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BALLADA
— Azon alkalomból hogy, —

BÁRCZY A BESZKÁRTHOZ BALLAGA

A BESZKÁRT-i sötét erdőben 
Ott találjuk már Bárczy Pityut, 
Tantiem is van már a zsebében,
Mert ebből most már néki is jut, 
Ostoba az, ki ezelól fut.

Volt polgármester hajdan e Bárczy 
S volt liberális, mint Rassay,
Ám liberális lehet akárki.
Szebbek a Bethlen-párt ajtai, 
Mormogták Bárczy szép ajkai.

Nem volt ez ajtókra ez oda írva: 
„Lélek az ajtón se be, se ki”
És Bárczy szép búcsúkönnyeket sírva. 
—  írhatott cikket bősz Feleky —  
Belépett, Bethlen kellett neki.

Azóta pár év múlt el setéten,
Bárczy helyét ám nem, nem leié, 
Ültének mások helyükön szépen.

Kacsint’ni kezdett ő másfelé.
Nézve mosolygón sorsa elé.

Rájött egy szép nap, hogy ez így nem
[bolt,

Más lett a helyzet, más a viszony 
S politikára most már, ha gondolt, 
Elfogta szörnyű, szörnyű iszony 
S otthagyott pártot, várost, bizony!

Szeme előtt egy csöndes oázis 
Lebege már csak: BESZKÁRTI-i

[szék,
Ásatag, ósdi és olcsó frázis.
Hogy az élet, ha zajlik is szép. 
Bizony az nem szép így semmikép.

Városházának harci zajánál 
Többet ér sokkal egy kicsi zug 
Főváros BESZKÁRT vállalatánál,
Hol nagy a csend, csak villamos búg 
S tantiém közben magasra rúg.

(— szfer— )

Pesti kereskedelem
—  És mondja csak, Karpelesz úr, 

ha nem megy az üzlet, miből él maga 
tulaj dánképpen ?

—  Nézze, én csak megélek vala
hogy. Hanem hogy a hitelezőim mi
ből élnek, azt magam is szeretném 
tudni.

VÁJJON A LA PO K  CSAK A Z  
UBORKASZEZON M IA T T  IL Y E N  
F E LLN E R V Ó ZU S A  K I

>vid párbeszéd a korzón:
—  Azt már hallottam, hogy va

laki a menyasszonyát galambnak, 
csibikémnek, mókuskámnak szólítja. 
De mért mondja maga csigának? 
Hiszen se nem kicsi, se nem gömbö
lyű.

—  De háza van.

S zemélyek: a fiatalember, aki nem 
akar házasodni és a leány, aki 

férjhez akar menni.
—  Nem szeret, ha így beszél, —  

mondja a leány.
—  Oh, hogy mondhat ilyet? Imá

dom és el is venném, csakhogy nekem 
kevés a jövedelmem. Szerelemből pe
dig nem lehet megélni.

A leány utolsó erőfeszítéssel feleli: 
— Oh, dehogy nem !... Azt csak 

bízza rám!

A Duna-hidak
A hidak is linkek Pesten, 
Éretlen viccekkel hatnak, 
Tanuk rá a napihirek:
Mily sok embert heugratnak.

Egy  szerelem története
Rájöttem, hogy semmi sem fejezi 

ki olyan tökéletesen az érzelmeket, 
mint az a megszólítás, amellyel leve
lünket kezdeni szoktuk. Hogy ez meny
nyire igaz, álljon itt mutatóba az 
alábbi szerelmi történet.

ELSŐ KÖTET
L

Igen tisztelt Kisasszony!
n.

Kedves Erzsiké!
III.

Drága Böském !
IV.

Imádott Egyetlenem!
V.

Szerelmem!
VI.

Tébolyító Mámorom!
V II.

Édes Menyasszonyom!

MÁSODIK KÖTET
I.

Imádott Feleségem !
II.

Drága Erzsikém!
III.

Böském !
• IV.

Bözsi !

Te!

HARM ADIK KÖTET
I.

II.
Nyomorult Bestia!

DYMI

Házasság és panama
—  Tudja, Baby, a házasság is 

olyan, mint a panama.
—  Már hogy mondhat ilyent?
— Mert előbb kötik meg az üzletet 

és csak azután hull le a lepel.

A  jó parti
—  Tessék elhinni, ha mondom. Első

rendű ember, nagyszerű parti . . .  És 
tessék azt is hozzávenni, hogy milyen 
tekintélyes, korrekt és előkelő! Mit 
mondjak? Legalább egy tucatszor volt 
az újságokban leleplezve, hogy benne 
van a legnagyobb panamákban.

írók egymás közt
—  Valami hiányzik ebből a Pen- 

klubból. Nem érzed?
—  Micsoda?
—  Egy z betű. Mert nekünk Pénz

klub kellene.

—  Jóska, öt éve Ígéred már, hogy 
feleségül veszel.

—  Mi a fenének? El tudlak én ver
ni, ha kell, esküvő nélkül is!
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Hogyan alakult meg 
a pletykaellenes klub?

Birminghamben pletykaellenes klub 
alakult, amely feladatául tűzte ki, 
hogy az annyi bajt okozó pletyka 
ellen felvegye a harcot. Az alakuló 
ülés így folyt le:

Korelnök: Indítványozom, hogy el
nökké Mr. Edgar Wright-et válasz- 
szűk meg.

Első tag: Bár nagy tisztelője va
gyok Mr. Wrightnek, óvást kell emel
nem jelölése ellen. Ugyanis tegnap 
egészen véletlenül meghallottam, 
amint a sógorom szakácsnőjének leá
nya elbeszélte a gesztenyésné unoka- 
testvérének, hogy látta, amint a fű
szeres unokája csókol ódzott Mr. 
Weagant fiával. Beláthatják tehát, 
hogy más elnököt kell választanunk.

Korelnök: Akkor talán Mr. Hum- 
phreyt válasszuk meg!

Második tag: örömmel üdvözlöm 
ezt a javaslatot. De egy kis baj van. 
Ugyanis Mr. Humphreynek van egy 
unokahuga, aki jegyben járt egy 
bankhivatalnokkal !

Harmadik tag: Na és?
Második tag: Ennek az embernek 

a nagynénije beszélő viszonyban volt 
egy hentes feleségével, akinek a fod
rásznője a Bowing streeten lakott.

Harmadik tag: Na és?
Második tag: Ez a fodrásznő egy 

olyan hölgyet ondolált, akinek egy 
leánya volt. Ez a leány együtt járt 
elemibe egy Lucy nevű leánnyal, aki 
egy törvénytelen gyermeknek adott 
életet.

Harmadik tag: Az elemiben?
Második tag: Dehogy! Húszeszten

dős korában. Képzeljék, egy gyermek
nek, akinek nincs apja! Beláthatják, 
hogy aki egy ilyen nővel járt együtt 
elemibe és aki leánya egy olyan hölgy
nek, akit Mr. Humphrey rokonával 
beszélő viszonyban lévő hentes felesé
gének fodrásznője ondolált, az lehe
tetlenné tette azt, hogy Mr. Hum
phrey elnök lehessen.

