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Tűnődések

S eiffc ateinerSolomontal

c> Samarján o rebbe ha, o Geczl volt
ed vásott küliik. Eccer küldte üt et oz opja
o botba, hód vedjen ed hatosér sót és oda
adott neki a sótartút, hód obbo tegyék o
sót. 0 Niszl, o botos, mondja o hónak, hód
nem belefér o só o tartúba. Mire o Geczl
megfordít o sótartút és mondja: „Von
ennek a sótartúnak alul is edj tartója, üntse
bele o tübbit!” Evvel kiboritjo o sót és
megfordít o sótartút. Mikar hozomegy, rájo
ordít o rebbe: „Hat engyit hoztál ed ha
tosér?” Felel o jerek: „Mit okorsz, tatám? Hiszen ittend is
von!” — és evvel visszafordít o sótartút és kiborit jo oztot
is, omit hozott. — Pénec-púnec o Gümbüs Jola oreság. Megsinálto o választásokt és otáno fülborit o pártot, hód oz alsii
tartúba megtartson mogánok o fojvédűket. És omikor o küzvéleméngy sodálkozva mondja: „nü. hát sak iljen kevesen
vadtok! ” — akkor visszafordít oz ü pületikai sótartúját és
felel: „Hát itt is van!” — de evvel még oztot is elveszít, omi
téjileg volt benne.
Banyhádon o Jojne Zwiebelkopfnok vált ed sodaszép
lángya, o Cirele, - oki nadjon tetszette o füszalgabirú hjánok
és lehetett ükét jakran edjött látni. Ez o kürülméngy o Jojnenok nem tetszette sehodse nem, őzért mikar már soknak to
tált o dologi, elüvett oz üvé Cirele lángyt és sinálto nad lármentum: „Megtiltom neked, hodj ovvol o hjúval üsszejárj és
vele b eszélj” — „Hát tehetek én ellene, hó ü otánam sza
lad!” — mondott o Cirele. Mire o Jojne dohosén sapkodott o
sabeszdeklit oz asztolon és ordítozta: „U dj! — mért nem szo
lod én otánam sohase nem?!” — Dill-dall ovvol o részvéngyek
kel. Okik kópiák belőle, őzt mondanak: „Hát tehetőnk mi
rúla, hodj o bank köldi, ho mink ném is kértönk." Mire o szo
ciálisztok felelnek: „Miért nem köldi nekönk oz o bank”
O 0 Gase Trütnp jütt bevásálni Pestre, ahol o ho tanult
oz edjetemen. Este elvitt oz üvé tátiját oz Operábo. Eccer
sak mexólal oz öreg: „Én ittend volomit nem értek, hóm.
Oztot látok, hód mindenkinek von o zenészeknél edi instru
ment, oz edjik húzza, o másik fójja, o hormodik üti-veri, de
oz o frakkos oreság, oki mutogat o pálcávol és semmitse nem
mozsikál, nü, mit sinál ez ottand?” Felel o hó: „O z o leg
fontosabb személjiség, ü nélküle senkise nem todná, mikor ki
nek küll belekezdeni és mikor küll óbb ohadni” — „Holtod-e,
— mondja erre oz üreg — színház otán mojd beszélek vele,
hód gyűjjön velem hozo Paksra. mert ottand nadjon küllene

tüled o mamának. Mert ü se todja, mikar küll elkezdeni, oztot
meg edjáltólán nem tód. mikor küll obbohadni.” — Giremgórem ez o rakencátlan Friedrich Pisto oreság. 0 se nem tód,
mikor küll volomi akciónt oz ország érdekibe elkezdeni, őzt
meg cdjáltalán képtelen megérteni, mikor és miért küll obbo
hadni.
- — —

Cesrlédi oárbes7éd
— No, sógor, magukkal is elbántak az ébredők amúgy
magyarosan.
= Velem? Néköm ugyan nem kővetőm, akit mögválasztottunk.
— Oszt hogy mégis rászavalt k e n d ...
= Rá én, mert aszonták, hogy ű az igazi ébredő körösztény, a kormánypárti mög zsidó.
- Hát elhitte kend?
= Hitte az istennyila!
— Akkó mög mér szavalt arra, mikó a másik se vót zsidó?
— Hászen éppen ez az! A Schwarcznak az én házamba
van a rőfös botja, oszt ha bajba kerülök, hát tűle kérők ta
nácsot. Most is mögkérdöztem tüle, hogy mittévő lögyek. A
Schwarcz aszonta: „No, János gazda, ha nem az ébredő lösz
a követ, akkó nem maradhat Ceglédön egy zsidó se." No,
most mán érti, sógor, hogy mér szavaltam arra a hogyish í j j á k r a . -------------------

Politikai albumba
Még mindig jobban esik, jobban, ó,
Ha az igazságügy miniszter lobbanó,
Mint hogyha a m. kir. jogrend robbanó.
-------- 9--------

A Rombach-uccában
Dávid. — Mi az, Dolfi? Te is mérges vagy, mert egyes
honatyák olcsó részvényeket kaptak?
Dolfi. — Hát persze, hogy haragszom.
Dávid. — Aztán miért?
Dolfi. — Mert* én egyet se kaptam.

Kedves Borsszem Jankó!
Azt kérdezi dr. Popper Tódortól, a budapesti ügyvédi
kamara főtitkárától, egyik vidéki kollégája:
—' Ugyan kérem, kartárs úr, hány ügyvéd van tulajdon
képpen Budapesten?
— Háromezer — bis hundert*undzwanzig —, felel Popper.
— Mért mondja, hogy bis hundertundzwanzig?
— Mert az lenne jó, ha a háromezer százhúszra fogyna le.
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— Micsoda? Ez a Fábián még párbaj közben is vérig sértette Eckhardtot!
— Mivel?
— Hát a kardjával.

