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A KÉT J Á N O S
Teleszky és Hadik János 
Kritikában nem hiányos.
Hadik János és Teleszky 
Jó alkalmat nem ereszt ki.

Teleszky és Hadik János 
Büdzsét buzgón tanulmányoz.
Buzog Hadik és Teleszky,
Bud-ot a hideg lelesz ki.

Teleszky és Hadik János 
Tanácsa meg érve számos.
Hadik János és Teleszky 
Hangját bőszen kiereszti.

Teleszky és Hadik János 
Panasza itt általános.
Hadik János és Teleszky 
Egész alsóházat tesz ki.

Teleszky és Hadik János 
Véleménye célirányos.
Hadik János és Teleszky
Melyik minisztert meneszti? Néha még a legszolidabb család is l)eleütközik a szigorú erkölcsrendeletbe

Túladunai anekdoták
A Borsszem Jankó részére írta : VADÁSZ NORBERT premontrei tanár

r

VWM as vármegye egyik falujában tör* 
tént nem is olyan régen. A falu 

öreg papjának édesapja, mint igaz* 
gató-tanító, a feleségével együtt pap
fiához vonult nyugalomba. A derék 
pap dédelgette, édesgette agg szü
leit. Egy nyári este együtt ült a 94 
éves édesanya 74 éves papfiával az 
udvar árnyas, vén hársfája alatt.

—  Édes jó fiam, —  motyogta az 
anyóka — megöregedtünk! Lassan- 
kint e g y f o r m á n  öregek leszünk!

— Bizony, drága jó édesanyám, 
együtt öregszünk. De ne csodálkoz
zék rajta, hiszen valaha együtt vol
tunk a gyerekágyban...

*

S zombathely város történetében ne
vezetes dátum volt az 1859-iki 

esztendő. Az ifjú I. Ferenc József 
császár ebben az évben látogatta meg 
a híres városkát. A városbíró kiadta 
a rendeletet, hogy a magas vendég 
tiszteletére minden ablakban négy 
szál gyertyát gyújtsanak meg. Egy

túlbuzgó, gazdag német polgár keve- 
selte a négy szál gyertyát s 25-öt 
tett ablakába ezzel a felírással: 

„Vier Kerzen sind allzu wenig! 
Fünfundzwanzig verdient unser guter 
König.”  (Négy szál gyertya igen ke
vés! A mi jó királyunk 2 5 - ö t  é r 
d e me l . )

*

A budapesti egyetemnek egykor 
nagynevű ásványtantanára, Kren- 

ner József dr. nagyon feledékeny volt.
Egyik kedvelt tanítványát Bud i n-  

szkynek hívták. Krenner professzor 
egyszer odaszól neki:

— Mondja csak, K 1 o z e t ovics úr, 
hogyan van ez meg ez? . . .

. *

A z egyik rábaközi városkából 
egy meggazdagodott kereskedő 

felesége bement a legközelebbi nagy
város előkelő ruhaszalonjába.

— Csináljon nekem a legmodernebb 
divat szerint egy igazán szép kosz
tümöt, — szólt az amazoni termetű 
hölgy.

—  Oh, a nagyságos asszonynak 
csakis igazán szép ruhát lehet készí
teni, — bókolt az ügyes üzletvezetőnő 
— mert olyan termete van, mint 
Pompadour asszonynak.

—  Mondja csak. Pompadour is ma
gánál dolgoztat? — kérdezte Madame 
Parvenue.

#

Egy gimnáziumi tanár példákat 
íratott a különböző mondatokra. 

A következő válaszokat kapta:
Cé 1 határozói mondat: C é I ba lőt

tem.
() k határozói mondat: Okul j a t ok 

ezen a beszéden.
I d ő határozói mondat: Élj az i d ő 

vel!
H e 1 y határozói mondat: H e l y 

ben vagyok, nem pedig Kiscellben.
R é s z e s  határozói mondat : Pofo

nokban r é s z e s ü l t e m .

A Társadalombiztosító 
felhőkarcolója

és Seiffensteiner Salamon
Salamon bátyánktól megkérdeztük 

a heten:
—  M it szól hozzá, Salamon bácsi? 

A Társadalombiztosító állítólag tizen- 
nyolcemeletcs felhőkarcolót építtet 
magának.

Salamon bátyánk vállat vont.
—  Nem tudok hozzászólni. Ez ne

kem nagyon magas.

Ez a legújabb!
— Ne haragudjon, asszonyom, hogy

kéregetek. Borzalmas dolog történt 
velem. Nyugodtan haladtam az or
szágúton, egyszerre csak motorzúgást 
hallottam és a következő percben 
százkilométeres gyorsasággal átment 
felettem egy kétszáz lóerős gép__

— Fogja, egy pengő. No, és nem 
gázolta össze magát az autó?

—  Nem autó volt a’ kérem, hanem 
repülőgép!

Nyereg-vicc
—  Te, mi az a nyereg-üzlet? ■
— Az, kérlek, egy olyan üzlet, 

amin ez is nyer, az is nyer, csak ép
pen én nem nyereg.

— A SOK BARÁTSÁGI SZERZŐ
DÉS KÖZT NEM VÉSZ EL VÉGÜL 
A — BARÁTSÁG?
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BERKES IMRE,
aki a „Sárfészek"  című nagy feltű
nést keltő regényével első díjat nyert 
az „ Otthon” regénypályázatán, ezt a 
néhány kedves sort írta a „Borsszem 
Jankó" szerkesztőjének :

K e d v e s  M o l n á r  J e n ő !
Sokat gürcöltünk együtt redak- 

ciókban, sokat vitatkoztunk, még töb
bet sóhajtoztunk. Emlékszel, hányszor 
mondogattuk egymásnak lilás pesti 
hajnalokon, miközben az ucceseprők 
gondoskodtak róla, hogy a nyomda 
levegője után friss ózont szívjunk, 
hogy milyen jó lenne egy nyugodt, 
csöndes kis fészek! Idestova húsz esz
tendő múlt el azóta. Sokáig irigyel
telek, hogy neked már van fészked. 
Ugyanis ritkán látlak az „Otthon” - 
ban, mert te a „Fészekébe jársz. 
Gondoltam, nem hagyom magam, sőt 
túlteszek rajtad is. Saját fészket épí
tek magamnak. Bizonyára tudod, 
hogy sikerült is. „Sárfészek” a neve. 
Magamfajta regényírónak ez is jó.

Szeretettel ölel hű barátod
B e r k e s  I m r e

— Mért nem jössz be a temp
lomba, Náthán?

— Nem férek el benne, Dolfi- 
kám.

— Hogy-hogy? Hiszen alig van
nak benne százan.
—  Mégse férek el, mert ez a 
templom tele van imával. Nem 
száll fel.

Vidéki turnéra
megy néhány szerzödéstelen buda
pesti színész. A pályaudvaron g kis 
társulat buffókómikusa a mérleg- 
automatára lép és irgalmatlanul kez
di rángatni a fogantyút. Észreveszi 
a dolgot egy i'osutas, aki megkérdezi:

—  Biztos, hogy jő  helyre tetszett 
beledobnif

—  Biztos.
—  Tessék tán még egyet beledobni, 

hátha megindul a gép.
—  Hogyisne, —  méltatlankodik a 

komikus —  hogy leessen a nadrá
g o m !f . . .