Korelnök: Tekintve, hogy minden 
jelölt ellen lehet kifogást emelni, ja 
vaslom, hogy olyan elnököt válasz- 
szunk, aki csak képletesen elnök. 
Olyan elnök kell, aki ellen nem lehet 
kifogás. Ez pedig csak egy gyermek 
lehet. Válasszuk meg Mr. Burghly 
négyéves kisfiát elnöknek. Az ügyeket 
egy háromtagú bizottság fogja intéz
ni és a kis elnök csak a nevét adja 
oda. Rendben van?

Tagok (egyszerre): Rendben!
Negyedik tag (halkan a harmadik 

taghoz) : Tudok valamit, de inkább 
hallgatok.

Harmadik tag (kíváncsian) : Mit 
tud?

Negyedik tag: Hát, hogy köztünk 
maradjon, ha hinni lehet a takarító
nőnk menyének, a fiúcska tegnap dél
ben a Bovery kislánnyal játszott és 
ha a pucerájosnó, aki ezt a takarító
nőnk menyének elmondotta, nem ha
zudott, akkor a Burghly-fiúcska egy 
cuppanós puszit adott a kislánynak. 
Én azonban hallgatok. De azért mégis 
furcsa, hogy pont egy ilyen elnököt 
választottak !

Palásti Lászlé

Amin a Dunántúl nevet
"Ú gy  pityókás túladunai úriember 

vidám hangulatban megy haza 
éjjel cimboráival. Menet közben bal
lába a járdán, jobblába pedig állan
dóan a járda mellett lépked. Furcsa 
érzés szállja meg s kétségbeesetten 
így kiált fel:

— Jaj Istenem, m e g r ö v i d ü l t
az  e g y i k  l á b a m !

*  .

Egy szombathelyi bohém patikus a 
kora hajnali órákban ment haza. 

Harcias feleségétől való félelmében 
nem mert a hálószobába bemenni, 
hanem az ebédlól>en feküdt le a sző
nyegre s feje fölé kifeszítette eser
nyőjét. Amikor felesége észrevette, 
így szólt:

— Mit csinálsz, te szerencsétlen?
—  Várom a v ihart!...

*

Egy csavargót bevisznek a szom
bathelyi rendőrségre.

—  Van-e foglalkozása? — kérdi 
tőle a rendőrkapitány.

—  Igen!
—  Mi?
— Napfogyatkozáskor kormos üve

get árulok! —  feleli önérzetesen a 
csavargó.

* /

Egy káplán vadászkutyával állít be 
új állomáshelyére.

Káplán: Megjöttünk.
Plébános: Ide csak e g y e t  diszpo

náltak!

Alrvamegyei szegény tót gyerek 
egy háznál ebédet kér. Kérde

zik. hová való?
— Onnan felülről! De se apám, se 

anyám. Csak egy bátyám van, a z i s 
l e á n y !

*

Előkelő török urakból és hölgyek- 
H  bői álló kirándulócsapat érkezett 

egy alkalommal egy kies fekvésű 
zalamegyei városkába. Egy széptu
dású tanár disztingvált francia nyel
ven üdvözölte őket. A  beszéd végez
tével egyik ügyvéd odamegy a ta
nárhoz ezen szavakkal:

—  Gratulálok, kedves tanár úr! 
Sohase tudtam, hogy maga t ö r ö- 
k ü 1 is tud!. . .

i *
\  plébános egyszer lakodalomban 

van. Az egyik paraszt menyecs
ke folyton őt kínálgatja.

Plébános: Kínálgassa a szomszédo
kat is!

Menyecske: Kedves plébános úr, 
a z o k n a k  ú g y i s  v a n  m a g u k 
h o z  v a l ó  e s z ü k ! . . .

*

Egy hetven éven jóval felül álló 
vasmegyei sírásót nehéz operáció 

végett visznek be egyik vidéki kór
házba. A  körülbelül 40 éves igazgató
főorvos sikeresen hajtja rajta végbe 
a műtétet. Amikor az öreg hálával 
telt szívvel mond búcsút a kórház
nak. így szól az igazgatófőrorvos- 
hoz:

—  Nagyságos uram! Meghálálom 
ám én ezt még magának! Ha meg
talál halni, o l y a n  a k k u r á t u s  
s í r t  ások.  h o g y  c s u d a ! . . .

Egy kis fizika
Tanitó: A meleg mindent kitágít, 

a hideg mindent összehúz. Ki tud erre 
egy példát?

Samuka: Én, tanító úr. Nyáron 
hosszabbak a napok, télen pedig rö- 
videbbek.

A felvilágosodott férj
—  Rémes, pont tizenhárom vendé

get hívtál meg, szívem . . .
— Akkor meghívom még a mamát 

is.
—  Fölösleges. Annyira nem vagyok 

babonás.

Uusztrált frázis
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V O LÁ N  JOLÁN ^ i ° „ Y sf,ENZ,NTYÜKKIRUCCANÁSAI
Szervusztok gyerekek. Bocsássatok meg, 

hogy ilyen sokat késtem, de randevúm volt 
a benzinkútnál, ott, ahol a hatos megáll. 
Onnan elmentünk egy lokálba, ahol olyan 
füst volt, hogy baltával kellett lélegzetet 
venni. Hiába, még nyáron is tele vannak a 
lokálok. Mit szóltok az új közlekedési kódex
hez? Csak te ne szólj semmit, Lilikém. A 
te Frédid olyan lassan megy azzal a vacak 
kocsival, hogy minden nap fel fogják írni 
lassúhajtás miatt.

Gyerekek! Van most 
egy klassz Lanciám.
Szép, mint egy álom, 
magas, mint egy fe
nyő és gazdag, mint 
egy Krausz Simi anno 
1928. Olyan ellenáll
hatatlan, hogy amikor 
elmegy egy-egy virág
üzlet mellett, a tulaj- 
nők ijedten vetetik ki 
a kirakatból a liliomo
kat. Félnek, hogy el
tiporja. Ha meglátsz 
majd vele, Lilikém, 
akkor, bár végtelenül 
sajnálom, de meg 
fogsz pukkadni.

Tudjátok mi történt velem kedden? 
Elmondom, mert úgy sem találjátok 
ki. Szóval hétfőn elmentem week- 
endezni Egonnal. Tudjátok, a száza
dossal. Hogy miért mentünk hétfőn?
Mert az már közönséges szombaton 
weekendezni. Azt már mindenki csi
nálja. Aki ad valamit a pesti etikett
re, az csak hétfőn megy. Szóval el
mentünk Kiskanizsára. Ott van egy 
kis romantikus kocsma. Oda mentünk. 
Másnap ijedten vettem észre, hogy 
ezüst rúzstartóm eltűnt. Kétségbe
esetten kerestem mindenfelé, de sehol 
sem találtam meg. Szerdán reggel 
azután megtudtam, hogy hol a rúzs
tartóm. A helybeli lapban a követ
kező hirdetés jelent meg:

*. •. yJM . ■ ■ 7 .V ..

t* • * *

A kis erdőben, egy bokor mé
lyén egy katonatiszti zubbony 
gombját és egy ezüst rúzstartót 
találtak. A talált tárgyak átvehe
tők a szerkesztőségben.

