valutáné. — Szívesen.
Mr. Dollár. — így hát a ház közös tulajdonunk, össze
házasodunk.
özv. Valutáné. — Igen.
Mr. Dollár. — Kő esett le a szivemről,
özv. Valutáné. — Tegye azt a követ oda a tégla mellé.
Ezzel is elősegítjük az építkezést.
III.
Kopcsák (zsákkal a hátán): Aggyisten!
Mr. Dollár. — Hát maga kicsoda?
Kopcsák. — Kopcsák János kőműves.
Mr. Dollár. — Hát csak gyorsan. Fogjon hozzá. Ne lopja
a napot. Mert élcsapatom.

Igyogyit
üdít

ezfr

Kopcsák. — Engem nem csaphat el senki. Én munkanélküli
vagyok.
Mr. Dollár. — Akkor mit keres itt?
Kopcsák. — Ha nincs munkám, nem is kereshetek semmit.
Mr. Dollár. — De hát ki küldte magát ide?
Kopcsák. — A lakáshivatal. Végre lesz hová lehajtani a
fejem. Itt a végzés, kérem . ..
(özv. Valutáné elájul. 0 -20-ról Q-lO-re zuhan.)
IV.
Az áldozat (bekötött fejjel jajgatva jön. Mellette a rendőr):
Jtt történt, kérem ... Itt, ezen a helyen...
Rendőr (a téglára mutat): Ez az a tégla?
Az áldozat. — Igen. Ez az. Pont a fejem búbiára e s e tt...
Rendőr (jegyzőkönyvet vesz föl): Elmehet. (Áldozat el.)
özv. Valutáné. — Hiszen akkor itt nem is építkeznek...
Ez egy véletlenül idezuhant tégla. (Megint elájul.)
Mr. Dollár (egy Pester Lloydot vesz elő, olvas): Csak
ugyan. A „Tégla1* — esett.
Rendőr. — Hát maguk mit csinálnak itt?
Mr. Dollár. — Meghitt otthonunk édes nyugalmát élvez
zük. Hiába, nincs szebb, mint egy ilyen barátságos fészek . ..
Rendőr. — Takarodjanak.
Mr. Dollár. — Bocsánat, a telek a miénk.
Rendőr. — Fészkes fenét. A telek az állam é... Ép ésszel
ezt senki meg nem vásárolhatja . ..
Mr. Dollár. — De hát hol vagyunk mi tulajdonképpen?
Rendőr. — A Lipótmezőn.
Sir May

Uj közmondás
Egy gömböstű nem csinál szakadást.
--------o--------

Nagyatádi, a novellista
— Ki a legkeresettebb szépiró Magyarországon?
— Herczeg Ferenc. Móricz Zsigmond . ..
— Ugyan! Nagyatádi. Az ő tárcáját milliárdokkal honorál
ják és a novelláját folyton sürgetik.

önálló töprengés
— Vájjon miért nem hívják az ellenzéket egyszerűen kor
mánypártnak?
--------•--------

Két tőzsdés beszél:
— Borzasztó drága luxus manapság az élet.
— Tudod mit? Kontremináld meg: — akaszd föl magadat!

HARMATV1Z
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Vass miniszter^ (Vűss érsek-jelölthöz)': Hát tudja, Eminenciádrén kiutaltam'azt a kalocsafjakást, csak a’ legfőbb római
lakáshivatal erősitse meg, mert hallom, sok az igényjogosult. Látja, ott az ajtóban is áll egy reflektáns.

Hát ez a kurzus?

Tőlünk tanulnak

— Mit szól ahhoz. Pupák úr. hogy a kortnánv az indexszámrendszer ellen van?
— Én már egészen összezavarodtam ebben az index
politikában.
— Hogy-hogy?
— Hát, kérem, mikor a zsidó egyetemi hallgatókról van
szó. akkor a kormány legalább 5 százalékos index-szel fizet,
mikor meg a KANSZ fizetési indexéről van szó. akkor egy
általában hallani sem akar róla.
--------o--------

Kedves Borsszem Jankó! Én tudom, hogy miért jöttek ide
az amerikai vasútkirályok. Az akarják a AlAV-tól megtanulni,
hogyan lehet egy vasutat deficittel vezetni. Mert ezt ők.
szegények, nem tudják. Tisztelettel egy szakértő.
—------ o--------

Törvényszéki hir
Az egyik biztositó intézet, mint értesülünk, fondorlatos csa
lás címén följelentést tett X. Y. nemzetgyűlési képviselő ellen,
amiért az orvosi vizsgálatnál nem jelentette be, hogy szociál
demokratapárti és most készül beszámolóra.
--------o--------

Lipótvárosi zsúron
— Ezek a Toronyhegyiék olyan gazdagok, hogy rádiummal
sózzák el a levesüket.

