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f

ay: . .. Tán alusznak, 
ra hallják, vagy talán 
akarják ? . . .
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nak soha színét se látta. Pedig szép 
darab földecske ez. Igaz, hogy az em
ber zabnál egyebet nem termelhet 
rajta, de termelt az úristen akkora 
fenyöerdöt, hogy gyalog meg nem ke
rülné egy századért.

AK

Ez még a régi jó  világban történt, 
mikor nekünk termették a Kárpátok 
a karácsonyfát.

A — y Péter nyírségi kiskirály volt, 
de a királysága szerteszét feküdt az 
országban. Itt  is egy erdeje, amott is 
egy pusztája, egyik hagyaték ősöktől, 
rokonoktól, a másik szerzemény, ki 
kártyán, ki asszonyon. (Hosszú életű, 
nagy asszony szaggató urak voltak az 
A — yak. Péter úr is három asszonyt 
nyütt el s őt csak a negyedik szaggat
ta sL)

De akármilyen jó l bírta magát a 
nyíri kiskirály, hírül se emlegették 
annyit a vagyonáról, mint a tréfái
ról.

—  Többet ér egy tréfa száz temetés
nél, — ez volt a szavajárása s ebben 
igen csak igazat ád neki minden okos 
ember. Hanem abban már nem volt 
igaza, hogy ott is űzte a tréfát, ahol 
nem kellett volna. Ebben nem volt 
előtte semmi szeméi y válogatás. Neki 
mindegy volt, ha űr, ha szegény, min
denkit csúffá tett, aki útjába akadt.

Akkor is az eszét járta, mikor egy
szer nyárvégén valami felvidéki fü r
dőhelyről kocsikázott hazafelé. Ko
csisgúnyát szedett magára 8 úgy 
meg8Üvegelte úton-útfélen a jámbor 
tótokat, hogy alig győztek neki visz- 
szaköszö nge t ni.

Valamelyik fatomyos falucska ha
tárában úgy megbecsülték a tisztes
ségtudásáért, hogy még füstölt túró
val is megkínálták. Mert hogy éppen 
a reggeli falatozásnál érte a falu
belieket, akik a zabocskájukat arat- 
gatták.

Péter úr belekóstolt a túróba tisz
tesség okáért, a zabkenyérbe is bele
harapott, aztán azt kérdezte, ki eb
ben a faluban a legnagyobb úr?

—  Én volnék, —  lépett elő a leg
nagyobb bocsikorú ember. Uhrin Ma- 
tyejnak hívnak. Én vagyok itt a bíró.

—  No, szép úri név, —  bólogatott 
a kocsis —  bizonyosan ehhez mérték 
kelmédnek a földet is.

—  Dejszen, jó ember, —  nyögött 
nagyot Matyej —  kifelejtett minket 
az Istenke, uukpr földet osztogatott. 
Egynek adta ezt mind.

—  Űnt ki itt a gazda?
—  Nagy úr az, földi, láthatatlan, 

mint az Isten. — emelte meg Matyej 
a taala kalapját — A — y Péternek
hívják. ~ • . A .

A — y Pétert hirtelen megkohögtette
a füstölt túró. Hm, mégis csak könjy- 
nyelmúség az, hogy ő ennek a falujá-

Hanem azért nem szólt egyebet, 
csak megköszönte a vendégséget s azt 
kérdezte, milyen volt a termés az 
idén ?

— Ojjé, — vigyorgott Matyej bol
dogan —  annyi a zab, hogy az idén 
még kalácsot is süthetünk belőle.

Péter úr aztán kocsira kapott s 
csak úgy idsszaszóltában kérdezte 
meg, minek hívják ezt a falut?

—  K ri pácnak.
Otthon aztán utána járatott K ri- 

pócnak. Kiderült, hogy az odavaló 
tótok nagyon derék emberek, de még 
most is adósak a tavalyi árendával is.

A — y Péter nem az az ember volt, 
aki az ilyesmiért megharagudjon. In 
kább örült neki, hogy megint alkalma 
van megjátszani magát s elövette az 
íródeákját.

—  Hamar valami szép levelet a kri- 
póciaknak, öcsém-uram. ír ja  meg 
nekik, hallottam, milyen szép termé
sük volt az idén. Ennek örömére meg
engedem nekik, hogy ebben az eszten
dőben kétszer arathassanak.

Nevetett A— y Péter az ötletének, 
de csak akkor jö tt meg igazán a jó 
kedve, mikor meghozta a posta az 
Uhrin Matyej'válaszát. Hogy alássan

I  Nemzetközi Vásár után

No, Marosa, hát nálad mekkora 
volt az idegenforgalom?...

köszönik a szíves engedelmet, majd 
máskor is kémek a nagyságos úr 
nagy jóakaratából.

A földesúr csak: úgy rengett a ka
cagástól. Megint bekurjantotta az író
deákját.

—  ír ja  meg nekik, öcsém-uram, 
hogy ha már két aratást engedtem 
az idén, most már az árendát is dup
lán fizessék.

Hát nem is lett abban semmi hiá
nyosság. Igaz, hogy csak advent első 
hetire állítottak be a tótok a dupla 
árendával, de legalább harmadmagá
val maga Matyej tette tiszteletét. 
Nem győztek hálálkodni az úrnak, 
aktben a világért se ismerték volna 
fe l azt a bizonyos kocsist. Hiszen a 
szemüket se merték fölvetni, olyan 
alázatosak voltak.

— Menjetek már no, —  hárította 
el őket Péter úr —  szót se érdemel az 
egész.

—  De nem mehetünk, mert van 
egy nagy kérésünk, — motyogta a 
szónok zavarodottan.

—  M i lehet az? K i vele! —  nyitotta 
kerekre a földesúr szemét a csodál
kozás.

—  Szeretnénk egy Kis karácsonyfá
nak valót szedni a kHpóci fenyvesben.

—  Szamarak, hát mit kéritek ezt? 
—  mosolygott A — y. —  Amennyit 
csak jó l esik.

Csak akkor futotta el a méreg, mi
kor Matyej írásban kérte az engedel
met.

— Mit, hogy én azért az egy-két 
hitvány gallyért betintázzam az 
ujjam ?

De a kripóciakat addig nem lehetett 
kitessékelni, míg a kezükben nem volt 
az írott engedetem. Vághatnak kará- 
conyfát, amennyi tetszik.

Félóra múlva elfelejtette Kripóeot 
bíróstul, bocskorostul. Nem is jutott 
eszébe vagy öt esztendeig, akkor is 
csak azért, mert akkorra mór nem 
maradt más eladni valója. Eladta 
potom pénzért az erdőt valami nyír
egyházi szál fásnak, csak azt kötötte 
ki, hogy még egyszer kivadássza ma
gát benne.

Kgy hét múlva meg is érkezett K ri- 
l>ócra vagy tizedmagával, nyírségi úri 
^Hidászokkal. Kripóeot meg is találták 
bocskorosaival egyetemben, de a feny
ves )iem volt sehol. Leúszott a Gam
mon az egész. A tótok mind kivágták 
a fmyöket karáesony fának s « Iádtól; 
szerteszéjjel az országban. Annyit 
pénzeltek belőle, hogy többet ért tíz 
aratásnál. S egy szót se lehetett szól
ni, mert írás to lt a kezükben.