A3 03 ön3ő C ila !...
- Szervusz, drágám. Hogy vagy?
Szervusz, édes szívem. Éppen bosszankodom.
— A szakácSnéd?
= Dehogy, angyalom. Hanem az előbb találkoztam az
Ellával. Hát tudod, kérlek, egyszerűen kiállhatatlan. Hogy
milyen önző ez a nő! Folyton, de folyton magáról beszél. Ki
zárólag. egyesegyedül. Ne adj isten, hogy megkérdezné tő
lem, a legjobb barátnőjétől, hogy érzem magamat, mit csinálók, — nem. Olyan közönyös az ember dolgai iránt, mintha
soha sem ismert volna. Vannak ilyen személyek. A legutála
tosabb fajta, mondhatom. Mert nézd, kérlek., azt csak meg
kérdezhetné és nem bicsaklana ki a nyelve, hogy töltöttem
a nyarat, mennyi befőttem van már, hány új kosztümöt ren
deltem, előlépett-e az uram, udvarol-e még a Bertalan. . .
szóval annyi tisztesség mégis lehetne benne, hogy egy kicsit
érdeklődjön a barátnője dolgai iránt. Ez igazán jólneveltség
és jómodor dolga. De hát jól nevelték őt? Akárcsak az anyja.
Pedig én nem vagyok olyan, nekem nincsenek titkaim, én meg
mondtam volna neki, hogy nagyon kellemesen töltöttem öt
hetet a szanatóriumban, öt kilót fogytam, persze sokba került,
száz dollárt vittem magammal és már a harmadik héten újra
száz dollárt kellett hogy küldjön az uram, mert én ha külíöldön vagyok, nem spórolok, undok dolog a smucigság, le
nezik az embert és hiába van kiírva, hogy tilos borravalót el
tagadni, én mégis adok, mert azt akarom, hogy jól szolgáljaííak ki és tudod, kérlek, mindennap ettem befőttet és parfét,
ezt külön megengedte az orvos, egy drága ember, akit min
denütt fogok ajá n la n i... no természetesen udvarolt is egy
kicsit, de nekem csak amúgy tetszett. . . Arra se volt kiváncsi
az Ella, hogy hála istennek villát vettünk, megengedhettük
magunknak, mert az uram hárommal előlépett a bankban, há
rom osztályt ugrott keresztül és azt mondta neki a vezér,

hogy ha így halad, már nem is tudja, milyen állást kreáljon
neki, amire én rögtön elmentem a szalonba és rendeltem bá
rom őszi toalettet, mert én jól akarom reprezentálni az uramat
és házam becsületét. Majd látni fogod, milyen gyönyörű ru
hák! Az egyik autóba való, mert autót is fogunk venni, éde
sem, elég volt már a drága villanyosból. Persze téged az
érdekel legjobban, a szemedből látom, hogy hol tartok a Ber
talannal. Hát seholsem. Egy nagy mafla. A múltkor egy kiló
csokoládébonbont hozott nekem és egy üveg parfőmöt. Még
mindig itt tart. Bonbon- meg parfőm-nyelven beszél. Unal
mas. Én pikáns regényeket szoktam adni neki, de nem olvassa
el. Azt mondja, ocsmányságok. Nem értem, némelyik férfiban
nincs semmi ideálizmus. Ugy-e, szívem, neked is ez a véle
ményed. Sokszor gondolok rád és úgy szeretném, ha ki
beszélhetnénk magunkat, de annyi ügye-baja van az ember
nek. Ha most véletlenül nem találkozom veled, telefonon ok
vetlenül fölhívtalak volna, mert már régen szerettem volna
tudni, hogy vagytok, merre jártatok, mi az újság tifelétek. . .
ez csak természetes, ez a jólneveltség és a jómodor követel
ménye, nem úgy, mint ahogy az Ella csinálja, akinél — mon
dom — önzőbb teremtést ebben az életben nem láttam. De
szószerint vedd, úgy. ahogy mondom: a körúton találkoztam
vele, egy félóráig föltartott és szinte egyetlen lélegzettel a
maga apró, buta kis dolgairól fecsegett. Mint egy papagály.
Megállás nélkül. Gondolkodás nélkül. Igazán undorító! Te
igazat fogsz nekem adni, édesem, benned van jóízlés. Na,
most pá, drágám, csókollak, sietnem kell nagyon, meg aka
rom lepni az uramat. Uj selyem-keppet rendelek magamnak.
Pá, angyalom.
M OLN ÁR JE N Ő
-------- o--------

Destruktív töprengés
— Vájjon mit szól ahhoz Eckhardt, hogy
destruktív meg merte vágni?

egy gyáva
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— Már megint nem odatalált, ahova célzott. . •

Vigyd3ó Coci levele
T ed vesz Szeitesztő Báci!
Tednap, azaz hétfő délután olyan medaláztatász éjt, amit nem tudót elhalldatni. A
papa pofonvejt. Olyan nyatleveszt adott,
amely méd az én tözismejf hidedvéjemet
isz pjóbája tette. Ez edszejűen elviszelhetetlen. Töztem ész a papa tözt jelenled med
isz szatadt minden diplomáciai éjinttezész.
A dolod tövettezőtéppen töjtént.
Délután azt mondta a papa:
— itthon majadsz ész tanulni födsz.
Tejmészetesen ellenteztem.
— Intább te majadhatnál itthon, papa. Hiszen szemmit sze
tudsz.
Dühösz pillantász. Tínosz szünet.
— Idén. papa. Tednap a sztjandon mondta isz egy néni.
Olyan handosar. mondta, hod madam isz hallottam.
— Mit mondott a néni?
— Nézzétet azt az öjedet. Ez máj szemmit sze tud. . .
Újabb dühösz pillantász a papa jészéjől. Én töjtem med
a halldatászt.
— Hát vizgázz le, papa. Hadd Iásszuk mit tudsz? Felelj,
én majd feladom a téjdészt.
A papa belement.
— Elsző téjdész. Ti tejemtette a viládot?
— A viládot az iszten tejemtette. . . — hadajta a papa.
— Tévedsz. A Viládot a szabadtőműveszet tejemtetrét.
Látod, elhaszaltál. Vájj, méd ed téjdész. Melyit az a vájosz,
ahol ledtöbbet eszit?

