ORS SZEM JANKÓ
FELELŐS SZERKESZTŐ:
B U D A P E S T , 1927 J U L I U S

MOLNÁR JENŐ

1 0 .* 19. (3060.) SZÁ M * H A T V A N A D IK É V FO LYA M

Vass átveszi a hatalmat

Kethlen: Na szervusz, p a jtá s !. . Pihenj babéraimon !

Ára 50 fillér

BORSSZEM

2. oldal

JANKÓ

19. szám

A madarásztói csárdás
ir t a : M Ó R A F E R E N C
Valamikor az őszön ősök után ku
tattam a múzeumi ásóval a néhai
madarásztói csárda körül. Ősöket
ugyan nem igen találtam, hanem
Öreg pásztoremberektöl összeszede
gettem a híres csárda történetét s ír
tam belőle egy tárcát a szegedi „Délmagyarország” -ban. Az a rendje, hogy
az ilyen nevezetes intézmény ne múljon
el nyom nélkül. így legalább az utókor
se tehet szemrehányást se a múzeum
igazgatónak,
se
az újságírónak,
hogy mire nézték a világot, ha még
a madarásztói csárdát se jegyezték
el a halhatatlansággal. (Holott olyan
nagy emberek is megfordultak benne,
mint Rózsa Sándor s olyan törté
nelmi levegője volt annak, akár a
pesti Britanniának.)
Bár az utókort csak kielégíteném
én, attól nem is félek, hanem a jelen
kori kritika máris jelentkezik. K.
Szabó Ambrus nyugalmazott ura
dalmi mérnök úr tesz nekem szemre
hányást egy máskülönben igen szere
tetreméltó hanpTj levélben, "hogy ha
már minden tücsköt-bogarat össze
szedtem a csárdáról, miért nem ír
tam meg azt is, ami az ő apjával
történt ottan, pedig az a legérdeke
sebb história.
Hát ez bizony nem szép volt tő
lem, de nem egészen én vagyok a
hibás benne. Hiszen eddig azt se tud
tam, hogy K. Szabó Ambrus úr e
világon van, hát arról hogy tudhat
tam volna, hogy neki olyan apja volt,
akivel ilyen nevezetes kaland esett
meg a madarásztól csárdában! De
most már, hogy tudom, meg is írom
vonakodás nélkül.
K. Szabó
Ambrus úrnak az
apja uradalmi
inspektor volt a
hatvanas években, azoknak is az
elején, mikor Ferenc Jóska volt
a császár
és
Paplógó Gáspár
volt a madarásztói csárdás. Va
lami tátorján idő bekergette az in
spektor négylovas hintóját a csárdába,
még pedig éjjeli szállásra, mivel
úgy látszott, reggelig se áll el a
zengés, csattogás, már pedig akkor
olyan világ volt, hogy ezen a tájon
fényes délben sem volt bátorságos
az utazás. (Ezen a tájon tudnillik
nem Ferenc Jóska uralkodott, hanem
a Sándor.)
Paplógó uram igen mogorván fo
gadta a vendéget s arra a kérdésére,
hogy van-e valami harapnivaló, azt
felelte, hogy van ménkü. (Volt is,
mert abban a percben hasította két
felé a csárda előtt álló öreg csomoros
nyárfát.)
— Hát egy kis szalonna?
— Van, de avas.
— Palástul vetem én a gyomrom
annak is. Hát egy messzöly borocska
volna-e ?
— Van, de hemyós.
— Annak is megfelelek én.
Biz ez egy kicsit meggondolatlan
vállalkozás volt, de már azért csak
állta az inspektor úr, amit kimondott.
A szalonnának ugyan csak a felét
tudta lenyelni, a többit a csizma

szárba rekkentette bele, hogy meg
ne bántsa a mérges csárdást, de a
messzely bort egy hajtásra a gallér
mögé eresztette, hogy mentül előbb
túlessen rajta. Akkor aztán megrázkó
dott s hogy dolgavégezetlen ne tér
jen nyugovóra, megkérdezte a csár
dást, hogy mivel tartozik.
— Éppen húsz forint, — csinálta
a számadást kréta nélkül az érdemes
hotelier.
— Tessék? — tátotta el a száját
az inspektor. Húsz forint akkoriban
olyan nagy pénz volt, hogy egy me
gyefőnököt meg lehetett vele veszte
getni.
— Húsz forint. Megmondtam ma
gyarán, — nézett farkasszemet a
csapiáros a vendéggel. — Hányszor
mondjam még? Vagy nem ért az úr
magyarul ?
De az inspektor nagyon is értett
magyarul. Húsz forintért bizony ő
el nem földelteti magát ezzel a hara
mia nézésű vademberrel, akiről szem
mel látni, hogy egy tálból cseresznyézik a betyárokkal. Csak egyet
füttyent s a varjú se károg többet
az ember után.
Az inspektor előgombolta a húsz
forintot s fogatott abban a percben.
Inkább neki vágott a zivatarnak,
semhogy a zsiványfészekben töltse
az éjszakát. Persze azt is megfo
gadta, hogy nem fordul többet kép
pel a csárda felé ebben az életben.
De hát az inspektorok szándékát
csak úgy a boldog Isten bírja, mint
a szegény emberét. Nem telt bele
esztendő, az inspektor kocsiját me
gint bekergette a rossz idő a mada
rásztói csárdába. Azaz, hogy a ko
csis a gazdája megkérdezése nélkül
kanyarodott be a kocsiállás alá s
mire az inspektor kifelé tudakolta
volna az útat, akkorára oda toppant
Paplógó uram. Mézes volt a szava,
mosolygó a képe, mint a bazsarózsa.
— Hozta Isten a tekintetös urat,
de régen láttuk mifelénk!
— No, most se a magam jószántábul lát, — morgott az inspektor.
— Látja kend, már megyünk is!
— Nem innen, uram, egy tapodtat
se! — állt a kocsi elé szétvetett ka
rokkal a korcsmáros. — Hát már
csak nem teszi a tekintetös úr csúffá
a házamat!
— No hát akkor itt a színben pi
henhetünk egy kicsit, — fanyalgott
az inspektor. — Hoci csak azt az elemózsiás tarisznyát, Jóska!
Hü, most nőtt csak meg a taraja
Paplógó uramnak.
—• Azt szeretném én látni, hogy
az én csárdámban valaki a magáét
fogyassza! Mingy árt leszúrok egy
malacot a tekintetös úrnak. Mög a
túrós lepényt se veti tán mög?
Mit volt mit tenni, az inspektor úr
azt gondolta magában, hogy ha már
szurkálás lesz, inkább a malacban
essen kár, mint őbenne. Kifogatott a
Jóskával és megadta magát a sors
nak, amely nem is látszott olyan
elviselhetetlennek. Fölséges volt a
paprikás, hihetetlen jó a túróslepény