A Borsszem Jankó legközelebbi 
száma július 15-én jelenik meg.

Pesti erkölcsök

— Mit gondolsz, ki lehet? Csak tán nem az urad...
—  Nahát, az direkt szemtelenség volna a feleségedtől, hogy ilyenkor 

nem foglalkoztatja.

SZERKESZTÉS KÖZBEN
Elmondja : FÖLDI M IH ÁLY, a Pesti Napló szerkesztője

0 0 9

Munka közben a telefonhoz hívtak. 
Bécs keresett. Egy fiatalember hangja 
szólalt meg:

— Kedves jó szerkesztő uram, én 
holnap Pestre utazom, ahol mindösz- 
sze két óráig maradok. Igen érdekes 
írásaim vannak a Pesti Napló szá
mára. Nagyon kérem, hogy rögtön 
elolvasni, illetve ha megfelelnek, át
venni szíveskedjék. Direkt emiatt 
utazok le.

Másnap tényleg beállított. Szívesen 
fogadtam és a legrövidebb idő alatt 
elintéztem az ügyet.

Utólag tudtam meg, hogy beugra
tott. Pestről hívott fel telefonon.

Kedves Borsszem Jankó!
Az ügyvédhez beállít egy pasas, 

hogy vállalja el a védelmét.
Mikor a honoráriumra terelődik a

szó, a pasas így szól:
—  Doktor úr arra kíváncsi, hogy 

mit kap? Hát kérem, ha csak valamit 
kapok, nem kap semmit, de ha nem 
kapok semmit, kap valamit.

Mit kerestek
az egységespártiak Yisegrádon?

Ne tessék semmi üzletre gondolni! 
A derék kormánypárti férfiak azt az 
utolsó bölényt látogatták meg a vi
segrádi bölényparkban, amelyik a hi
vatalos jelölttel szemben mandátumot 
kapott.
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VIZSGÁZOTT BENZINTYÚK 
KIRUCCANÁSAI

Az érett ifjú
—Erkölcsrendészeti tanulmány—

«• • • • ' '■• • • • • •

Adjatok gyorsan egy cigit. Csak „Khe- 
divé” -től fölfelé! Mit hallottatok Nusiról? 
Igaz, hogy átrepüli az óceánt? Azt mond
ják, már olyan perverz, hogy csak levegő
ben érzi jól magát. Na és mást.

Tudjátok, hogy a siófoki csillagtúrának 
és voltam a hőse ? Egy pasi meg akart 
csókolni, mire én pofoncsaptam. Repült 
egyet és csillagokat látott. Mondták is, 
hogy ez az igazi csillagtúra. Hát nem érde
melte meg? Ha valaki 
olyan majom és csókot 
lop tőlem! . . .  Ha 
kér, annyit kap, a- 
mennyit akar. Külön
ben azt hallom, a 
földművelésügyi mi
nisztérium tervbe vet
te, hogy a tyúkkölcsön 
nintájára benzintyúk- 
kölcsönt is ad. Akkor 
én sokat kapok.

De ne haragudja
tok, sietnem kell. A 
Misi vett egy Lanciát 
és ki akarja próbálni, 
hogy tudja-e vezetni a 
bal kezével. A jobbal 
ugyanis engem szokott átkarolni. Hát 
azt hallottátok, hogy Cicával mi tör
tént? Este elment Ervin Cadillac-jén. 
Másnap reggel azután, amikor a ko
csimosó egy dézsa vizet öntött a ko
csira, mert sáros volt, egy ijedt női 
hang szólalt meg a garázsban álló 
kocsiból: „Ervin! Siessünk haza, 
mert esik.” Az történt, hogy bevitték 
a kocsit a garázsba és ott elaludtak.
De most jön a java. Kisült, hogy a 
kocsimosó, aki a szomszéd ház se- 
gédházfelügyelöhelyettesi tisztjét töl
ti be, nem más, mint a Cica kedves 
papája. Úgy tudom, a kedves papa a 
kocsi után a Cica fejét is megmosta.

Más újság nincs! Bár tudom, utál
tok engem, azt el kell ismernetek, 
hogy az nem újság, ha valami jót 
mondok. Szóval megint volt egy jó 
bemondásom. Siófok felé mentünk ki
lencvenes tempóban, amikor egy ló 
elállta az utunkat. Ott állt az út kö
zepén és nem akart megmozdulni.
Frédi bosszankodott, mire én így 
akartam megnyugtatni: „Ne bosszan
kodj, kedves. Majd csak elmegy in
nen. És különben is, te nem érzed 
úgy ennek az egylóerönek a nyitott 
kipuffogóját, mint én.” Ezen azután

nevetni kezdett, a ló megijedt és mi 
mehettünk tovább.

Mit szóltok hozzá? Megint ön- 
gyilkosságot akart valaki elkövetni 
miattam. A Manci Fordja elé vetette 
magát az illető. Odamentem hozzá és 
megmagyaráztam neki, hogy az a 
vacak kocsi sohasem fog odaérni, aho
vá lefeküdt. Azt ajánlottam neki, 
hogy ha már öngyilkos akar lenni, 
legyen legalább modern és menjen fel 
egy magas ház tetejére és várja be, 
amíg egy repülőgép elüti. Azt mond
ta, hogy akkor már inkább meghódít 
engem és végelgyengülésben óhajt 
meghalni.

De most már sietek, mert múlik a 
nyár. Az idén úgyis olyan túlzsúfolt 
nyaram van. A  walesi herceg is meg
hívott és tegnap Fuád is telefonált. 
Tudjátok, az az egyiptomi király. Azt 
mondtam neki, hogy már foglalt va
gyok és különben sem szeretem az 
egypupu tevéket. Megnyugtatott, 
hogy van kétpupuja, van négypupu, 
sót több. Csak egy kikötése volt az 
öregnek, hogy ne legyen más bará
tom, csak ő. Azt válaszoltam, hogy 
nekem van még kettő, négy, sőt több.

(p— sti)

Tessék kitalálni, melyik Faludi vágja a vidámabb arcot: Sándor-e, aki szín
igazgató maradt, vagy Jenő-e, aki színigazgató volt?

I. Mit csináltunk mi érettségi után?

A középiskolai érettségi sikeres 
megúszása után mi a következő izga- 
tóan érdekes, nyugtalanítóan nagy
szerű újításokat léptettük életbe:

1. sétabotot vásároltunk (ehetöleg 
jó vastagot, amivel imponálni lehet);

2. rágyújtottunk az első cigarettá
ra;

J. kávéházba mentünk, akárcsak a 
nagyok ;

4. vendéglőbe mentünk vacsorázni 
és nyilvánosan bort, sört ittunk;

5. az érettségi-lakoma után megis
merkedtünk a ytiásik nem érettjeivel. 
A lehető legtúlérettebbekkel.

Mit csinálnak ma érettségi után?
Az ember nem változik, tehát ma is 

habzsolva veti rá magát a szenzációk
ra. Mindent akar, amit eddig nem le
hetett akarnia. Tehát a ma érett ifjú

1. leszokik a cigarettáról;
2. nem teszi be többé a lábát a 

kávé házba és vendéglőbe;
S. abbahagyja a szeszes italok fo 

gyasztását;
4. nem mutatkozik a korzón idő

sebb, de még javakorbeli nőkkel;
5. jóidöre lemond az aktív szere

lemről, hogy az Olimpiászon teljes 
formában vehessen részt.

