
ORS SZEM JANKÓ
/   9 9 /  /

Felelős szerkesztő: MOLNÁR J E N Ő  Müvész-főmunkatárs : GÁSPÁR ANTAL

Budapest, julíus 18. 21. (3035.) szám ötvenkilencedík évfolyam — 1926

Idill a Vass-fü

Andrássy Gyula grófi Brrr, nekem még mindig nagyon £>ideg . . .

Ára 50 00  Korona



2. oldal BORSSZEM JANKÓ 21. szám

Mit sszól a m ást élbilliós
beru&ászásJfrosz ?

Ezzel a kérdéssel fordultunk hazánk 
némely jeleséhez. Válaszaikat az alábbiak
ban adjuk :

□  □

Helytelenítem, hogy a tenyészállatok 
beszerzésére kétmillió aranykoronát sza
vazott meg a kormány. Véleményem sze
rint a politikusok beruházási kölcsön nél
kül is éppen elég szaporák.

Borsszem Jankó

*
Én csak egyetlen tételt tudok helye

selni: a klinikák fehérneműire szánt fél
millió aranykoronát. Föltéve persze, ha 
rám, mint MANSz-tündérre bízzák a kli
nikai lepedők szállítását.

Csiky Istvánné
*

A kertészet fejlesztésére megszavazott 
félmillió aranykoronát keveslem. Az éb
redő mákvirágoknak még a Bâcher va
gyona is kevés.

Gyulai Molnár Ferenc

*
Ármentesitésre mért csak egymillió és 

nyolcszázezer aranykoronát adtak ? Ho
gyan lehet ilyen kevés pénzzel az orszá
got a mai áraktól mentesíteni ?

Sanyaró Vendel
*

Tiltakozom a külföldi borértékesítés

előmozdítására adott kétszázhetvenhat
ezer aranykorona ellen. Mért fizetnek az 
idegeneknek a bor értékesítéséért, mikor 
például én egyetlen fillért sem követelek 
azért, hogy a bort fajvédő energiává érté
kesítem magamban.

Lenduai-Lehner

*
Hogyan ? Az én felruházásomra nem 

szavaztak meg egyetlen fillért se ?
Backer Béby

*
Oztot olvasok, hodj adóhivatalok és 

pénzüdjőri laktanyák építésire edjmillión 
aranykrónt mexavaztak. Ajvé, szép kis 
beroházás ez í 0  mogom résziről sak so- 
pán akkor elhiszek, hodj o beroházás 
küzgozdosági szempontbul áldásos, ha o 
fölösleges adóhivatalok és pénzüdjőri lak
tanyák lebontásáro odnok edjmillión 
aranykrónt.

Seiffensteiner Salamon

*
Óvást emelek az ellen, hogy az iskolán- 

kivöli népoktatásra egymillió koronát 
herdáljon el az állam. Épen elég volt az 
oskolábul, mit akarnak az oskolán kívül? 
Eléggé ki van oktatva a nép, ha olyan 
képviselőket küld a parlamentbe, mint jó
magam is, la.

Kuna Pé

Maga csah tudja

Intim ‘Posta,
— mi van az öttevényi kerületben Túri 

Béla megválasztása körül ?
— Semmi. A Posta doktor megválasz

tása körül ellenben mindenki öttevénybe- 
dik, illetve ott tevékenykedik.

— Hallja, ne mondjon ilyen buta nyári 
vicceket.
I —  Hátha még azt hallotta volna, mi
csoda rossz viccekkel traktál ták Hall érék 
a választókat. Azt mondták, hogy Posta 
kardokat szokott nyelni.

— Remélem, Posta nem haragszik ezért.
— Isten ments. Posta doktor nagyon jól 

tudja, hogy egy választáson sok mindent 
kell nyelni. És aki nyel, az nyer.

APJA FIA
A kis Bandikét, akinek ügyvéd a pa

pája, alaposan elnáspángolja a mamája. 
A gyerek bőgve ront be az apjához:

— Papa. egy ügyet hoztam.
— Mi az, fiam?
— Szeretnék elválni a mamámtól.

A Borsszem Jankó szoborterve

Öttevényi Ro
I.

Túri vásár sátor nélkül,
Túri Béla Posta nélkül 
Bevonulna öt tevén, be.
Még pediglen öttevénybe.

II.