Ez volt az egyetlen tréfa, ami( 
A — y Péter nem tudott visszaadni. 
Esztendő múlva Pesten halt meg a 
szegények házában.
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REB MENÁCHEM 
CICESZBEISZER 

SZÖRNYŰ ÁTKOZÓDÁSAI
— Oz led jen oz 

edjetlen bevéte
led oz egész esz
tendőbe, omit o 
tnadjar irodajlom 
o könyvhéten be
vett!

I—  Oddig ledjél 
te gozdog, ómig o 
Krausz Simi nem 
áll megint talpra!

— Saksopán az 
o ’ vígosztolásod

led]en, hodj most o Krausz Süni is 
údj áll, mint te!

—  Olejan nekómád ledjen oz ellen
ségeden, mint a szőrösszh'ű nadjban- 
károknak oz aranyszívű Krausz 
Simin!

— Ledjél te edj háztolajdonos és 
ne lehessen neked száz percentig emel
ni mást, mint o vérnyomásodat, 
omiért nem todsz stájgerolni!

—  Ledjél te edj partáj és ledjen
tenéked edj olejan mohó háziurad, oki 
még o hajadon lángyaidnak is folte- 
nosan emel! »

—  Mindenedet mossa el o májusi 
felhüszokodás, saksojmn o kürüszt- 
anyád zivataros nyaralójának adjon 
pardont!

— Edj úrihöldj albumába : Kepped- 
del aludj el és kepped nélkül ébredj!

A sport diadala

—  Mit gondol?. . .  Fölkel? Én attól félek, hogy meghalt.
—  Ha tíz másodperc után sem kel föl, akkor nyugodt lehet, — 

nyertünk Îw

Kedves Borsszem Jankó !
Papát-mamát játszottak a gyerme

keim. Ahogy belépek a szobájukba, 
látom, hogy a harmadik, a négyeszten
dős Jucika, az asztal alatt kuporog.

—  Hát a Jucikát mért hagyjátok 
az asztal alatt? —  kérdezem.

— Mert ö még nem született meg! 
— feleli a két idősebbik, a Jani meg 
a Magda.

Fő a leleményesség
— Mivel foglalkozik most, Sutyák?
—  Ugató vagyok.
—  Micsoda? . . .
—  Végigjárom a jobb házakat, 

minden lakás előtt megállók és uga
tok. Ahonnét kutyaugatás felel, azt 
a címet felírom és az elöljáróságra 
viszem, ahol utánanéznek, fizet-e az 
illető ebadót. A pénzbüntetés huszon
öt százaléka engem illet jutalmul.

—  Vájjon eladtak-e annyi könyvet 
a magyar írók, hogy ezentúl könyvre 
t<á#d rolha t nak ?

AMIN MOST
Egy falusi veréb ellátogat Pestre 

és el panaszolj a a városi veréb
nek, milyen nehezek a megélhetési 
viszonyok a vidéken.

— Hagyd abba! — szakítja félbe 
a csiripelő panaszt a városi veréb. — 
Ti mégis csak megéltek valahogy! 
De mit szóljunk mi? Minálunk az 
autó teljesen kiszorította a lovat. És 
hiába mondja az autó is. hogy t r r . . .  
trr . . .  ígérgetésből nem lehet meg
élni.

Két férj beszélget este egy Sza
badság-téri kávéházban.

— Hol van most a feleséged?
—  Otthon.
— És egyedül?
—  Mért ne?
— Na hallod! És nem félted?
— Nézd csak. kérlek... Volt idő. 

hogy nagyon féltékeny voltam rá, 
őriztem, leselkedtem, megfigyeltettem 
és akkor minduntalan rájöttem, hogy 
megcsal. De most, hogy nem törődök . 
vele, még sohase jöttem rá semmire. 
Tudod, bánni kell tudni az asszonnyal.

Uj szobalány került a méltóságos 
családhoz. Egy nap feldúlt arc

cal rohan a szalonba és lihegve 
mondja:

—  Jaj, kérem, méltóságos asszony, 
egy autó nekiment a szakácsnénak

PEST NEVET
és egészen megdagadt az arca!

— No csak ne legyen mindjárt úgy 
oda! A  régi szakácsnénak egy sofőr 
ment neki és nemcsak az arca dagadt 
fe l . . .  és még ma is boldogan él.

Ú g y  belvárosi elemi iskolát meg- 
látogat a tanfelügyelő. A har

madik osztályban felszólítja a máso
dik pad szélén ülő kisfiút, de kevés 
eredménnyel, mert csupa ostoba fele
letet ad. Végre megsokalja a dolgot 
és rászól:

—  Ki a te apád?
A fiú hebeg, nem ad világos vá

laszt. A tanító, hogy mentse, ami 
még menthető, a tanfelügyelőhöz for
dul:

—  lessék talán a fiúnak egy köny- 
uyebb kérdést adni.

A magyar-román határon történt.
Egy pesti bankár utazott a na

gyon kövér és nagyon csúnya fele
ségével. A határőr kétséghevonta, 
hogy az asszony a bankárhoz tar
tozik.

— Tessék igazolni, hogy ez a hölgy 
az ön felesége! —  szólt udvariasan.

—  Uram, —  felelt a férfi — én 
bankár vagyok. Ha maga bebizo
nyítja, hogy ez a hölgy nem a fele
ségem, akkor megcsinálta a szeren
cséjét.

MÉLTÓSÁGOS FŐBANKÁR URAK,
A LEGTISZTÁBB EMBERI ÖRÖM A KÁRÖRÖM, UGY-E?



4. oldal B O R S S Z E M  J A N K Ó 15. szám

MIHASZNA ANDRÁS,
az öt nyelven beszélő rendőr

Van itt ész, aki fűzfán fütyülő réz
angyala van . . .  azaz, hogy pardon : 
korpo di Bakkó, médám é möszjő, mi
velhogy így dukál ez a külföldi úri- 
népnek. De a hangerien jogalanyok
nak is, mármint az ungherese szemé
lyeknek, akiknek szétállt a fülük a 
csudálkozástól, amikor a Nemzetközi 
Vásáron, vagy hogy finomabban 
mondjam: a „Fojár enternaszionál”- 
on megláttak a karszalaggal, hogy 
aszongya: „hír vird dájcs gesprohen” 
—  „iszi ón pari fransze” —  „szi parla 
italiano” —  „inglis szpóken” . A 
rúzsosképű naccságák illő tisztelettel 
mosolyogtak felém, a jasszok félelem
mel néztek rám, az a sok úri jampec 
pedig, aki minduntalan „perfekt” né
metnek, franciának meg angolnak 
adja ki magát, egyszerre olyan kicsi
ke lett, mint az öklöm.

Hát ahogy ott állok a nagy csar
nok előtt, jön ám egy feneszép hölgyi 
személy, oszt aszongya: „Ságén Sie 
mal bitte, wo finde ich hier die 
Toiletteseife-Abteilung?”  De úgy 
nyelte a szót, hogy sehogyse igazod
tam el benne. Csak annyit értettem, 
hogy „finde”  meg „Toalett” . No, 
mondok, van bőr az ábrázatján, hogy 
ilyesmit egy romlatlan lelkű közható
sági személytől kérdez! Nagyot nyel
tem, oszt szemrebbenés nélkül adtam 
meg az orientációs választ: „Bitté, 
dort rexum, dann linxum . . .  mars!” 
A szép nagysága csak mosolygott, 
aszondta: „danke vielmals” —  és el
libegett azokkal a kecses kis lábaival.