A magyar pióca
Amerikai lapok Írják, hogy a legkeresettebb importcikk az
Egyesült Államokban a magyar pióca. Hiszen akkor vivát! Ha
dollárt adnak értük, talán végre megszabadulunk a gyümölcsés zöldségkofáktól is.
--------o--------

A pártban
— Nézd. Gyula, bátran kiléphetsz. — kint tágasabb, bent
nyájasabb!
Gömbös. — Éppen az a baj. öregem, hogy a nyájam bent
marad, ha én kint is leszek.
_____

H R P fiD A $ T R n N D

BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS
SZENT GELLERT GYÓGYFÜRDŐJE ÉS SZÁLLÓJA

A régi nagyhírű Sárosfürdő 4 7 C° forrásai.
Termális és fizikoterápiás gyógyintézet. —
Iszapkúrák, szénsavas fürdők, hidegvízgyógyintézetek, inhalatórium, pneumatikus
kamra, gépgyógyászat, villany- és fény
kezelések, orvosi laboratórium, Röntgen.

A „ S Z E N T G E L L É R T “ kolopi rádiumos gyógyiszap szétküldése.
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Kedves Borsszem Jankó!

Szigorlaton

Azt látom a lapokban, hogy az összes romániai egyetemekről
kizárták az antiszemita izgatókat. Ezek után senkisem mond
hatja. hogy balkánizálódunk. mert nálunk az ilyesmi aztán iga
zán ki van zárva. Tisztelettel
Haller István

— Mondja jelölt úr, az . új nemzetközi jog szerint mi a
béke?
— A béke az a hadiállapot, amikor a népek a gyilkosságot
saját kebelükben gyakorolják.

Gyászos eset
Bacsák úrnak meghalt a felesége. A szomorú esetet közzé
akarta tenni az egyik újságban.
— Mennyibe fog ez kerülni? — kérdi a kiadóhivatal tiszt
viselőjétől.
— Milliméterenként száz korona — felel a hivatalnok.
— Haj! Jaj! — sóhajt a bánatos özvegy — annyi pénzem
nincs nekem. Szegény boldogult feleségem egy méter és ötven
nyolc centiméter volt. --------o--------

Kedves Borsszem Jankó!
Olvasom, hogy Wolff Károly saját kijelentése szerint sohasem volt antiszemita. Az ántiját neki! Akkor mit akar éntőlem?
Ha ö sohasem volt antiszemita, akkor én sohasem voltam zsidó.
Ha pedig sohasem voltam zsidó, akkor lehetek bátran anti
szemita — és kiverhetem onnét a Wolffokat és az egyéb be
tolakodott sváb díszkeresztény zsidóbérenceket, akik sohasem
voltak antiszemiták. Gyerünk csak! Tisztelettel es y faizsidó.

® ® I SZERKESZTŐI ÜZENETEK

®®

Kéziratokat és rajzokat nem küld vissza a szerkesztőség.
A Borsszem Jankó leien számát kedden, junius 5-én zár
tuk le. — Hétfőn Kagál a Bleicher-féle vendéglőben (I., Naphegy-ucca). — Ifj. L. H. Nem ütik meg a közlés mértékét.
Még fejlődnie, izmosodnia kell. — Fullánk. Kár, hogy a
karcolati'émát elnagyolta és elkoptatott ötletekkel vizezte föl.
— H. E. (Orosháza). A kevés portóval ellátott kéziratos le
veleket a nyomda nem váltja ki, hanem a kiadóba továbbítja,
innét a késedelem. Tehát: mérlegre a levelet! Még jó sze
rencse, hogy nem belső súly szerint mérik a postán, mert
akkor pár ezer korona lenne a portó. — Gömbös Gyula. Pa
nasz érkezett hozzánk az egységes párt klubhelyiségének
takaritónőjétől, hogy a küszöböt már hónapok óta nem tudja
fölsúrolni. A köztisztaság nevében van szerencsénk ezennel
fölkérni, tegye szabaddá a küszöböt. Vagy be, vagy ki! —
Rákosszentmihály. Képzeljük, hogy pukkad most Cinkota!
Tóth József ledn&otálta még Kiss Bélát is. — Síber. Sajnos,
le kellett mondanunk a találkozásról. Jeritza Mária a távollétünkben tündökölt, mert mi csak szegény milliomosok va
gyunk. — Pr. Mi is elmegyünk naponta a Nemzeti Hitelintézet Liszt Ferenc-téri fiókja előtt, ahol ez van kiírva:
VI. kér. fiók! Csakhogy mi azt is tudjuk, hogy a kér. ez
esetben nem a bank fajvédő jellegét akarja kifejezni, hanem
— tekintettel a Terézváros érzékeny lakosaira — egyszerű
helyrajzi megjelölés. — D—r. Kézirataival befűthet; meg
érdemli ebben a hőségben. — Gólya. Értesülésünk szerint az
ősszel megoldják valahogyan az emigránskérdést. Akkor
talán maga is itthon maradhat. — 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

F Ö VA R O S I
S Ö R F Ő Z Ő R.-T.
K Ő BÁNYÁN

f ö l s z e r e l é s e k le g o l c s ó b b a n
b e sz e re z h e tő k

Sport* és Qumiáruház-ban
S z á n y le l, H a r k f e ld é s H e ld
V II., K ir a ly - u c c a 3 9 .
Telefon: József 128-21.
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Képrejtvény

A megfejtők között tizenegy jutalmat sorsolunk ki. Jutalmat
csak lapunk előfizetői nyerhetnek. Jutalmaink a következők:
1. Egy nagy doboz „Óceán"
cukrozott gyümölcs.