— Azt szenti sze tudja. Esző mindenütt eszit.
— De hol eszit legtöbbet?
— Hát hol?
— Züjichben, papa. Medbuttál. No, tapsz méd ed téjdészt.
Melyit az a papijosz, amely atáj hossz van, atáj bessz van,
mindid fe lm e d ?...
— Danzdanubiusz . . .
— Dehod.
— Hát?
— A villamoszjed. . . Hát látod, papa, médisz cat idaza
volt annat a néninek a sztjandon. öjed vad máj, papa.
Szemmit sze tudsz.
Ejje aztán medtaptam a pofont.
Fojditott vilád. Az adja a pofont, ai1 nem tudja a lectét.
Tezeit cótolja hű tisz olvaszója
Vigyázó Lacika

A folyosóról
— ügy illene, hogy a bizonyos oldalról fenyegetett ellen
zéki képviselők külön segélyben részesülnének.
— Külön segélyben?
— Igen! Lélekjelenléti díj címén.
-------- o --------

Hymen
Rev Izor, a „KohnzentráP* bank száritotthall-osztályának
h. aligazgatója, nőül vette Valor Izát, Valor M. Márk kormányfőtanácsos leányát. A polgári esketést fegyházilag is meg
áldották.
-------- o---------

A pesti ember sóhaja
— Porból lettünk, porrá leszünk, porban élünk.
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. . . é s így bizony könnyen megesik, hogy végül is az ökör teríti le a mészárost.

Patacsi Dénes levele
sokorópátkai Szabó Istvánhoz

Úri komám, Esvány! Bévett szabálj nálam:
Előszedem oljkor kisgazda-naptáram,
Elmém szárnyalása ettől lészen oly gyors,
Hogy kedves Dénesnek s’zólithat a Lojgyorzs,
Aki bár tekintélt csak Karcagtól rangol,
Tehetség dógába több mint egy fajangol.
A fenti bölcs könyvbül gyöttem én most rája:
Névünneped lészen augusztus húszára.
Ez fénylő napra hát hogy maradnék néma,
Mikor bordám rúgja az költői vénya,
Melyet gyarapiték ma is buzgósággal:
Némi ánizsos és némi torkolj által.
Orömsugaraim tefeléd eresztvén,
Köszöntlek mint baj társ és mint hív keresztény,
Ha rozmaring vónék, illatoznék néked,
Környüllengedezve úri fotel-széked;
Ha csalogány vónék, csicseregnék rólad,
Szebben, mint Gömbösről csicsereg a Szózat.

Kögyelmes úr vagy te, nem té cé főespány,
Nagyatádi után az első Eő-Esvány!
Nagy embör vagy, komám s most már oljkép vélem:
Te kapod az szobrot a Boráros-téren.
Minden krityikának aszongyuk, hogy: kertáj!
Tuggya, mit köll tönnyi a kisgazda-fertály!
Nem ölj vigasztalan az magyar enyészet:
Nyócvanézres búza ameddig tenyészhet
Tölcsd h^t névünneped vígassággal Pátkán,
Hol egyiormán böcsül körösztény és Náthám
Mosologjanak rád az frissensült combok,
Távoztatván felhős álomférfi-gondot.
Mint az pajkos szellő enyelg a füzekkel,
Pördülj csárdástáncra az úri szüzekkel.
Találkozunk Pesten úri tekintélben,
Most pedig zöndüljön a mennydörgős „éljen“
Sokorópátkától cirka . Nagyatádig,
Ahol az a másik Fő-Esvány világit
Köszöntlek szívbül, mint fülmile az bokrot
Patacsi Diénes vöt álomtitoknok.
-------- o--------

Önálló töprengés
— Vájjon lehet-e fajmagyar, akinek eredetileg is magyar
a neve?
-------- *--------

Mégse járja
A MÁV vezetői méltán haragudhatnak a mozdonyveze
tőkre a sztrájk miatt mert mégis csak bosszantó, hogy míg
a vezetőség az utazó közönség érdekében megfeszített erővel
dolgozik a legújabb. . . tarifaemelésen, addig a munkások,
akik úgyis a munka könnyebbik részéi* végzik, sztrájkba léptek.
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VIDÉKI TROMBITA

Strandfürdő és játékbank Mucsán
A kánikula hőhullámai Mucsát is döntötték. Az eltikkadt
intelligenciát Lohoghy Lehel, a „Botond Bárdja44 felelőse rázta
föl rendkívüli kiadású vezércikkével. Az öntudatra ébredő
közönség egyetértett a nagy publicistával abban, hogy az
eddigi, lábvízszínvonalig hűsítő teknőből kilépve, föl kell virágoztatni Mucsán a fürdőéletet ősi ösztönével minden benn
szülött megérezte» hogy a nemsokára hírhedtté váló mucsai
gyógyfürdőbe özönleni fognak at új gazdagok, hogy az immár
epidémiaszerű „társadalmi és gazdaságpénzügyi nyavalyák44
ellen kúrálják magukat.
Eltekintve a lólegyek és bögölyök hadától, a község köz
vetlen határában és a tengeritáblák között elterülő „békausztató44 libakavicsos strandjával direkt prima tengerifürdő
nek kínálkozott Az első lépés a világfürdői nivó felé
az volt, hogy az alvégi háztelkekről az összes egyszemé
lyes árnyékos fakabinokat a tó partjára reterálták. Vlk Podjebrád községi baromorvos és fürdőegészségügyi főtanácsos
javallatára özv. Kuczoráné hájbájainak korlátozására „mérték
után44 külön kabanát eszkábáltak össze a helybéli ácsok, az
özvegy disznóóljának selejtezett padlódeszkáiból. A strand
fürdő ünnepélyes fölavatásakor a kabinet szűknek bizonyult,
úgyannyira, hogy özvegyünk „vízrebocsájtásakor44 az egész
alkotmányt magával rántotta a tóba. A lóusztató dresszükben
monitorozó Pipa-fiúk torpedórombolónak nézték s mint rok
kant lovastengerészek percek alatt lefeszítették özvegyünk
ről az abroncsokat a publikum nagy gaudiumára. Ám özve
gyünket ez intermezzo nem feszélyezte dekoltált fürdőkosz
tümjében, amely 100 voltos feszültséggel tapadt idomaihoz
(hasadékok à la Anita Berber, elvétve azsurozásokkal). Lo
hoghy Lehel pillanatfölvételben örökítette meg e történelmi
jelenetet s nyomban elhatározta, hogy a „Botond Bánija44
első-mellső címlapján közli a jól sikerült „mellképet44, mint a
szépségverseny győztesét.
Ezek után közkívánatra mindennap özvegyünk ült bele
elsőnek a tóba, miáltal a dagály annyira fölcsapott, hogy a
többi fürdőző térdig lubickolhatott a hűsítő ár hullámhabjaiban.
Egy úszóverseny alkalmával Koplalaghy Jaroszláv voltizsőrgróf fejest ugorván a tóba, nyakig sülyedt az iszapos
pocsétába és csak pipaszárlábaival lubickolt a levegőben, mely
spektákulum előbb kitörő derültséget, később konsternációt
keltett, mígnem a zavarosban halászó Tüdő Zsiga cigány raj
kóival a két lábszárat kézre nem kapta s úgy rántotta a
partra, mintha világéletében rántott kecsegc lett volna. Egyéb
baja nem esett; nemesebb részei nem sérültek, eltekintve a
fülein keresztül behatolt víztől, amely — saját állítása sze