—  Szerencséje van a ,£árga 
Madár” repülőgép potyautasának.

—  Miért?
— Visszatoloncolták Amerikába 

és így most visszafelé a hajón is 
potyán utazott.

Esős időben
— Roppantul aggódom a feleségem 

miatt.
—  Miért? .
—  Mert esernyő nélkül ment el és 

most biztosan beszaladt egy üzletbe.

Egy kis pletykát, ah Jankó, 
ne legyen oly fajankó!

— Kérem a pletyát!
— Már mondom. Tehát: a kis mű

vésznőről beszélgetnek egy társaság
ban. Azt mondja valaki:

— Látjátok, ennek a nőnek olyan 
nagyszerű beosztása van, hogy még 
villára és autóra is telik neki ebben 
a nagy daleszban . . .

—  Tényleg nagyon jól be tudja 
osztani. Egyik nap a bankár megy 
hozzá, másik nap a báró, harmadik 
nap a gróf és így tovább.

Az erényes no
Egy vidéki pasas megszólít egy fel

tűnően öltözött nőt a Körúton. A 
hölgy nemes felháborodással felel:

—  Nem, uram, ez mégsem járja !
Ön az uccán egyszerűen hozzám csat
lakozik és vakmerőén haza akar ki- ^ 
sérni a lakásomra: Repkény ucca 65, 
második emelet, hetedik ajtó, balra . . .
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Tubái Nusi nevetett a jó l sikerült 
mókán, ö  volt tudniillik az, aki a ta
pasztalatlan jegyszedönőt a „betola
kodó srác”-ra figyelmeztette.

Vidor Feri meleg tányérja

Ha Pesten egy müintézet egy hétig 
kibírja anélkül, hogy csődöt mond, 
minden oka megvan arra, hogy ban
kettet csapjon. Mennyivel több jog
címe volt hát a Talkie-kabarének, 
amely már több, mint két hete, hogy 
fennáll. A jubileum örömére egy bu
dai kerthelyiségben lakomát rendez
tek a kabaré tagjai. Június lévén, 
természetesen októberi idő volt és a 
lenge ruházatú nők dideregni kezd
tek. A pincérek melegített tányérokat 
raktak az asztalra.

A „T a lk ie “ -k ab a réb an
Néhány héttel ezelőtt nyílt meg az 

Omnia-mozi helyiségében Innocent 
Ernő művészeti vezetése mellett a

„T alkie” -keibaré (ejtsd: Telki, vagy 
pesti rosszmájúsággal: Kültelki). 
amely hamarosan megnyerte a kö
zönség tetszését. I t t  lép fel többek 
közt Peti Sándor, a tehetséges fiatal 
jellemszínész. A „Braun ki lesz csap
va”  című tréfában egy kis diákot 
játszik.

A napokban az történt vele, hogy 
teljes kosztümben, egy szegény ta
nuló rongyos ruhájában a nézőtérre 
akart menni előadás előtt. A jegy
szedőnő, akit aznap vettek föl, elébe 
toppant és rákiáltott:

—  Micsoda dolog ez? Hogy mer 
ide jegy nélkül bejönni? Haszontalan 
kölykei! . . .

Peti Sándor nem esett ki a diák
szerepből, elpirult és zavartan hebe
gett valamit. Ebben a pillanatban 
csengő kacaj hallatszott a veszekedő 
pár mögött. Rótt Ferenc felesége,

Vidor Feri fázott a legjobban. M i
kor a meleg tányért megfogta, kelle
mes bizsergést érzett. Nem sokat ha

bozott: felállt, a tányért megfordítva 
a székre tette és aztán újra leült. Az 
ötlet megtetszett és gyorsan követők
re talált. Mikor aztán hosszabb idő 
elteltével ismét megjelent a pincér, 
kezdtek kihűlni a tányérok és Vidor 
Feri fogvacogva kiáltott:

—  Tányérváltást kérünkI

Maga csak tudja Intim Szíriusz,
milyen idők várhatók mostanában?

__ Hon ne, honne! Az északi és déli banknegyedben állandó a depresszió.
Különösen a betevők deprimáltak. Ha ez így megy tovább, a nagybankoknak 
nem lesz egy betevő falatjuk sem. A  légnyomás maximuma nem éri el a 
húsz fok Celsiust, a létminimum pedig a heti húsz pengőt sem. A felső 
régiókban, főleg a felsőházban összegyülemlett felhőtömeg állandó zivataro
kat okoz. Teleszky szemeiből sok helyre lecsapott a villám. Egy közgazdasági
lag tevékeny képviselő így kiáltott fel: Jaj, a svábhegyi villám!

Prognózis: A  kormány gazdasági terveinek hűvös fogadtatása s további 
változékony és szeles gazdaságpolitika várható.

Rigmus a helyzetről
Minden recseg, minden ropog. 
Minden ember szeme kopog. 
Minden reccsen, minden roppan. 
Pletyka freccsen, rémhír koppan. 
Minden esik, minden inog. 
Súlyosok a tőzsde-kínok.
Minden foszlik, minden maliik. — 
Lekrahholunk mind egy szálig 
Csupa bukás, csupa gixer, —
Ki lesz majd a csőd-miniszter?

Felsőházi társasjáték — váratlan csattanóval
Ez (Teleszky) elment rámászni, ez (Hadik) megbökte, ez (Széchenyi 

Aladár) zavarba hozta, ez (Búd) megsütheti, ez (Bethlen) elment vadászni.

Válságos idők
—  Rémes ez a sok eső!
— Nekem mondja? Rám például

ép tízszer annyi esik, mint amennyit 
elbírok. . .  - - -
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A Borsszem Jankó képes melléklete

Van, aki Zell am See-ben nyaral, 
van, aki cellában nyaral.

Trocldj a konstantinápolyi mecset 
minaretjéről lesi: jön-e már hír az 

Angliába való bebocsátásáról.

*

Pesti Polgár, amint weekendkor az 
összes adósságait közös — evezőre

hozza.

Nem forog a malom, avagy: meg 
kezdődött a parlamenti szünet.

Hullámzó adósság tetején 
Csónakot ácsol a pesti legény . . .

Bethlen István annak örül igy nyá
ron, hogy az ellenzék támadásait nem 
kell mellre szívni, csak a „Sztambul”

füstjét.

— Nagysád nem tudja, hogy esté
lyi toalettbe’ tilos a strandozás?

Mi történt IS évvel ezelőtt?
A Borsszem Jankó közli a világháborút megelőző eseményeket. 

Mi történt Ferenc Ferdinand meggyilkolása előtt és után?
1914 június 20— 27-ig

Ferenc Ferdinánd elindul Boszniá
ba. Ki sejti, hol végződik ez az uta
zás! Ki tud még ekkor Doberdóról 
és Gorlicéről? Lássuk csak, mi tör
tént ezen a napon. Vegyük elő az 
akkori újságot. íme:

— Öngyilkos hentes. Karéj Péter 
hentesmester gyógyíthatatlan beteg
sége miatt öngyilkosságot követett 
el. Nagy részvét mellett temették 
el. Érdekesnek találjuk megemlí
teni, hogy a hentes születésnapján 
lett öngyilkos és így megspórolta a 
jókívánságokat megköszönni.