Természetesen elmentem a szer
kesztőségbe és mivel a becsületes 
megtaláló csinos volt, kénytelen vol
tam őt illő jutalomban részesíteni. 
Megbeszéltem vele, hogy Pesten is 
elveszítem a rúzstartót és majd érte
sítem őt, hogy hol találhatja meg.

Bocsássatok meg, de már sietnem 
kell. Lilikém! Most veszem észre, 
hogy milyen rövid a szoknyád. Egy
általán nem ájtatos, tekintve, hogy

nem borul térdre, sőt jóval a térded 
felett ér véget. Jegyezd meg magad
nak, hogy szoknyában a félhosszú, 
autóban a szőke, magas, lehetőleg 
monoklinélküli a divat. Monoklit ma 
már csak azok viselnek, akiknek a 
szemük fáj. Erről jut eszembe, hogy 
az én becsületes rúzsmegtalálóm ki
jelentette, hogy fekete szemüveget 
fog viselni, mert ha rámnéz, meg
vakul a szépségemtől. Nem vagyok 
beképzelt, de egy kicsit igaza van. 
Mert ha igaz a közmondás, hogy ki 
mint szép, úgy arat, akkor én na
gyon szép vagyok. Tudjátok mit arat
tam le ebben az évben? Egy Lanciát, 
egy Benz-Mercedest, egy Hispánot, 
egy Cadillacet, egy Perlet, egy Stude- 
bakert, egy Packardot és egy Gráf 
Stiftet. Az utóbbi volt a leggaval- 
lérabb, annak ellenére, hogy csak 
Fordja volt. Hogy miért hívom 
mégis Gráf Stiftnek? Mert született 
Gráf, sót gróf volt és egy arany 
stiftet vásárolt nekem. De most már 
igazán mennem kell. Ma még három 
benzinkútnál van randevúm és a há
rom randevúm közül az egyik nagyon 
fontos. Az illető egy ismert verseny
ző, aki segíteni akar rajtam. Ugyanis 
egy kis baj történt velem anyagiak 
dolgában. Csak sebességváltóval le
het segíteni az ügyön. Én írok egy 
váltót és ó bámulatos sebességgel 
fogja kifizetni. Szervusztok!

(Palásti)

Maga csak tudja Intim Szíriusz,
miilen idők várhatók mostanában?

— Honne, bonne! Az ország minden részéről nagy meleget jelentenek, 
kivéve Lillafüredet, ahol a le gerőf eszí több fú sások dacára se jön a meleg. 
A hőmérséklet majdnem az egész országban eléri a 30— 33 fok Celsiust, ezzel 
szemben a havi jövedelmek a legtöbb helyen a 160-at se érik el. Az irtó 
meleg folytán a legtöbb pesti lakásban —  Kellogg-paktum ide, Kellogg-pak- 
tum oda —  irtó hadjáratot kell indítani a hálószobák megszállói ellen, mert 
éjszakánként gyanús mozgolódások észlelhetők a falakon.

Prognózis: Igen meleg napok várhatók, különös tekintettel az augusztusi 
házbérnegyedre.

Hogyan folyt le 
a budai borbélyverseny ?
A verseny azzal kezdődött, hogy 

„Én, Csillag Anna” , bubisra vágatta 
a haját. Az inas nem végezte jól a 
dolgát és ezért főnökétől fejmosást 
kapott. A zsűri nem tudott megegye
zésre jutni és minden ok nélkül vita 
keletkezett. Direkt szőrszálhasogatás 
volt, amit csináltak. Végre kihirdették 
a győztest, akinek a pályaműve csak 
egy paraszthajszállal volt jobb, mint 
a másodiké. Szünet következett. Öt 
borbély perc múlva (2 XA óra) végre 
folytatták a versenyt. Először azokat 
nyírták meg, akiknek göndör haja 
rövidre, hej, de rövidre volt levágva 
és azokat, akiknek jobb válláról a bal 
vállára, bal válláról a jobb vállára, sej 
haj, göndörödött a haja. Közben bo
rotvaéles megj egyzések röpködtek a le
vegőben, mert az elnök szőröstől-bőrös- 
től eltűnt. Helyette egy török jelent
kezett azzal, hogy neki Allah hosz- 
szúra növesztette a szakállát. Az 
egyik segéd egy pillanatig habozott, 
azután nekirontott a töröknek. A ver
senyzők végül kimentek az Állat
kertbe és megberetválták a kecské
ket.

T A V IRA T

H USZÁR K Á R O LY ,
A TÁRSADALO M BIZTO SÍTÓ

E LN Ö K E
N E M  L E H E T N E  EG Y K A 

L A P  A L A T T  N E K E M  IS  EGY  
K E LLE M E S E N  ELTÖ LTH ETŐ  
N Y Á R I SZABADSÁGOT B IZTO 
S ÍT A N I?

EG Y TÁRSADALOM - 
B IZTO S ÍTO TT  

MA G ÁN TTSZTV ISELö

Pesti nő töprengése

POMÁZI NYARALÁSOMBÓL 
VISSZATÉRVE, MIVEL HENCEG
JEK A BARÁTNŐIMNEK. N IZZÁ
VAL VAGY SZICÍLIÁVAL, HOGY 
LEGALÁBB EGY SIÓFOKI N Y A 
RALÁST HIGYJENEK?

A Borsszem Jankó legközelebbi gzáma 
augusztus 12-én jelenik meg.
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Éljen
a humánus hadviselés

Keleten a hegyzet változatlan,
avagy nem nyugszik a szovjet-medve

A szovjet-medve Kínára akarja tenni a mancsát, de a kínaiak se hagyják 
magukat és szintén megfenyegetik őt a mandzsukkal.

Seiffensteiner Salamon 
és a (helyükön) maradi miniszterek

Nagy örömmel olvastam a napok
ban, hogy feltalálták a humánus 
hadigázat, amely nem öl, csak kelle
mes öntudatlanságba ejt, mely álla
potban az elfogatás igen egyszerű és 
sima dolog.

Persze a feltaláló nem fog ez első 
és bizonytalan lépésnél megáílani, 
mert most aztán következik:

1. A humánus fegyvergolyó.
2. A humánus gránát.
3. A humánus lángszóró.
4. A humánus bajonett.
A humánus fegyvergolyó pl. telje

sen díj- és fájdalommentesen lyu
kasztja át a tüdőt, de olyan anyagot 
is tartalmaz, mely a keletkezett lyuk 
betömését abban a pillanatban meg
kezdi, mikor a háború befejeződött. 
Ebből önként következik, hogy az 
egyszer átlyukasztott szépen haza
megy és egy barátságosan berende
zett kórházban szórakoztatja a csinos 
ápolónőket.