Amért Haller eltaposta,
Csak legény ám az a Posta.
Övé lesz a mandátumka.
Jó munka a Posta-munka.

111.

Posta Sándor orvosember, 
Fogfájósnak ingyen rendel.
Túri Béla, hozzá térj be, —
Fáj a fogad Öttevényre.

IV.

Öttevénybe kéne menni 
S Túrinak elénekelni :
Vigyázz Túri, ahogy csak tudsz. 
Mert még Posta kardjába futsz.

NAGYLELKŰSÉG
Feleség: Azt álmodtam, hogy egy gyö

nyörű bundát ajándékoztál nekem.
F érj: Tudod mit? Megtarthatod.

MIKOR A POSTA VALORIZÁL 
Kedves Borsszem Jankó ! Egy pécsi 

kereskedő a napokban ezt a táviratot 
kapta :

„Siklósra utazom. Téged is kútbaejte
lek. Kohn\

(A távirótiszt „utbaejtelek" helyett 
,,kutbaejtelek“ -et irt.)

A pécsi kereskedő olvassa a táviratot 
és felkiált :

—  Micsoda valorizálási mánia ez ! Ed
dig csak egy kanál vízbe akart fojtani 
engem ez a Kohn. MosT már kútba akar 
ejteni ? . . .

EGY ÜGYVÉD NAPLÓJÁBÓL
Az igazság nem az, amit keresni kell, 

hanem az, amin keresni lehet.
Jó a jognak ellensége.
A jó társadalmi élet alapfeltételei: a 

bűnös, az adós, a hitelező, a perlekedő, 
a megkárosított, a szerződő, a fölebbező, 
az örökös, az örökhagyó, a csaló, a tol
vaj. a sikkasztó és a bizonyítékok hiánya.

Én a törvényt nem tudom, hanem job
ban tudom.

Az ember nem azért porol, mert igaza 
van, hanem azért, hogy igaza legyen.

Gyere el hozzám és én még arról is 
meg foglak győzni, hogy igazad van.

Meghalt Mátyás király, nyiss ügyvédi 
irodát.

Nem az a fon'os, hogy te mit hiszel, 
hanem az, amit én veled elhitetek.

Magaddal még csak elhitetheted, hogy 
gazember vagy. De velem?
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ÉBREDNI TESSÉK ! P esti lány vasárnapfa
Uj felírás lesz olvasható nehány sarki 

hordár piros sapkáján: keresztény köz
szolga. Pesti nyelvre fordítva: ébredő 
hordár. Uccasarkokon eddig csak ébredő 
plakátokat láttunk. Most majd látni fo
gunk ébredő hordárokat is. A beavatot
tak szerint ezek az ébredő hordárok csu
pán szimbólumai lesznek a fajvédő poli
tikának, amenyiben egész nap az ucca- 
sarkon állva, hirdetni fogják azt a meg
cáfolhatatlan tényt, hogy az ébredők tá
borában még mindég akadnak olyanok, 
akik kellő időben a sarkukra állnak.

A hordárok után a következő foglalko
zási ágakra kerül a sor:

+  ÉBREDŐ KALAUZ, aki az uj körzet
beosztást az utasok fejébe veri.

ÉBREDŐ PINCÉR, aki szükség esetén 
felszolgálja a nyaklevest.

ÉBREDŐ SOFFŐR, aki útjában min
denkin keresztülgázol.

ÉBREDŐ PÉK, aki kisüt végre valami 
okosat.

ÉBREDŐ UCCASEPRÖ, aki port hint 
a szembe.

ÉBREDŐ SZABÓ, aki ha kell, köpe
nyeget fordít.

ÉBREDŐ KOFA, aki bolondgombát 
árul és a politika bicsérdystáinak zöldsé
gekkel szolgál.

ÉBREDŐ HÁNDLÉ, aki Mussoliniról 
levetett fekete ingekkel házal.

ÉBREDŐ KÉMÉNYSEPRŐ, akin nem 
tűnik fel a fekete ing

ÉBREDŐ SAKTEK, aki mint színházi 
kritikus, minden destruktív darabot 
levág.

Bátorkodom megjegyezni, hogy az éb
redő foglalkozások közt legkívánatosabb 
volna az

ÉBREDŐ HÁZMESTER, aki csak
ugyan felébred, ha kapuzárás után az 
ember becsönget neki. ( E. M.)