Ki sejtette, hogy ezen sorok mö
gött már robbanásra kitörni kész a 
világháború.

— Sztrájkolnak a gyógyszerészsegé
dek. A gyógyszerészsegédek sztrájkba

léptek és elhatározták, hogy addig 
nem dolgoznak, amíg az éjszakai in
spekciót nem rendezik. A betegek el
határozták, hogy nem szólnak bele 
a vitába, inkább meggyógyulnak. So
kan a betegek közül azonban nem 
csatlakozott a mozgalomhoz és meg
haltak. — Ebből is látni, hogy az ese
mények mélyén már ott izzott a vi
lágháború vészes pokla.

* „A  Brázay sósborszesz egy ko
rona. a használati utasítás mellékelve 
van.” Ki gyaníthatta, hogy ez a 
kommüniké sorsdöntő eseményeknek 
lesz tragikus intonációja ?

* „Legjobb a Huszár-féle bajusz
pedrő.” Ebből a szürke hirdetésből 
csak beavatottak sejthették, hogy a 
titkos diplomácia kohóiban sistereg a 
háború veszedelme.

X  »A  Király Színház bemutatja

Rubens operettjét, a Napsugár kis
asszonyt.” És ezt a napsugárt készült 
kioltani az orosz mozgósítás és a 
német császár harcias bajuszkötóje!

„Iskoláslányok tornaünnepélye a 
Margitszigeten.”  Ez a hír már egy 
kicsit gyanús lehetett sokaknak. Miért 
pont a Margitszigeten rendezték ezt 
az ünnepséget? A Vérmezó sokkal 
nagyobb terület lehetett volna erre 
a célra. Igen ám, de ott katonák gya
korlatoztak! Ez gyanús. Mondta is a 
Schwarz a Gelbnek az Orczy-kávé- 
házban: „Meglátja, Gelb úr, mához 
egy hétre meggyilkolják a trónörö
köst, maga hadikölcsönbe fekteti az 
egész vagyonát, aztán hősi halált 
fog halni, aztán elveszik az özvegye 
trafikját és mához tizenöt évre Mac
Donald lesz a miniszterelnök Angliá
ban. Higyje el nekem!”  (P . L.)

A turfember keserve
— „Rabló”  nyerte a Derby-díjat!... 

Úgy látszik, már a lótársadalomba is 
betörtek az emberi erkölcsök.
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AU TÓ TÚ RÁK
Ezen versben, melyet írtam 
Autósok számára,
Elmondom azt, kinek mi a 
Megszokott túrája.

Énekesnek, legyen Fléta, 
Avagy Kiepura,
Leggyakoribb túrája az 
Ének-partitúra.

Autótulajdonos pedig, 
Szerencsétlen pára, 
örökösen készen áll az 
Adó-tortúrára.

Kultúremberek részére 
A legszebbik túra 
Az a sokszor emlegetett 
Nyugati kultúra.

Zongoraművészek szintén 
Szeretik a túrát,
Finom mesterzongorákon 
A klaviatúrát.

Hölgyek, akik túra előtt 
Rúzst szoktak felkenni. 
Helyesebb vón’ túra helyett 
Piktúrára menni.

A papucsférj, kinek bősz nő 
Az élete párja,
Töbnyire csak a megszokott 
Szekatúrát járja.

íróemberek túrája 
A litteratúra.
Korrekt korrektoroké meg 
Egy kis korrektúra.

Végül antrepriz-körökben
Leggyakoribb túra:
Az a bizonyos, közismert 
Rákoskeresztúra.

Hesz Ferenc

A korm ány rad ikálisan  letöri a fényűzést
Hadik János, Széchenyi Aladár és Teleszky János felsőházi beszédeinek 

hatása alatt elhatározta a kormány, hogry most már a legradikálisabb rend
szabályokat lépteti életbe a fényűzés letörésére. Mint értesülünk, a miniszter- 
tanács máris elhatározta, hogy a közgazdasági minisztérium mintájára 
luxus-elhárító minisztériumot létesít, amelynek kellőszámú tisztviselőt és 
elegendő pénzt bocsátanak rendelkezésére, hogy az állami pénzpazarlást 
minél hathatósabban megakadályozza. Az új minisztérium első intézkedése 
az lesz, hogy minden uccában luxus-megfigyelő hivatalokat létesít.

Szűneti évődés

Bethlen: Hova akarsz menni, Bé- 
luska. a nyáron?

Fábián: Lillafüredre, Pista bácsi.
Bethlen: Jó, de csak akkor, ha nem 

csinálsz konkurenciát Pávai-Vajná- 
nak és otthon hagyod a nagyfúródat

Vitéz kapitány úr

Szilárd Béla
a

„Schneider Fáni-század” -ról
Szilárd Béla, az ismert fővárosi 

automobil-kereskedő, a világháború 
egyik legszebben dekorált tartalékos 
tisztje, most kapta meg a Mária Te
rézia rend nagy vitézségi érmét. Eb
ből az alkalomból eleveníti fö l a 
„Borsszem Jankó" hasábjain Szilárd 
Béla százados ezt a kedves epizódot:

— 1916-ban kétszáz katona kikép
zésével voltam megbízva Veszprém
ben, Nagy súlyt helyeztem arra. hogy 
a legénységnek jókedve legyen, mert 
bizony öreg családapák is voltak az 
én századomban. Betanítottam őket a 
„Schneider Fáni" néven ismert nótára. 
Minden hajnalban ennek a nótának a 
pattogó ütemei mellett vonultunk ki 
a gyakorlótérre. Hamarosan az egész 
város „Schneider Fáni-századnak” 
keresztelte el a vidám csapatot. És 
én voltam a Schneider Fáni százados, 
bár legényeim röviden „öregapám” - 
nak tiszteltek.

—  Mikor aztán a harctérre vezé
nyeltek bennünket, a századnak csak 
egyik részét osztották be a menet
századba. Az egyelőre itthon hagyott 
csapatrész küldöttséggel járult etém.

„Mi lesz, főhadnagy úr, — mondot
ták — ha elviszik a szopránt meg a 
tercet? Hogy énekeljük akkor mi 
basszisták egyedül a Schneider Fá-

nit?”  — „Majd gondoskodom rólatok 
is” , —  feleltem nekik. És pár nap 
múlva együtt énekelte mind a két
száz legény és mind a három hang
nem a felvirágzott vonaton a Schnei
der Fánit.
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Dr. Verbőci Aladár beszéde
az ügyvédek szegedi vándorgyűlésén 

a jogi múzeum felállításáról
»

Mélyen tisztelt Vándorgyűlés!

Meghatva attól az általános biza
lomtól, amellyel engem a Szegeden 
felállítandó jogi múzeum létesítése 
dolgában mint szakértőt kijelölni 
méltóztattak, szólalok fel, hogy ide
vonatkozó javaslataimat ismertessem.

