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A nyomdász-sztrájk miatt a Borsszem Jankónak ez
a száma a rendesnél kisebb terjedelemben jelenik meg.
Hogy minél több szöveget és rajzot közölhessünk, a
hirdetéseket ezúttal kihagytuk. Ez is csupán megfeszített
technikai munka mellett volt lehetséges. Jövő heti szá
munk bőségesen kárpótolni fogja a közönséget.

Vegyes fölvágott
A kormány tervbe vette a központok beszüntetését.
A telefon-központon kezdte.
+
Egy napig nem működött a pesti telefon? igazán?
Nem is vettem észre. Én azt hittem, hogy a
lisabban működik a telefon.
*

Péter-Pálkor
Kitúrta bő ölét a z élet,
A szőke k a lá sz-koszorú st;
Láttán a munka ked ve éled,
Ű z v é n a g ondot, a borúst.
A föllegtelen tiszta égen
R a g y o g napisten vigasza
S az iz z ó a lföldi vidéken
M egpendíti a serén y kasza.
M egpendiil, — d e nem ú g y , mint hajdan,
M ás idők jö tte k , m ás karok,
E lern y ed te k ten gern yi bajban
A z itthon tengő m agyarok.
G ö rn y e d t suhancok, görbe vének
V e sző d n e k , agg és fiatal —
S ha valahol fö lcsen g az ének,
N e m m a gya r n óta: — tnuszka dal.
H á t ig y van ez jó l, ig y van
?
M a g ya r szívnek e z , am i fá j:
Iván arat a T isza m entén,
A V o lg a m entén m eg M ih á ly.
M indkettő néz a m esszeségbe:
garmada?
M i néki e dús
S k ö n n y jő szem éb e, szú rva , é g ve,
Idegen rögnek harm ata.
É s sóhajtásuk m essze szd lld os
A rabság tág
tanyáirul:
E z é , ahol a nap leá ld oz,
A z é , h o l a hajnal pirul.
B ú s dal fakad a ném a szá jo n ,
H a za szá lló szél len geti:
Irig y li a zt, ki honi tájon
A z ő kaszáját pengeti.

Károlyi terve
— A munkások sztrájkjával sem értem el semmit.
Most megpróbálom a Nemzeti Kaszinóval. Sztrájkolja
nak a grófok! Hagyják abba a . . . Ejnye, mit is hagyja
nak abb a?. . .
A közvélemény szava (beleharsog). A politizálást.

Ha nem nyomtatták volna ki, hogy most inár műkö
dik a telefon, nem is tudtam volna, hogy egy ideig zavar
volt a forgalomban.
*
Folyton azt olvasom a
hogy a
munkapártra csak az oláhok meg a tótok szavaznak.
Nem is tudtam, hogy Szeged az oláhok és tótok fővárosa.
*
A villamoson nagyszerűen beváltak a katonai rend
őrök. Olyan rend támadt egy csapásra, hogy a pesti
publikumnak elment a kedve az utazástól. Inkább gyalog
ment, olyan dühös volt, amiért nem kellett dulakodni,
káromkodni, verekedni a fölszállásnál. Csak nem bolond
rendben tartott kocsin utazni! Hol marad akkor a dia
dalmas föltolakodás kéjes érzete?

Melyik rémhír volt a legvidámabb?
Öt napig újságok nélkül gyártott hírt az emberek
meglódult fantáziája. A legvadabb badarságokat hallot
tuk vidékről Pestre jött nagybácsiktól és vonaton járó
fővárosi ügynökök, kupecek kéjjel hordták szét az ellen
őrizhetetlen rémhíreket. A Borsszem Jankó ezennel pá
lyázatot hirdet a legostobább, de egyúttal leg
vidám abb rémhírre. Tessék beküldeni a szerkesztőségbe!
Jutalom: a Borsszem Jankó ingyenes évfolyama 1918.
julius elejétől 1919. junius végéig.
------------O ------------