A humánus gránát szétszaggatja 
ugyan a testet, de a találat pillana
tában az egyes részek finom arany
szálakra fűződnek, spirituszba tétet
nek, megszámoztatnak és alkalmilag 
eredeti helyükre visszavarratnak.

A humánus lángszóró égő olajat 
lövel az ellenségre, aki a barbár idők
ben ezáltal elevenen megsült. Egy új 
anyagnak az olajhoz való keverése 
által ezentúl csak félangolosra fog 
sülni és a külső ropogós bőr fájda
lommentes eltávolítása után az illető 
a legközelebbi háborúban ismét részt- 
vehet.

A  közelharcoknál használatos hu
mánus bajonett a testbe való hatolás 
pillanatában érzéstelenítő morfium
injekciót ad, így hatol a bordákon 
keresztül és jön ki hegyes végével a 
háton. Itt rögtön egy védőgomb kép
ződik, nehogy a túlhegyes bajonett 
valaki mást is megsértsen. A bajonett 
a humánus ganefi szerződés értelmé
ben a testben marad, nehogy az eltá
volításából eredő két nyíláson cug ke
letkezzék.

Papucshös •
ügyész (a halálraítélthez) : Mi az 

utolsó kívánsága ?
Elítélet: Bocsánatot kérek, de előbb 

beszélnem kell a feleségemmel.

Amerikai történet

Smith úr egy kis kézitáskával a 
I  kezében benyit egy másik Smith 

irodájába.
—  Robinson urat keresem.
—  Nálunk nincs semmiféle Robin

son, —  válaszolja a főnök.
—  Nincs? Akkor good by! —  és 

máris távozik, de az ajtót nyitva 
hagyja.

—  Hello, hello! — kiált utána a 
főnök. —  Jöjjön csak vissza, az ajtó 
nyitva maradt.

Smith visszamegy, kinyitja kézi
táskáját, azután megszólal:

—  Nyitva maradt az ajtó? Paran
csoljon talán ezekből a legújabb fajta 
automatikus ajtócsukókból.

Megkérdeztük Salamon bátyánkat, 
hogy van az, hogy egyes minisztereink 
a legnagyobb támadások után is a he
lyükön maradnak ?

Salamon bátyánk megnyomkodta a 
pipáját és így felelt:

—  A Spitzer Nácitól megkérdi a 
Blau-lány :

—  Hogyan, maga még él? Hiszen 
tavaly amerikai párbajt vívott értem 
és maga húzta a fekete golyót.

—  Tudja, Rezsinké, —  feleli a Náci 
—  elvittem azt a fekete golyót a vegy- 
tisztítóba és mit tesz Isten? Fehér 
lett.

Szabadság, szerelem —

tartja a költő. Huszár Károly ezzel 
szemben csak a s z a b a d s á g o t  tartja és a Társadalombiz
tosító háztartási alkalmazott tagjai, mint látjuk, nem tudnak 

ellentállni egy ilyen „szabadságos”-Huszárnak.
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A Borsszem Jankó képes melléklete

íme egy szobor, amelynek így házbérnegyed táján fáj minden tagja.

Egy kirekesztett egyetemi hallgató
álma.

/

Egy diplomata a saját szakállára sze
retné elsimítani a Kína és Oroszor
szág közötti konfliktust. íme a derék

diplomata és saját szakálla.

Ez a kártyavár szilárdság dolgában 
igen nagy konkurrenciát csinál egyes 
pesti banknak és nagyvállalatnak.

Gazdaságpolitikai 
iakkhúzás, avagy ke
reskedelmünk jöven

dő védőbástyája.

Pesten minden második bankár töri valamin a fejét vagy a —  nyakát. Fenti 
képünkön diskuráló két bankár közül a második, mint látjuk, szintén sánti-

kál valamiben.

A kislányom mondta . . .
Kedven Barnszem Jankó!
Kislányom, a négyesztendós Évike, 

hízelegve kén a nagybácsiját, hogy 
vegyen neki egy szemüveget.

—  Aztán minek kell az neked? —  
kérdezi Sándor bácsi.

—  Mert nem látok jól.
—  Na, várj csak, előbb megvizsgá

lom a szemedet. Éviké. Nézz ki a fo
lyosóra. Kit látsz ott?

(A  szomszédék Zsófija áll a folyo
són.)

—  Nem látok senkit, —  mondja ra
vaszul Éviké.

Most Sándor bácsi föl teszi kislá
nyom orrára a saját pápaszemét, de 
ezalatt Zsófi a folyosóról a konyhába 
ment és nem látható már.

—  Hát most mit látsz? —  kérdezi 
a nagybácsi.

—  Azt látom, —  feleli Évike — 
hogy a Zsófi az előbb a folyosón vo lt

Szíves üdvözlettel Bosáczi.

Kedves Borsszem Jankó!

Érdekes, mint valami nagy dolgot 
újságolják a lapok, hogy Anglia 
egyes részeiben oly nagy a vízhiány, 
hogy 1 liter vízért ugyanannyi tejet 
adnak. Minket ez nem hat meg. Itt 
minálunk nincs se víz-, se tejhiány 
és mégis minden liter tejhez 2 liter 
vizet adnak a milimárik.

Tisztelettel 

Fogyasztó Pál



#
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A Belvárosi Színház 
új igazgatóinak meghiúsult programja

\ \ ITl II» •.

Heltai Jenő

Heltai Jenő és Lengyel 
Menyhért, a Belvárosi 
Színház újdonsült igaz
gatói kijelentették, hogy 
sztár nélküli színházat 
akarnak csinálni a Bel
városiból. A két il
lusztris színházigazgató, 
úgy látszik, megfeledke
zett arról, hogy ez a 
program már abban a 
percben meghiúsult, mi
kor két olyan ragyogó 
sztár került a Belvárosi 

Színházhoz, mint:

és Lengyel Menyhért

Egy kis pletykát ah Jankó, 
ne legyen oly fajankó!

— Halljuk a pletykát.
—  Már mondom. Tehát: kis mű

vésznőnktől a héten megkérdezte a

barátnője:
—  Miért vagy olyan szomorú?
— Ne is kérdezd —  sóhajtotta a 

kicsike és meggyónta a barátnőjének, 
hogy úgy érzi, hogy valami nagy sze
relem költözött a —  szíve alá.

—  Na és mit fogsz most tenni? —  
kérdezte részvéttel a barátnő.

—  Kutatom az apát.
—  Rémes! Hát még nincs meg?
— Három már megvan —  felelte 

az édes.

Strand-idill
avagy

A pesti férj helyzete a strandon sem irígylésreméltó, mert ott is minden az ő nyakán van
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Kedves Borsszem Jankó!
Még 1920-ban, az antiszemitizmus 

fénykorában, (amikor szegény ébre
dőknek maguknak kellett kiizzadni az 
antiszemitizmus terjesztésére alkal
mas vicceket) történt, hogy egy vas
úti kupéba, amelyben már két utas 
ült, felszállt egy harmadik. A lig he
lyezkedett el, amikor a bennülők kö
zül az egyik így szólt a másikhoz:

— Fogadni mernék, hogy ennek is 
Galíciában ringott a bölcsője.