VIRÁG O S Z K Á R

2. 10 üveg Tavaszi sör. a Polgári Ser
főzde gyártmánya (házhoz szállítva).

C U K O R K A - É S C S O K O L A D É - A R Ű G Y A R R .-T.
. B U D A P E S T , VII., N E F E L E J T S - U C C A 12. —

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

4. egy üveg „Lysoform",

5. egy Sphinx-„Bl-OZONE"-készlet (egy üveg szájvíz,
egy doboz kettős francia fogpor, egy tégely fog
paszta),

3oss jYÍ. és töwenstein R.-c. (Oroszlán-védjegyű)
(mig a készlet tart)

Lukács és Pásztor
Budapest, Egyetem-utca 11

6. egy doboz

Gróf K á ro ly i-p a lo tá v a l szemben.

KORONA
7. egy darab P. Márkus Emilia .arcápoló szappan.
8. egy nagy
üveg ZoZó
kölni viz,
9. egy félkiló „Uhu" kávépótlék.
10. két pár Berson-gumisarok (férfiaknak és nőknek),
11. egy nagy palack RAPIDOL folyékony fémtisztitó szer.
A Borsszem Jankó 2888. (22.) számában közölt képrejtvény
helyes megfejtése:
Ébenfaszék
A multheti számunkban megjelent talány helyes megfejtését
111-en küldték be. N yelesek: 1. Wertheimer Ernő (Budapest,
VII., Murányi-u. 45, III.), akinek egy nagy doboz „Óceán44
cukrozott gyümölcsöt; 2. Szénásy Dénes (Budapest, I., Mészáros-u. 38), akinek tíz üveg Polgári Serfőzdéi Tavaszi sört;
3. Somogyi Lujza (Budapest, U., Kapás-u. 16), akinek egy
doboz ,.Virág44-féle dessertet; 4. Iparoskor (Erdőcsokonya),
amelynek egy üveg „Lysoiorm“-ot: 5. Sági Sándor (Budapest.
V.. Kádár-u. 6), akinek egy Sp’iin.\-„Bl-OZONE‘*-ktszletet:
6. Hartmann Regina (Budapest. V., Hold-u. 23), akinek egy
darab P. Márkus Emilia-szappani'; 7. Márkus Pál (Budapest,
V., tyária Valéria-u. 12), akinek egy kis üveg Hungária Casino
habzóbort; 8. Ács József (Debrecen. Piac-tér 4), akinek egy
nagy üveg ZoZó-kölni vizet: 9. Schulmunn Ignác (Budapest.
V., Visegrádi-u. 15), akinek egy fél kiló ..Uhu44 kávépótlékot;
10. Horváth Viktor (Budapest, I.. Krisztina-körut 91), akinek
két pár Berson-gumisarkot'; il. Dr. iratai Sándor (Budapest,
V., Bálvány-u. 24), akinek egy nagy palack ..RAPIDÜL44
folyékony fémtisztitó szert küld a kiadóhivatal.
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PALMA SARKOT!
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No, Weisz uram, hallom, hogy megnősült. Hogy izük a házasélet?
Minden jó lenne, nagyságos asszony, csak a feleségemet nem tudom megszokni.

Családi,
iskolai,
színházi

Kerékpárok

mozit akar?

d ió s a d !

Lcgtlctibb izinkizhl
II H U H IK l

Hatschek és Farkashoz
IV., B u d a p e st, K á ro ly -k ö ru t 26. szám

híres régi évfolyamai
megrendelhetők akiadó
hivatalban és a Kultúra
könyvkereskedésében,
Budapest, VI., Terézkörut 5. szám.
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Székely Emil ékszerüzlete, fSÜSV&SFSSaSh
C i n r e (eaeék figyelni.
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űvészies képkeretek j
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I á « * 7 l í S kertkpáiraktár és gyártás. Budapest, Rémet-

U lU ^ c t U I L S C d K L d b Z l U uoca 45. Árjegyzék ingyen. Tel. : József 60-64

forduljon

rilliánsokat,

D e á k

gyermekkerékpárok, cso
magszállítók, gummik, al
katrészek lego lcsó b b a n

Kézimunkák szakszerű keretezése

Váradi Bélánál, Budapest, Andrássy-út 43. |
•
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« é r - és nemi bets-
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Rendelés egész nap.
Rékóczi-út 32, I. em. I, a R ók u e-k órh ézzal szem!

A Pest, Lloyd-tarsuiat nyomdája, Budapest. V., Mára Vnléria-utca 12. (Nyomdai,a«até MÀRKUS PÀL.)
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