A Tatárjárás a frontszinházban
Üj hadosztályparancsnokot vártak a bakák.
Előre találgatták, hogy' milyen ember lehet: „jó embör“ -é, „szelíd embör“ -é, „regulás embör“ -é ?
Odakünn éppen a frontszínház tartott előadáso
kat és a legénységet naponta apró turnusokban me
nesztették az előadásra.
A Tatárjárás előadása után egy öreg népfelkelő
megrökönyödve ujságotla el a többieknek, akik nem
voltak az előadáson:
— Na, m öggyütt az új gyenyerális, hogy a légy
köpje mög. Kutya égy vénembör ám, hajjátok-é. Ott
vót a színházba, oszt ojan éktelen házsártérozást
csinált, hogy azt man hallgatni is szégyen vót. A
tiszturak fönt, a dobogón táncoltak, ittak, mulatéroztak, égyször csak gyün ám az új gyenyerális nagy
azapátokistenivel, neki a tiszturaknak. Elkezdőit or
dítozni, oszt ott. mindönki fülehallatára úgy lépocskondirozta ükét, hogy nem maradt azokon még
körösztvíz sé. Elrontotta az egész színházat.
---------C---------

Ez csak természetes
— Ki ez a meggyötört arcú, lerongyolt külsejű, ki
éhezett, szerencsétlen ember?
— Ez? Tisztviselő a Népjóléti Központban.
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— Hallod, elvtárs. ez a mi offenzivánk egészen úgy sikerült, mintha Kúnfi, Garami meg Weltner Potiorek
generálistól tanultak volna stratégiát.

Si duo faciunt idem . . .
•

I. Ha a kormány tenné

ö t napig nem jelentek meg a hírlapok. Süket és
néma volt az ország. A hatalom ráfeküdt a sajtóra, bi
lincset rakott rá és börtönbe vetette, iliába gondolkoztak
az írók, hasztalan percegtek a tollak, — a durva hata
lom pribékjei megakadályozták, hogy az Írott szó, az
eszme szárnyat kapjon és a lelkekbe utat találjon.
II. Amikor a „munkástanács” teszi

A nyomdászok öt napig nem dolgoztak. Újra meg
mutatta erejét a szervezett munkásság: egyetlen lap
sem tudót megjelenni.

Apróhirdetés
Törekvő színésznő házasságszédelgó-szélhámos ismeretségét keresi, megfelelő anyagi
ellenszolgáltatás mellett. Francia álgrófok
előnyben. Ajánlatok az Országos Bűnügyi
Nyilvántartó kiadóhivatalába „ Szeretlek, de
becsukatlak* jeligére kéretnek.
---------------• -

—

A honmentök
— Ünnepélyesen tiltakozunk az ellen, hogy általános
sztrájk van. Mi nem azonosítjuk magunkat a hazafiatlan
munkásokkal, mi jó hazafiak vagyunk, mi nem sztráj
kolunk. A budapesti
zsebmetszók.
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H áborús Kneipp-kúra