—  Az orra után ítélsz ? —  kér
dezte a másik.

— Ellenkezőleg, a saját orrom után.

—  Kedves szomszédasszony, 
mért nem énekel valamit, hogy a 
kisgyereke elaludjon?

— Már megpróbáltam, de a 
szomszédok átüzentek, hogy akkor
már csak inkább a gyerek bömböl-
• ••jón.

Gyerm eklogika
A hat esztendős kis Pistikének 

fájt a foga s anyukájával elment a 
fogorvoshoz. Amikor hazajött on
nan, megkérdezte tőle a papája:

—  Aztán mondd, Pityukám: mit 
csinált neked a doktor bácsi? Ki
fúrta a fogadat?

— Dehogy, —  felelte a gyerek — 
hiszen már lyukas volt.

mint látjuk, tud védekezni a kánikula ellen. „Fekete testén csak a banán",
ahogy a nóta mondja 8 valószínűleg az is csak a forma kedvéért. K o d v e S  B o r s s z e m  J a n k ó  !

Az öntudatos betörő
— És hogy nyitotta fel a páncél- 

szekrényt?
— Bocsánat, tekintetes törvényszék, 

de ez a saját találmányom, ezt nem 
árulhatom el.

A dolgozó nő
F é r j: Drágám, légy szíves, varrd 

fel ezt a két gombot.
Feleség: Most nem érek rá. Sürgős 

cikket kell írnom az asszony köteles
ségeiről.

Olvasom, hogy az ucca rendjére 
ezentúl polgári ruhás rendőrök fog
nak felügyelni. Istenem, hát mért 
teszik ki ezeket a szegény embereket 
direkt az elgázolás veszélyének? 
Honnan tudják majd a sofőrök, hogy 
őket nem szabad elütni, amikor raj
tuk nincsen egyenruha?

H SZERELMES FÉRFI 
ÉS B NÖGYÜLÖLÖ
Tragédia 3 fejezetben 

1. fejezet

A szerelmes férfi gondolatai

A nők a legdrágább teremtések a 
világon. Angyalok, akik mennyor
szággá varázsolják az életünket.

Különösen ő.
Sokszor eszembe jut, tulajdonkép

pen mit szeretek rajta? A szépségét, 
a jóságát, lelkének gyöngéd rezdülé
seit? Nem tudom. De nem is fontos. 
Ő nem az a teremtés, akit analizálni 
lehet.

ő t csak imádni lehet.
Nagy ő-vel és nagy szerelemmel.
Sokszor elgondolom, hogy én nem 

is érdemiem meg öt.
Mélyen elszégyelem magam arra a 

gondolatra, mi mindent éltem én át, 
mi mindenen mentem én már keresz
tül, míg eljutottam Hozzá.
' Mennyi kis piszkos kaland, olcsó 
csók és szégyenteljes ölelés jelzi egy 
férfi útját, míg eljut a nagy ö-höz.

A Széphez. A Tisztához. Az Igazi
hoz. Aki egészen más, mint a többi.

Aki első látásra megdobogtatja szí
vünket.

Oh, Shakespeare, milyen nagy em
ber voltál, mikor leírtad ezeket az 
örökszép sorokat: Szeretni első lá
tásra!

I I . fejezet
A nőgyűlölő gondolatai

A nők a legrémesebb teremtések a 
világon.

ördögök, akik pokollá teszik éle
tünket

Különösen ó.
Sokszor eszembe ju t tulajdonkép

pen mit szerettem rajta? A szépsé
gét? Na, erről lehetne beszélni. A 
jóságát? Hogy is szokták az írók a 
keserű kacajt jelezni? Hahaha! 
Avagy lelkének egyiptomi sötétségét 
talán? Fogalmam sincs. De nem is 
fontos. A nőket csak gyűlölni lehet

Különösen o t
Kis ó-vel és nagy gyűlölettel.
Sokszor eszembe jut, hogy mivel 

érdemeltem én meg ót?
Mit vétettem én sorsomnak?
Lesül az arcomról a bőr arra a gon

dolatra, hogy mi mindenen mehetett

már ó keresztül úgynevezett „hófehér 
lánysága" idején, míg eljutott hoz
zám.

Mennyi kis piszkos flört, bujkáló 
csók és könnyű kaland jelzi egy nő 
útját, míg eljut úgynevezett „igazi" 
férfihez. „Aki egészen más, mint a 
többi ? . . . ”  Azt hiszem, így szokták 
ezt gügyögni az embernek azokban a 
kétes fehérségű lányszobákban.

Oh, Shakespeare, milyen klasszikus 
marhaságot követtél el, mikor leírtad 
ezeket a bárgyú sorokat: Szeretni 
első látásra.

I I I .  fejezet
Az író megjegyzése

Bocsánat, csak egy perc az egész. 
Mindössze azoknak a fölényes olva
sóknak a megjegyzéseire óhajtok ref
lektálni, akik gúnyosan kérdik: Na 
és? Mi itt a tragédia?

A tragédia, kerem, az, hogy a sze
relmes férfi és a nógyűlöló egy és 
ugyanazon személy és a gondolatok 
enyhe differenciáját csupán az a cse
kélység okozza, hogy a szerelmes 
férfi időközben elvette a fent szereplő 
hölgyet feleségül. *

HESZ FERENC
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II Tihanyi visszhangnál
ÉN: Mi manapság a legnagyobb 

va bank?
A VISSZHANG: . . . a  bank!

Ism eri az emberét
Két asszony beszélget:
—  Na, mit mondott az orvos, mi 

baja az uradnak?
— A tüdeje rossz. Le kell szokni 

neki a dohányzásról.
—  Csakhogy ahhoz erős akarat 

kell ám.
— Elég erős akaratom van én

nekem.

ARANYKÖPÉSEK
Amikor a fé rfi a nő lábait vizs

gálja: magasabb szempont érdekli. 
Amikor az arcát nézi: alacsonyabb 
szempont.

*

Sok ember elvárja, hogy köszön
jenek neki. Más úgyszólván megkö
veteli. Van, aki egyenesen provo
kálja: előre köszön.

*
A nő előbb kerül lejtőre s azután 

tör fel a magasba. A fé rfi a magas
ból bukik alá.

*

A nő csak felfelé szeret barátkozni. 
Férjhez menni lefelé is.

*

A csók a lánynak elveszi, az asz- 
szonynak visszaadja a nyugalmát.

* •
Egy szó leköt (becsületszó), kettő

fogva tart (holtomiglan-holtodighan)
s háromnak rabja vagy (asszony, 
kártya, bor).

k Karádi Emil

M Ó R A  F E R E N C  ásatásaiból

A megfejtők közt értékes könyve
ket sorsolunk ki. Beküldési határidő 
augusztus 15. A Borsszem Jankó 
július 1-i számában közölt ókori lelet 
megfejtése: „Vica, mint ahogy ezt a 
benzintyúkok teszik, Pali motocik- 
lijére ült.” Jutalomkönyveket Barla 
Szabó Sándor postaföfelügyeló (Szek- 
szárd, Szent László ucca 15.), Gyar
mati Armandné (Budapest VI, Váci 
út 121. II.) és Gaál István nyug. 
plébános (Zalalövó) kaptak.