és olyan bor mellé, hogy az nem te
remhetett ezen a vidéken. A püspök
elvállalhatta volna misebomak, bizo
nyosan valami templomot verhettek
föl érte a betyárok. De micsoda árt
kell majd ezért fizetni?
Vacsora után az inspektor fogatni
akart, de a csárdás nevetve támasz
kodott neki az ajtónak.
— Nincs, akinek parancsoljon az
úr. Olyan részög a kocsis, hogy ágy
helyott az ivó-vályúba feküdt bele,
úgy pöcköltem föl a fejit egy káposz
tás-kővel, hogy bele ne fulladjon a
jó ember.
— Nagyon nem-szeretem hely pe
dig ez, — csóválta a fejét a tekinte
tes úr. — Azt hallottam én, hogy a
betyárok is járatosak erre.
A csapiáros édesen elmosolyodott.
— Jó embörök azok, nem bántják
a másik jó embört. De mög ha fél
az úr, fejszével strázsálok a küszö
bén.
No csak ez a biztatás kellett az
inspektornak. Egész éjszaka le nem
húnyta a szemét. Ha a betyárokat
megfelejtette, a vacsora ára nem
hagyta nyugodni. Egy százas bizo
nyosan nem futja ki, ha az avas sza
lonnáért, meg a bicskanyitogató lőré
ért khúsz pengő volt a sarc.
De hát azért csak megvirradt baj
nélkül, a Jóska kocsis is kialudta a
krapulóját a vályúban, Paplógó uram
is kotyogós butéliával jött pálinkás
jó reggelt kívánni, még pedig diós
pálinkást. Az inspektor összeégette
egy kicsit a torkát, aztán elővette a
bugyellárist.
— Mivel tartozók?
— Kinek? — meresztett nagy sze
met a csárdás.
— Kinek? Hát kendnek. A vacso
ráért, meg a szállásért.
— Neköm ugyan nem, — rázta a
fejét nagy meggyőződéssel Paplógó
uram. — Inkább én adok a tekin
tetös úrnak tizenkilenc forint nyolc
vannyolc krajcárt. Ennyi jár vissza
a húsz pengőből, akit a múltkor
teccött fizetni. Éhen hoztam is mán
ebben az acskóban.
— Nem értem.
— Dehogy nem. A múltkori va
csora tizönkét krajcárt kóstált.
— Hát akkor miért fizettetett kend
húszat ?
— Azért, mert annyira vót szükségöm. Nem bírtam volna másképp
árendát fizetni. De most mögadom,
nézze, ami visszajár, a mostani va
csorát mög fogadja el a tekintetös
úr kamatba.
Hát ilyen ember volt a madarász
tói csárdás! — mondja K. Szabó Am
brus úr. Én meg el is hiszem neki,
ámbár úgy rémlik, mintha ezzel a
históriával már olvasókönyvekben is
találkoztam volna. De hát a2 mind
egy. Nagyobb baj annál, hogy a ma
darásztói csárdás nem csinált iskolát.
Azaz, hogy ezt se lehet mondani.
Első kiadású madarásztói csárdások
ma is találhatók falun-városon. Csak
olyan nem akad, aki egy esztendő
múlva visszaadna a vacsora árából. . .
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A drágaság

Ahol letörik ? . .
Vargha Gyula
és a kritikusok
Vargha Gyula, a hetvennégy esz
tendős érdemdús poéta Búcsúdalom
címmel verset írt — saját vallomása
szerint hattyúdalát — és ezt a költe
ményt Rákosi Jenőnek küldte. Ennek
a versnek két — enyhén szólva —
markáns strófáját itt közöljük:
Meleg fészek kell a madaraknak.
Ők e mellé egyebet is raknak,
Mert valami szélvész tudja honnan:
A kalapom peremére pottyan.
Nézem én, ezt nem vehetem soknak.
Hátrahagyoyn a kritikusoknak.
Elemezzék ők, mig ki nem fejtik,
Hogy ilyet még nem is ettek eddig.

i

Most már csak az a kérdés: meg
vannak-e elégedve a kritikusok az ősz
költő által nagylelkűen felkínált ado
mánnyal?

Megfejelt közmondások
Akinek nem kombinéja, ne vegye
magára.
*

Kinek a Rótt, kinek a Kmochné.
0

Végén csattan a szanálás.
*
Addig jár az autó a benzinkútra,
amíg összeütközik.

És ahol letört

Ez egy régi vicc,
de o lyan finom , Hogy m u szá j újra
k ö zö ln i.

Még a régi jó békeévekben történt,
hogy egy fiatal házaspár lakást bé
relt a külső Ferencvárosban. Kissé
sokalták a házbért, alkudozni kezd
tek hát a háztulajdonossal, aki azt
felelte, hogy ő nagyon gyermekszere
tő ember és minden egyes születendő
gyermekük után leenged száz koronát
a házbérből. így kötötték meg a szer
ződést is.
Alig egy év múlva a háztulajdonos
találkozik egy napon az asszonyká
val, aki mély gyászban van. A háztulajdonos meglepve kérdezősködik:
— Mi történt, asszonyom, hogy
gyászban van?
Az asszonyka a sírástól el-elcsukló
hangon adja meg a választ:
— Drága jó férjem a múlt héten...
A háztulajdonos megilletődve kér
dezi tovább:
— És mi baja volt szegénynek?
Mire az asszony mélyen elpirulva
feleli:
— Ingyen akart lakni. . .
A főnök rászól az alkalmazott
jára:
— Én nem értem magát. Ha va
lamire azt mondom, hogy fehér,
akkor maga azt mondja: fekete,
ha azt mondom zöld, maga azt
mondja : piros. Hát, hogy mer ma
ga folyton ellentmondani nekem?
— Bocsánat, — feleli az alkal
mazott — de én színvak vagyok.

*

Otthagyta, mint Bud a hadikölcsö
nösöket.
*

Aki A-listát mond, B-listát csinál.
0

Ki mint vett, úgy árdrágit.
0
Számvevőségi nyugtával dicsérd a
fővárosi büdzsét.

Manapság nem tudhatja az
ember
A vőlegény azt mondja a menyaszszonyának :
— Hogy milyen drága maga, Re
zsin !
— Pszt, — int a nő — vigyázzon,
még meghallja egy detektív.

A gazdag Berlin
és a magyar író
Heltai Jenő a napokban hazajött
Berlinből. A Fészek egyik asztalánál
az ő kedves, közvetlen modorában el
mondta, mi mindent látott-hallott.
— Legjobban az lepett meg, —
mondotta többi közt, — milyen óriási
a haladás Berlinben, ahhoz képest,
amit ott csak alig pár év előtt tapasz
taltam. Valósággal Európa Newyorkja lett Berlin. És mennyi a pén
zük, milyen gazdagok ! . . .
Egy írótársa most megkérdezte:
— Mondd, János és eladtad vala
melyik filmtémádat?
— Hát tárgyalgattam ezzel is meg
azzal is . . .
— Na és kaptál pénzt?
— Annyira még nem gazdag Ber
lin, — felelte Heltai általános derült
ség közben.

HAZAFELÉ. . .
Haza megy a t. honatya,
Jól teszi.
Ezt a jogát Bethlen gróf el
Nem veszi.
S elmondhatja odahaza:
y,Szent hazánk!
Megszavaztunk mindent, mivel
Tartozánk.. ”

Nyári táncrend
1. Beharangozás (a lakásfelszaba
dításhoz). Játsza: Vass József nép
jóléti zenekara.
2. Toborzó. Járja: a Gyermekvédő
Liga.
3. Szerelmi boszton. Lejti: Ripka
Ferenc és Sipőcz Jenő.
4. Körmagyar. Járja: a végrehajtó.
5. Rezgő csárdás. Táncolja: a pub
likum, amely fél, remeg és rezeg az
örökös drágaságtól.
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Az én román beszédem
Kecskeméten bankett-beszéd köz
ben egy közbeszóló ezt kérdi tőlem:
— Hogy választanak meg az olá
hok ilyen magyar embert képviselő
nek?
Amire a tárgytól eltérve, elmond
tam e történetet:
1901-ben gróf Károlyi Mihály volt
az ellenjelöltem. Fiatalember lévén,
győzni kellett minden áron. Meg kel
lett birkózni azzal is, hogy a több,
mint hatvan százalék többségben levő
oláh választóknak oláhul kell, hogy
beszéljek, pedig nem tudok. Lehí
vattam a helybeli papot, elkészítet
tem egy rövid, de jó magyar beszé
det, a pap magyar helyesírással ki
ejtés szerint fölibe írta a román szö
veget és két nap alatt könyv nélkül
betanultam, kifogástalan kiejtéssel.
Most mi történt?
Elszavaltam az első községben. A
nép nagyon meg volt elégedve. Mikor
indulóban voltunk, a községbeli vá
lasztók elhatározták, hogy ahányan
elférnek, felkapaszkodnak a szeke
rekre és átjönnek a szomszéd község
be, kíváncsiak lévén az ottani pro
grambeszédre.
A szomszéd községben is elszaval
tam ugyanazt a beszédet. Ott is na
gyon meg voltak elégedve. És az oda
való választók egy része is jött ve
lünk a harmadik községbe és így to
vább. Drukkoltam, hogy baj lesz.
Most aztán önök azt kérdezik, hogy
mit mondtak a kiküldöttek és hogyan
referáltak az otthonmaradottaknak?
És ez jellemzi az ő felfogásukat. Mert
azt mondták:
— Ezt válasszuk meg. Ilyen be
csületes jelölt még sose volt nálunk.
Volt eddig is olyan, aki a mi nyel
vünkön tudott beszélni, de az egyik
községnek ezt Ígért, a másiknak mást
és semmit se tartott meg belőle. De
ez az ember nem fog bennünket meg
csalni, mert minden községnek pon
tosan ugyanazt a programot adta.