Vagy öt perc múlva visszajön és 
most már franciául kérdezi: „Vous 
m’avez mal compris. Je demande 
maintenant en français: ou est la 
section pour le savon?” Most még 
gyorsabban nyeldeste a szókat, az or
rocskáján eresztette ki, csak annyit 
értettem belőle: „szavon” . —  „Attan- 
dé, Madám”, — mondtam udvariasan

—  oszt elővettem a szótárt, hát lá
tom, hogy „savon” —  az szappan. 
Persze, persze__Toalett után szap
pan következik! Hát rögvest útba
igazítottam a hölgyet, hogy legisleg- 
jobb lesz, ha egy finom hotelbe megy, 
ahol rendbehozhatja magát. Erre ő 
tetőtül-talpig végigmért és kacéran 
mondta: „Vous êtez très charmant.” 
Márminthogy nagyon kedves vagyok. 
Nem tudtam mire vélni a dolgot, hát 
csak szalutáltam. Őnagysága bosszan
kodó képet vágott, aztán amúgy jó 
magyarosan aszondta: „Ejnye, maga 
mafla!”

Hű, aki ragyogóját, hiszen ez a 
huncut pesti menyecske csak a bolond
ját járatta velem! Illő modorban 
meg is mondtam neki a véleménye
met, hogy magyar nő létire mért po- 
vedál németül meg franciául, mire 
avval védekezett, hogy ő csak ki 
akarta próbálni a nyelvtudományo
mat. És én még a hotelbe küldtem! 
Hát nem mondom, szolgálat után . . .

így  akarnak túljárni a művelt pesti 
rendőr eszén. Okultam is rajta, oszt 
mikor egy másik úrihölgy lépett hoz
zám, nem dűltem be neki. Azt kér
dezte: „Teli me where is the exit?” 
Hohó, te hamis, hiszen te nem vagy 
igazi ánglius, hanem dobuccai tün
dér. így csak azon a tájékon beszél
nek, evvel a kiejtéssel. Rá is vágtam 
a választ jó magyarán: „Hallja-e, 
nagysád, ne komédiázzon velem . . .  
beszéljen csak magyarul!” Erre ő el
nevette magát, de nem szólt egy szót 
se. Evvel alaposan kibabrálhattam, 
mert később hallottam, ahogy pólisi 
nyelven azt mondta egy méltóságos 
úrnak: „Haudújudú?”

Tálján vendégek is fordultak hoz
zám, de ezeknek elég volt, ha fölemel
tem a kezemet és aszondtam: „E w iva  
Mussolini!”  —  evvel meg voltak elé
gedve és minden egyebet maguktól 
kitaláltak. Még azok a nagyszájú ri
porter urak is megdicsértek az újság
ban, amit rühellek egy kicsit, mert 
nem szeretem, ha az olyan népség 
hízeleg nekem, akinek mindennap 
meggyűlhet a baja az ügyészséggel.

Szó, ami szó: rettentőn jól sikerült 
minden. Nem is hagyom annyiba, 
míg csak annyi nyelven nem beszélek, 
mint a gróf Apponyi őexcellenciája, 
vagy a Hungária hotel portása. Az
után majd felsőbb diplomáciai szol
gálatra jelentkezek a külügyminiszter 
úr őexcellenciájánál, mert úgyis hal
lom, nagyon gyöngén vagyunk ellátva 
odakint a nagyvilágban.

Mért? Mert röndnek muszáj lönni!
(m j.)

A ,,Líliom“ repríze előtt —

rendőrök állítják elő Molnár Ferencet,
a csavargó költőt.

Viccek a magyar könyvhétről
Egy lipótvárosi hölgy így szól az 

urához a költők sátra előtt:
—  Nem is tudtam, hogy ezek a ma

gyar költők mind zsidók.
—  Zsidók?
— Még hozzá milyen vallásosak!

Még nincs is itt a sátoros ünnep és
ők már felállították a sátraikat.

*
Kálmán Henrik bankigazgatótól 

megkérdi egy barátja:
—  Te milyen könyvet vásároltál?
—  Semilyet.
—  Miért?
— Nem akarom, hogy összetévesz-

szenek a Könyves Kálmánnal.
*

Az egyik sátor előtt rém gyönge a 
forgalom. A  költőhöz odaszól egy is
merőse :

—  Na, hogy megy a bolt?
—  Mint a szentírás, — feleli a 

költő —  egy vevő, egy sátor.

MÓRA FERENC ásatásaiból

A helyes megfejtők értékes könyvet 
kapnak. Beküldési határidő: június 1. 
A Borsszem Jankó május 1-i számá
ban közölt ókori lelet megfejtése: 
„ Kasza-ka/ta-kerülö.”  Könyvjutalmat 
K ürti Károlyné (Budapest, Lipót 
körút 3.) kapott.
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Pesti partáj daloskönyve
Kislakás az Aranybér mentében.
Oh mi drága e lakocska nékem! 
Könnyben úszik két szemem pillája, 
Valahányszor eszembe jut ára.

*
Befordultam a konyhára,
Megtudtam, hogy fölment ára.
Azaz ára fölment volna,
Ha már nem emelték volna.

*

Házunk előtt mennek el a partájok. 
Édesanyám, én is közéjük állok.
Én leszek majd közöttük a vezető, 
Úgyis fölmond a háziúr egy-kettő '...

. *

Debrecenbe kéne menni,
Egy kis lakást kéne venni.
Vigyázz, partáj, dőre pasas.
Ott is hatályba van „a Vass” .

*

Jaj de magas ez a vendégfogadó. 
Mennyi itten a lakbér meg az adó? 
Ha a bér nem száz percentig haladó, 
Dűljön össze ez a vendégfogadó!

1 Beküldetett!
BANKÁROK,»

MIRE VALÓ 
EZ A KÁRÖRÖM ?

HISZEN UTOLÉRHET 
A SORS 
KEZE 

ÉS AZ 
ÚRISTEN

HATALMAS ÖKLE 
RÁTOK IS
KÖNNYEN LESÚJTHAT

Tarnay Lojzi meséli :
Kedves Borsszem Jankó! Ennek a 

zenei tréfának a megértéséhez tudni 
kell, hogy a Zeneművészeti Főiskolá
nak három Mólnál' nevű kitűnő taná
ra van: Molnár Géza, Molnár Antal 
és Molnár Imre. A jó múltkor, amint 
bent vagyok néhány zeneakadémiai 
tanártársammal Molnár Imre szobá
jában, azt mondom:

__ Csodálatos! A Zeneakadémiának
három Molnárja is van és mégse tud 
produkálni Liszt-et.

ADÓFELÜGYELŐSÉG
BUDAPEST 

No, de az adókönyv-hét csak
sikerült !

M AGYAR ÍRÓK

A Névtelen Adófizető leteszi a Név
telen Jegyző szobra el£ a legismer
tebb magyar könyvet: az adókönyvet.

Magyar klasszikusokból
VIII.

Egy, csak egy legény van talpon a vidéken... (Araim)

Pech a szerencsében, mázli a pechben
Itt az országos verseny — tessék beszállni !

A lig  pár hete, hogy pályázatot tűz
tünk ki legpechesebb olvasónk jutal
mazására s a pályaművek máris oly 
tömegben érkeznek, hogy lapunk ol
dalszáma kevésnek bizonyult. Sokan 
vannak, akik e rövid idő alatt 6— 8 
újabb pályázatot küldtek be, mert 
közben az előbbieknél még nagyobb 
pechek érték. Ezeket arra kérjük, 
várjanak türelemmel a további pe
chek re és aztán „en block” küldjék 
be. Addig is folytatjuk a pályázatok 
közlését :

3. számú pályázat

Aki már sokat próbált

Ilyen szerencsétlen, mint én, még 
a „Déli Majl” és a „Déli Nyúz”  
előfizetői között sem akad.