A  múzeum első terme a szegedi 
boszorkánypörök relikviáival volna 
megtöltendő. Itt lenne elhelyezve az 
a sróf is, amelyet Tápé alatt találtak 
(állítólag az volt az első adósróf, 
mert mellette egy teljesen megköve- 
sült adóvégrehajtót találtak), továbbá 
az első jogi bolondgomba, amelyről 
azt állítja a fáma, hogy Justiniánus 
a levesbe főzette és mivel az akkori 
jogtudósok megemészteni nem tudták, 
félretétették, hogy a későbbi jogi 
generációk annak a levéből táplálkoz
zék. Ebből táplálkozik még most is a 
jogtudomány.

A I I . terem az iratok gyűjteménye 
lenne és pedig: az összes császári pá
tensek, régi nemeslevelek, marhapasz- 
szusok, a Pzsinghisz kán idejében ki
bocsátott kényszerkölcsönök zálogleve
lei ; a mongol-tatár háború után a ha- 
dikölcsönök devalorizációja folytán 
öngyilkossá lett családapák hozzátar
tozóinak államsegély iránti kérvé
nyek bélyegmentességére jogosító bi
zonyítványai ; az ősiségi pátens tanul
mányozásába beleőszült éjjeli bakte
rek lóavató dokumentumai; a IV-ik 
Béla idejében már felhízott vagyon
felügyelők pedigréi, amelyekkel iga
zolták. hogy egyetlen ősük sem fuvolá- 
zott, illetve pikulázott. Ebbe a terembe 
kerülnének a karitatív intézmények 
okiratai. így : a pogányság őskorából 
való bunkósbotok, amelyekkel kegye
lete» fiúk elaggott szüleiket lebunkóz- 
ták, nehogy öregségükben gyomorron
tást kapjanak; a jótékony szövetke
zetek alapszabályai, felettük szárító
köteleken a megnyúzott szövetkezeti 
tagok bőrével, mellettük egy korlát, 
amely arra szolgál, hogy azok, akik 
a tönk szélére jutottak, onnan le ne 
zuhanjanak, hanem életük végéig ott 
maradjanak.

A I I I .  terem ajtajára ez lenne fel
írva: „Jogfejlődés” . Itt lehet látni a 
jogász-embriót spirituszban. Aki egy 
dunsztos üvegbe bepréselt őst tud fel
mutatni, ősjogásznak ismertetik el.

Ezekből lesznek a jogi fenomének és 
a született csődtömeggondnokok. A 
jogfejlődést a falra akasztott képek 
illusztrálják. Egy vékony dongájú 
ügyvédjelölt látható az első képen, a 
második képen már Justicia asszony 
szoptatja, a harmadik képen pókok 
és piócák szemléltetik az „Értekezés 
a féllel” című expenznótát, úgyszin
tén a polgári perrendtartásnak a ki
elégítési végrehajtásra vonatkozó sza
kaszait. f

A IV . terem a jogcsavarás és a pa
ragrafusok közt való tánc magasabb 
művészete mellett a jogi csodaboga
rak, vagyis a jogéleti rovartan meg
szentelt csarnoka. Itt lógnak majd a 
falakra szögezett hosszú spárgákon 
a jogtudás álcái, amelyek idővel tarka 
pillangókká fejlődnek, itt láthatók 
gombostűre tűzve a magyar magán
jog összes csodái és csodabogarai: egy 
méhraj, amelyet még Vak Bottyán 
fogott el kirepülése második napján; 
egy bakkecske szarva, amelyet még a 
Jagellók korában fogtak el nemesi te
rületen; egy elbirtokolt alsónadrág, 
amelyet a tulajdonosa (bár lopás út
ján szerezte) 32 évig háborítlanul 
hordott; egy hurok, amellyel a 18-ik 
század elején Nyúzó Dárius ügyvéd a 
legelső kliensét megfogta, szóval a 
kliensfogás első klasszikus szimbó
luma. A sarokban az első zugírász 
csontváza látható Béla király korá
ból, mellette a Névtelen Jegyző, aki
nek feljelentésére a zugirászt fel
akasztották. E szigorú ítélet után Béla 
király minden későbbi zugirásznak 
megkegyelmezett. Azóta szabadon ga
rázdálkodnak.

Végül az V-ik terem az ügyvédi 
nyugdíj történetének monumentális 
emlékeit mutatná be. Az első ilyen 
ereklye egy tervezet Pauler igazság
ügyminiszter idejéből. Már akkor is 
két osztályba sorozták az ügyvédeket. 
Olyanokra, akik jól élnek és olyanok
ra, akiken a nyugdíj sem segít.

Csak nemrégiben dicsekedett vele 
egy magasállású bíró, hogy a háború 
alatt gyorstalpaló volt. Azok a cipők, 
amelyeket ő akkor megtalpalt, azóta 
bizonyára elkoptak. Kegyeletes dol
got művelne, ha felajánlaná a mú
zeumnak, mert akkor egy hatodik ter
münk is lenne. Itt nyernének elhelye
zést a felekről lehúzott egyes bőrda
rabok is.

Bizonyára sikerült meggyőznöm a 
m. t. Váhdorgyűlést a jogi múzeum 
felállításának szükségességéről. A 
Szegeden építendő múzeum költségeit 
könnyű szerrel előteremtheti az igaz
ságügyi kormány, ha a Társadalom- 
biztosító Intézet mintájára Országos 
Kliensbiztosítót létesít, amelynek ad
minisztrálását a kliensnélküli ügyvé
dekre, vagyis valamennyiünkre bízza, 
így aztán egy csapásra a halott jogá
szok (a Múzeumban) és az élő jogá
szok (a Kliens-biztosítóban) kielégítő 
exisztenciához juthatnának. 

Sztenografálta: Dr. Csillag Károly

II gyehennatermészetfi 
juhászlegény

— Krónikás adoma —

Híres és tekintélyes számadójuhá
szuk volt a múlt század ötvenes évei
ben a Cziráky grófoknak. A grófkis
asszony viszont nagyon kedvelte az 
egyik igen ügyes szobalányát és mi
kor észrevette, hogy a jóképű bojtár
nak tetszik a csinos fruska, megígér
te neki, hogy ő veszi meg számukra 
a két jegygyűrűt és állja a lakodalmi 
költségeket is.

A leány büszkén hordta balkezén a 
jegygyűrűt, a legény meg féltve őrizte 
a tulipántos ládafia sarkában. Ami
kor esküvőre mentek, a legény ősi 
magyar juhászritus szerint patyolatos 
ingben és lobogó, fodrozott gatyában 
jelent meg. Jegygyűrűjét pedig féltő 
gonddal a fehérneműje korcába fűzte, 
hogy el ne veszítse. Amikor a pap a 
gyűrűt kérte tőlük, a leány az övét 
rögtön rátette ujjáról az ezüsttálcára, 
a legény meg nagy magyar nyugalom
mal kezdte oldani karcát. A meny
asszony erre sápadtan és izgatottan 
elfutott. Az egész násznép elképedten 
iramodott utána. Az öregasszonyok 
faggatni kozdték :

— Na, hallod, Juliska, hogy hagy
hattál bennünket ilyen gyalázatban?

— Jaj, Istenem, —  sápitozott a 
menyasszony —  én már ismerem en
nek az embernek a gyehenna-termé
szetét, ha a korcát oldani kezd i!...