rint — az agyába szivárgott. A víztől így végleg megundo
rodván, a strandéletet egy csapásra arisztokratikus magas
latra emelte nemes malőrgrófunk egy játékbank alapításával. E
célra a tó melletti füzest szemelte ki, mely árnyékos ülőkéi
vel és zöld gyepével egyenesen bakk-asztalnak volt teremtve.
Lohoghy Lehel, mini1 krupié, búzavahitában kérte a hono
rárium átcsúsztatását, illei've házhoz szállítását — ab granárium. A strandolás már-már pangott, de annál élénkebben
zajlot't a játékbanki élet. Koplalaghy Jaroszláv valőrgróf
megkereste a maga mindennapi betétfalatját. Özvegyünk
viszont nervózus volt, mert állandóan „tizes44 lapokat kapott,
s kézügyessége dacára alig tudott egy-két „coup“ -t a sötét
ben megfogni. Daru Illés csendőrkáplár, úgyis mint* a Rend
különítménye, aktív részt nem vett a játékban, csak kibicelt
a peches özvegy mögött, egész éjjel izgalommal sodorván
bajuszát Coeur-Dámája jelmeztelen hátának láttán. Csak
néha-néha nyúlt partnere hóna alá, hogy „zseton44 gyanánt egy
két nadrággombot csúsztasson özvegye markába, szerencse
hizlalás céljából, amire az okulárés és szemfüles Elza v. Kuhschnappel indiszkréten búgta: „Sie hat Glück in dér Liebe.44
Özvegyünk bosszúvágyának másik oka az volt, hogy a pin
kába, amit az ölében lévő drótozott bögre szimbolizált, igen
kevés folyt be. Mokány Berci úr, mint bankár, ugyanis özve
gyünk harmadik tokáját csiklandozta „a zistállóját nassádnak!44 kiáltással, hogy iiymódon terelje el a figyelmet a pinkaadó-bliccelésről.
Azonban ez idilli életnek csakhamar irigye akadt*.
Páter Bujtár Frazibundus fölszólította Daru Illés csendőr
káplárt, hogy ne tűrje a kártyadüh elharapódzását a puri
tán Mucsán. hiszen „zsidó van a pakliban.44 Az elkerül
hetetlen katasztrófa éjfélkor robbant ki, amikor is Sáji
bérlő adta a bankot*. Végszóra toppant be Daru Illés mint
karhatalom a Pipa-fiúk kíséretében. Nyomban rajtaütött a
bankon s az összes téteket és têt-à-tête-ket a közerkölcs nevé
ben^ lefoglalta. A Pipa-fiúk, mint felelőtlen elemek, elemükben
lévén, szintén rajtaütöttek a bankáron és a kiválogatott fele
kezeti feleket hazáig űzték. A destruktivok végre fejadagváltságul két-két zsák búzavalutát utaltak ki a „cselekvő mu
csai magyarok táboráénak. Másnap a játék vígan folyt tovább.
-------- o---------

Töprengés bessz idején
— Vájjon mennyivel ment föl a bessz óta a Schwartzer
árfolyama?
-------- o--------

Faluhelyen többre.tartják
— Aztán kend, János gazda, nem adja el a búzáját, hogy
részvényeket vegyen helyette?
— Nem én, jegyző úr, mert éppen most* olvasom, hogy
egyes képviselők olcsón kaptak részvényeket, de arrul olva
sott-e jegyző úr, hogy olcsó búzát kaptak vóna?
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O k tó b r is ta e m lé k

__________ . . . i4/r/:o/* is így robogtak végig a pesti uccán, sö/tű/ fröccsentve tele a rémült gyalogjárókat.
Kedves Borsszem Jankó!
Én tudom, hogy mi segítene a MÁV-on? Ha a változatosság kedvéért most Kelety Dénes és társai kezdenének sztrájkot. Tisztelettel egy szakértő.

Politikai kritika
— Nagy Emil nyilatkozata, amit Friedrich
Házban, valóságos mestermü.
— Inkább Mefter-mű.

fölolvasott a
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Aforizmák*
i.
A gazokat, ha mind sötétre dugnák.
Annyi lenne a tömlőé tölt el ék.
Hogy a becsületesek táborából
Még börtönőr sem telnék tán elég.