Drága jó atyám születésem pilla
natában mondta be a csődöt. Édes 
anyámnak ijedtében elállt a szava, 
ami nem is lett volna olyan nagy baj, 
de elállt a teje is. A  dada kijelen
tette, hogy csak két hét múlva kapja 
meg a tejszállítási engedélyt. Addig 
valami zagyvalékkal tápláltak. Jó da
dám éppen akkor ejtett le, mikor 
nagybácsim atyám társulási terveit e 
szavakkal utasította vissza: „Nem 
estem a fejem lágyára!” Mivel ugyan
ezt magamról nem állíthattam, réme
sen bőgtem, azt hitték: a visszament 
üzlet miatt.

Később, már mint inas, úgy felbő
szítettem főnökömet, hogy a keze 
ügyébe eső kétkilós súlyt hozzám 
vágta. Én egészen véletlenül elugrot- 
tam, így a súly a hátam mögött tar
tózkodó főnöki anyóst kólintotta fe j
be, aki a földre feküdt és semmi ka- 
pacitálásra sem kelt fel. Hálából fő
nököm felszabadított, én viszont há
látlanságból egy konkurens szatócs- 
üzletet nyitottam. Miután ezt rövide

sen becsuktam, egy középbankot nyi
tottam fel, amiért aztán engem csuk
tak le. Szórakozásból a kosárfonást is 
megtanultam, így aztán sikerült egy 
elég jómódú leányt befonnom, aki 
azonban rútul otthagyott. Már elke
seredésemben ott álltam a hömpölygő 
Dunával szemben, lelkemben a végső 
elhatározással : elmegyek zsákhordó
nak! Előbb azonban szokásomhoz hí
ven megvettem nagybecsű lapjának 
legfrissebb példányát, amelyből lát
tam, hogy a legpehhesebb embert ju
talmazzák! Ezzel pedig kint lennék 
a vízből és bent lennék egy jó kis 
szatócsüzletben.

Kiváló tisztelettel

Csalogány Á. Árpád

4. számú pályázat *

Aki semmiesetre sem bírja tovább

A messzi külföldön, ép egy vadá
szat alkalmával értesültem az érdekes 
pályázatról. íme, az én pechem:

A lig  egy évtizede vagyok szegény 
hazám miniszterelnöke. Ez idő alatt 
vérző szívvel látom, mint pusztulnak 
magasabb érdekből az egyedek, meny
nyi a munka- és keresetnélküli em
ber! És még azt se mondhatom, hogy 
dobják ki őket, mert megreped a szí
vem. Ez esetben ugyanis nem marad
na állampolgár! Nekem kell minden 
panaszt, sírást, jajgatást végighall
gatnom, az én szívem reped meg a 
sok bélistás, nyugdíjas és csődbejutott 
miatt, emellett nekem kell a hatalmas, 
három főből álló ellenzékkel megküz- 
denem.

Nem, ezt 20— 25 évnél nem bírom 
tovább!

Tisztelettel
Primus an dér Riviera s. k.

Másolta: — intey
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A Borsszem Jankó lindenre
képes

Hegedűs Lóránt kalapot emel az igazi 
államférfiúi nagyság előtt. (Lomdoni

felvétel.)

Búd János, a magyar gazdaság bás
tyája, amint Bethlen újabb lépését

várja

melléklete

Önagysága könyvhete, vagy: egy kis 
selejtezés, avagy: miből lesz az új

nyári kalap?

Homlokdísz-tervezet a genfi Népszövetségi Faló
tához.

r-

*
V*

Az angol választások. Képünk t ’ham 
berlaint mutatja be, amint arra gon 

dől, hogy megbukik.

Wekerle Sándor az ellenzék költségvetési
vitájának pergőtüzében.

János gazdának a Nem
zetközi Vásáron legjob 
Dan a Dohányjövedék pa- 

Villonja tetszett.

Matyó asszonyok ostroma a Nemzet
közi Vásáron.

Vasárnap a Népligetben.
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Illusztrált újság-rovatok
I. II.

A FÜGGÖNY MÖGÖTT („Esti K u rír") PARDON ! . . .  („Ú j Nemzedék")

Maga csak tudja Intim Szíriusz,
milyen idők várhatók mostanában?

— Honne, honne! A múlt napokban folytatódtak azok a zivatarok, ame
lyeket az új lakásrendelet idézett elő. Számos lakásba becsapott a fölmondás, 
hiába dörögtek ellene a Lakók Szövetségében. A zivatarok hatása alatt a 
lakosság életszínvonala a minimumra csökkent. Országszerte felhőszakadás 
pusztított, csak az egységes pártban nem várható szakadás. Az eső kiadós 
volt, a rendjel-eső még kiadósabb lesz. A kiadós eső a nyári vendéglősöknek 
szokatlanul beadós lesz.

Prognózis: Továbbra is zivataros idők várhatók sűrű adóvégrehajtással.

f  napos utazás P á r i s b a :  275 pengő

IA BORSSZEM JANKÓ olcsó utazási akciója
A BORSSZEM JANKÓ nemcsak szórakoztatni 
kívánja hű olvasótáborát, hanem .módot óhajt 
nyújtani olcsó, szép utazásokra is.

7 napos párisi utazás
gyorsvonattal Budapestről oda és vissza, 
szállodával, étkezéssel, borravalókkal és 
autó-kirándulásokkal

275 pengő
Ez a párisi utazás kiterjeszthető

egy barcelonai vi lágkiál l ítási utazásra,
Biarritzon, a francia Riviérán, Genován, Milá
non, Venezián át vissza Budapestre. Az uta
zás tartama 15 nap, összes költsége

540 pengő
Utazások tetszés szerint módosíthatók és bár
mikor megkezdhetők.

Előjegyzéseket elfogad és úgy előfizetőinknek, mint lapunk minden 
olvasójának bővebb felvilágosításokkal szívesen szolgál a BORS
SZEM JANKÓ kiadóhivatala d. e. 10—12, d. u. 3—5 óra közt. 
Budapest VI, Mozsár u. 9. I. — Telefon : Aut. 233—24

IZ IRODALMI KÁVÉHÁZBAN
— Hallottad? Herczeg Ferenc az 

akadémia másodelnöke lett.
—  Egy olyan kitűnő szervezetű író, 

mint ő, majd csak kiheveri ezt is.

A Könyvhétről

A z  í r ó
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a FIZETÉSI FELSZÓLÍTÁS MŰVÉSZETE
Schwarcz (pesti kereskedő, Porto- 

ricoval a szájában, üzleti levelet ol
vas, majd a gépírónőjéhez fordul): 
Diktálni fogok. írja  kérem: Fuksz 
és Társa cégnek Budapest. Hivatko
zással pénzbeszedönk többszöri ered
ménytelen látogatására... (Miközben 
a levelet diktálja, belép.)

Weisz: Jó napot, Schwarcz úr. (A  
lediktált levél szövegét hallva.) Ajvé, 
maga még ilyen fizetési felszólítá
sokat küld az adósainak? Egy ke
reskedőnek haladni kell a korral, nem 
lehet így elmaradni.