□  -
EGY ÜZLETI LEVÉLBŐL

„ön  engem legutóbbi üzleti levelében 
csirkefogónak és gazembernek nevezett. 
Minthogy üzleti leveleim alkalmazottaim 
kezébe kerülnek, felhívom önt, hogy a 
jövőben hasonló kitételeket tartalmazó 
leveleit „bizalmas*' jelzéssel ellátni szí
veskedjék.“

— Mondd, kérlek, tulajdonképen 
miért vannak berácsozva Pesten a 
bankok ablakai ?

— Hogy az igazgatók lassan hozzá
szokjanak . . .

FÖLÖSLEGES AGGODALOM
— Állatszeliditő ur, az istenért, jöjjön 

gyorsan, az anyósa véletlenül bekerült a 
bengáliai tigris ketrecébe.

— Ne izguljon, — a tigris majd tudja, 
hogyan kell védekeznie.

EGY KIS TÉVEDÉS
Orvos : No, nem olyan veszélyes a do

log. Ezzel még akár 80 évig is elélhet.
Beteg : De az istenért, doktor úr, én 

már 81 éves vagyok !

ROSSZUL SÜLT EL
— Hallja Kohn, aki nem tudja magát 

megértetni, az egy ökör, megértette ?
— Nem, főnök úr !

GYÖNGÉDSÉG
Feleség : Ha észreveszem, hogy meg

csalsz, vége köztünk mindennek.
Férj : Ne félj drágám, nem fogsz sem

mit sem észrevenni.

HixóRura a Mafjas-Tátráhcin
Dr. Müller kir. tanácsos tátraházai szanatóriumában hízó- és fekvőkura vérszegénységnél, légző- 
szervi honitoknál, Basedownál naponta ötszöri étkezéssel, lakással előszezonban 45 es. K. Első
rendű konyha házi kezelésben. Reichenhalli inhalatorium. Röntgen-, hydro- és elek tr other api a

F ö lv é te l, p r o s p e k tu s , v íx u m sz e r x é s  T á tra öá za  b u d a p esti ig a zg a tó sá g ú -  
nól, b a n k m eg b ix o ttu n k , a M a g ya r -O la sz  R a n k A itd ró ssy -u ti  5. fió k  fa u tfá n d .e .lO -l-ig  Tel. 28-53
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A mentőkkel egyidöben U I 1 U  1 I L I i U U v l I  L a l i i  U n BONCTANI INTÉZET

Lenni vagy nem lenni
Ez fit most a kérdés — mondta a dán 

királyfi a régi jó békében vagy négyszáz 
évvel ezelőtt.

Neki jó volt. ö  ezen ,unzsenirt‘ ’ tépe- 
lödhetett. Nekünk már ez a passziónk is 
oda van. Ki tépelődik ma már ezen ? Ma 
már ez nem kérdés. Ma már beszélhet itt 
ez a Hamlet, amennyit akar. Ma már tud
juk a teendőnket : ötödik emelet, lift a 
házban, vagy marólúg súlyos feltételű két
szeri gyomormosással, — de nem töp
rengeni. És a kormány kötelessége az, 
hogy népszavazás utján döntse el : nem 
lenni.

Nekünk az a Hamlet ne beszéljen. Min
ket ő hagyjon élni, mi mégis csak meg
halunk, ha addig élünk is.

P O L I T I K A

+  Eckhardt politikájának diadala. Az
ÖKÖR (Öngyilkosok Köre) legutóbbi 
gyűlésén egyhangúlag kimondta hogy az 
ÖKÖR csak Echkardt politikáját követ
heti, mert az a legtisztább öngyilkossági 
politika.

4- Lendvai-Lehner szózata az öngyil
kosokhoz. Lendvai-Lehner legutóbb meg
jelent a Ferenc József-hidon és az ott 
csoportosuló öngyilkosokhoz nagyszabású

T Á R C A

A HACÂC ROKONA
Én a halál rokona vagyok, 
Szeretem az erős kötelet 
És az olyan házat. hol van 
ö t  emelet.

Szeretem a hidak karfáját 
Ahonnan az ember lepottyan. 
Egy kis nátha a halálért 
Meg se kottyan.

Szeretem a borús cselédetf 
Aki gyufát iszik pohárba.
Avagy marólúgot kever 
Bánatába.

beszédet intézett, amelyben rámufutott 
arra, mennyivel helyesebb az, ha a Duna 
feneke helyett a pohár fenekére néznek.