Mitől félt Samu?
Kelemen Samu képviselő Beregszá
szon egy rablógyilkossággal vádolt
Dávid nevű zsidóembert védett. Az
esküdtszék halálra ítélte. A Kúria
megsemmisítette az ítéletet és új tár
gyalást rendelt.
Az új tárgyalás előtt Kelemen Samu
meglátogatta a vádlottat a fogház
ban és miután megbeszélte az ügyet,

megegyezett a honoráriumra is. Dávid
szó nélkül belement húszezer koro
nába. Gazdag ember volt. De mivel a
fogházból nem tud fizetni, abban
egyeztek meg, hogy váltót ad az öszszegről. A váltót az egyik fia be is
vitte Kelemenhez Szatmárra.
Mikor ezt nekem elbeszélte, meg
kérdeztem, mi lett a honoráriummal?
— Barátom, vártam két hétig —
mondta Kelemen. — Azután behivat
tam Dávidot és felszólítottam, hogy
fizessen. Dávid egész flegmával fe
lelte, hogy ő nem tud semmiféle fize
tési kötelezettségről. Elővettem a vál
tót. Dávid hidegvérrel jelentette ki,
hogy ő semmiféle váltót nem írt alá,
se mást az aláírásra fel nem hatal
mazott. Erre kidobtam.
— És peresítetted a váltót? — kér
deztem.
— Dehogy! Tűzbe dobtam.
— Hogy lehetett ezt tenni?
— Barátom, a húszezer korona el
vesztése kár volt, de nem olyan nagy
kár, mintha perelem a váltót és meg
tudják a keletmagyarországi zsidók,
hogy Dávid túljárt az eszemen. Hát
meg se mukkantam.

A ..vajda'’ hasonlata
Az ellenzék helyzetéről vitatkozott
egyszer Eötvös Károly az „Abbaziá” ban. Sehogyse tetszett neki a zűrza
varos helyzet, amely nem akart tisz
tázódni, mert az ellenzék nem akar
összeállni, de nem tud széjjel se
menni.
— A mezőszentgyörgyiekkel jártam
így a tagosítás ügyében, — példá
lódzóit a vajda. — Hosszú éveken át
nem tudtak összeállni a tagosítás
mellett, ahogy én kívántam, de nem
tudtak azzal szemben esm állást fog
lalni. Végre egy népes küldöttség ke
resett fel a lakásomon és tőlem kí
vánták a döntést, amire csak ennyit
válaszoltam: „Olyanok kigyelmetek,
mint a disznó hulladéka: se össze
nem ragad, se széjjel nem szakad. El
mehetnek !”
A küldöttség megrökönyödve hall
gatott, de aztán a vezetőjük így vá
laszolt: „De már uram ezzel a csúf
sággal haza nem megyünk, mert ha
megtudják otthon a nagyságos úr
válaszát, nekünk nem lesz többé ma
radásunk.” És öt perc múlva »
volt a megegyezés. A mezőszentgyörgyiek beleegyeztek a tagosításba.

— O tejúton ledjen o te feleséged
mili móri !
— 0 te termé
seűrül énekeljék o
kiiltüvel,
hodj :
„ Ritka búza, ritka
árpa, ritka rozs!”
— Hamis bokást
sináljál te o Bazi
lika tornyárul!
—
Vigosztoljon
meg tégedet oz o tódat, hodj o lángyod nem oz iskolai vizsgán bokta el!
— Lebegj te őrző andjalként felet
tünk!
Oddig koplaljál te, ómig létünk
oz élelmiszer-drágaságt!

Fantázia
— Ugyebár, tanár úr, az én fiam
nak nagy fantáziája van?
— Óriási. Főleg — történelemben
és földrajzban.
— Ez a drágaság elleni of fen ziva csak növelni fogja a drága
ságot.
— Miért?
— Mert a kofák drágán fogják
ezt megfizetni.

Bosszem Jankó-kabaré
Privát ömlengés
egy strand-angvalhoz
A strandon láttam őt,
Akiről szólok itt,
Rózsaszín kepp fedé,
Hófehér vállait.
Éreztem, ez a nő,
E keppes angyal itt
Keppes még arra is,
Hogy engem eh'akít,
„ Szeretlek” , szóltam én.
Mint Mózest héberek,
Keppeddel alszom el,
Keppeddel ébredek!
(H -sz)

ANGOL
PARKBAN
KITŰNŐEN
SZÛRBKOZHBT
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Voronoff csodatétele

Borsszem Jankó a színházban
A

F I B H A I G

A VÍGSZÍNHÁZ párizsi kirándu
lása elmaradt. Rossz nyelvek szerint
azért, mert a turnét nem Horti Sán
dor szervezte.
*

TÖRZS Jenő tudvalevőleg opera
szöveget írt ezzel a címmel: „Az aszszony elindul” . Most, hogy választott
bíróság elé kerül az a kérdés, melyik
színházhoz köti a szerződése, a mű
vész kijelentette, hogy ő maga egy
színházhoz se megy, mert — mint pél
dás férj — előbb bevárja, míg az
asszony elindul.
*
FELI) MATYI új rendszert hono
sított meg az idén. Nem ad szabadjegyet, csak újságíróknak. A napokban
egy notórius álhirlapíró toppant elé
be:
— Direktor úr, kérek egy szabadjegyet.
Milyen címen?
— Újságíró vagyok.
— Maga meri magát újságírónak
tartani ? — mérte végig megvetően
Matyi.
Az álhirlapíró vállat vont:
— Miért ne? Ha maga meri magát
színműírónak tartani?
*
A „D A R A B ” -ban
természetesen
az elmaradhatatlan Feld-színházi kel
lék is szerepel: a poloska.
— Miért szerepelteted te ezeket
minden darabodban? — kérdi valaki
Matyitől.
— Ezekkel akarok közönséget csíp
ni, — felelte a praktikus direktor.
*
4
AZ ÖREG DIREKTOR, a derék