Szoci van a kertben!

Bethlen : Engedjétek hozzám a kisdedeket ! . . .

AMIN MOST PEST NEVET
A z ismert pesti bankvezérigazgató 

nagy estélyt adott a héten nyári 
villájában. Az estély a legpazarabb 
fényűzés jegyében folyt le. A desz- 
szertnél külön meglepetés várt a ven
dégekre. A livrés inasok ugyanis 
mindegyik vendég terítéke mellé egy 
remek kivitelű ezüst bonboniert tet
tek. megtöltve cukorka-specialitá
sokkal. Egy példás családapa híré
ben álló politikus boldogan vette át 
a finom ajándék-bonboniert, mond
ván: „Na ez jó lesz a kisfiamnak, 
hogy fog örülni, ha hazaviszem neki” . 
Látva a jó apa örömét, a társaság 
három agglegénytagja, Z. báró, X. 
professzor és Y. festőművész odaad
ták a saját bonbonierjüket is a poli
tikusnak, hogy vigye azokat is haza 
a gyerekeknek.

A ház úrnője, aki szem- és fültanu- 
ja Volt az esetnek, mosolyogva szólt 
oda a bonboniereket gyűjtő apának: 

—  Hány gyereke van?
A politikus, aki mellesleg szólva 

süket, mint az ágyú, úgy értve a kér
dést, hogy hány bonbonier gyűlt ösz- 
sze, sugárzó arccal felelte:

—  Hogy hány? Három. Egy Z. 
báró úrtól, egy X. professzor úrtól és 
egy Y. mestertől.

Ú g y  finomkodó modern pesti dandy 
vidéken nyaralt. Egy forró nyári 

délutánon, midőn a falu messze hatá
rában fekvő tó mellett sétált, fürdőzé
si kedve támadt. De nem volt nála se 
fürdőruha, se úszónadrág. Körülné
zett a fürdési célokra egyáltalán nem 
használt kis tó partján és látta, hogy 
sehol sincs egy lélek se a láthatáron. 
Merész elhatározással ledobta hát a 
ruháit egy bokor mögé és beugrott a 
vízbe. Javában lubickolt, mikor egy

szerre csak velőtrázó sikoltásra lett 
figyelmes. Kikukkant a vízből és lát
ja, hogy az országút porában a föld- 
birtokos leánya fekszik, akit lovag
lás közben levetett a lova. A pesti 
ifjú, úgy ahogy volt, meztelenül, ki
ugrott a vízből és a leány segítségére 
sietett. Gáláns mozdulattal nyújtotta 
oda a kezét, hogy fölsegítse. A leány 
végigtekintve a segédkezet nyújtó lo
vagon, ijedt sikollyal takarta el az 
arcát.

A comme il faut ifjú erre észbeka
pott:

—  Oh, ezer bocsánat, kisasszony, 
hogy csak így keztyű nélkül!...

Buxbaum bácsinak késő öregségére 
I jutott eszébe, hogy meg kene há

zasodni. Elment hát egy házasság
közvetítőhöz és így szólt:

—  Ajánljon nekem egy nőt.
—  Milyet parancsol? —  kérdezte 

a házasságközvetítő. —  Van fekete
hajú, szőkehajú, vöröshajú, amilyen 
csak tetszik.

—  Bach, —  legyintett Buxbaum 
bácsi —  nekem nem kell egy olyan 
nő, akinek fekete haja van, nekem 
nem kell egy olyan nő. akinek szőke 
haja van, nekem olyan nő se kell, aki
nek vörös haja van, nekem egy olyan 
nő kell, akinek türelme van.

A dob uccai kávéházban a hasát 
fogva szalad végig az egyik ven

dég. Az egyik asztalról fölkap egy 
ottheverő újságot, letép belőle egy 
oldalt és rohan tovább. Az asztalnál 
ülő vendég utána szól:

—  Hé, Hosenduft úr, ez a mai új
ság! s

—  Schon gut! —  kiáltja vissza Ho
senduft. —  Nem várhatok, míg a hol
napi megjelenik!
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fMmkmiféfa
Nagy emberek ha feltámadnak. . .

Dr. Diogenes
A városligeti Fasor végén, egy 

hordónak stilizált pompás villában 
találtam a nagy cinikust, az élet egy
szerűségének tanítómesterét, doktor 
Diogenest. Klasszikus szobrocskák
kal, rézmetszetekkel, festményekkel, 
finom szőnyegekkel és gobelinekkel 
díszített szalonjában fogadott. Ka
rosszékkel és havannával kínált meg, 
ó maga pedig egy aranyabroncsú 
hordó tetejére ült.

—  Igen, —  mondta és nagyokat 
pöfékelt —  fő az egyszerűség. Lát
ja, barátom, a mai emberek ott hi
bázzák el az életüket, hogy túlságo
san nagyok és raffináltak az igé
nyeik. Mire jó ez? Élvezetektől men
tesen kell élni. Aki gyönyöröket haj
szol, az önmaga rabszolgájává ala- 
csonyítja magát és a kéj lebéklyózott 
vazallusa lesz.

— Helyes, —  mondtam bátortala
nul —  de ha jól emlékszem ifjúkori 
tanulmányaimra, doktor úr vagy két
ezer évvel ezelőtt még az ivópoharat 
is fölösleges luxusnak tartotta és a 
tenyerébe merítette a vizet.

Diogenes fel kacagott:
—  Úgy van, de gondolja csak meg, 

milyen körülményes dolog, ha az 
ember minden korty után meg kell 
hogy törülje a kezét! És milyen ok
talanság gyalog járni, mikor oly rö
vid az élet és autóval hamarabb le
het célhoz érni! És milyen ostobaság 
a szabadban hálni, reumát szerezni, 
mikor puha ágyban elkerülhetjük a 
ránk leselkedő veszedelmeket!. . .

—  Persze, persze . . .  —  hebegtem. 
—  És a híres filozófia.

—  Hohó, a filozófia lényege örök, 
csak a formája változott. Jöjjön csak, 
fiatal barátom, de előbb igyunk egy 
pohár cherry brandyt.

Koccintottunk. A mester elegánsan 
szabott szmokingjának titkos belső 
oldalzsebébe nyúlt, elővette kis kézi 
villanylámpáját és világosságot 
árasztva haladt előttem.

— Figyeljen, —  szólt —  most az 
uccára megyünk és Embert keresünk.

Megvallom, dobogó szívvel követ
tem.

Elsőnek egy kis cselédleány jött 
velünk szembe. Diogenes erősen az 
arcába világított. A  pesztonka tejes
palackot vitt. Ijedtében elejtette. Sír
va fakadt.