IL
A gyermeket ma oly sokszor tanítják.
Hogy idő előtt már korai vénség
H érv ászt ja őket s később valamennyi
Felnőtt korában é.i — gyermekségét.
hl

Ha kellemetlen ismerőseiddel
Szakit ni vágyói, adj kölcsön nekik:
Nem látod őket világ végéig.
V Á L Y l N A GY GflZA
* A Petőfi-Társaság Halm os Izor-pályázst4n jutalmazva.

Bevásároltam
Nos. igen, átszámítottam a fizetésem aranyparitásra és 'ré
mes dolgok jöttek ki ebből a műveletből: kisült, hogy nekem
már nem is szabadna élnem és ha nem káprázat és valóban
élek akkor meg egyenesen bűvészet az, amit évek óta csiná
lok és cirkuszban kellene mutogatnom magamat, mint a
Breitbartot aki vasrágásból él. Mellesleg megjegyezve, én
is hasonlóból: hasrágásból élek. Hopp, erről jut eszembe a
vasszögekre való átszámítás, mert én nemcsak aranyra, ha
nem vasszögre is átszámítottam a fizetésem. Történt pedig a
dolog a következőképpen:
Mikor a korona a felére esett le s a kirakatokban
az árakhoz még két nullát Írtak, az emberek, mint a ker
gék. rohantak vásárolni, mert megijedtek, hogy még na
gyobb lesz a drágaság. (Persze nekik lehet még na
gyobb, nálam már az a pár nulla, amit még az árakhoz írnak,
se nem szoroz, se nem oszt.) A pénzes emberek ekkor tücsköt-bogarat összevásároltak; bár a tücsök ára is kétszáz
százalékkai emelkedett, sőt maga a ciripelés is száz száza
lékkal drágult. Volt, aki milliókért prémeket vett, volt
aki érmeket vett és Volt, aki krémeket evett. Szóval mindenki
törekedett árúkba menteni a pénzét. Sopánkodtam én is ret
tenetesen, hogy miért nem vagyok pénzes ember, hogy vala
mibe fektethetném a pénzemet. így az a pénz. ami az enyém
lenne, ha pénzes ember lennék, most befektetés nélkül hever
valahol és elértéktelenedik. Kár bizony érte. De nem baj.
Elsején megkaptam a fizetésem, aranykoronára átszámítva
pontosan 43 krajcárt és két tizedfillért Mit vegyek rajta most
már? Hisz mindennek aranyparitásra ment föl az ára. Meg-

Gyerünk
~ “
az Angol
Parkba
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élni nem tudok belőle, mi a fészkes fenét vegyek rajta? Hopp,
rendben van. Veszek egy csinos fészkes fenét, talán még ol
csón hozzájutok. Rohanok a Belvárosba, hát látom az egyik
kirakatban, hogy a legolcsóbb, legsilányabb minőségű fészkes
fene is, amit az ember kétszer-háromszor fölvesz és már el
kopik, az is kétszázezerbe kerül. Mit vegyek most már a
pénzemért? Elkezdtem töprengeni. Amikor így töprengek,
épp egy vaskereskedés előtt álltam meg. Hát látom kiírva
a kirakatban, hogy a Jancsi-szög darabja 10 korona. Bemen
tem és vettem belőle egy kalapra valót. Hogy mire fogom
használni? Ha majd nem lesz már cipőm, kiverem a talp
bőrömet vele, hogy el ne kopjon. Itt a vaskereskedésben
megláttam egy nagyon csinos vas-szerszámot és nézegetni
kezdtem.
— Ejnye, — mondtam — helyre egy szerszám, miféle
dolog ez?
— Ez — felelte a kereskedő — gyertyakoppantó. Nagyon
praktikus. Le lehet ütni vele a gyertya elégett belét, anélkül,
hogy az ember megégetné vele az ujját
— Vennék szívesen, — mondtam — mert nagyon tetszik,
de nekem otthon villanyom van.
— Annyi baj legyen, azt is lehet ütni vele! — vigasztalt
a kereskedő.
Erre úgy megtetszett a dolog, hogy vettem is vagy 10
tucatot a koppantóból. De még maradt egy pár húszasom. Nem
tudtam, mibe fektessem bele? Az egyik csemegésnél uborká
kat láttam a kirakatban, de már nem volt rá elég pénzem,
hát gondoltam, veszek uborka-lét, az talán olcsóbb lesz. Be
mentem és megkérdeztem, mi az ára az uborka-lének?
— Egy hordóval tetszik? — kérdezte a segéd.
— Nem, csak pár literrel — feleltem.
— Literje ötszáz!
— No, akkor csak annyit kérnék az uborka-léből, amenynyit egy uborka kiszorít a helyéből — szóltam s letettem a
pultra utolsó pár koronám.
CA R Á M Y