Vasárnap a Ligetben

Nyál* van és kánikula. Angol em
ber ilyenkor kimegy a Hyde-parkba.
Én, sajnos, pesti ember vagyok, hova
mehettem hát a kánikula elől? Az
Angol-Parkba. Pehhemre, ez nem
csak nekem jutott eszembe. Rengeteg
ember volt kint. A bejáratnál kezdő
kokottok és haladó metreszek halad
nak el mellettem. Mindenfelé csupa
nő. A stoppolt keztyűtöl a selyemha
risnyáig mindenféle változat. A fris
sen festett székeken frissen festett
nők. Egészen jól festenek. Némelyik
nek egész csendélet van az arcán.
Civil-nők, tartalékos bestiák, kiszol
gált kiszolgálólányok és kis áldémon
gépírókisasszonyok. Utóbbiakból a
legnagyobb választék. Van itt min
denféle típus. Yost, Remington, Un
derwood, sőt néhány öregebb típus is.
A zene a Bajazzókat játsza. Egy bubisra maszkírozott jó korban levő
hölgy műértőleg nyafogja: „Hiába, ez
az Eisemann!”
A körhintánál csinosnak mondott,
nem feltétlen úrilány andalog egy
középkorú, disztingvált úriemberrel.
Bárkinek a kezét tűzbe tenném, hogy
Műtét után
apróhirdetés útján ismerkedtek meg.
A középkorú disztingváltnak egyéb
ként nagyon begyújthatott már a kis
csinosnak mondott, mert bajuszán ér
zékien olvadoz a pomádé. Olvadékony
gyerek lehet az öreg. Házasság lehet
séges.
Pár lépésre a ródlitól van a gra
fológus pavillonja. Egy hirtelenszőke
molett hölgy veszi át éppen az analí
Féld Zsigmond is ott volt az egyik
zisét. Véletlenül bepillantok. „Ka
este a pénztár előtt. Hozzálép valaki:
landvágyó, könnyű erkölcsű nő. Sci— Kérek egy szabadj egyet.
— Még mit nem? — kiabált az tovszkyt nem szereti. Barátja van,
akaratereje nincs. Könnyen befolyá
öreg úr haragosan. Mit képzelsz te
solható” .
maga itten? Hol vagyunk eigentlich?
— Esetem, — szóltam magamban.
A Nemzeti Színházban?
Körülnéztem, nincs-e a közelben Sci*
tovszky, aztán megszólítottam. Mohón
TITKOS Hona pazar villáját most
reagált. — A grafológusnak eddig
rendezik be a Svábhegyen. Egy kol még igaza van. — gondoltam. — Tíz
léganője megjegyezte:
perc múlva már jóba voltunk.
— De magasra vitte föl az Isten
— Hány évesnek tart engem? —
ennek az Icának a dolgát! Adja ő
kérdezte huncut mosollyal.
még alább is . . .
Elővettem a pengő-tabellámat, az
tán így szóltam:
SZÍNIISKOLÁBAN
— Ötvenből nem sokat kap vissza.
— Mi a monológ? — kérdi a színi
— Szép bókokat mond nekem.
növendékek vizsgáján a tanár.
— Magának nem kell bók, angya
— Ha valaki magában beszél, —
lom. Jó bőrnek nem kell cégér — je
felel a csinos leány.
gyeztem meg, miközben bementünk az
— És mi az, ha ketten beszélnek?
Alpesi faluba.
— Az — randevú.
A nő imponálóan sokat tudott inni.
Erről a grafológus egy sort nem írt.
NÉZŐTÉREN
így fektessen az ember egy hódítást
tudományos
alapra. A nyolcadik kor
— Nagysád kérem, vegye le a ka
lapját, négy pengőt fizettem a he só sörnél kijelentette, hogy ródlizni
akar.
lyemért.
— Kérem, — mondtam és már vit
— Nem veszem le, én negyvenet fi
tem is.
zettem a kalapomért.
— Ródlizni akarok — hajtogatta
az egész úton. — Úgy hajtogatta ezt,
JÓ NEVELÉS
mint előbb a söröket. Mikor a ródlihoz értünk, mégegyszer becsípett. Ez
Két bohém beszélget:
— És kinek udvarolsz most? — úttal a karomba.
— Le akarok csúszni — szólt kissé
kérdi az egyik.
részegen, de abszolút ambiciózusan.
— Egy kedves kis úrilánynak.
Ebben igazán nem óhajtottam meg
— Ne haragudj, de egészen bíz fos,
gátolni. Megváltottam a jegyét és —
hogy úrilány?
— Mi az, hogy biztos? Mindig ki- lecsúsztattam.
( —SZFER—)
A*ttp, ha reggel hat után megy haza.

(Ne tessék primadonnákra gondolni!)

Műtét előtt

5. oldal
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Lindbergh, Chamberlin és Byrd újabb vakmerő repülései
Vass József meghívására rekord-repülést
rendeznek Budapest fölött
(A Borsszem Jankó linkogramje 
lentése.) Mint politikai megbízható
ink értesülnek, Vass József helyettes
miniszterelnök ma délben titkos tele
fonhívással fölébresztette Valkó La
jos külügyminisztert és sürgős inter
vencióra kérte föl az Egyesült Álla
mok kormányánál. Az intervenció lé
nyege az, hogy Coolidge elnök — a
két nemzet közt fennálló szivélyes
táv-viszonyra való tekintettel —
nyújtson segédkezet
a budapesti drágaság letörésére,
vagyis: utasítsa a legtüchtigebb ame
rikai repülőket: Lindbergh, Cham
berlin és Bryd urakat a magyaror
szági drágasági viszonyok tanulmá
nyozására. A magyar külügyminisz
ter nyomban érintkezésbe lépett Ame
rika budapesti követével, aki csak
harmadszori ismétlésre értette meg,
hogy az amerikai mester-repülők
meghívása a magyarországi gazda
sági helyzettel, speciálisan a tartósan
egészséges drágasággal van szoros
összefüggésben. Az amerikai követ
végül így válaszolt:
— Lindbergh, Chamberlin és Byrd
urakat bátor fickóknak ismerem, de
nem hiszem, hogy

el gépeikkel Budapestre. Lindbergh
audencián jelent meg az elnöknél és
ezt mondta:
— Ez életem legvakmerőbb vál
lalkozása,
de meg fogom mutatni Chamberlinnek és Byrdnek, hogy lepipálom őket.
— Hogyan?
—
kérdezte Mr.
Coolidge.
— Úgy, hogy én olyan magasba
fogok emelkedni Budapest fölött,
hogy még a Novemberi Házbérek fel
hőzetét is megközelítem.
A jól informált elnök aggodalma
san csóválta fejét, aztán megrázta
Lindbergh kezét és sok szerencsét kí
vánt neki az életveszélyes útra.
Lindbergh a Fehér Palotából a leg
nagyobb biztosító-intézethez sietett,
hogy százezer dollárra biztosítsa éle
tét, de mikor elmondta, hogy a bu
dapesti Drágaság magasságába akar
emelkedni,, semmi pénzért nem voltak
hajlandók
az
üzletbe belemenni.
Lindbergh, a makacs fiú és haláltmegvető hős, rendületlenül kitartott
elhatározása mellett. Megható volt,
amikor anyjától elbúcsúzott.

„Miss Americá” -val a legszédítöbb
régiókba szállók Budapest fölött, oda,
ahol a Közadó felhőzete úszik.
Mikor ezt Lindbergh megtudta,
összeráncolta homlokát, majd daco
san mondta:
— Én pedig Byrdet is leverem.
Még magasabbra szállók Budapesten,
oda, ahol a Gáz- és Villanyár régiói
terülnek el.
Sietve közöltük ezt a kijelentést
Chamberlin-ne\. Lehetetlen volt észre
nem venni, hogy arcán ködös sejte
lem borong, de hirtelen, mint aki
mindennel leszámolt, így szólt:
— Eh, csak egyszer él az ember!
Majd megmutatom én annak a Byrd
nek, meg a Lindberghnek. Én a Vil
lamos Tarifa felhőzetéig fogok föl
emelkedni. E célból újabb öt motor
ral szereltetem föl a „Miss Colum
b iá it.
Mikor a levegő óriásainak heroikus
elszántságáról Coolidge elnöknek be
számoltak, a következő radiogrammot küldte Vass József miniszterei
nők-helyettesnek :

ilyen veszedelmes rekord-repülésre

— Az Óceán fölött nem féltet
telek, de most reszketek és imád
kozok érted.

vállalkozzanak. A budapesti árak ta
nulmányozása ugyanis minden eddigi
magassági rekordot túlhaladó teljesít
ményt követelne tőlük. Mindenesetre
megrádiózom
kormányomnak Vass
miniszter úr kérelmét.
Alig tizenöt perc múlva itt volt a
válasz: Coolidge elnök a szorongatott
magyar fogyasztók iránt való rész
vétből fölkérte a három mester-repü
lőt, hogy haladéktalanul induljanak

Chamberlin és Byrd Párizsból rá
diózott Coolidge elnöknek, hogy tel
jesítik a kérelmet. Chamberlin kije
lentette, hogy világ-rekordot akar
csinálni, mert az a szándéka, hogy a
budapesti Vásárcsarnoki Árak ma
gasságába emelkedik. Byrd viszont
ezt mondotta :
— Állom a fogadást, hogy Lindberghet és Chamberlint túlszárnya
lom. Eltökéltem ugyanis, hogy a

Repueloeink
mennek
de k é r e m u e g y e l n i , n e 
h o g y é r k e z é s u e k i g még
magasabbra emelkedjen
oenoeknél
a drágaság,
mert repuelési rekord
nak is v a n h a t á r a .
Vass
József
azzal
nyugtatta
meg Coolidge-t és a vakmerő repü
lőket, hogy a drágaság további emel
kedésének megfékezése végett több
vásárcsarnoki kofát, villamoskalauzt,
viceházmestert és gázszámla-kézbesítőt őrizetbe vett a rendőrség.
Most már jöhetnek az amerikai re
pülők !
M. J.