—  Ne sírjon — vigasztalta a mes
ter.

—  Már hogyne sírnék, —  szepe- 
gett a leány —  mikor a nagyságám 
összeszid és levonja a béremből.

—  Úgy? —  felelte Diogenes. — * 
Akkor majd magával megyek a 
nagyságájához !

Beléptünk. Mosolygó szemű, kicsit

molett barna asszonyka fogadott.
—  Doktor Diogenes vagyok, az 

„Iránytű” című kritikai és filozófiai 
folyóirat szerkesztője.

—  Ah! — szólt elragadtatással a 
hölgy és bevezetett bennünket a sza
lonjába. —  Bizonyára annak köszön
hetem a megtiszteltetést, hogy a 
múlt héten a nők szellemi munkájá
nak értékéről cikket küldtem a szer
kesztő úrnak.

Diogenes elővette lámpáját és éle
sen őnagysága arcába világított.

—  Nagyságos asszony, az ön cikke 
e pillanatban el van fogadva. Dél
után négykor eljövök, hogy a részle
teket megbeszéljem, mert nekem bi
zonyos szempontjaim vannak. . .  A 
férje ? . . .

—  Nincs itthon.
—  Gondoltam . . .  Ezt az öt pengőt 

adja oda kérem a kis cselédjének, 
aki az előbb kárt szenvedett miat
tam. És küldje el délután egy mozi
ba. Jól fog neki esni az uccai ijede
lem után.

őnagysága mosolyogva köszönte 
meg a híres ember figyelmességét. 
Aztán eltávoztunk.

Tovább folytattuk sétánkat. Dioge
nes egy ismert ügyvéd irodájába ve
zetett. Az előszobában négy-öt 
kliens várakozott. A mester berontott 
az ügyvédhez. Én kint maradtam. 
Pár perc múlva az ügyvéddel együtt 
jelent meg és így szólt, a kliensekhez 
fordulva :

—  Kedves barátaim! Még szabad
lábon lévő gyanúsítottak, terheltek, 
vádlottak, illetve al- és felperesek! 
Önök jól tudják, hogy minden nótá
nak egy a vége. Mit okoznak annyi 
gondot az ügyvéd úrnak avval a sok 
jegyzőkönyvvel, keresettel, ellenjrat- 
tal, föllebbezéssel ! Én az igazság
szolgáltatás egyszerűsítésének va
gyok a híve. Uraim, a nóta vége úgy
is —  az expenznóta. Ne habozzanak, 
—  vetkőzzenek le és adjanak át min
dent az ügyvéd úrnak. Aki így tesz, 
az szárazon viheti el a bőrét. Aki 
nem fogadja meg a tanácsot, annak 
a bőre is itt marad az ügyvédi irodá
ban.

Az emberek szót fogadtak. Meg
érezték, hogy Diogenes, az egyszerű- 
ségi elmélet apostola, fején találta a 
szöget, mikor a jogkeresés gyorsítá
sának ilyen frappáns magyarázatát 
adta.

Utunk innét egy specialista orvos
hoz vitt. Diogenes a páciensek közé 
ült és villanylámpájával ide-oda vi
lágítva, néhány szót váltott velük. 
Majd így szólt:

—  Uraim, ne üljenek fel orvosi 
szélhámosságoknak. Egyetlen orvos

ság van csak a világon és ez: a Ter
mészet. Jöjjenek és én meggyógyí
tom önöket. —  A betegek kételkedve 
néztek rá. Csak egynek csillant meg 
remény a szemében.

—  Én önnel megyek — mondta.
—  Kihez van szerencsém? — kér

dezte a mester.
—  Én is specialista orvos vagyok.
Most már hármasban mentünk. A

Rákóczi út és a Nagykörút sarkán, 
amikor át akartunk menni, tilosra 
volt állítva a közlekedési lámpa. Dio
genes nem törődött vele. Hiába f i
gyelmeztette a rendőr, átment. Mikor 
igazolásra került a sor, a mester elő
vette a saját közlekedési lámpáját és 
a rendőr arcának szegezte.

—  Hát így vagyunk? —  mondta 
a rendőr. — Nemcsak közlekedési ki
hágásban ludas, hanem bizonyosan 
betörő is! Lám, tolvaj-lámpást hord 
magánál ! . . .

És bekísérte a kapitányságra. Itt 
Diogenes kifejtette, hogy ő csupán a 
tudományos meggyőződését követte, 
mert abban a pillanatban, amikor át
haladt az uccakeresztezésen, egyet
len jármű sem volt látható, már pe
dig az a jármű, ami nem látható, 
nem gázolhatja el az embert. A 
rendőrtiszt gyanúsnak találta a mes
tert és elrendelte a házkutatást.

Azt a rengeteg holmit, értéktár
gyat, műkincset, ami Diogenes laká
sán volt felhalmozva, visszajuttatták 
eredeti tulajdonosaiknak, magát a 
mestert pedig —  elveihez híven —  a 
legegyszerűbb berendezésű szobába 
helyezték: egy szűk zárkába.

Diogenes energiáját a balsors nem 
törte meg. Kijelentette, hogy szaba
dulása után tovább folytatja az elpu- 
hult társadalom ostorozásának mun
káját és visszatér elveihez, főleg a 
hordóhoz. Evégból egy mindenüvé 
be- és kijáratos képviselővel fog 
érintkezésbe lépni, hogy megalakítsa 
a „Diogenes Hordógyár Részvénytár
s a s á g it ,  természetesen megfelelő 
szubvencióval. Mert szép, szép hor
dóban lakni, de még szebb, ha mint 
egy nagy hordógyár vezérigazgatója 
a saját palotájában lakik az ember.

Bankok és Pöstyén
— A pesti bankoknak se ártana egy 

kis pöstyéni kúra.
—  Miért?
—  Biztosan reumásak, mert na

gyon emelik a kamatlábaikat.

Képrejtvény

A megfejtők közt értékes könyve
ket sorsolunk ki. A Borsszem Jankó 
múlt számában megjelent képrejtvény 
megfejtése: „Kutya, kutya tarka, 
se füle, se farka” . A megfejtők kö
zül Főris Zoltán (V II, Pillangó ucca 
13.) nyert könyvjutalmat.
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SZÖRNYŰ ÁTKOZÓDÁSA1
— Otűikor any- 

nyi társadalmi 
biztosítási járulé
kot vonnak le o 
kis fizetésedbül, 
hodj még szobod- 
ságra se mehecc, 
ha azt be akarod 
hozni, saksopán 
oz víg ősztől jón 
téged, hodj o Hu
szár Károly ore- 
ság helyetted is 

kiveszi o szobodságát!
—  Menjél ki ebben o kánikolábon 

o feleségeddel o strandra és kapjál 
ott nögutát tüle, omikor levetkűzve 
látod!

— Oz led jen oz ed j  etlen x'ígaszod, 
mikor lelöknek o megtelt villamosról, 
hodj o Bárczy István oreság már 
bent van!