Schwarcz: Mondja ezt a vevőim
nek. Azok kezdenek az utóbbi időben 
elmaradni

Weisz: Na és mondja Schwarcz úr, 
de őszintén, eredményeznek valamit 
ezek a fizetési felszólítások?

Schwarcz: Egyelőre egy csomó por
tóköltséget eredményeznek, de hát 
mit csináljak? Az a sok pénzbeszedő, 
akiket foglalkoztatok, még ennyit sem 
eredményez. Az egyik múltkor két 
hétig járt egyfolytában rongy P 150 
miatt egy helyre és pénz helyett min
den alkalommal kitérő választ kapott.

Weisz: Miért, mit mondtak neki?
Schwarcz: Azt, hogy ha még 

egyszer beteszi a lábát, úgy rúgják 
ki, hogy a mentők szedik össze. így 
vagyok a többi pénzbeszedőmmel is. 
Egyik se hoz semmit. Azaz pardon, a 
múltkor az egyik hozott valahonnan 
egy — náthát.

Weisz: Ugyanígy voltam én is a 
pénzbeszedőmmel. Egyetlenegyszer 
hozott pénzt, amióta nálam van, ak
kor is csak azért, mert aznap in-

kasszálás helyett a lóversenyre küld
tem. Gondoltam, ott több szerencséje 
lesz. így is volt. Adtam neki P 20-t, 
hogy játsza meg helyettem a Bandi 
Il-őt, a ló bejött és tízszeres pénzt 
fizetett. Mert egy lóban több tisz
tességérzet van, mint egy adósban. Az 
a piszok adós még azt a rongy egy
szeres pénzt sem akarja megfizetni. 
Éppen azért én ezt a fizetési fel
szólítási rendszert egészen új ala
pokra fektetem.

Schwarcz: Miféle új alapokra?
Weisz: Irodalmi alapokra. Rájöt

tem, hogy az emberek ezzel is úgy 
vannak mint a reklámszövegekkel, 
csak az fogja meg őket, ami művészi, 
nem pedig a tucatdolgok. Az én cé
gemtől a jövőben kizárólag művészek 
által írt fizetési felszólítások men
nek ki.

Schwarcz: Na és honnan veszi 
maga ezeket?

Weisz: A  nagy magyar írók
kal iratom. Itt van például a 
Szomory Dezső műve. Tudja, van

nekem egy adósom, a Blick és 
Blau. Neki van szánva. Hallgasson 
ide! (Olvassa): „T. c. Blick és Blau 
Budapest. Furcsa fény léssel pompá
zott a tavasz e bizarr és csodálatos 
város felett, mikor elsőízben ívelt be 
Önökhöz pénzbeszedőnknek, e külö
nös és kissé izraelita egyénnek eny
hén görbe lába bágyadt kacsázással 
és minden. . .  A  kezében 390 pen
gőről szóló számla lobogott, má
moros és gyűrött papírlap, vibráló 
villanással és fanatikusan. Most 
újra Tavasz van, mint ahogy a drága 
Sévigné marquise sóhajtotta és a 
számla még mindig ott lobog e ra
jongó inkasszásunk kezében, epedőn 
és kifizetetlenül. Mikor lesz kiegyen
lítve végre? —  kérdjük tikkadt vá
gyakozással, remegőn és hódolatteljes 
tisztelettel.”

Schwarcz: Szép, szép! Na de ha 
erre sem fizetnek?

Weisz: Akkor küldök nekik egy fel
szólítást Szép Ernőtől. Tessék! (Ol
vassa): „T. c. Blick és Blau Buda
pest. Vették észre könyörgöm, hogy 
már újra feltünedezik itt-ott az ibo
lya az uccákon. Tavasz volt most egy 
éve is, mikor először küldtük
önökhöz a pénzbeszedő bácsinkat az
zal a sóhajtásnyi kis, mindössze 390 
pengőről szóló számlácskánkkal.
Jut-e eszükbe, könyörgöm, hogy az a 
primőr tavaszi számla még ma is ár
ván és kifizetetlenül kuporog annak 
a nagybajuszú pénzbeszedő bácsinak 
a tarsolyában? Ha nem, hát én most 
eszükbe juttatom. Nem haragszanak, 
ugy-e? Nem tehetek róla. A Tavasz 
az oka. A  Tavasz, amelyre gondolok 
s amely iránt maradok örök tisztelet
tel.”

Schwarcz: És ha erre se reagálnak?
Weisz: Hp ez sem hatja meg őket, 

akkor előveszem a Szabó Dezső által 
írt felszólítást. (Olvassa): „T. c. 
Blick és Blau Budapest. Elrendelt szo
morúsággal és felszisszenő fájdalom
mal veszem tudomásul, hogy nekem 
már mindig csak ilyen szemét cégek
kel lesz dolgom, mint maguk, tisztelt 
cég. Hát így is jó! Állom a harcot! 
Harsány hangon bőgöm bele az adósok 
dobuccai dzsungelébe: Blick és Blau, 
látlak! Blick és Blau, fizess! Blick és 
Blau, kiráncigálom a kajla füledet, ha 
nem fizetsz! Tisztelt Cég, Galicia el
sodort kufárjai: Blick és Blau! Azzal 
a tiszteletteljes, de ellentmondást nem 
tűrő kéréssel nyújtom át számlánkat, 
hogy azt végre kiegyenlítsék. Ellen
kező esetben kénytelen lennék szét
rúgni hitvány cégüket, egyetlen rú
gással és tisztelettel.”

Schwarcz: És tegyük fel, hogy ha 
ez se használ ? . . .

Weisz: Akkor a legnagyobb ágyút 
sütöm el: a Móricz Zsigát . Ezt hall
gassa meg! (Olvassa): „Tisztelt Cég! 
Krumplikapáláskor múlt fertály
esztendeje, hogy először rúgták ki azt 
a mafla pénzbeszedőnket, hogy amiatt 
a koszos 390 pengős számla miatt 
küldtük magukhoz a szerencsétlent. 
Hát a nemjóját neki, tisztelt cég, 
mit gondolnak maguk tulajdon
képpen, he? Lopta az a nyavalyás 
pénzbeszedőnk azt a két lőcslábát? 
A  görcs álljon az oldalukba, tisz
telt cég! Ezért hát szép szóval kér
jük, ne piszkoskodjanak már tovább 
azzal a köpésnyi kis számlával, hanem 
fizessék ki, mert ellenkező esetben 
olyat mondunk, hogy oszt magunk is 
megbánjuk. Soraink szíves tudomásul

vételét kérve, reméljük, hogy ha van 
még bőr azon a nemszép pofájukon, 
akkor végre kiegyenlítik számlájukat 
és maradtunk tősgyökeres tisztelet
tel.”

Schwarcz: Ne haragudjon, kedves 
Weisz úr, de mi történik, ha még erre 
sem fizetnek?

W'eisz (dühösen): Akkor eheti a 
fene az egész irodalmat!

HESZ FERENC
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BECSÜLETES KISEMBER
aláírással a következő levelet kap
tuk:

„Kedves Szerkesztő Uram! Szerény, 
gondos, tisztességes családapa vagyok. 
Hivatalomban csöndesen és szorgal
masan dolgozom. Elsőnek megyek be, 
utolsónak távozom. Senkinek nem hí
zelgők, érdemeket csak a munkámmal 
akarok szerezni. Utálom a settenkedő
ket, a hízelgőket, az összeköttetések 
hajszolóit. Gyermekeimet is szigorúan 
ezen elvek szerint nevelem. Kerüljétek 
a hanyag, hiú, hízelgő embereket, 
mert ezek közül kerülnek ki a rava
szok, az ámítok, a megvesztegető mo
dorú szélhámosok, a panamisták.