Sebesség

Rosszak a szivarok

Hidegvér

A föfinánc egyszer megígérte,
Hogy ezután minden szivar jó lesz,
És még most is reszeli a torkunk
Biizerillosz meg a Stinkadóresz.
IHavai benlakók zord múltja
Nem hozza oly izgalomba lelkünk,
Mint egy csutak, kóc vagy cukor\spárga,
Mit egy rozzant trabukóban leltünk.

— Hallotta rebelében, hogy Braunék automobilja százhúsz kilométeres
sebességgel megy?
— Isten a világ fölött! Hiszen ak
kor azoknak egy nappal előbb kell
majd kitérni!

Búd János úr már oly sokat Ígért,
Jövőnkbe hát bizalommal nézünk,
Hogy ezután nem a krákogás lesz
Meg a gégehurut osztályrészünk.
Ámde hogyha excellenciás úr
Folytatólag csak reménybe ringat:
Inkább váhuyn-klinerekké vedlünk
S szívja ön el a szivarjainkat.
VÁSÁRCSARNOKI

TÖPRENGÉS

— Ha a kofákat a Markóba viszik,
akkor már nem lesz drágaság?

Börtönör: A felesége van kínt.
Mit mondjak neki?
Rab (meggondolás nélkül): Mond
ja, hogy nem vagyok itthon.

19. szám
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MIKOR „R Z EST”
VERSELNI KEZD. . .
PÁRIZS FELÉ. ..
Hányszor kell addig még ver
set irmom?
Ötször-tízszer, talán még több
ször is,
B rrrH . . . De aztán:
Párizs!
Az E iffe l. . . Igen, mert majd
ott lakok
S ott nem lesz vers s nem lesz
nek Est-lapok.
írjon verset most már, aki
akar*
Heine vagy Musset, kit homály
takar,
De én nem írok, nem bizony,
nem ám,
Engem leköt majd ott az új
babám,
A gyöngy Floridából valaki. . .
Hopp! Baker . . . Ő . . .
Na ja : az én babám egy fekete
nő!
Onnan majd aztán, hogyha eleresztnek,
Párizs jön újra, Párizs
ausgerechnet,
Még egy-két nap . . . kilenc? . . .
És indulok.
De addig is, oh, jaj, hogy iz
gulok.
Vizűm, előleg, sok búcsúzkodás
(S Az Estnél költ az én he
lyembe más)
És új ruha, mit rendelek
előre,
A számla, bah, az ráér majd
jövőre.
K offer, felöltő, szipka, lavoár,
Ötér liptói s egy kis kaviár.,
Überciher és oh, gumiköpeny.
(Mert Párizsba az ember azt
%'iszen.)
S pár apróság még . . . sróf és
légcsavar,
Két gyárkémény és egynéhány
szivar.
Fogamba plombát és priznicet
annak,
Kik olvassák e verset (hogyha
vannak).

Lord Rothermere: Ezennel megtölebbezem az ítéletet, de
nem a Népszövetséghez, hanem a népek lelkiismeretéhez.

A csípés

A FALÁNK VENDÉG

Micike az egyik sofőrismerösével
autózik és mikor hazaér, észreveszik,
hogy csípések nyomai vannak a kar
jain. Az anyja megkérdezi:
— Megcsípett valami bogár, Mici
kém?
Micike serdülő korban lévő öccse
epésen adja meg a választ:
— A Micinek garázs-csípése van...

Egyik lipótvárosi zsúron feltűnik a
háziasszonynak egyik vendége, aki
rendkívül sok szendvicset fogyaszt.
Odafordul a ház egyik barátjához:
— Nézze csak, hogy szereti a gyom
rát ez az X.
— Úgy látom, a szendvicseket még
a gyomránál is jobban szereti, — fe
lel a barát, miközben X. urat nézi.

Még egy-két nap, — kilenc?
És megyek . . .
Szajnán apörök, oh apró
legyek,
Oh, Párizs, drága város, E if
fe l. .. Monmár\
Mondd, vársz-e engem Párizs,
sag schon, mondd már.
És ind u lok!...
Agyő, au revoir, pá Est-lapok.
Párizsba majd eszembe jutsz,
te Pest,
Milyen az alkony és milyen
Az Est?
S gondolva versre és szerel
meimre,
Majd kérdém: kell-e még
Bádogos I m r e ? ...
S míg én Párizsban ott ülök a
bárba',
A költés Pesten árva lesz, ah
á rva . . .
( HESZ)

BORSSZEM
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A TR IB Ü N Ö N
— Mit szól hozzá, Lengyelország
ban meccsközben letartóztattak egy
bírót és emiatt félbe kellett szakítani
a meccset?!
— Azt mondom, hógy az egy sze
rencsés nemzet.
*
— Te, a Szent István-díjat a
MESE nyerte?
— Ugyan kérlek, ez csak mese.
*
Mikor Bárány István a 100 méte
res főversenyt úszta, amelyen tudva
levőleg a századik győzelmét aratta,
az egyik néző odafordul szomszédjá
hoz:
— Mit gondol, örülne Bárány, ha
gratulálnék neki?
— Mindenesetre kint lenne a víz
ből — hangzik a válasz.
♦
— Mondd kérlek, a két Fogl csak
fél-ember?
— Mi jutott eszedbe?
— Mindenütt azt olvasom, hogy ők
ketten egymást egészítik ki.

JANKÓ

— Ismét felütötte fejét a vörös ve
szedelem. Tritz Lőrinc a jövő szezon
ban is fog játszani a Hungáriában.
__ Szórakozott játékos. Unfair IL,
a Rakk FC játékosa meccsközben po
fonütött egy nézőt. A játékos azzal
védekezett a fegyelmi bizottság előtt,
hogy nagyon szórakozott ember és
nem a nézőt, hanem a bírót akarta
megverni.

A lajosmlzsei fűszeres
Lajosmizsén alig volt már olyan
ember, aki nem zarándokolt volna ki
Gattyán gazda tanyájára, hogy az
öreg „Rudolf trónörököst” szemtől
szembe láthassa. Csak Móric bácsi, a
mizsei fűszeres, hallgatta egykedvű
en a Rudolfról szóló meséket. Mikor
látta, hogy közönye ellenszenvet kezd
ébreszteni a lakosságban, kisétált a
családjával ó is. A térdeplő emberek
sokaságán átvergődve végre a köze
lébe jutott Rudolfnak és megkérdezte
tőle:

Kohut Vili megtanult már
Komereket lőni,
Ezentúl a bambái nem
Fognak égig nőni.
Molnár Gyuri nem fog többé
Meccsközben aludni
Fluck lesz majd az ellenfele
S utána kell futni.

Orth olyan, mint a hamiskártyás:
gyanúsan jól tud osztani.
Schlosser olyan, mint az utolsó ru
hadarab: nem adják el.
KT.

— Mióta hagytad abba a sporto
lást?
— Mióta a motocikliről a földre,
az automobilról a levegőbe, a repülő
gépről pedig a vizbe estem.

— Jutalomjáték. Stecovits (Ferenc
város) minden mecc után, amelyen
nem játszik, 50 pengő jutalmat kap.

Orth Gyurinak rituális
Kosztot főz egy bâcher,
Ettől lesz talán Gyurinknak
.4 játéka kóser.

A szép nő olyan, mint Barsi : hiába
futsz utána.

— Tudod, hogy mi a Ferencváros
kedvenc eledele?
— Na?
— Az amerikai mogyoró.
*

m in d e n f e l ő l

Olyasmiket álmodtam meg,
Becs-szavamra mondom,
A minőhöz fogha tókat
Nem lát Pest, se London.