Az önérzetes öngyilkosok nem ugrottak 
be a dumának. Inkább a Dunát válasz
tották. Hát nincs igazuk ?

„Dőljenek le a korlátok !"
mondta Betropect Mór, az öngyilkosok Országos Szövetségének elnöke

(Saját tudósitónktól.) Az Öngyilkosok 
Országos Egyesületének megalakulása hí
rére fölkerestük Betropect Mórt, az egye
sület elnökét és felkértük, mondjon né
hány szót az egyesület programjáról.

— Az Öngyilkosok Országos Egyesüle
tének egyetlen fontos programpontja van
— mondta az elnök ur — és ezt egy 
mondatban szögezhetem le : Dőljenek le 
a korlátok !

— Miféle társadalmi korlátokra gondol 
elnök ur ? — kérdeztük.

— Az öngyilkosok társadalmát feszé
lyező korlátokra, a hidkorlátokra —
mondta nemes hévvel Betropect elnök.
— Mert nem tűrhető, hogy az élet su 

# lyától roskadozó öngyilkos még olyan
fizikai fáradságnak is ki legyen téve 
vizbeugrás esetén, mint a korlátok meg
mászása.

Azután az elnök ur kifejtette állás
pontját ezen programpont keresztülvite
lére vonatkozólag, állandóan hangsúlyoz
va, milyen megváltó dolog az öngyilkos
sággal való egészséges szanálás.

Szeretem az éles borotvát. 
Elvégre, ha más nincs, ez se rossz 
Egy nyisszantás... s nem érdekel 
Tőzsde... bessz... hossz...

Szeretem a kereskedőket,
Lóg az orruk s folyton zokognak 
S zárás után a Rókusbán 
Találkoznak.

Szeretem az életet is én.
Mert komiszabb az, mint a halál. 
Hisz a halál csak kaszál, az 
Élet : szanál.

Szeretem a házasságkötést, 
Ötperces szertartás ez a hecc : 
Holtomiglan, holtodiglan . . .
Aztán kampec.

Munkatársunk már unta a hosszú du
mát és a maga részéről a kővetkező k ij^  
lentéssel fejezte be az interjút :

— Hagyjon élni !
És vízben hagyta az elnököt.

h í r e k

— A mai nap folyamán a következő 
öngyilkosságok történtek: Könnyelmű Pál 
18 éves érettségizett fiatalember felcsa
pott újságírónak. Állapota reménytelen. 
— Nebich Mór veronállal megmérgezte 
magat, azonkívül konfekcióüzletet nyitott 
a Rákóczi úton. Tette általános részvétet 
keltett. — Borzalmas kettős öngyilkosság 
történt ma reggel. Papucs Pál magán
hivatalnok megnősült és összeköltözött az 
anyósával.

— Értesítés. A rendőrség öngyilkos
ügyosztálya felkéri a Turul-madarat kul- 
tiváló öngyilkosokat, hogy Turulmadár- 
bérletüket f. hó 15-éig váltsák ki, mert 
ellenkező esetben a törvény legteljesebb 
szigorával lesznek lecibálva onnan.

— Húzás. Giccs Tihamér festő ma be
ugrott a KÍ/T-ba. Kihúzták.

Megalakult a Professzionista Ön
gyilkosok Klubja. Az öngyilkosok egyik 
többszörös öngyilkosokból álló csoportja 
megalakította a Professzionista Öngyilko
sok Klubját. A klub célja tiltakozni az 
amatőr öngyilkosok exisztálása, valamint 
az életmentők üzelmei ellen. Elvégre, mint 
mondják, mégsem járja, hogy egy élet
mentő 350.000 koronát kap egy mentésért, 
ugyanakkor, mikor az öngyilkost nem 
kárpótolják semmivel azért a fájdalomért, 
hogy tovább kénytelen élni.

öngyilkosságra való felbujtásért öt 
hónap. Sadchen Samu házasságközveti- 
tőt a bíróság öt hónapi fogházra ítélte, 
mert beigazolást nyert, hogy Bâcher 
Adolfot nősülésre ösztökélte.
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— Különös vendég a Halászcsárdá
ban. Ma este a Halászcsárdában megje
lent egy B-listás külsejű egyén. Balatoni 
fogast rendelt, amelyre egy óvatlan pilla
natban falakasztotta megát.