. . .  Reggel, ha fölkelek és átfutom a 
lapokat, elszorul a szívem. Lám, me
gint kineveztek valakit, valakit, aki 
velem együtt kezdte pályáját és most 
sok orrhosszal elém ugrott. Szólok a 
feleségemnek, aki áldott jó lélek, 
amellett okos és becsületes.

— Hja, a protekció! —  sóhajtok.
—  Igen, a protekció! — sóhajt utá

nam az asszony.
—  Bizonyosan egy nagykutya járta 

k i . . .
—  Hátha ő maga, — véli a nőm.
— Ugyan kérlek, hányszor mond

jam, hogy az ember maga-magának 
nem tud semmitse kijárni.

—  Persze. . .  ha mindenki olyan 
szemérmes, nem akarom mondani: fa- 
tuskó lenne, mint te.

—  Ebben nincs igazad, lelkem. Hi
szen te magad mondtad, hogy azért 
szerettél meg, mert olyan snájdigul 
jártam a keringőt.

—  Az a baj, hogy leszoktál róla. 
Az életben is keringőzni kell. Folyton 
keringőzni.

— Nézd, szívem, ez a Lökös Balázs, 
akit ma léptettek elő, igazi fél
kegyelmű ember. De a felesége. . .  az 
aztán az ügyes asszony!

— Szégyeld magad!
—  De mikor így van! A hivatalban 

mindenki tudja . . .
—  Jó, jó, most még csak az hiány

zik, hogy azt mondd: én vagyok az 
oka mindennek.

— No, ezt éppen nem mondom.
— Pedig szeretnéd mondani. Csak

hogy én tetötől-talpig úrinő vagyok. 
Ha nem lennék az, te még most is 
díj nők lennél. A hivatalfőnökök igenis 
tudnak különbséget tenni tisztességes 
nő és afféle nő között.

__Elhallgatok. Nőm megszólal :
—  A Pista fiúnkkal is kéne valamit 

csinálni. Attól félek, elbukik a vizs
gán.

— Jó, jó, — mondom — majd utá
nanézek.

Ezzel elmegyek hazulról. És az

úton ilyen sorrendben kergetöznek 
bennem a gondolatok:

— Mi lenne akkor, ha elküldeném a 
feleségemet. . .  jaj, nem !__a felesé
gem húgát, mondjuk: az unokanövé- 
remet a tanácsos úrhoz? Mi lenne 
akkor, ha a tanácsos úr véletlenül jó 
kedvében lenne, és én megtudnám an
nak az árlejtésnek a számadatait, 
amelyen a gazdag Finkelstein is részt 
akar venni, de előbb tudni szeretné, 
mit kínáltak a többiek? Mi lenne ak
kor, ha az így szerzett ötezer pengőn 
egy kis trafikot vennék, ahova beül
tetném a sógornőmet, vagy nem bá
nom: az unokanővéremet? Mi lenne 
akkor, ha ebből az ötezer pengőből a 
Pista fiam szigorú tanárának egy 
szép cigarettatárcát vennék a neve- 
napjára? Mi lenne akkor, ha ebből az 
Ötezer pengőből nekem száz pengő ma
radna és végre egyszer egy görbe éj
szakát csinálhatnék? És mi lenne, ha 
most a hivatalban az altiszttől, akinek 
negyven hold földecskéje van, sike
rülne valami mesével öt pengőt köl
csönkapni elsejéig?. . .

. . .  Nem, nem vagyok panamista, 
utálom a panamát. Akasztófára a pa
namistákkal! De mért nincs nekem 
egyetlen alkalmam sem, hogy vala
micskét mellékesen keressek? Mért 
nem tudja az unokanővérem legalább 
a mostohafiát elcsábítani annak az el
vált szépasszonynak, aki egy kijáró 
képviselő udvarlását fogadja? Miért 
csak mások, mindig csak mások? . . .

Undorító! Pfúj közerkölcs, pfuj 
protekció, pfuj panama! Mindenki er
kölcstelen és panamista. Csak én, 
egyedül én vagyok tiszta és becsüle- 
tesv Rajtam nincs leleplezni való. 
Nincs, nincs, a fene egye meg! . . . ”

ARANYKÖPÉSEK
Sokszor csak azért teszünk egy

másnak airró szívességeket, hogy a
tuigyobbakat visszantaníthassuk.

*
A nö azért nem veti le rossz szo

kásait, mert attól fél, hogy a barát
nője fel találja venni.

*
.4 fé rfi estéje olyan, mint a nö lá

bán a selyem harisnya: reggel még 
nem tudja, hogy este hol fog kilyu
kadni.

*

A dicsérethez szitát, a rágalmazás
hoz rostát használunk.

*

A fé rfi a távollétével, a nö a meg
jelenésével tüntet.

*

Némely nőtől nem lehet kérni: 
mindenét odaadja.

Karádi Emil

—  Mi az? Ilyenkor jösz haza, te 
gézengúz?

—  A vásáron voltam.
— Úgy? Hát most bevásároltál ma

gadnak !

Pöstyén és a bankkamatláb
A bankkamatláb körül megint ba

jok vannak. Nem kellene Pöstyénbe 
küldeni a rosszban sántikáló banká
rokat? . . .

BORSSZEM JANKÓ ÜZENETEI
— ik. (A rad.) Ezek még akkor je 

lentek meg, amikor nem járt oda a 
„Jankó” . —  Sarcoma. Legalább tíz- 
esztendős a tréfa. — L. A. Napilapba 
való. —  K. S. Az adoma régi, de jó, 
az applikáció találó. Máskor az ere
deti zsargonírást kérjük. —  V. O. 
Mind a kettő közismert. —  Cs. K. 
Örömmel vettük a hírt és türelmetle
nül várjuk az eredményt. Bizalmunk 
az ősi bácskai erényben! —  Kíváncsi. 
A Neues Wiener Jómmal május 13-iki 
számának tárcája („Aus dem Tage- 
buch eines Lustspieldichters” von 
Eugen Molnár) eredetileg a Borsszem 
Jankó-ban jelent meg a múlt évben 
szerkesztőnk tollából. —  öreg jogász.
A humor és a jogtudomány nevében 
egyaránt köszönet az elmés böngé- 
szetért. Hiába, Leiter Jakab szelleme 
örökkön él. Hasonló járatban mindig 
szívesen látjuk. Id. Hombár Mihály 
és dr. Verbóci Aladár hálával fogad 
minden jó ötletet.

Az Andrássy úti divatüzletben
Egy erdélyi magyar állít be Kom- 

lós Sándor divatüzletébe.
—  Nem tudja, Komlós úr, hogy 

ütött be a színházaknak a Nemzet
közi Vásár?

— Úgy tudom, gyöngén. A néző
téren sok volt a skót.

— És magának hogy ütött be?
—  Én jobban jártam. Nálam is 

sok volt ugyan a trenskót, de mind el
adtam.

F Ő V Á R O S I
| O P E R E T T S Z I N H Á Z

1 Kikelet ucca 3
Kacagtató operett
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A  könyvhétről Dr. VERBOCI ALADÁR különös jogesetei
A Borsszem Jankó részére följcgyzi: dr. Csillag Károly.

Az író megjelenik, — a kiadó menekül.