Félkomoly hasonlatok

SPORTSMANEK

h ír e k

UTÓPIA
Egyik éjjel nagyon furcsa
Vízióim voltak,
Feltámadtak emlékemben
Elevenek, holtak.

FUTBALL ÉS SZERELEM
A futballista meg akarja csókolni
szive hölgyét, de az elhúzódik és így
szól :
— Drágám, én még nem vagyok a
transzferlistán . . .

*

Bemondás egy meccsen:
— Mire fütyült most a bíró?
— A szabályokra.

19. szám

Fonyónak, az MTK futójának
mondja valaki
— Hallom, hogy turf-sablon
lettél.
— Micsoda? — csodálkozik Fonyó.
— Ugyanis rólad szokták írni
azt, hogy futottak m ég. . .

— Maga az a Ferenc József Károly
Adolf Rudolf?
Ferenc József stb. egy szóval sem
állította, hogy ő Rudolf, csak félre
vonta a fűszerest és súgott neki va
lamit, mire a fűszeres így szólt:
— Én félek, hogy maga csak
Adolf!
— Schweig! — kiáltott rá a fele
sége és kétségbeesve pislogott a fa
natizált emberek felé.
— Állítottam én egy szóval is,
hogy ő nem Rudolf?! . . . Én csak azt
mondtam, hogy félek. Félni csak sza
bad talán?

j

Ahol Mandl Gyula játszik,
Légüres tér lesz ott,
Akkor aztán klasszis bekk lesz.
Nem rúg többé luftot.
Utópia ez a kis l'ers
S nem magam találtam, —
Utó-piát Opatától
Igán gyakran láttam.
Leteszem hát most a tollat,
Kissé meg is hatva,
Mert a betűk, mint Opata,
Le vannak itatva.
—szegi

LÓVERSENY
A vasárnapi meetingen Lavina első
lett, mert elsöpörte a többieket. Má
sodik Kacagó volt, de a fogadói egy
általán nem voltak azok.

Börtönvizit
Igazgató: Nos, hogy érzi magát itt
a börtönben?
Fegyenc: K itü n ően... Csak most
látom, milyen marha voltam, hogy
negyven évig becsületes munkából
akartam megélni.
IMPRESSZIONIZMUS
Bankár: De mester, én az arcképe
met rendelten* meg önnél és ön egy
üres vásznat ad nekem! Mit jelentsen
ez?
F estő: Azt, hogy én nem a külsőt
festem, hanem a benyomást, amit
rám tesz. Én ön nem tett rám semmi
benyomást.

BORSSZEM

19. szám
GYANÚS!
— Te, úgylátszik, változás lesz a
politikában. Azt hiszem Bethlen át
meneti rendszerre készül.
— Micsoda őrültség ez?
— Épp most láttam az Andrássy
úton, amint Komlós Sándor divatüz
letébe ment egy átmeneti kabátért.
A nagykereskedő üzleti útra in
dul. Mielőtt elmegy, kiadja az
ardrét a könyvelőnek:
— Aztán, Ehrlich úr, a távollé
tem alatt semmi újat ne kezdjen,
csak a régi dolgokat csinálja, mint
eddig. De ne maradjon nekem
restancia !
A könyvelő mindent megigér. A
főnök, mikar visszajön az útról,
legnagyobb meglepetésére ott ta
lálja a felesége szobájában a
könyvelőt, aki épp a restanciát
igyekezett behozni.
— Maga csirkefogó, hogy meri
ezt? . . .
A könyvelő bocsánat kérőén néz
a főnökre :
— De főnök úr, hiszen azt tet
szett mondani, hogy csak semmi
ú ja t. . . Erről pedig már minden
veréb csiripel.

I drágasági offenziva hatása
A pesti Don Juan megszólít egy
nőt az uccán:
— Megengedi, hogy elkísérjem,
drágaság?
— Hogyne. Feltéve, ha nem detek
tív.
AMI IZGATÓ
Retten ülnek a kávéházban. Jön a
pincér és fölveszi a rendeléseket. Az
egyik feketét rendel, a másik málna
szörpöt. Mikor a pincér elmegy, az
egyik odafordul a másikhoz:
— Te, nem szereted a feketét?
— Szeretem, de nem szabad innom,
mert izgat.
— Boldog ember, téged csak a fe
kete izgat Î Engem a szőkék is . . .
MODERN ASSZONYOK
— Mondd, fiam, mit
ban: ha szőke lennék,
— Légy szőke, vagy
akarod, de aztán az is

szeretnél job
vagy barna?
barna, ahogy
maradj!

JANKÓ

A büróban

CSENDÉLET
Szerkesztő : Barátom, fogjon tollat,
azaz nem is tollat, hanem dorongot.
Jelszó: üsd, vágd, nem apád! Legyen
goromba, mint a pokróc, káromkod
jon, mint egy rendőr, mikor nem hall
ja a belügyminiszter. Legyen mosdatlan szájú, mint egy kommunista
képviselő, trágár, mint egy orfeum
kupié, mikor családi műsort hirdet
nek. Hányja a sarat két kézzel. Ta
possa ki a belüket. Szóval: írjon ve
zércikket.
Munkatárs: A románokról?
Szerkesztő: Dehogy, maga balek!
A velünk szövetségben lévő pártról...

•
— Schwartz, figyelmeztetem, hogy
maga a könyvelésnél gyakran elszá
mítja magát.
— Igen, főnök úr, tudom . . . a sze
relem teszi . . . Nem tudok élni az ön
leánya nélkül.
— Látja, most megint el számította
magát.
MEGHÍVÓ
A Borsszem Jankó Lapkiadóvállalat
R.-T. Budapest, VI. kér., Mozsár ucca
9. sz. I. em. 3. sz. a. 1927. évi július
19-én délután 3 órakor tartandó
rendkivüli közgyűlésére.
Tárgysorozat :
1. A budapesti kir. törvényszék,
mint cégbíróság Cg 2890—20. számú
végzése alapján az 1925. évi felérté
kelt megnyitó-mérleggel kapcsolato
san határozatok foganatosítása.
2. Az alapszabályoknak a felértéke
lési mérleggel kapcsolatos módosí
tása.
Budapest, 1927 június 30.
Az igazgatóság.
Megjegyzés. A közgyűlésen résztvenni óhajtó részvényesek tartoznak
részvényeiket az alapszabályok értel
mében a társaság pénztáránál (VI,
Mozsár ucca 9, I. 3.) legalább 5 nap
pal a rendkívüli közgyűlés megtartá
sa előtt letenni.
JAJJJ !
— Melyik holmi szenved kánikulá
ban a legkevesebbet?
— Nos?
— A stockholmi.

Párizsi
szalén-modelltanulmányok
pompás fénykép-kivitelben,
művészi jelenetek
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pengő

Co. P A R I S .

9. oldal

érdekes

Nyaraló
előfizetőinket kérjük, tudassák

új címüket
a kiadóhivatallal, hogy lapun
kat utánuk küldhessük.

A Borsszem Jankó üzenetei
A
Borszem Jankó jelen szá
mát július 8-án, pénteken zártuk
le. — Kéziratok és rajzok kizárólag
a főszerkesztő címére (Mozsár ucca
9.) küldendők. — Kéziratokat nem
örziink meg.
H. Ö.: Az Ötlet jó, de szörnyen
hosszú lére van eresztve és nem lehet
elmondatni azzal, akinek a szájába
adta. A Dreadnought-pályamunkát
kikeressük az asztalfiók mélyéből és
kivételesen visszaküldjük, noha sem
miféle kéziratért nem vállalunk fele
lősséget. — A. / . : A hosszabbiknak
nem rossz a matériája, csak a meg
írás módja ellen van alapos aggá
lyunk. A rövidebb — nem húzta a rövidebbet. — Háziúr. Háziuraktól ver
set nem közlünk, de még csak el se
olvasunk. Erre még a népjóléti kor
mány se kényszeríthet bennünket. —
T. L .: Ne bántsa a sportembereket,
akik már csak azért az egyért is ki
érdemlik kegyeinket, hogy egészsége
sen tudnak kacagni. Morózus embe
rek viszont ne számítsanak nálunk
pardonra. —' Kánikula: Hogy mit
használjon lesülés ellen? Menjen el
árdrágítónak. Azoknak nem sül le a
bőrük. — Több levélről a jövő szám
ban.