M Ó R A  F E R E N C  ásatásaiból

A helyes megfejtők közt értékes 
könyveket sorsolunk ki. Beküldési ha
táridő: július 10. A Borsszem Jankó 
június 20-iki számában közölt ókori 
lelet megfejtése: ,JSári ott a bakon a 
szűk úton jő, csikó félvén, mer' be- 
siilyed itt, hol sok a sár ” (Idézet egy 
19. századeleji elbeszélésből.) Juta
lomkönyvet Kormos István (Szeged) 
és Nagy Gábor (Debrecen) nyert.



19. szám Bo r s s z e m  j a N K ó 9. oldal

S^Tére'vw&v-efe*

Nagyhatalmak véleményeltérésben
irodalmat. Kívülről kalendáriumnak 
látszik, de belülről mag-árjegyzék, an
nak is éppen húszesztendös. Ahogy 
kinyitom, akkora tököt mutat az ábra, 
hogy ha rágurulna az árnyékában le
gelésző disznócskára, rögtön kolbásszá

A dolog egészen úgy kezdődött, 
mint a világháború. Már annyiban, 
hogy a világháborút se akarta senki, 
csak úgy lett magától, mint a fűrész- 
porból a bolha.

Színhely: egy borbélymühely. Idő: 
vasárnap délelőtt.

Az egyik nagyhatalom András só
gor nevezetű, hosszú, sovány égime
szelő, afféle szegény kertészember az 
ötödik dűlőből, ahol a krumpliban és 
répában tartózkodó kalóriákkal szo
kás megtölteni az oldalközt. A másik 
nagyhatalom Mihály sógor, hatökrös 
gazda az első dűlőből, alacsony, kis
ded barna ember, duda-termetű s az 
van a képére írva, hogy szalonnával 
szokott mosakodni és kolbásszal törül
közni. A kis duda-ember mégis óvást 
jelent be a húsevő világnézet ellen.

—  Szalonna? — legyint a kövér 
tömzsi kezével. —  Azt én a kezembe se 
veszem, hacsak csizma-zsírozásra nem. 
Hanem a zöldpaprika, az igen. Tizet 
is megeszek belőle früstökre.

—  A szalonna adja az erőt, — bi
zonykodik a sovány ember.

—  A zöldpaprika meg tisztítja az 
észt, —  erősíti az első dűlő. —  A 
gőze!

—  A gőze? —  mereszti a szemét a 
másik.

—  Csakis! A gyomorban megpáro
lódik és fölszáll a fejbe.

—  Már akiébe! —  mosolyog az ötö
dik dűlő.

—  Nem megyünk észért az ötödik 
dűlőbe! —  szisszen föl az első dűlő.

A  tükörből nézem a két nagyhatal
mat, mint érdektelen semleges, aki
nek nincs gyarmata se az első dűlő
ben, se az ötödikben. A mester azon
ban szükségesnek látja közbelépni, 
mint döntőbíróság.

—  Én megmondom kegyeteknek, 
miben rejlik az elégtétel! Hegyezze
nek kegyetek éccakára az ablakban 
egy kiló húsos szalonnát meg egy kiló 
zöldpaprikát. Ugyebár belátják, hogy 
az emberiség azt fogja ellopni, ame
lyik több élvezeti eszmét eszközöl.

Ennél bölcsebb döntést a világ leg
kitűnőbb jogtudósai sem eszközölhet
nek. A nagyhatalmak elismerik, hogy 
a mesternek jól fog az esze. Én már 
azt is tudom, hogy jobban fog, mint 
a borotvája. Örülök, mikor átenged
hetem a széket az első dűlőnek. Lefi
zetem a vértanú-díjat és Istennek 
ajánlom a társaságot. De az ajtóból 
visszakerget a hirtelen zápor. Leülök 
a lócára, András sógor mellé és le
akasztom a szegről a tarka táblájú

nyomná az ártatlant. András sógor 
nem is állhatja meg szó nélkül.

—  Ez is az ánti-világban lehetett 
még, mikor ekkora tökök termettek ! 
— ereszkedik le hozzám.

Nekem mondja, de Mihály só
gor felel meg rá, a borbélyhoz intéz
vén a szót. Szeretik a nagyhatalmak 
az ilyen közvetett feleselést.

—  Hát termettek az én földemen 
az őszön akkora tökök, tudja, hogy be 
lehetne ükét adni a kiállításba.

András sógor felém vág a szeme 
sarkával.

—  Az első dűlőben, tudja! Nem 
úgy van ott, mint szegény helyen, 
mert ott szalonnával trágyázzák még 
a tököt is.

Mihály sógort elfutja a méreg. Pe
dig mikor borotva serceg az ember 
képén, akkor nem jó mérgeskedni. 
Megpirosodik a szappanhab a duda
ember álián, ahogy hátraszegi a fe
jét.

—  Hát igenis. Az első dűlőben ak
kora tökök termettek az őszön, hogy 
az ötödik dűlőben még hordót se lát
tak akkorát.

Ez bizony már nyílt hadüzenet! De 
a keszegebb nagyhatalmat nem lehet 
kihozni a flegmájából. Mindössze a 
pipa-csutorát veszi ki egy kicsit a 
szájából.

—  A  kend földjén?
—  A másén még nagyobb is ter

mett. Nem kérkedésből beszélek én! 
De ami az én földemen termett, azt 
se bírná megemelni se az olyan ötö
dik dülőbeli gányó, mint kend!

A  duda-embert szemlátomást da
gasztotta az indulat. Kinyitott két 
gombot a kislajbin, hogy szabadabban 
szedhesse a leffet. Az ötödik dűlő 
lejjebb húzta a sapkát és rámnevetett 
a tenyere ellenzője alul. Vigyázzak 
csak, hogy fizeti ö ki a hatökröst!

—  Ejnye, hejnye! Hát aztán hogy 
nőhetett az a tök olyan csuda-nagy- 
ra?

A teljes kapituláció hangján föltett 
kérdésre a mester felelt. Úgy, mint 
tanulmányos férfiúhoz illik, aki kö
vet is lehetne, ha a falusi nemzet ész
szel élne.

—  Ez a belterjes töktermelés, ké
rem! Kegyed az illetékes.

Ez annyit jelentett, hogy most már 
András fogja vérét ontani az emberi 
civilizációért, mely megkívánja a bo
rotválkozást, a fene ette volna meg, 
aki kitalálta! Az ötödik dűlő áten
gedte magát a mesternek, Mihály pe
dig, fölemelkedvén a székből, egy győz
tes nagyhatalom gőgjével eresztett 
egyet a nadrágszíjon.

—  Hát én kitaníthatom kendet, 
mert én nem vagyok rossz szívvel az 
ötödik dűlőhöz se. Mikor a tök akkora, 
mint egy jércetojás, akkor akasszon 
kend fölé egy úri kalapot, de olyant, 
amelyiken lyuk van, aztán azt öntse 
kend tele cibere-levessel, az csöppen- 
ként ráhull a tökinda tövére s ettől 
hízik meg a tök akkorára, mint én
nálam.

Ezt nagyon komolyan mondta a 
hatökrös s csak az ajtóból fordult 
vissza a kegyelemdöféssel.

—  A cibere-levesért, gondolom, nem 
kell kendteknek a szomszédba menni.

András sógor ádámcsutkája vesze
delmesen izgett-mozgott a borotva 
alatt.