S Z Í N H Á Z

(*) Repriz a Belvárosi Színházban.
A Belvárosi Színház, mint értesülünk, 
díszelőadást rendez az Öngyilkosok Or
szágos Egyesületének vigalmi osztálya 
javára. A díszelőadás keretében Paulini 
Béla mester darabját, az Öngyilkos bácsit 
újítják fel.

(*) Öngyilkos szerző. Zsirkay János, 
amiatt való elkeseredésében, hogy az itt
járt Edouard Bourdet nem hajlandó 
franciára lefordítani a „Pongrác mester"-t, 
Tüzbe ugrott.

(*) A Szerzodésnélküli Színészek Szö
vetsége a Szerzodésnélküli Újságírók 
Szövetségével egyesült. A fuzionált szö
vetségek uj neve ez lesz: „Együtt a ha
lálba!"

(*) Tömeges Búsfekete. A budapesti 
magánszínházak elhatározták, hogy az 
öngyilkossági járvány hathatós fokozása 
végett a jövő szezonban kizárólag Bús- 
Fekete-darabokat játszanak. így legalább 
a színházak is osztoznak a boldog öngyil
kosok sorsában.

BORSSZEM JANKÓ

I R O D A L O M

() A tehetségverseny lirai győztese. A
tehetség-versenyen Meinkind Móricka 
nyerte az első dijat lirai verssel. A bol
dogtalan kiskorú temetése holnap dél
után lesz a „Rákoskeresztúr és Vidéke * 
tárcarovatában.

() Hatvány Lili rémtette. Most hagyta 
el a sajtót Hatvány Lili regénye: Az az 
ember. Ugyanakkor a sajtó elhagyta azt 
az embert, aki elhagyta Hatvány Lilit.

() Több lipótvárosi lányos ház epedve 
várta Edouard Bourdet látogatását. Sok 
száz meghívó ment széjjel a Bourdet-házi 
mulatságra, de a francia iró makacsul 
elmaradt. Több lány elkeseredésében 
Tormay Cecil regényével vigasztalta ma
gát. Állapotuk gyanús.

RAD IO -
anyagok gyári árban

Dénes Testvérek
Elektrotechnikai és Fémárugyár Rt. 
Budapest, Teréz-körut 26

5. oldal

S Z E R K E S Z T Ő I Ü Z E N E T E K

Sz. K. (Jardin). Sose esofirozza magát. 
Még mindig jobb nyáron a Jardinbeli 
istennők hüs ölén. mint őnagysága a 
Duna fenekén. — Biharkeresztes. Gratu
lálunk az öngyilkosok nevében. Tiszta 
ügy volt. — Haller I. (Öttevény). öngyil
kossági ügyben tanácsunk: szaladjon 
egyenesen Posta kardjába. — Peches. 
Az, hogy ez az öngyilkosság nem sike
rült, ne csüggessze el. Próbálkozzék. Kí
vánjuk, hogy több szerencsével. —  Ön
gyilkos akarok lenni. Ne fáradjon vele. 
Beküldött hasonló cimü verse kész öngyil
kosság.

A P R Ó  H I R D E T É S E K
Öngyilkosok Ügyeimébe. Motociklista 

olcsón, gyorsan, jutányos árban gázol. 
Próbagázoláshoz házhoz jön.

Uraságoktól a hidak karfáján levetett
kabátokért legmagasabb árat fizeti Kohn 
Mór, Szerecsen ucca 36.

Ne dobja el használt életét! öt rosszért 
egy jót ad Voronoff.

Mielőtt öngyilkos lesz, olvassa el az 
Uj Nemzedéket. Utána úgy sem lesz 
kedve élni.

A SAJTÓ ÉS A KÖZÖNSÉG
Kedves Borsszem Jankó! Szegény napi

lapok! Hogy mi mindent kell kitalálniok 
az agyonszanált közönség gyér kegyeinek 
megnyerése végett. Maholnap ott tar
tunk, hogy nem az olvasó fizet az újsá
gért, hanem az újság fizet az olvasónak. 
Vagyis a közmondás, amely valaha igy 
hangzott: „a pénz olvasva jó", ekként 
módosul: az olvasó pénzelve jó.

— Láttad a Schwartz boltjában azt a 
nagy tömeget ?

— Meg vagy bolondulva, hiszen a 
Schwarz inzolvens lett. Micsoda tömeget 
láttál ott ?