Műjég Mozi
műsora
állandóan

beküldése mellett kaphatók:

1. RUE DE L ’IQUEDUC

70

-ar-jt-a c-a L

szenzációs!

10. oldal

BORSSZEM

JANKÓ

Ha mitőlünk függne,
milyen lenne a légi közlekedés ?
Mit mondana Kossuth Lajos, ha
ma — a repülés századában — élne?
Azt, hogy „Tengerre magyar!” , vagy
azt-e, hogy „Levegőbe magyar!” A
tenger nem a mi elemünk. A levegő
valahogy közelebb van a természe
tünkhöz. Lássuk csak! A politikusa
ink — jó néhány száz év óta — foly
ton a levegőbe beszélnek. íróink, mű
vészeink a levegőből élnek. Kereske
dőink egyrésze luft-üzleteket csinál.
Festőinktől csak „levegős” képeket
vásárol az a néhány lipótvárosi
mecienás. S végül — mint szakorvo
saink állítják — az Alföld népét a
légutak bántalmai sorvasztják. Ki
meri hát kétségbevonni, hogy mi va
gyunk a levegő népe!
Ha pedig így van, akkor nézzünk
körül a nagyvilágban, az óriási lég
űrben. Mindnyájunknak levegőre van
szükségünk, főleg színműíróinknak,
akik légüres térben építik föl drámái
kat. Egyelőre nincsenek repülőgépe
ink, így csak képzeletünk repülhet
azokban a régiókban, ahol a magyar
vállalkozó szellem számára tér és al
kalom nyílik. Milyen lenne a légi köz
lekedés, ha mitőlünk függne?
Először is — természetesen — be
hoznánk a repülőpályán a numerus
clausust. Az Atlanti vagy a CsöndesÓceánt csak azoknak lenne szabad át
repülni, akik a repülés terén már ki
tüntették magukat. Elsősorban tehát
a B-listások repülnének. Nekik az
ilyen nyaktörő vállalkozás már meg
se kottyan. Azután a hadikölcsöntulajdonosok, a fővárosi tanárok és ta
nítók, végül a munkásbiztosító orvo
sok repülnének.
Minden repülő tartozik leróni a lég
csavarforgalmi adót, amely halálos
katasztrófa esetén — ha előzetesen
nem fizette meg — öt évig terjed
hető elzárásra változtatható. Tarto
zik továbbá repülőgépét és a benzint
a REBSz-től (Repülőgép- és Benzin
értékesítő Szövetkezet)
beszerezni,
amelyeknek élén egy államtitkár,
mint a kormány által kirendelt közeg,
egy kormánypárti képviselő, mint ve
zérigazgató, további tizenkét minisz
teri tanácsos és ugyanannyi kormánypárti képviselő áll, akik vala-

mennyien a Légügyi Minisztérium
ki rendel tjei. Mert — természetesen —
Légügyi Minisztérium volna szerve
zendő, lehetőleg Friedrich Istvánnal
az élén, mert ő hosszú időn át bebizo
nyította, hogy a politika és a levegő
egy anyaméhből született.
Az Óceánok bizonyos pontjain leés felszálló állomások létesülnének.
Ez állomások építését a kipróbált hi
teltúllépési rendszer fejlett techniká
ja alapján a főváros kiváló építész
kapacitásai hajtanák végre. Minden
ilyen állomás a magyar repülésügy
székhelyének tekintendő, világos te
hát, hogy az állomás élére egy-egy
főispánt állítanának. (Az ilyen főis
pánt bátran lehet megyefőispánnak
tekinteni, mert az lesz a feladata,
hogy folyton azt vizsgálja: megy-e
repülőgép az Óceán fölött?)
A légügyi közigazgatás gondoskod
nék az óceáni mozi- és trafik-szükség
let kielégítéséről. Mozi- és trafik
engedélyt azonban csak megbízható
egyének kaphatnának, tehát olyanok,
akik az óceáni képviselőválasztások
nál a hivatalos jelöltre szavaztak. Az
ellenzéki szavazóknak viszont állandó
jogosultságuk van az óceán fölött rö
pülni, hogy sokat hangoztatott ma
gasabb szempontjaikat hatásosan ér
vényesíthessék.
Hogy az anyaországtól való távol
ság túlságos fájdalmat ne okozzon,
olyan intézményeket is kellene létesí
teni, amelyek az óceáni állomás lakói
nak állandóan lelkűkbe idézik a drága
otthont. Ennélfogva: a lakások bére
a budapestiekkel egy színvonalra
emelendő, az élelmiszerek ára ha
sonlóképpen, továbbá legalább egy
kávéház állítandó fel, amelynek kira
katába kizárólag ötven éven felüli
pesti (terézvárosi) nők ülhetnek és
hogy az illúzió teljes legyen: teherhajókkal naponta friss por szállítan
dó az állomásokra, amelyeknek lakos
sága a pormentes tengeren bizonyára
nem tudná nélkülözni ezt a magyar
specialitást.
. . . Hogy az amerikánusok más
képp csin á ljá k ?... Mit tudnak azok?
Legföljebb repülni. De a repülésügy
adminisztrálásához csak nekünk van
fantáziánk.
Molnár Jenő

Samuka elvei

Urasági inasok

— Mondd, Samuka, mért kell tisz
telni az öregeket?
— Mert az öregeknek mindig sok
pénzük van.

" — Mondd, Zsán, hogy tudtál le
szokni a dohányzásról?
— A mostani gazdám nem dohá
nyos.

19. szám

K ÉPR E JTVÉN Y
— A hét leg ra v aszab b rébu sza —

Megfejtése a Borsszem Jankó
számában.
A
megfejtők értékes
könyvjutalomban részesülnek.
A Borsszem Jankó múlt számában
megjelent rébusz helyes megfejtése:
„ Hangverseny” . A megfejtők közül
dr. Fehér Mihály ügyvéd (Szolnok)
kap jutalmat.
SÜRGŐS
— Kedves doktor úr, az anyósom
az ön látogatása után rosszabbul lett.
Kérem, jöjjön azonnal még egyszer!
Felelős szerkesztő és kiadó:
M O L N Á R J E N Ő DR.
Művészeti főmunkatárs:
GÁSPÁR ANTAL
Laptulajdonos :
Borsszem Jankó Lapkiadó Rt.
Igazgató: Molnár Emil
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
VI, Mozsár u. 9. Telefon: T. 233— 24
A BORSSZEM JANKÓ
előfizetési árai:
Egész évre . . . 20 pengő — fillér
Félévre . . . . 10 pengő 50 fillér
Negyedévre
. . 5 pengő 50 fillér
Nyomtatott:
B Ir ó Miklós

nyomdai mütntézetében

VII, Rózsa ucca 25

ABBAZIA
HOTEL
R E S ID E N Z
Tulajdonos :

Erényi Béla gyógyszerész
t
<•
(•

Mintaszerű vezetés!
E l s ő r e n dű e l l á t á s !

!

Kér j en pr ospekt ust !

Stílszerűen

Vass József : És mért jöttek az urak pilóta-dresszben?
Munkásbiztosító-orvosok : Hiszen Excel lenciád azt
mondta, hogy repülni fogunk !. .
Az ultra-parvenű
— Én a Lidóra megyek, — mondja
az egyik lipótvárosi. — Naponkint
száz líra.
— Én Trouvilleba, — kontrázik a
másik. — Naponkint kétszáz frank.
— Én az északi tengerre, — proccol a harmadik. — Naponkint huszon
öt aranymárka.
— Ugyan kérem, — inti le őket a
negyedik. — Én minden este a mar
gitszigeti felsővendéglőben vacsorá
zok.

Mért nyaralnak egyesek
és mért nem nyaralnak
mások ?