—  Megálljék kend csak! Szeretném 
én azt a híres tököt megemelni!

—  Hát ha mög akar kend szakadni, 
tőlem teheti!

—  Fogad kend?
—  Egy literbe.
—  Huncut, aki megbánja!
A  két nagyhatalom kezet adott egy

másnak, én vágtam szét a kötést. Ez
zel aztán jogot szereztem arra, hogy 
mint szemtanú tekinthessem föl a bel
terjes töktermelés diadalát az első dű
lőben. . .

Hát nagy-barom tök volt, az bizo
nyos. Egyik fele sárga, a másik zöld 
csíkokkal tarkázott. Becsültem másfél 
akósra, ahogy ott meredezett a napon, 
elállva a bejárást a kamraajtóba.

—  Két ló Jiúzta ezt idáig a kuko
ricaföldről s kend egymaga elég akar 
neki lenni? —  csúfolódott Mihály, egy 
törkölycsumaszoló husángra támasz
kodva.

—  Micsoda? — vetette szét a két 
lábát András. —  Hát ez az egész? 
Hát ez is tök?

—  Az ám! Cirógassa kend az ölibe!
—  Én? —  veselkedett neki a ker

tész a két hosszú karjával. Igaz, hogy 
kidülledt a szeme, de azért fölemelte 
a tököt a térde magasságáig és csak 
onnan huppantotta le úgy, hogy egy
szerre kétfelé repedt a belterjes tök
termelés diadala.

—  Hú, az anyád . . .  ! —  villantotta 
rám huncutul a két szemét. De csak 
egyet villant, mert akkor már simí
totta a fejét a husáng és véresen vá
gódott neki a tanya sarkának.

—  Tökért tök! —  mosolyodott el a 
másik és előkereste a baltát, hogy 
fölaprítsa vele a csúffá tett csodát.

De azért nem kell ám azt hinni, 
hogy a legyőzött nagyhatalom mind
járt a bíróhoz szaladt a véres fejé
vel! Ha támolyogva is, de mégis csak 
hazavitte és nem minden diadalérzet 
nélkül. Igaz, hogy föláldozta a fejét, 
de csúffá tette az első dűlő büszkesé
gét!

Nem ő volt az első nagyhatalom, 
amelyik így járt.
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A „BORSSZEM JANKÓ" KRÓNIKÁSKÖNYVÉBŐL

így mulatott a régi redakció
írta: KNER IZIDOR

A legjobb magyar szakácsné címre 
senki úgy rá nem szolgált, mint 
Bálóné. Borsszem Jankóék hozták 
Szegedről Pestre és holtáig a 
„Kagál"-nak szentelte legjobb tehet
ségét.

Seiffensteiner Salamon jóvoltából 
a Polgári Serfőzde kőbányai vendég
lőjének lett a bérlője. Ebben az isten- 
hátamögötti „lokálban” aztán kedvére 
dőzsölhetett az exkluzív társaság. A 
nagyszerű vacsorák végén megjelent 
a nagytestű nő, nem mint vendéglős- 
né vagy szakácsné, hanem mint ven
déglátó háziasszony, akit éljenzéssel 
fogadtak és „egésségükre kívánom !” - 
ja  után sorra paroláztak vele, meg
köszönvén a pompás ellátást. Egy- 
egy harcsás-káposztás vacsora után 
még külön kijárt az Ágai Adolf (Csi- 
cseri Bors) elismerése’.

Az asztalbontás megfigyelése őr
szemre volt bízva. Az elköszöntést az
zal fűszerezte Bálóné, hogy minden 
vendég egy-egy kis —  nemzeti színű 
szalaggal átkötött — sütemény csoma
gocskát kapott, melyről a naív lélek 
azt hihette, hogy otthon áldozati ele
delül fog szolgálni. Holott ennél sok
kal fontosabb rendeltetése vit.

Az utolsó villamos ugyanis tizenkét 
óra után indult Pestre. Csak úgy ösz- 
tönszerűleg és nem megvesztegetésül, 
minden Bálóné-féle csomag a kocsi
vezetőé meg a kalauzé lett, minek el
lenében, ha túlhosszúra nyúlt a fél
istenek helikoni szórakozása, mindig 
defektust kapott az utolsó kocsi, le 
kellett szállni az utasainak és haj
nalig sem indított, ha nem indultak 
a kiváltságos pasasok. Ilyenkor derü-

Az intelligencia térhódítása a fő
városi autonómiában.

sebb volt a hangulat és útközben is 
nem egy tréfa esett.

A  Nemzeti Színház megállójánál 
széledtünk szerte, ott fogtam karon 
Ágai bátyámat, hogy Baross uccai 
lakására kísérjem. Ez úgy értendő, 
hogy ő kísért inkább, mert a legziva
tarosabb Kagálban is józan maradt 
mindig. Csúnya, ólmos volt a járda, 
hát a kocsiúton ballagtunk. Hangos 
„Hé-upp, Hé-upp” kiáltozásra kitér
tünk egy fiakkernek, mely tetejést 
volt feketeruhás és gyűröttképű be
rúgott ifjakkal, ölükben cifra öltözé- 
kű „zengeráj” -beli dámákkal. A Rá
kóczi téren egy öreg süket uccaseprő 
háttal állt a robogó kocsinak, amely 
elkapta. Nagyobb baj nem lett belőle, 
mert csak a bal karja került a kerék 
alá. .

Pillanatok alatt ott termettek a 
söprögető társak, kettő megfogta a 
lovak zabláit, a többi pedig ütésre 
fogta tisztogató szerszámját. Elké
pedve láttuk a nyilvánvaló igazság- 
ságtalanságot. Kirántottam karomat 
az Ágaiéból, odarohantam, félrelök
tem a két embert és úgynevezett sten- 
tori hangon ráordítottam a „szemét” 
népre.

—  Takarodjatok! Hatszáznegyven
kettő a fiakker száma. Holnap jelent
kezzetek a rendőrségen!

A  kocsi 'elvágtatott, Ágai sietve 
hurcolt el diadalom színteréről. A lig 
haladtunk huszonöt-harminc lépést, 
mosolyogva mondta nagy Mesterünk:

—  Öcsém, ezt ugyan te szceníroz- 
tad, hanem majd én írofn meg.

De bíz rám maradt és f  ölj egyez
tem, mielőtt még én is úgy járok, 
mint a mi kedves öreg atyamesterünk.

Az Andrássy úti divatüzletben

Egy jobboldali politikus beszélget 
Komlós Sándor divatárukereskedővel.

—  Mit szól a nyeregügyhöz, Kom
lós úr?

—  Csak annyit mondhatok, hogy 
akik nálam szerzik be a ruhaszükség
letüket, azoknak nem kell búsúlni, 
hogy lecsúsznak a nyeregszállításról.

—  Miért?
—  Mert azok nyeregben vannak.

Megújította már 
lejárt előfizetését

?

Zavartalan kézbesítés érde
kében kérjük t  előfizetőinket 
az előfizetési összeg mielőbbi 
beküldésére.

BORSSZEM JANKÓ
kiadóhivatala

REB MENÁCHEM 
CICESZ BEISZ ER 

SZÖRNYŰ ÁTHÚZÓDÁSAI
— A Teleszky 

János oreság nyi
latkozzon hízel- 
gűen o te felesé
ged háztartásá
ru l!