Sport (Ducsán

gal himbálta patáit s büszkén nézett a főrangú páholyok
közönségére, jelezvén fejvetéssel és farkának kacér
A nagy turfbotrány
billegtetésével, hogy bizhatnak benne és a bukiknál le
fogadott harminc millió meghozza a kamatait.
.4
szent-izsák-kerekegyház-malomszalókibetegápo
lással egybekötött lovaregylet aratás előtti rneetingjéuek
Senki sem vette észre, hogy Csipa lovasa, Tüdő Jani
utolsó napját elnevezhetjük a XX -ik század gyalázat (meztelen hát, kulimász stráfokkal) kloroiorrtios zseb
napjának. Lovak, lovasok, totalizator, bukmékerek, kendőt tart a favorit orra elé és Csipa hol aprózta
istállótulajdonosok, de még a turflátogató közönség is. lépéseit, majd álmatagon vonszolta patáit s közvetlenül
bűnösen összevegyülve módját ejtették, hogy a külföldön a tisztelendőék csűrje előtt összeesett. Így könnyű volt
is megünnepelt Derby-győztesünk.
amelyről még elsőnek^ befüttyenteni a hadimilliomosok kedvencét,
„Parich"-ot, amely a Kecskésék sövénye mögött lesel
a francia Clemenceau se mert elítélően nyilatkozni,
kedett az alkalmas pillanatra s egy ugrással a győzelmi
kénytelen volt átengedni a másfélszázkoronás Knczora. díjat a valamennyiünktől utált Vetnheswék, amely már oszlop mellett termett. Lovat, lovasát a földühödött kö
zönség agyon akarta ütni, de mert Vlk Podjebrád
azzal kezdte a csalást, hogy kioperált bordákkal, tövig
baromorvos kihirdette, hogy Parichoi, az esetre ha
nyírott sörénnyel és patkótlan patákkal állt a starthoz,
gazdája a Kuczora-díjra igényt tartana, lóbőrdrágitásért
vihogva az így szerzett teherkülönbségen. A Sáji-istálló
tulajdonosának azt a bűnét, hogy a teljesen megvakut a bíróság elé állítja, a hangulat a visszájára fordult és
Söjtört is a mezőnyre kényszeritette, csak akkor bocsá özv. Kuczoráné a békülékenység felé hajlott.
totta meg a lovaregylet vezetősége, amikor tudomást
Ám, hogy soha többé ilyetén csalás a hazai lóte
szerzett, hogy Söjtört már szerződés köti a budapesti
nyésztést ne veszélyeztesse, a lovaregylet versenyEntreprisc-vállalatboz s a jövő héten már mint dfsz- szabályait módosította, beiktatván oda új szakasznak:
gyászló reprezentálja a helybeli lótenyésztést.
„Lovak és lovasaik csak bekötött szemmel áll
hatnak starthoz; hátsó részükkel igazodva a közön
A Kuczora-dljbau a megnevezettek mellett még
séghez. amely így elzáratik az összejátszás lehe
vagy harminc ló állott starthoz. Alig volt közöttük törzs
tőségéből.
könyvezett és
Koplalaghy Jaroszláv vabankőrgróf
már a Egyben a verseny indítása után vala
mennyi ló előtt egy, a helybéli főrangú kaszinó iga
nyergelőben kijelentette, hogy tudomást szerzett az új
zolványával fölszerelt bizalmi férfiú szalad, kötő
istállótulajdonosok összeesküvéséről Csipa győzelme
féken fogván az ellenőrzése alá rendelt lovat.”
ellen. És az összeesküvés beigazolódott. A startzászló
lebocsátásakor egyetlen ló nem mozdult s röhögve en
Az alapszabálymódositást Jaroszláv örgrófunk ma
gedték előre Csipát, amely becsületes elbizakodottság gával viszi Budapestre és átadja Batthyányéknak.
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Mikor a villamosokon rend volt

— Egy kicsit elkéstem, édesem. Tudod, nem érdemes villamoson járni, mióta katonai rendórök vigyáznak
a perronon. Még csak össze se préselödhettink !

Szerény indítvány

K edves Borsszem Jan k ó !

Kedves Borsszem Jankó! Nagyon kérem, legyen
szives odahatni, hogy a napilapokat egyáltalán szüntes
sék be. ö t napig, amig nem volt lap, boldogan és nyu
godtan éltem, nem törődtem a mások dolgával, nem iz
gultam, nem háborodtam föl, nem tudtam, mit mondott
Károlyi Mihály és Fényes László, nem érdekelt, kinek
a panamáját leplezték le, vagy még inkább: kiét hall
gatták el. Fs öt napig tűrhető volt az a sok ember, akivel
találkoztam, mert semmiféle dologról nem volt vélemé
nyük. Most megint zug a fejem és hallom, hogy üvölti
az utcán az a sok buta ember a lapokból kiolvasott leg
privátabb véleményét. Hát jobb így? Tisztelettel
Reakciós Huba.

Vasárnap délután hallottam a kávéházban, amint
egy úr az asztaltársának ezt mondta:
Nem szeretek vasárnap reggel-cőziürdőbe menni,
ma voltam utoljára.
A társa megkérdezte tőle. hogy miért. Az úr így
felelt:
— Mert nagyon sok vasárnap a „vizes nyolcas".
Kedves Borsszem Jankó, azóta majd megbolondu
lok a kíváncsiságtól ! S miután akkor elmulasztottam,
hogy az ismeretlen úrtól kérjek fölvilágositást, most már
önhöz fordulok e szerény kérelemmel:
— Vájjon hogyan ismerhette meg az illető úr a gőz
fürdőben, ahol mindenki vizes, hogy ki a vizes nyolcas?

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

A „barom" legfinomabb meghatározása

Államosítás
A mozik államositási tervével kapcsolatban arról
értesülünk, hogy a kormány a mozik után a szín
házakat, a bankokat, az ipari- és kereskedelmi válla
latokat és a hadseregszállitásokat is államosítani
fogja, sőt végül magát az államot is állami kezelésbe
veszi.