Meghívó
a Borsszem Jankó lapkiadó vállalat 
részvénytársaság, Budapest VI, Mo
zsár ucca 9. I. 3. szám alatt 1929 má
jus 30-án délelőtt 10 órakor tartandó

REN D ES KÖZGYŰLÉSÉRE.
Tárgysorozat: 1. Az igazgatóság 

jelentése az 1928. üzletévről. 2. A fel
ügyelőbizottság jelentése az 1928. üz- 
letévról. 3. Mérleg- és eredményszám
lák megállapítása, határozathozatal a 
kimutatott veszteségről, felmentvé
nyek megadása. 4. Esetleges indít
ványok.

Mérlegszámla: Vagyon: Pénztár
készlet P 1110.82, Lapérték P 48.000, 
Adósok P 7572.31, Egyenleg mint 
veszteség P 6096.87. Összesen P 
62.780.— . Teher: Részvénytőke P 
34.500.— , Tartalékalap (tőketarta
lék) P 17.660.— , Hitelezők P 10.620. 
Összesen P 62.780.— . Budapest, 1928 
december 31. A Z IGAZGATÓSÁG

Fenti mérleget megvizsgáltuk és 
rendben lévőnek találtuk.

Budapest, 1929 február 28.
A FELÜ G YELŐ B IZO TTSÁG

Megjegyzés. A közgyűlésen részt- 
venni óhajtó részvényesek tartoznak 
részvényeiket az alapszabályok értel
mében a társaság pénztáránál (V I, 
Mozsár ucca 9. I. 3.) legalább 5 nap
nál a közgy41és előtt letenni.

Becsületsértési pert tárgyaltunk. 
Kliensemet csalónak titulálta a vád
lott, ráfogta, hogy kanalat lopott és 
szidalmazta az „ángya térdit” . Az el
járó bíró a súlyosabb vádpontokat 
alig érintette és a bizonyítást nagy 
körültekintéssel „az ángyom térdire” 
rendelte el.

Én már untam a dolgot és udvaria
san bár, de erélyesen odaszóltam:

—  Kérem, bíró úr, én nem óhajtok 
nagy súlyt fektetni „az ángyom tér- 
dire” . Hát a bíró úr se lovagoljon 
„az ángyom térdin” .

*

Slipszer Manó és Sauteig Ignác 
együtt söröztek. A beszélgetés hevé
ben Slipszer arany manzsettagombja 
beleesett a Sauteig söröspoharába, 
aki ezt nem vette észre és a követ
kező pillanatban fuldokolni kezdett. 
Addig ütötték a hátát, míg sikerült 
a manzsettagombot lenyelnie. Mikor 
rájöttek, hogy mi történt és Slipszer 
megtudta, hogy Sauteig az ő arany
gombját nyelte le, eljött az irodánkba 
és jogi tanácsot kért tőlem, hogy mit 
tegyen.

Erre aztán megindultak a jogi 
viták. Az egyik jelölt azt véleményez
te, hogy azon elvnél fogva, miszerint
„az a mienk, amit lenyelünk” , nincs 
semmi kártérítési igénye Slipszernek.

A másik vendégjelölt azt vélemé
nyezte, hogy a sör még nem volt ki
fizetve, tehát a korcsmárosnak, illet
ve a főúrnak van jogos igénye a 
manzsettagombhoz, de, mert „casus 
nocet domino”  —  a vendéglős ezzel 
szemben szavatol a megkárosultnak. 
A süldő irodai jogász viszont azt vé
leményezte, hogy miután az ügynek 
a levét Sauteig itta meg, őt illeti 
meg a manzsettagomb is, mint 
accessio.

A sok bal vélemény meghallgatása 
után én adtam le a következő jogi 
véleményt:

—  Ennek a dolognak csak egy meg
oldása van. Miután Sauteigot esetleg 
operálni kell, ennélfogva Slipszernek 
saját maga ellen kell bűnvádi felje

lentést tenni gondatlanságból okozott 
súlyos testi sértés miatt, kérelmeznie 
kell a bűnügyi zárlatot a lenyelt 
manzsettagombra, ki kell neveztetni 
zárgondnokot, aki felügyel Sauteigra 
mindaddig, amíg a manzsettagomb elő 
nem kerül és ajánlatos, hogy ezzel a 
zárgondnoksággal Reiszer Flórián 
kollégát bízzák meg, aki híres arról, 
hogy az embernek még a beleiből is 
kiszedi a pénzt.

*

Kőszegi kollégám eldicsekszik, mi
lyen jó écát adott egyik kliensének. 
Az eset a következő volt:

Schuchzer Náci hitelben vásárolt 
Weinsteinnél és mivel pénze nem volt, 
a drága téli bundáját hagyta ott zá
logban. Ez a fagyhullám idejében 
történt, amikor bizony a bundára 
nagy szüksége lett volna, hát eljött 
hozzám, — mondja Kőszegi —  mond
jam meg neki, mit csináljon? Én azt 
a tanácsot adtam, hogy lesse ki, mi
kor Weinstein a reggeli imádságot 
mondja, akkor lépjen be két tanúval 
a szobába és jelentse ki: „Nézze, 
Weinstein úr, miután önnek ez ellen 
nincs kifogása, hát elviszem a bun
dámat.” Ezzel aztán akassza is le a 
bundát és vigye el, mert a Weinstein 
inkább meghal, sem hogy „mafszig” 
legyen (t. i., hogy az imádságot bár
miért is félbeszakítsa). A jogszabály 
az, hogy „aki hallgat, az beleegye
zettnek vélelmeztetik” és így klien
sem jogos úton jutott vissza a bun
dájához.

*

Odaszólok egy híres bűnügyi védő 
kollégámnak.

—  Mondja, kolléga úr, tudja-e, 
hány védence ül már a fegyházban?

A kollégám le akart tromfolni és 
nyugodt flegmával feleli:

—  Annyi, ahányat védtem!
—  Dehogy! —  mondom én. — Ket

tővel több.
—  Hogyan?
—  Az egyik női védence ikreket 

szült a védbeszéde hatása alatt és 
most Márianosztrán szoptatja őket.

A könyvhét legjobb vicce
A Könyvhéten két ismert író 

ugyanabban a ponyvasátorban árusí
totta a magyar könyveket. Valaki 
megkérdezte :

—  Hogy fé r meg ez a két iró egy 
ltonyva alatt?

— Lrgy, —  felelte egy kritikus — 
hogy az egyik irodalmat csinál, a má
sik —  ponyvát.

— A svábhegyi fogas
kerekűt már villamosítot
ták. V'ajjon a többi „ fo 
gas” probléma elintézé
sére mikor kerül a sor?

ELITE MOZI
(Lipót körút 16) 

miisora

SZENZÁCIÓS!

Ez beütött !

Vásáron?
— Eljött egy tucat hitelezőnk, akiket direkt a

Vásár csalt Budapestre.
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TUDOMÁNY
Csodabogár a házassági vagyonjogban.

Kedves Borssze m • Jankó !
A Franki in-féle Magyar Törvény

tár I. Mátyás király 1487. évi dekré
tumának 27. cikkelyét magyarra for
dítva ilyképpen közli:

„A  feleség, férje halála után, 
semmi okból se essék el viszon- 
hitbérétől.”

Az Athenaeum kiadásában megje
lent Igazságügyi Törvénytár Magyar- 
ország Magánjogi Törvénykönyvének 
törvényjavaslata 164. §-át ekképpen 
teszi közzé:

„A  feleség is rendelhet férjének 
hitbért (viszonthitbér).”