Ez is valam i

— Mért mennek a pesti zsidók
nyaralni?
— Hogy a többiek ne mondhassák,
hogy itthon látták őket nyaralás ide
jén.
— Igen ám, de vannak, akik nem
nyaralnak. Hát ezek mért maradnak
itthon?
— Mert örülnek, hogy nem látják
azokat, akik nyaralni mentek.

Bíró: Hát maga már sohase javul
meg? Nem szégyenli, hogy semmi hi
vatása sincs a társadalomban?
Csirkefogó : Semmi? Hát az elret
tentő példa?!

FÖLMENTÉS UTÁN
Ügyvéd: Úgy védtem magát, mint
a saját fiamat.
Betörő: Az is olyan gazember?

Ritka ajándék a Borsszem iánké előfizetőinek
A Borsszem Jankó kivételes, nagyértékű ajándékot juttat
azoknak az előfizetőknek, akik
július elsejétől legalább félévre újítják meg előfizetésüket.
Minden féléves előfizetőnk igényt tarthat legkiválóbb rajzoló
művészeink
eredeti karikatúrájára,
amit az előfizetési összeg (félévre 10 pengő 50 fillér) beküldése után
nyomban megkapnak.
Ugyancsak egy-egy eredeti rajzot, illetve karikatúrát kap min
denki, aki
legalább 1 negyedéves új előfizetőt
szerez lapunknak. (Negyedévi előfizetés 5 P. 50 f.)
Azok az előfizetőink, akik most csak negyedévre újították meg
előfizetésüket, szintén megkapják az ajándék-rajzot, ha 5 pengő
50 fillér beküldésével
félévire egészítik ki előfizetésüket.
Aki 2 új előfizetőt szerez,
2 eredeti rajzot kap,
aki hármat, három rajzot és így tovább.
Az eredeti rajzok értéke túlhaladja azt az összeget, amelyért
előfizetőink magát a Borsszem Jankó-t is kapják.
Borsszem Jankó

Kirándultam
(Retten beszélnek. Az egyik, aki
otthon maradt, a másik, aki kirán
dult. Az utóbbi most érkezett haza,
gyűrötten, csapzottan, bőrig ázva, le
tiporva, megtépázva, csüggedten és
kétségbeesetten. Beleroskad a fotelbe.
Nagyokat fúj, liheg.)
EGYIK: Nos?
MÁSIK: Kirándultam.
EGYIK: Látom.
MÁSIK: Ez az egyetlen vasár
napja van az embernek, hogy pihen
jen és pehhemre, éppen akkor kellett
kirándulni. . .
EGYIK: A pihenés fáradalmait
majd holnap a hivatalban enyhíti a
munka. Beszélj . . .
MÁSIK (kezdi) : Friss idegekkel
vártam a villamost. Lökdöstek jobb
ról, lökdöstek balról, lökdöstek hátul
ról. A szemesek előrefutottak. A
tyúkszemesek hátul maradtak. Kö
nyökömmel szorítottam helyet. Úgy
nyomtak minden oldalról, mintha leg
alább is valami rendkívüli kiadás let
tem volna. No, ami a kiadást illeti,
az volt bőven. Elsejei fizetésem el
úszott utolsó fillérig. A villamosban
összetörték a szivarjaimat, középfinom török dohány lett belőlük, de
összetörték a zsebórámat is, ami
azonban csak stílszerű v o lt. . .
EGYIK: Miért?
MÁSIK: A mai letört időt jelez
t e . . . Végre a végállomás. Siettem
az erdő felé. Száguldó autók vágták
szemembe a port.
EGYIK: A gazdagok szokása. így
hintenek port az emberek szemébe . . .
MÁSIK: Nagysokára egy kis zöld
fűre bukkantam. Rohantam feléje.
Sajnos, csalódás ért. Az egyik fű
szálra cédula volt erősítve ezzel a fel
írással: foglalt! Akárcsak a kávéhá
zakban a törzsasztalokon. Tovább
bandukoltam, amíg végre egy fához
értem. De alighogy letelepedtem, az
orromra csöppent valami. Felnézek
az égre, hát látom, micsoda vészes
felhők tornyosulnak. Usgyi neki, szá
guldottam a vendéglő felé! Mire oda
értem, a zápor elállt. Most már csak
azt néztem, hogy hazakerüljek. Vár
tam a villamosra, mely majd vissza
visz. Sorba kellett állnom, összeprésetek, moccanni sem tudtam, egy Blistás boldogan jelentette ki, hogy
végre álláshoz jutott, illetve sorba
álláshoz és levakarta mellényemről a
liptóit, amit egy kiránduló szomszé
dom a tolongásban rámkent. Végre
kétórai hosszú várakozás után sor
került rám. Nekilendülve rohantam a
villamosnak és ahogy felhágtam a
lépcsőn, megbotlottam, elestem, a Iá
ban megbicsaklott. . .
EGYIK: Szóval kirándultál.
MÁSIK: Én nem. Csak a lábam.
E. M.

A nagyzoló
— Az utóbbi időkben annyi lopás
történik a szállodákban, hogy én, ha
utazom, mindig a párnáim alá rakom
a pénzemet.
— ó , én nem tudok olyan magasan
aludni.

ORS SZ EM JANKÓ
FELELŐS SZERKESZTŐ:

M O L N Á R JENŐ
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Nyári vendéglőben

— Azt hiszem. Rothkövi úr, télen sokkal ügyeseDDen táncol maga a paragrafusok között,
mint nyáron az én lábaim k ö r ü l . . .

Hegedűs Lóránt
levelesládájából
Lord Rothermere (London). Gratu
lálok. Látszik, hogy szorgalmasan
olvasta cikkeimet a Pesti Hirlap-ban.
Hiteltúllépő (Budapest). Gratulá
lok. Látszik, hogy nem olvassa cikkei
met a Pesti Hírlap-ban.
Vargha Gyula. Ezért igazán fölös
leges volt falura menni, kedves bá
tyám. Amit te a kritikusaidnak szán
tál, azt az Erzsébet téri verebekre is
nyugodtan rábízhattad volna. Vagy
tán a te falusi verebeidnek nagyobb
a teljesítőképességük? . . .
Bemáth István. Eddig úgy mond
ták: „Kapkod, mint Bernât a menykőbe” . Ezután már így mondják:
Kapkod, mint Bernáth az Est-lapok
ba?
Vass József. Szabadíts még ben
nünket a gonosztól és — a lakásfel
szabadítástól !
öngyilkos-jelölt. Egy rendes és pe
dáns budapesti öngyilkos-jelölt távo
zás előtt az adója után kirótt kése
delmi kamatot okvetlenül leszúrja.

Milyen szép és dicső a halál, ha Búd
János szivében tisztán ragyog az em
lékünk!
Ady-rajongó. Végtelenül jólestek
szives sorai. Most még csak egy ké
résem van: olvassa el Ady néhány
versét.
Klebelsberg Kunó gróf. Az analfa
béták ellen folytatott küzdelmed csak
akkor lesz hatályos, ha ősi szokás
szerint ankétot hívsz össze. De stíl
szerűen: csak analfabétákból! Ha pa
rancsolod, szívesen rendelkezésedre
bocsátom a képviselőházi almanachot.
Borsszem Jankó. Meg vagyok elé
gedve — a levelesládám tartalmával.
De mondd csak, kedves öcsém, válla
lod helyettem a sajtójogi felelőssé
get?

A városházi villamos-bajnok
— Te, miért já r ez a Bedó Mór
mindig csak autón?
— Na hallod, hát nem tudod, hogy
milyen gondot okoz neki a drága vil
lamos !
ÖRÖKÖS ÁLLÁS
— Végre a sógorom is hozzájutott
egy örökös álláshoz.
— Mi lett belőle?
— Razziázó detektív a vásárcsar
noki árdrágítók közt.
A Borsszem Jankó jövő száma jú
lius 20-án jelenik meg.

LAPZÁRTA:
Vásárcsarnoki munkatársunk a következő bulletint adta ki a drága
ság helyzetéről:
Beszeltem a Drágasággal. Arra a kérdésemre, hogy érzi magát, ezt
felelte: „Ne örüljenek, még korántsem vagyok úgy letörve, mint ahogy
gondolják.”