—  Oz o dicsőség érje téged, mi
kor edj új óceánjáró gőzösön hajó
zol Amerika felé és o hajó útküzben 
elsüllyed, hodj rekordidő alatt tehet
ted meg oz utat!

— Menjél te o Dunára strandolni 
és két nap múlva versenyezzenek te
érted o lágymányosi halászok, hodj 
melyikük fogjon ki téged o vizbül!

—  Ledj él te edj szelíd papucs férj 
és csapjon fel o feleséged vadevezős
nek!

— Led jen o te hajadon leángyod 
edj benzintyúk és mondjanak rá oz 
„Eltévelyedett leángyokat védő inté
zet" vezetői, hodj: kár o benzinért!

—  Őzt o mulasztásodat, hodj Ró
mában jártál és nem láttad a pápát, 
hozd helyre avval, hodj amint Ná
polyi meglátod, rögtön haljál meg!

—  O te arcodon menjen végbe o 
híres siófoki pofon premierje!

—  Ledjél te edj kezdő kereskedő és 
o Turul mariár ledjen o te ugró
deszkád !

— Próbáld te ezt énekelni o Hu
szár Károly oreságnak, omikor éppen 
rossz hangulatban von: szobodság, 
szerelem, e kettű kell nekem!

Tiszta haszon
—  Képzeld, meghalt a szobaurunk. 

Milyen művelt ember volt szegény! 
Négy holt nyelvet tudott.

—  No, most legalább jó hasznát
veszi.

SZERKESZTŐSÉG ÊS 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 FÖMUNKATÁRS:
G Á S P Á R  A N T A L

LAPTULAJDONOS : 
BORSSZEM JANKÓ LAPKIADÓ RT. 

IGAZGATÓ: MOLNÁR EMIL

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

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

— Kérem a pletykát!
— Már mondom. Tehát: Kis mű

vésznőnk előkelő társaságba került a 
minap. A hölgyek és az urak a jó
nevelésről beszélgettek. Mindenki 
mondott valami jellemzőt a szülei 
nevelési szisztémájáról. Végül meg
szólalt a kis művésznő is:

—  Bizony, engem is nagyon házia
sán, sőt szigorúan neveltek jó szü
leim. Mindig pofont kaptam, ha úgy 
jöttem haza, hogy már kapupénzt 
kellett fizetni. Ez hatott rám és az
után mindig reggel öt után mentem 
haza.

—  Mit gondolsz, tényleg ez a 
Bauer a lainzi gyilkos?

— Majd kiderül a wah/atásnál.

j

Wahl bécsi rendőrfőnök albumába
Lainz, lainz, eszterlainz, 
Eszterlainzi cérna . . .

Nem csoda!
A főnök korholja az alkalmazottját.
—  Maga olyan zavaros feleleteket 

ad, mintha ivott volna.
—  De kérem, én sose iszom mást, 

csak vizet.
—  Éppen ez a baj. Jól tudja, hogy 

a pesti víz milyen zavaros.

B O R S S Z E M  11NKÚ ÜZENETEI
A Borsszem Jankó legközelebbi 

száma augusztus 12-én jelenik meg.
Sz. E. (Szeged.) Leveleire főszer

kesztőnk személyesen fog válaszolni, 
ha külföldi útjáról hazatér. —  R. G. 
(Budapest.) Kedvesek, alkalomadtán 
sorát ejtjük. —  V. J. (Budapest.) 
Jampec Pali krónikása köszöni a ked
ves sorokat és a Jampec Palinak és 
Jampec Lilinek szóló üzenetet átadja 
mihelyst találkozik velük. —  Sch. S. 
(Nyíregyháza.) Főszerkesztőnk pá
rizsi címe: Hotel de France, Rue 
D’Antin 22. —  Merénylő. A  merény
let, mint látja, csak félig-meddig si
került. —  Poéta. Beküldött versét, a 
kánikulára való tekintettel hűvösen 
fogadtuk. —  Több levélről a jövő 
számban.

—  Hallotta, nagyságos asszony? 
Az új villanyórákat Németországban 
rendelte meg a főváros.

—  Na hát, hogy a mi fővárosunk 
milyen előzékeny.

—  Hogy-hogy?
—  Na hallja, az ember ezentúl 

megspórolhatja a Berlitz-tanfolya- 
mot, ha minden uccasarkon hozzájut
hat egy német órához.

BESZÉLGETÉS HZ HNDRHSSY-UTI
DIVBTÜZLETBEN

— Mit szól ehhez az időhöz, Kom- 
lós úr? Azt hiszem, nagy esőzések 
előtt állunk.

—  Annyi baj legyen! Az én üzle
temben eső előtt is fogy a köpenyeg, 
nemcsak eső után.

Egy sertéstenyésztő noteszéból
Akinek az Isten sertést ad, ad an

nak vészt is.

BÍRÓ MIKLÓS NYOMDAI MCINTÊZET R.-T.
NYOMÁSA

VII. RÓZSA UCCA 25

EKETOW
CIRKUSZ
VILÁGVÁRO SI 
M Ű S O R

Most jelent meg a könyvpiac vidám szenzációja:

„ Ilyenek vagyunk... “
írta: MOLNÁR JENŐ

G E D Ő  L I P Ó T  művészi színes címlapjával és 
harminc pompás illusztrációval

Terjedelme: 180 oldal
Ára : 2 pengő

Rendelje meg egyszerű levelezőlapon !
(Budapest, VI. Mozsár u. 9„ „Borsszem Jankó“)

A postai kézbesítés után a könyvhöz mellékelt 
csekklapon fizetendő
ez a páratlanul humoros kötet
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Látképes levelezőlap Budapestről
Rajzolta
Gáspár
Antal

Cs

Az augusztusi házbérnegyedkor ismét egy kis repülő kirándulás készült 
a partájok zsebére. Szerencsére csavartörés (6$) miatt kényszerleszállással vég
ződött a veszélyesnek induló produkció.

BÚD KIJELENTETTE. HOGY SEMMI RÉSZE NINCS A KÍNA
ELLENI OROSZ MOZGÓSÍTÁSBAN

A Havas ügynökség jelentése szerint a Kína elleni mozgósítással a szov
jetkormány Budjonny generálist bízta meg. A hír Pestre is elérkezett és Búd 
Jani értesülve a dologról, nyomban kijelentette, hogy nem azonos Búd Jonny- 
val. A nyilatkozat kínai krétakörökben élénk megnyugvást keltett, a pesti 
kereskedőket azonban el kedvtel en ítette. Szerintük ugyanis sokkal előnyösebb 
lenne, ha Búd Jani a kereskedelmi tárca átvétele helyett inkább Kína ellen 
indítana hadjáratot.

Párbeszéd a pesti uccán
— Miért olyan bánatos. Pocanek 

úr? ,
—  Ne is kérdezze, a mostani fog

lalkozásom is befagyott.
—  Miért, mivel foglalkozik?
— Fagylaltárus vagyok.

MIT SZERET JOBBAN BARCZY, 
AZ ÉMftT, VAGY A TANTIÉMÉT?