Ha ezek szerint a feleségnek is, a 
férjnek is jár viszonthitbér, viszont 
kinek nem jár?

Önállóan töpreng e kérdésen egy — 
a maga deflorációja miatt a hozandó 
új törvény alapján viszonthitbérre 
•Íjoj XüaAZQ —  ç>;.nn píuaSi

( Utóirat. A viszonthitbér a latin 
contrados „leiterjakab” -ja; helyesen 
„viszonthozományt” jelent. A viszont
hitbér szó félrevezette egész jogi iro
dalmunkat, legkiválóbb magánjogá
szainkat, kik e rossz fordítás folytán 
a nőnek járó hitbért (viszonthozo
mányt) a férj részére is megállapít
hatónak vélték és vélik viszonthitbér- 
képpen s így tényleg is megeshetik, 
hogy a nő dekorációjáért járó jutal
mat a férj is követelheti majd a maga 

. —  dekorációjáért. — A B. J. öreg
jogásza.) ____

Képrejtvény

A Borsszem Jankó múlt számában 
közölt képrejtvénynek kétféle meg
fejtése is van. Az egyik: ,.Herosztrá- 
tesz", a másik: „Szittya vitéz". (A  
rébusz ugyanis egy szépen dekorált 
katonát ábrázol, aki hasábfát tesz a 
tűzre; az alak mellett t betű látható.) 
A megfejtők közül dr. Herzog Manó 
főrabbi (Kaposvár) nyert jutalmat.

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: 
VI. MOZSÁR ü. 9. TEL.: ALT. 233—24. 

FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓ.
M O L N Á R  J E N Ő  DR.
MŰVÉSZETI FŐMŰNKATARS :

G Á S P Á R  A N T A L

BÍRÓ MIKLÓS NYOMDAI MCINTÊZET R.-T.
NYOMÁSA

VII. RÓZSA UCCA 25

így lesz ezután?

Színházi kikiáltó: Hölgyeim és uraim, tessék be
sétálni! Itt látható a szenzációs új operett. Visszavon
hatatlanul második előadás!

—  N E M  ÁRT E Z  A SOK ESŐ A 
KÖL TSÉGVE TÉSN EK  ?

Krausz Simi noteszéből
Más a szerencséjében talál baráto

kat. Én a krachban.
*

Ki mint vett, úgy arat — árfolyam - 
különhözetet.

*
Engem ne sajnáljanak. Engem 

szanáljanak.
*

Ha igaz. hogy az idő pénz. akkor
most megmutatom, ki vagyok!

• *
Antheus új erőre kapott, ha a 

földre nyomták. Nem félnek leteperni 
engem?

*
Hogy mért nem fedeztem föl a szi

lárd tőzsdét? Mert nem tudtam le
fedezni.

MostE j előtt

T U D Ó -
betegekkel készséggel közlöm, hogy 
szabadultam meg nehéz tüdő-, 
gyomor-, ideg- és vesehajomtól. 
Orvosok már lemondtak életemről. 
Csontig lefogytam és azután ismét 
visszanyertem régi testsúlyomat. 
Lásd fenti képet azelőtt és most. 
Zárt borítékban 50 filléres bélyeg 
küldendő. Cím: Oscar Heh. Ernst. 
Stgt. Cannstadt A. 93. (Deutsch
land.)

Tűnődés
Seil in is le iner Salamoniul

O Gáse Smuc- 
fleck, aki volt edj 
szegén g y foltozó
szabó Dümsüdön, 
szombaton rondjos
nodrúgbo mente o 
templomba. Mikor
o rebbe ezt meglát
ta, nadjon lehor
dott ütet; mire o 

Gáse ovvol védekezett, hodj neki o 
nadj családjáért kuli dolgozni; mo- 
gánok nem varrhat, mert őzért nem 
fizet senki. O rebbe mosologva meg
kérdezett ütet, mit kér edj ilejen fo l
tozásért. „Legolább is két pengüt" — 
mondott o szabú. — Erre o biilcs 
férfiú  adott neki két pengüt, hodj 
varr ja meg o nadrágt. O küvetkezú 
szombaton nadj haraggal látott o 
}*ap, hodj o Snmcflektül o nadrág 
még rondjosabb. Felelüsségre vont 
ütet, mire o szabó felelt: ,,Rebbelé- 
ben, én kiszámítottam, hodj eztet két 
pengüért nem lehet megcsinálni" — 
Picege-pocege : oz illetékes körök évek 
úta hangoztatnak, hodj oz ország 
gazduságilog le raw tűrve és hodj 
ezen csak beroházkodásokkal lehet se
gíteni. Erre oz adózó polgárság oda
adott az üvé filléreit, de o beroházá- 
sok edj re késnek. Ho aztán kérdezik, 
hodj miért raw ez, oztot o választ 
kapjuk: „Kiszámítottuk, hodj any
agiért nem lehet megcsinálni."

A B O R S S Z E M  J A N K Ó
előfizetési árai:

Egész évre . . .  20 pengő — fillér 
Félévre . . . .  10 pengő 50 fillér 
Negyedévre . . 5 pengő 50 fillér

LAPTULAJDONOS:
BORSSZEM JANKÓ LAPKIADÓ RT. 

IGAZGATÓ: MOLNÁR EMIL



B U D A P E S T ,  1929 M Á J Ú  S 25. *  1 5. (3126) S Z Á M  *  H A T V A N K E T T E D I K É  V F O L Y A M

Krausz Simon visszavonul

Kultúra és kalendárium
Kétezer községben csak kalendá

riumot olvasnak — állapította meg 
Klebelsberg kultuszminiszter a Könyv
hetet megnyitó beszédében. Reméljük, 
az illetékes károk levonják a konzek
venciát és még több ponyva-kalendá
riummal árasztják el a könyv-mentes 
falvakat.

Akik nevetnek 

A családfa
— Nos, sikerült ki

kutatni az őseimet, tanár 
úr?

— Igen, méltóságos úr.
— És mennyit kér a 

munkáj áért?
— A  munkámért sem

mit. De kérek ötezer 
pengő hallgatási díjat.

L A P Z Á R T A :
Nyáron kint leszünk a vízből

Beavatott közgazdasági körökből kapjuk a szenzációsan örvendetes hírt, 
hogy a viszonyok rohamos javulása várható a közeli napokban. Egy rend
kívül befolyásos közgazdász, aki egyben aktív politikus is, kijelentette munka
társunk előtt, hogy mihelyt beköszönt a forró nyár, egész Budapest népe 
kint lesz a vízből.

—  Ési mi okozza ezt a csodát? —  kérdeztük elragadtatással.
— Nagyon egyszerű, —  hangzott a válasz. —  A strandfürdők ára 

ugyanis olyan magas lesz, hogy senki sem megy a vízbe.

—  Vájjon melyik nagybankár veszi át Krausz Simi angazsman- 
jait a jótékonyság terén?__

Pesti párbeszéd
Két úr beszélget a kávéházban.
— M it szólsz hozzá? —  mondja az 

egyik. —  Egy képviselő a héten a pol
gári házasság eltörlését követelte.

— Ez is csak olyan nesze semmi, 
fogd meg jól, —  legyint a másik.

— Miért?
—  Mert, szerintem, mindenféle há

zasságot el kellene törölni, nemcsak a 
polgárit.

Igazi » tűélvezet
— Az Operában voltál, édesem? . . .  

És érdekes volt?
—  De még mennyire! Megtudtam, 

hogy a Bokorék válnak.