A BORSSZEM JANKÓ

A kibic egy rossz kihívás után odaszól a játé
kosnak :
— Urávó, gratulálok! Uraságod nagyszerű
'tornász.
— Miért lennék én nagyszerű tornász? — kérdi
a játékos meglepetve.
— Kitünően tud kétlábon járni.

legközelebbi száma:

Utazás! Nyaralás!
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És hogy az oroszlánnal, egy farkascsordával szem
ben tehetetlen az ember! Még szerencse, hogy ezt a
cikket elolvastam, mert éppen most szántam rá maga
Az állatok tisztelete a régi népeknél —• ezzel a cím
mat, hogy egy farkascsordával kikezdek. Csak úgy
mel tanulságos cikket olvastam egy vadászati szaklap puszta kézzel. Na, ugyan pórul járok, ha a íüntemlitett
ban. Mély hálával vagyok eltelve a kitűnő iró iránt, aki vadászati lap nem kerül véletlenül a kezembe. Cikkíró
fölvilágosított, hogy az ember egészen kicsi teremtmény
úr, ön megmentette egy' könnyelmű fiatalember életét,
a lóhoz, a szarvasmarhához, a tevéhez, a zsiráfhoz vagy
aki örökre lekötelezettje marad, amiért elárulta neki,
az elefánthoz képest. Ezt az értékes fölfedezést csak úgy
hogy a fegyvertelen ember gyöngébb egyr farkas
nem feledem el, mint amily élesen ragadta meg képzele csordánál.
temet szerző azon megállapítása, hogy az ember a
Ezek után igazat kell adnom tudós fölvilágosítóm
medvével, a párduccal, jaguárral, tigrissel, az oroszlán nak, mikor azt mondja, hogy az ember a majmokhoz
nal vagy egy farkascsordával szemben nem állja meg
hasonlítva kontár a kapaszkodásban. Valóban sok maj
a helyét, ha nincs nála fegyver.
mot láttam már Budapesten, főképp a politikában és a
hivatalok körül, akiknél ügyesebben kapaszkodni már
Szavamra, gondolkodóba ejtett ez a nagyszabású
nem lehet. És igazat adok neki abban is, hogy vannak
leleplezés. Eszerint, ha azt mondom a barátomnak: te ló,
állatok, akik jobban tudnak szaladni az embernél. Eze
te marha, — nagyfokú tudatlanságot árulok el a termé
ket az állatokat különösen a börzén lehet sűrűn látni,
szet világában s hozzá meg is tisztelem vele barátomat,
amint nagy árzuhanás idején futni akarnak. A turfon
hiszen nálánál jóval nagyobb teremtményekkel hasonliviszont a kisebb állatok futnak, inig a nagyobb állatok
tom össze. Okultam is a cikkből és ezentúl a lovaknak
egyhelyben állnak.
és a marháknak mondom: te ember, — bár nem vagyok
Hogy milyen nagy ereje van az elefántnak, azt úgy
egészen tisztában vele, micsoda súlyos megtorlással él
bizonyítja a szerző, hogy leírja egy elefánt szállítását,
velem szemben a megsértett állatviiág.
akinek két mellső lábára kötelet kötöttek, melynek végét
Hogy az ember egészen kicsi teremtmény a zsiráf
húsz-húsz ember tartotta. Ezek vezényszóra húzták az
hoz és az eleiánthoz képest, ezt az Állatkertben magam
egyik kötelet, az elefánt tehát előrelépett, de a következő
is tapasztaltam. A » történt ugyanis, hogy hirtelen csődü pillanatban visszahúzta a lábát és mind a húsz ember
let támadt egy katona körül
cigarettára gyújtott a földön bempergett. Ebben az egyben, bocsássa meg
gyufával, azt bámulták — és ekkor a zsiráf egészen
nekem a cikkíró úr, nem értek vele egyet. Emberben
kényelmesen nyújtotta ki a nyakát, mindent látott, én sokkal nagyobb erejűt láttam szállítás közben. Egy fel
pedig hiába csavargattam az enyimet, nem láttam sem vidéki választáson láttam, hogy egy embert a főispántól
mit. Fölháboritott a természetnek ez a nagy igazság kezdve a próbacsendőrig legalább ötvenen akartak be
talansága, mert miért csak a zsiráf é.-. miért nem az húzni a korcsmából a szavazóhelyiségbe és nem bírtak
ember is? Lehet, hogy a természet előrelátta a gallérok vele. Akkor cselhez folyamodtak. Az egyik lábára egy
czerszázalékos drágulását és ezért nem adott ;tz ember zacskó pénzt, a másikra egy katonai fölmentési iratot
nek hosszú nyakat, vagy azért, hogy' elférjen a zsúfolt kötöztek és az ember megindult. Nem válna be ez a mód
villamosban.
szer az elefántnál is? Hja, majd elfelejtettem: állatokkal
Ami pedig az elefántot ilieti, hát kérem, igaz, az szemben nem lehet, az állatokat tisztelni kell.
______ ,_______ Molnár Je n ő
elefánt csakugyan jobban betölti szerepét. Teszem azt.
a múltkor egy kislány megkért, legyek vele, mert ő az
Az
ember
nem lát a jövőbe
ideáljával találkozik és nem szeretné, ha az emberek
Az ifin. — Ha nem szeret, meghalok.
rosszat gondolnának, — és én vele is voltam, csókolóz4 leány. — Mikor?
tak is a hátam mögött, de nem tudtam teljesen fedezni.^
Az ifin (indignálódva). — No hallja, hát jósnő va
rajtacsípte a mama és jól megpofőzta; mikor azlán'
másodszor az elefánt mögé álltak, akkor egészen be gyok én?
■ O----------voltak biztosítva. Hiába, az ember nem lehet elefánt.
A kis szórakozott
Ahhoz születni kell, ahhoz elefántnak kell lenni. Igaza
van a tudományos cikkírónak: az ember kicsi teremt
ötperces újszülött (a bölcsőben). — Rémes, mek
mény az elefánthoz képest. Ezt legjobban a randevúzó
kora lármát csapnak itt. már azt sem tudom, fiú vagyok-e
párocskák tudják.
vagy leány?