A borbélynál
— Nahát, ide se jövök többé! Egy beretválásért ezer ko
ronát mer kérni? Az embernek minden hajaszála égnek áll!
— Parancsára, rögtön megfésülöm uraságodat. Potom
ezerkettőszázba kerül.
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Nem írok több humoreszket
A humoristának nem volt ötlete. Hiába törte a fejét. Akkor
egyet gondolt és kettő lett belőle. Irt egy komor elmefutta
tást a halálról Odalyukadt ki. hogy manapság csak meghalni
érdemes.
Én. — Micsoda humoreszk ez? Hiszen egy temetkezési
vállalatnak is megesne rajta a szíve.
ö . = Bánom is én. Nem irok több humoreszket. Végre is
az én idegeim sincsenek vasból
— Nem értelek.
= Az akkor kezdődött, mikor .fölemelték a gyufát. írtam
egy krokit. Kiszámítottam, mennyibe kerül egyetlen szál
gyufa. Pompás cikk volt. Este megírtam. Másnap megjelent.
Pechem volt. Reggelre már duplájába került a gyufa. A hu
moreszken egy kutya se röhögött.
— És aztán?
= Jc it a vili amos jégyl Kiszámítottam, hogy ma az
Abbázia-kávéháztól az Osztende-kávéházig éppen annyiba
kerül a villamos, mint békében a vonat Abbáziától Osztendéig. . . Este átnyújtottam. Másnap megjelent. Pechem volt.
Reggelre a villamosjegy éppen a duplájára szökött. A humo
reszk egy fabatkát sem ért.
— Tovább.
= Jött a trafik. Mértani pontossággal számítottam ki,
mennyibe kerül az a füst, amit egy trabukóból egy szippan
tással magunkba szívunk. A humoreszk fényes volt. Este át
nyújtottam. Másnap megjelent. Pechem volt. Reggelre föl
emelték a traíikárút száz százalékkal. A humoreszk anakro
nizmus lett.
— Tovább.
= Jött a főzelék föltéttel. Kimutattam, hogy a békében
hány vacsorát lehetett enni abból a pénzből, amibe most egy
főzelék föltéttel kerül. Jóízű cikk volt Mindenesetre jobb ízű,
mint a főzelék, amit a vendéglőben adnak. A humoreszk meg
jelent Pechem volt. A főzelékföltét árát az árvizsgáló bizott
ság hetven százalékkal emelte föl pont azon a napon, amikor
a krokim napvilágot lá to tt... A számtani műveletre épített
humoreszk egy csapásra csupán muzeális értékű irkafirka lett.
— Tovább.
= Aztán jött a tej. Aztán jött az iró. . . Hasonló sors
mindegyiknél. A tej már úgy forrt bennem, hogy szinte ki
futott. Az Írónál pedig már csak én voltam savanyúbb. A
mérték betelt. Pokolba minden humoreszkkel. Igen, manap
ság csak meghalni érdemes. Itt a cikk. (Lobogtatja a kutya
nyelvet.)
— Ugyan kérlek. Hát nem olvastad, hogy éppen ma emel
ték föl ötszáz százalékkal a temetkezési költségeket? Manap
ság még meghalni sem érdem es...*
ö (rezignálton darabokra tépi a kéziratot).
DYM I

9. oldal

Kedves Borsszem Jankó!
Egy vidéki atyafi feljött a fővárosba, hogy egy hires orvos
tanárral megvizsgáltassa magái'. Délután öt órakor nyitott be
hozzá. A professzor ráförmedt:
— Jöijön holnap! Nem olvasta a táblámon, hogy csak
négyig fogadok?
— Bocsánat, éppen azért jöttem később, mert én nem
fogadni akarok.

CSODABOG ÁR
Ad normám: csizmadia és kéjgáz
„Tisztaéletü nőtlen hadicsonkultak, akik szeretnék vissza
nyerni testi épségüket, adjanak életjelt magukról levélben.
Bordás Gyula, álemfejtő és kerékgyártó. Kompolt/ 4 (A ..Ma
gyarság'' augusztus 5-iki számának apróhirdetési rovatából.)
-------------c --------------

Az úi tarifa

—_Kelety megfizethetetlen szolgálatot teljesített a MÁV-nak.
__ ?
— Hát nem inegfizethetetlen-e az új tarifa?!

BORSSZEM JANKÓ
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Sanyaró Vendel nyögései
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A nagy fizetésrendezés óta havi százezer ko
ronára rug a napidíjam. No, Sanyaró úr, mondja
a szomszédom, most magára is csőstül hull az
áldás. Csőstül, — felelem — még pedig kukorica
csőstül, mert naponta most már legalább egy
cső kukoricára telik.
*

tározód el magadban, behunyod a szemed s a többit rábizod
fantáziádra és izzó gyűlöletedre. Biztositlak, kevés ép hely
fog maradni poíázmányodon s utána hetekig nem lesz szük
séged borotválkozásra.
Vagy kellemesebb neked, ha mindezen szórakozások helyett
egyszerűen, gyorsan le tudod húzni arcodról a szakállt? No.
mindenesetre különös ember vagy, ha megveted mindazt a
kedves heccet, amely ilyen rossz penge körül kínálkozik!
Ha könnyen, fájdalom nélkül, simán, pár perc alatt min
den komplikáció nélkül akarsz önborotválkozni, kedves fele
barátom, végy Elysium" pengét, kipróbált ió penge, én magam
hónapokig használtam és látod, még mindig van a képemen
bőr — beugratni téged egy ilyen humoreszkbe, amelynek a
vége reklám. De bocsáss meg, nem érdek nélkül Írtam. Magam
is szeretnék kapni az „EIysium“-ból pár tucatot ezért a rek
lámért.
C —Y

Megint fölemelték a szivar árát. Sebaj, én esztendők óta
úgyis csak a szivarcsuVkát emelem föl!

SZERKESZTŐI ÜZENETEK

Pótkorszak

Kéziratokat és rajzokat nem küld vissza.a szerkesztőség.
A Borsszem Jankó jelen számát kedden, augusztus 14-én
zártuk le. — F. M. Betűrejtvényt, pláne ilyen egyszerűt, nem
közlünk. — F. E. Csak nem gondolja komolyan? Ha mi
visszamenőleg valorizált honoráriumot fizetnénk egy-egy
apró műkedvelő , ötlétértí a fizetésképtelenné vált magyar
értelmiségi osztálynak már most öí'ezer koronát kellene lap
példányonként adni. — Botor. Sajnos, nem elég mulatságos.
A szatírájának is élét veszi a zavaros „magyarázat44. Pedig
maga a figura nem rossz, — művészet kell a megszólaltatásá
hoz. — P. J. Két rébusz régi, egy — ön tudja, melyik —
amellett durva is, a többi gyönge. Az első pláne olyan egy
szerű, hogy prima vista megfejthető, ötlet kell a rébuszhoz.
— K-ffy. A t. p.-t elindítottuk. Reméljük, kiérdemli ezt a ki
vételes kedvezést. — Friedrich I n. Még mindig jobb a
tőzsdei Dorogi-gumi, mint a politikai „dörögi-gumi44, amely
levitézlett álvezérek pillanatnyi szükségletei szerint nyújtható.
— Nyírbátor. Jóval elmésebb és formásabb, mint aminőket
kívülről szoktunk kapni. — B. M. Igaza van. Sajnos, mi még
csak abba a helyzetbe sem kerültünk, hogy a Mefter-t vagy
az Interrexim-et visszautasíthattuk volna. — Bojtár. Ifjabb
Hombár Mihály népszerű jogi kiszólásainak és eseteinek dr.
Csillag Károly ügyvéd, kitűnő iró-kollégánk a szerzője. -—
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_______________________

Hát engem már sohasem akarnak azok a nagy
bankok megvesztegetni? Pedig én is csak közrisztviselő volnék vagy mi! Szinte már szégyel
lem Malákné asszony előtt, hogy nem volt a ne
vem az újságban a „panamázck44 közt. Hej, ha
egyszer engem ilyen nagy tisztesség érne!