— O gráf Ha
dik János oreság 
feküdjön rá oz ü 
száztíz kilójával o 
te politikai presz
tízsedre !

—  O  k é s ű  0710-
káid áldják o te emlékedet o gráf 
Klebelsberg oreság kultúrpolitikájá
nak elgánc8olása m iatt!

— Ne todja o te feleséged jobb
lába, hodj mit csinál o bal!

—  Soványító kúrára menjen el o 
te láng god és jü jjün  vissza feltűnően 
gömbölyű formákkal!

—  Ledjél edj nyári színház igaz
gatója és oz edjetlen, omi beüt ná
lad, o ménkű ledjen!

— Ledjél te edj fürdötrikó-cenzor 
és minden fürdötrikóbul teneked küll- 
jön kitörülni oz erkölcstelenségt!

—  Na, végre be lesz biztosítva 
a társadalom lakáshiány ellen.

— Hogyhogy?
— Azt írják a lapok, hogy 

a Társadalombiztosító tizennyolc
emeletes felhőkarcolót épít.

Pesti hasonlat
—  Milyen asszony a Kergeffy fe

lesége ?
—  Elég csinos. Csak a múltja 

olyan, mint az idei nyár: viharos.

— Maga hol tartja a pénzét?
— Az Ingatlanbankban.
—  Mért ép ott?
— Nekem imponál. Egy bank a 

mai világban, amelyik tnég Ingat
lan és nem inog.

—  Mit puhítanak megint a nyereg-- 
szállítás alatt?
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Tűnődések
Neiffonsteiner Salam oniul

—  Oz Ádolf Kekeczer újságolja 
nadj fiilindulásbo oz üvé bórátjónok, 
o Sime Baldowemek: „Rettentü dá
kig türtént! Képzeld, o Pinkász Atilla 
mámo délelüttt adjonlütte oz üvé fe- 
leségt, mert rojt okapta ütet, ozután
adjonlütte o szeretüjit és ozután ad
jonlütte mogomogát.” O Baldower 
bámolta rájo edj pillonotig és szült 
hidegen: , j lú , ez még tragikosabban 
is türténhette volnaT  „Vihájszt tra
gikosabban? K iill ennél edj véresebb 
tragödi? Két jilkasság és edj iinjil- 
kasság?" — kojebált fü l o Kekeczer. 
„Hát példáol: hadjha tegnop rojto
ka pta i'alna o Pinkász oz üvé fele- 
ségt, mindjárt tragikosabb lett volna, 
mert okkor én voltam nála”  —  felelt 
o Baldou'er. —  Osz-posz a mai tüme- 
ges csődöknél csak oz a tragikosabb, 
hodjha o salját személyire nézve is 
benne von oz ember.

—  Dümsiidün o rebbenek napokon 
keresztöl volt nadj diaré. O hitköz
ség megijedt o veszedejlemtül és ösz- 
szeülték o jámbor hívek és imádkoz
ták oztot oz imát („tílem ”),  omit Hé
jén esetben o szent türvéngyek elü- 
ímok. És sakudjan soda türtént. O 
rebebtül elállt o boj. Vadj három hú- 
nap múlva o hitközségtől oz e In üküt 
kínzott edj betegség, omelik o rebbe 
bójától volt pant oz ellenkezője. És 
nem hosználto semmiféle porgatő- 
riom. Megintele összeültek o hitküz

ségtül oz emberek, hodj nem küllene-e 
mondani o segítségkérő imádságt. To- 
nácskazás közbe fülpottont oz öreg 
Chájem Avrom : „Micsede beszéd ez! 
Hiszen oz oz imádság o beteget eldu
gaszol!" („Tilem  stoppt doch.") — 
Cince-conce: o kormángyok oz egész 
világon beszélnek o leszerelés ellen. 
De hiszen o mostaniakhoz hosonló be
szédek otán tűrt ki onnok idején o 
rilágháborúság ! Nem gondolják oz 
oreságok, hodj tolán mégis volomi 
mást küllene már imádkozni?

M IH ASZN A  ANDRÁS,
B U D A PE ST

ÍGY VIGYÁZ MAGA a REND
RE? ITT  EGY „RABLÓ” N Y U 
GODTAN ELSZALAD H AT A  
PÉNZÜNKKEL?

LE TÖ R T LÓ VERSEN YZŐ K

A magyar „Derby" után
A „Derby” győztesének Kurz pesti 

vendéglős a tulajdonosa. Lám. meny
nyivel jobban jár az a vendéglős, aki 
nem porciókban méri ki a lovát!

Londonból írják:
Két konzervatív képviselő beszélget 

az alsóház folyosóján.
—  Úgy látszik, MacDonald egész 

komolyan hozzálát a leszereléshez.
—  Miből gondolod?
—  Hendersont már leszerelte. K i

vette a kezéből a külügyi társát.

Képrejtvény

A megfejtők közt értékes könyveket 
sorsolunk ki. A Borsszem Jankó múlt 
számában megjelent képrejtvény meg
fejtése: „Baltimore". A megfejtők kö
zül dr. Nádor Henrik (Budapest, A l
kotmány ucca 15.) nyert könyvjutal
mat.

A könyvpiac vidám szenzációja :

„ Ilyenek vagyunk... “
Irta: MOLNÁR JENŐ
G E D Ö  L I P Ó T  művészi színes címlapjával és 
harminc pompás illusztrációvá! a napokban je
lenik meg

Terjedelme: 180 oldal
Á r a : 2 pengő

Rendelje meg egyszerű levelezőlapon !
(Budapest, VI. Mozsár u. 9., „Borsszem Jankó44)
A postai kézbesítés után a könyvhöz mellékelt 
csekklapon fizetendő
ez a páratlanul humoros kötet

Pösty énben

— Én is így jöttem ide, mint ön.
— És hol van a mankója?
— Most már csak a kasszámban.

Új típusú nyári vendéglősök
Van Meidinger-vendéglös is,
Aki búsan néz az égre,
S míg szakad a nyári zápor,
Ott áll szegény folyton égve.

Nyergeljünk
—  Mondd, kérlek, mi ez a legfris

sebb ügy, ez a nyereg-ügy?
—  Azt hiszem, csak annyi, hogy ha 

Frühwirth nem nyergei át hamaro
san, akkor Gömbös nyereg alatt fog
ja puhítani.

Ha már angloman-ek vagyunk...
— Mikor fog már Bethlen olyan jó 

fogást csinálni, mint Baldwin?
— No hallod, hiszen az megbukott!
—  Azt a fogást értem, amikor ke

zet fogott utódjával, a munkáspárti 
miniszterelnökkel.

ARANYKÖPÉSEK
Olyan asszonyt lehet találni, aki

nek nincs szeretője, de olyat, akinek
csak egy volt, keresni kell.

*

Éveinek a számát legszívesebben a
barátnőjével osztaná meg a nő.

*

A nő fecsegésénél csak a hallgatá
sa bosszantóbb.

Karádi Emil
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Sokorópátkai az angol politikáról

/ • _  [ ) e nagyra vannak minálunk avval az ángliussal!.. Pedig az is csak úgy ül és hallgat, 
mint én, az is pipázik egész nap, mint én, csak éppen hogy kurtább a pipaszára.