(Dennyivel Különbek 03 állatok?
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Tikmonyi Tolyáss Dániel levele
M éitóságos báró W ew rew shegyy Dávidhoz
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vannak, igazolván a Méltóságod által utasításaiban
esmételten hangoztatott, tételt: nincs olyan hátrány,
aminek előnye ne volna.
Várva következendő utasításait, maradok Méltó
ságod kegyességéből a Wewrewshegyy bárói uradalom
jószágkormányzója
TIKM ONYI T O L Y Á S S DÁNIEL.
U. i. Ágnes az uly-szülött arcképét, kegyes össze
hasonlítás .végett, ma postára teendi és már most kegye
sen megkéri, hogy ne méltóztassék felekezeti célzásnak
venni az arcképre tévedt sárga foltot.

Méitóságos báró úr!
Kegyes jó gazdám!
Elöljáróképpen
és ke
gyes bátorítására alázatos
jelentéseimet mindenkoron a
méitóságos bárói tsalád belső
tsaládi életére vonatkozó ese
ményekkel vezetem be; és
jelen alkalommal is oly tse- L — ... . . .
UQYANAZ.
megével szolgálandok, amely
Méltóságodnak bárói gégéjén
A harctéri borotva
kéjesen
gurgulázand,
haA
napokban
csodálkozva láttam, amint egy baka
hogyan a melassz a bárói
egyszerre
két
borotvával
fölváltva borotválkozott. Pár
uradalom
marhaállományá
nak pofazatskójábau. Vonat húzást csinált az egyikkel, s akkor a másik után nyúlt.
kozik ezen jelentéstétel Méitóságos báró úr Nagyatyai Majd miután ezzel is leborotvált egy kis darabot, újra
virághajtására, őbárósága Arpy úrfi újának, Méitóságos elővette az elsőt, s azután megint a másikai vette kézbe.
báró Wewrewshegyy Zsögödnek első Elemi osztállú izr. Különösnek találtam ezt a nagy fényűzést itt a lövész
Hittanvizsgájára; aki is megkérdeztetvén a tauárhelette- árokban, megkérdeztem, miért csinálja ezt. A felelet így
hangzott:
sitő metszőtől:
Ki szerzé a csudát
hogy,
— Jelentem alássan, nem lehet kibírni ezt a komisz
üldöztetvén t'arahó seregétől, száraz lábbal kelhetett át
kést,
hát muszáj cserélgetni!
az Eősi
WewresTengeren? — ezen, mindnyájunk által
megkacagott s a metsző által lesre betsült talpraesett
választ adta:
Előfizetési felhívás!
— A Hindenburg!
Nem átallom a vallomást, hogy ezen derűs uradalmi
Julius elsejével új előfizetést nyitunk lapunkra és
Epizóddal Méltóságod háborgását óhajtván alázatos kérjük t. előfizetőinket, hogy lejárt elöíizetésük meg
hűséggel leszeliditeni, elmondandó a Tény-Áiladékkal
szemben. Méltóságod bölts tanátsa, hogy teljes erővel újításáról idejében szíveskedjenek gondoskodni, nehogy
készüljek a központi élelmezési frontra, immár teljes a lap pontos szétküldésében akadályozva legyünk.
kudarcot vallott s amit a keresztény szentek rnáljus
Felhívjuk egyben t. előfizetőink figyelmét lapunk
havában, mívelni nem mertek, azt megtselekedték Június legutóbbi számában megjelent hírünkre, mely szerint
ban az ántánti fagyosszentek, megderinesztvén a leiket
tekintetben
hihetetlen
mértékben
meg
a krumpliban, paszulyban és kukoritzábau. Már most, minden