— Ha már van pótesküdt, pótkávé, pótsegély és pótkép
viselő, miért ne legyen pótzsiró is?
-----------9-----------

Önborotva-penge
Ön borotválkozik vagy önborotválkozik? Egyik esetben a
borbély nyúzza le uraságod nagvrabecsült bőrét, másik eset
ben a nyúzási, kaparási, vakara si műveletet enkezével végzi
el kegyed, vagyis a saját szakállára borotválkozik. Utóbbi mű
velet úgy történik, hogy az önborotva nevű készülékbe pengé
nek nevezett lemezeket rakunk s aztán ezt a szerszámot végig
huzigáljuk beszappanozott képünkön. Utána megsimítjuk ar
cunkat s- bosszúsan konstatáljuk, hogy a legközönségesebb
köszörületlen bugylibicska is jobban visz, mint az ilyen penge.
Vannak egyének, akik mégis ragaszkodnak ahhoz, hogy evvel
a szerszámmal megborotválkozzanak s mivel ez szépszerével
nem megy, erőszakosak kezdenek lenni s maguk ellen atroci
tásokra vetemednek, ismertem egy inUanzigens önborotválkozót, aki dühében kaszabolva önmagát, folyton azt kiabálta:
„Nesze, te kutya zsidó. . c-ze 1 Most megkaptad!“ S avval egyik
fülét sikerült levágnia az ^borotvává!. Mondanom sem kell,
hogy még a levágott fülén is rajta maradtak a szőrszálak.
Tudniillik a legtöbb^ ilynemű penge undorral viseltetik a szőr
iránt, de minden mást nagyterűén lehet vágni vele.
Jómagámnak kitűnő módszerem van: miközben beszappa
nozom arcom, humoreszkeimet olvasom, mire olyan hallatlan
düh fog el a szerző iránt, hogy iszonvú erő költözik kar
jaimba s vad gyűlölettel esem saját bőrömnek, mely rövid
idő alatt le is jön a rajta lévő szőrrel együtt.
Nem ajánlom olyan embernek az önborotvát, aki sokat ad
arra. hogy szája, orra, füle ép maradjon. Kaparás, vakarás
kaszabolás közben kimondhaltatían extázisba jön az ember
s nem ügyelhet arra, hogy le ne kanyarintson egy icurkát
fenti testrészekből: „Kaparj, kurta! neked is leszu — mondja
a közmondás s ez arra vonatkozik, aki soká kaparja a képét.
Ennek tudniillik rövid időn belül kurta lesz az orra.
Mindez azonban kitűnő mulatság, azonkívül a párbajozást
is megtakaríthatja az ember és mégis párbajhős lehet. Valaki
vel megpofoztatod magad, aztán a legnagyobb nyugalommal
megborotválkozol, miközben magad elé képzeled halálosan
gyűlölt ellenfeled. „Handabandázzsal végkimerülésig!44 — haé s z s e b ó ra k ü lö n le g e s s é g e k
B É L A órásnál,

SZÉKELY

Wesselényi

IGYÓGYIT
üdít

U

I. (Károly-Vörút sarok.)

KÖ ZGAZD ASÁG
A P a lla s Irodalm i • s Nyom dai
R észvénytársaság közli, hogy a folyó
hó 13-án megtartott rendkívüli köz
gyűlésének aíaptokefölemelési határo
zata alapján minden egyes régi rész
vényre egy új részvény vehető át
10,000 koronáért f. hó 18-ig bezárólag
a Mobilbank V , Harmincad-ucca 3. sz.
alatti pénztáránál.
A M obilbank r.-t. f. hó 11-én
tartott rendkívüli közgyűlése az inté
zet alaptőkéjét 400 millió koronáról
800 mill ó koronára emelte föl.
A L igetszan atóriu m r.-t. f hó

10-én tartott közgyűlésén elhatározta
az alaptőke fölemelését 40 millió koro
nára. Az igazgatóság a közgyűlési
fölhatalmazás alapján minden egyes
régi részvényre elővételi jogot bizto
sit 7COO korona kibocsátási áron egy
új Ligetszanatórium-részvényre. Az
elővételi jog gyakorlásával kapcsolato
san minden régi részvényre ingyen egy
Svábhegyi szanatóriumi részvényt is
ad. Az elővételi jog a Ligetszanatórium
pénztáránál hétköznapokon d. u. 4—7
óráig gyakorolható, bezárólag augusz
tus hó 22-ig.

M in t é r t e s ü l ü n k , az ezüst- és aranybeváltáson
kivOl brilliánsékszerbeváltás is eszközölhető, IV., Vár
megye-utca 7. Brilliánsbeváltás 10- 12-ig. Pénztári órák
aranyra és ezüstre 9—5-ig.

HARMATVIZ

TELEFON: J. 112—59
GELLÉRTRAKPARTI
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A multheti számunkban megjelent talány helyes megfejtéj sét 65-en küldték be. Nyertesek: 1. Kaff Emil (Budapest, VI.,
: Andrássy-út 45), akinek tíz üveg Polgári Serfőzdéi sört; 2 .
Hoffmann Antal (Budapest, II. Csalogány-u. 35), akinek egy
doboz „Ovomaltine44 tápszert; 3. Kaszinóegylet (Hódmező
vásárhely), amelynek egy nagy doboz „Virág“-féle dessertet;
4. Reich Lajos (Budapest, VI., Gróf Zichy Jenő-u. 30), akinek
egy nagy doboz „Óceán4* cukrozott gyümölcsöt; 5. Nagy
Dezső (Budapest, VI., Bajnok-u. 2), akinek egy üveg „Lysoform‘*-ot; 6 . dr. Kohn Pálné (Budapest, VI., Szondy-u. 11),
akinek egy Sphinx-„BI-OZONE“ -készletet; 7. Bokk Jenő
(Vámasgyörk), akinek egy darab P. Márkus Emilia-szappant:
8 . Raucher Jenő (Budapest, VII., Ilka-u. 36), akinek egy nagy
üveg ZoZó kölni vizet; 9. Pető György (Szeged, SzéchenyiA megfejtők között tizenegy jutalmat sorsolunk ki. Ezen
tér 3), akinek egy doboz „Uhu 44 kávépótlékot; 10 . Vermes
kívül negyedévenként külön jutalomban részesül az. aki három
Imre (Budapest, VI., Szerecsen-u. 30), akinek két pár Bersonhónap alatt a legtöbb rébuszt fejtette meg. Jutalmat csak lapunk
gumisarkot; 11 . Szirmai Ödönné (Budapest, V., Ugynök-u.
előfizetői nyerhetnek. Jutalmaink a következők:
1 1 ), akinek egy nagy palack „R APID O L 44 folyékony fémilsztitó szert küld a kiadóhivatal.
1* 10 üveg Tavaszi sör. a Polgári Ser
főzde gyártmánya (házhoz szállítva).

Képrejtvény

4. egy nagy doboz „Óceán”
cukrozott gyümölcs.

VIRÁG O S Z K Á R
C U K O R K A * É S C S O K O L Á D É - Á R Ú G Y Á 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. —

5. egy üveg .,Ly so form",

m
h. egy Sphinx-„ B l-O ZO N E” -készlet (egy üveg szájvíz,
egy doboz kettős francia fogpor, egy tégely fog
paszta),
7. egy darab P. Márkus Emilia arcápoló szappan.
8 . egy nagy
üveg ZoZó
kölni viz,
9. egy doboz „Uhu” kávépótlék,
két pár Berson-gumisarok (férfiaknak és nőknek),
11. egy nagy palack R A P íD O L folyékony fémtisztitó szer.
Fővárosi nyerteseinket fölkérjük, hogy a nyeremény utal
ványért. illetve a jutalomért kiadóhivatalunkban jelentkezze
nek. Vidéki nyerteseink posta útján kapják meg a nyereménytárgyát.
A Borsszem Jankó 2898. (32.) számában közölt képrejtvény
helyes m e n té s e :
Kontraktus
10 .

m

Murom

II BORSSZEM I K Í
híres régi évfolyamai
megrendelhetők a kiadóhivatalban és a Kultúra
könyvkereskedésében,
Budapest, VI., Terózkörut 5. szám.
Az
,
.
.
.
.

1916. évf.
1917. .
1918. ,
1919. .
1920. .
1921. .

5 0 0 0 kor.
5000
.
5000
.
5000
.
5000
,
5000
.

módjára kószáltok, lézengtek, ténferegtek, időtöket
pocsékoljátok, ahelyett, hogy bármilyen ingatlan, ház,
villa, telek adás-vétele, lakasátadás. cserélés, pénze
teknek kitűnő jövedelem mellett való elhelyezése vagy
tökével finanszírozó társ szerzése végett azonnal a
Lloyd értékesítő vállalathoz fordulnátok.

LLOYD értékesítő
TELEFON: József tizennégy— hetvenhat.

BAROSS-TÉR TIZENÖT SZÁM
(Keleti pályaudvar mellett)

12. oldal

BORSSZEM JANKÓ

fö ls z e r e lé s e k le g o lc s ó b b a n
b e sze re zh e tő k

Sport- és Qumiáruház-ban
Szányiel, M a rkfe ld é t H e ld
V II.,

K lr á ly - u c c a

39.

szóm .

Telefon : József 128-21.

l ő f iz e t e k ö n n e k
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n u ó ó a r C ó

a

p

J l c m

h
c r

a

t ó

k

a BORSSZEM JAN K Ó -ra

negyedévre 25,000 korona névértékű elhasznált magyar bélyeg
beküldése ellenében. JÁSZAI BO R ISKA b é lye g k e re sk e d é s
B u d a p e st, IV ., Kossuth Lajos-ucca 6.

M i, HUNGARIAN

Ingatlanok, gyárak, irodák, üzlethelyiségek, lakások, albérleti szobák
k

33. szán;

'• 'a S * W H IS K r > V

g in

:

a d á s - v é t e li I r o d a V., Z rín yin . 1.
Telefon: 81-08.
(Gresham-palota.)

I

%
%

<

VERMOUTH

•

o

EGMA
LIKÖR-KÜLÖNLEGESSÉGEK GYÁRA
Mm
m
m
l l P r P K n á r n K
SSV »* v II|/ U A w *»

diósadi Deák László

gyermekkerékpárok, csőmagszáliitók, gummik, alkatrészek legolcsóbban

ucca 45. Árjegyzék ingyen. Tel. :*Jôzsef 60-94

S/ikomsi rendeli

K Ő R I S -U « A

1 8 -2 0 . SZ.

VÁROSI

LERAKAT

t i r - t t nem i f i t »
gok r é s z é r e .

EISNER-DROGERIA

R e n d e lé s e g é s z nap

JÓZSEF FŐHERCEG KAM AR AI S Z Á LLÍTÓ JA .
A H D R A S S Y -U T 37.
TELE F O H : 8 5 - 2 4 .

Iliit SalwniHllái1

R é k ó e z i-ú t 32, I. e m . I, a R ó k u s -k ó r h é z z a l t z e m b e r
A Pesti L!oyd4ár«ri«t nvoae^ája, Budapest V„ Már

a V al érti-irtca 12.

(N t o s í s í s nsgité MÁRKUS PÀLJ