nagyobbodott
költségeink
miatt
lapunk
előfizetési
és
ha ezen Takarmányi eledelek így megfagytak, hogyan
hevülendhet a gojai és ménesi kebel nagyobb szaporu példányonkénti árát emelni kellett. Az áremelés lényeg
latra, amint ezt Méltóságod óhajtotta sajátkezű ellen telen, mert
negyedévenkint csak 2,50 koronával töb
jegyzésével ellátott, általam sokszorosított és minden mint eddig. — Az előfizetési díj julius 1-től V« évre 10,
karámban, istállóban és hízóólakban kifüggesztett
Vs évre 20, egész évre 40 korona, egyes példány ára
utasításaiban.
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fillér lesz julius hó 7-iki számunktól kezdve.
Ezen utálatos fagyialti üdőlyárásnak még azon
következményei is valának, hogy Noé bárkájának lené
zett menekültjei: a mezei poloskák bemerészkedtek az
Képrejtvény
uradalmi kastély ablakán s rátelepedtek az ántik paplanyra, amejjet a báróné Öméltósága Aukción vásárolt,
licitálván 46,587 koronáig és a kilencágú koronával ékes
pelenkára, amejjen még a poloskás megbetstelenités után
is érzik a Tatárjárás üdéjéből való szag.
Hahogy már ilyen törpe állati sorozathoz értem,
mély tisztelettel jelentem Méitóságos báró úrnak, hogy
két napig a gazdaságban poloskázott a szénaközpont
megbízottja, mondván, hogy csak kóstolóra jött s izleltetőt szedvén a kazlakból, azokat fölmérte s a kazlak
A megfejtés jutalma a Borsszem Ja n k ó 191S~ra szóló Béke
tetejére rátűzte az érintetlenség jelvényét. Szerinte: naptára. A Borsszem Jankó 2637. (25.) számában közölt képmost már coki nekünk, Méltóságodat és b. tsaládját is rejtvény megfejtése:
beleértve, ettől a Takarmánytól, amej már a Méltóságod
Csorbató
által annyira kedvelt középeurópai kenyériront számára
A megfejtók számát és a nyertes nevét a jövő számban
rekviráltatott el.
közöljük. A junius * ló-iki számban megjelent talány helyes
A rekvirálás különben álhathatósan tojtatódik és úgy megfejtését („Rákos*) 528-an küldték be ; nyertes Tarai József
^
a községben, mint faluvégen és a cigánysoron is a Méltó- (Nyitra) lett.
ságodével együtt szaporázzák a Windischgraetz herceg
Felelős szerkesztő: D r . M O L N Á R J E N Ő
nevét, mint akiktül már a tyúkok se mernek tojni.
Egyébként a tsendőrségi és katonai rekvirálásnak a
Művészeti szerkesztő : B É R D E Z S Ő
Kiadóhivatali igazgató: V A D Á S Z H E N R IK
magyar falyi szaporulat tekintetében látható eredményei

8. oldal

BORSSZEM JANKÓ

H a d iK ö lc sö n

26. szánt

G aray

A je g y z ő . — Derék asszony vagv húgom, hogy rá tudtad venni a vén nyakast. Na, Szabó uram, belátja végre
kend is, hogy a haza iránt tartozó édes kötelességünk ez?
S za b ó uram . — Taegya, jedzö úr, most már se fődet, se házat nem lőhet sömtni pézér vönnyi. . . Gyesznó
se érdömös, merhogy dögflk . . . hát ögye mög a fene, montant az annyuknak, lögyön hadikőcsöny.
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