— Nu, hát csődtömeget.

ÖNÁLLÓ TÖPRENGÉS
— Ha megalakul a baloldali egységes

párt, az is olyan egységes lesz, mint a 
jobboldali egységes párt ?

1000 korona
nem a

VILÁG
hanem a

M agyar Hírlap
A legjobb, legtartalmasabb, leg

nívósabb reggeli újság.

Felelős szerkesztő: Roóz Rezső

Főmunkatársak :
Feleky Géza és Móra Ferenc

A BŰVÉSZ
— Te, a cirkuszban bűvész lép föl,

okvetlenül nézd meg.
— Hagyj békén ! Svindli az egész.
— Szó sincs róla. Kérlek, én egy hamis 

millióst adtam át neki és ő valódit adott 
vissza.

A LELKIISMERTES PIKKOLÓ
Pikkoló : Tízszer is összeadtam a szám

lát, főnök ur.
Szállótulajdonos : Rendben van, fiam.
Pikkoló : Itt van kérem a tiz eredmény, 

amit kaptam.

SZARDÍNIÁK
— Látod. Sanyika . . .  Ezeket a szardí

niákat falják föl a tenger fenekén a nagy 
halak.

— Na és hogy bontják föl a szardiniás
skatulyát ? __

<, !

— Nem tudod, fölfedezték a távolba
látó gépet ?

— Fogalmam sincs. Miért kérdezed ?
— Mert avval szeretném látni a felesé

gemet.

Igyunk Szent Lukáosfürdő KRISTÁLY-ásványvizet !



Csecsemő a pénzügyminisztérium kapujában
— A Borsszem Jankó szenzációs eredeti riportja —

6. oldal b o r s s z e m  jainKó

Ma délben szokatlan csődület támadt a 
pénzügyminisztérium budai palotájának 
főbejárata előtt. Eleinte csak tizen-huszan 
álltak meg, aztán már százával tolongtak 
a dolgukat abbahagyó, csöndes budaiak a 
magyar állami pénzügyek székháza körül. 
A kapuban szinte életveszélyes volt a to
longás. Egy öreg néni sipitozó hangja 
messzire kihallatszott :

— Mégis csak hallatlan ! __  Kerékbe
kellene törni az ilyen szívtelen embert!...

Egy rezesorru basszushang volt rá â 
válasz :

— Hiszen ha tudná az ember, hogy ki 
követte el ! . . .

Most egy délceg férfi tör magának utat 
a sokaságon. Határozott föllépése egy pil
lanatig elvágja az egyre hangosodó vitát.

— Mi az? Mi történt itt? — kérdezi.
— Egy csecsemő fekszik itt a kapual

jában . . .  Egy ártatlan kisfiú . . .  Úgy talál
tuk itt az előbb, mikor ketten be akartunk 
menni a minisztériumba.

Ezt a fölvilágositást egy bankszolga 
adja, aki a társával együtt fedezte föl a 
kapuba kitett kisdedet.

— Aztán kié lehet ez ? — kérdezi az 
elegáns férfi.

— Hiszen épen ez az, kérem . . .  Mink 
se tudjuk.

Egy munkáskülsejü ember megjegyzi :
— Biztosan valami nagyur . . .  Megejtett 

egy szegény lányt és magára hagyta. 
Amint ez már szokás a nagyuraknál.

Egy hivatalnokféle válaszol :
— Nem lehet ezt olyan biztosan mon

dani. Hátha épen egy munkásember csá-

BARCZY ISTVÁN,

akinek annyira fölvitte a jó Isten a dolgát, 
hogy Budapest polgármesteréből Budapest 

polgármesterjelöltje lett.

biiotta el . . .
Egy kötényes asszony bólogat rá :
— Megesik . . .  olykor az is megesik . . .
Az elegáns férfi megnézi a kicsikét, rá

mosolyog, a pólyát lóbálgatja.
— Milyen kedves a csöppség ! . . .  — 

mondja. — Ha nem akad törvényes gaz
dája, örökbe fogadom.

Általános álmélkodás, örvendező mo
rajlás.

— Na és igazán nem lehet tudni, kié 
ez a gyerek ? — kérdezi az örökbefogadó.

Egy érces hang rivall most :
— Hopp, megvan ! . . .  Fogadok, hogy 

a pénzügyminisztériumból való. Onnét 
került ki.

Egyesek helyeselnek, mások kételkednek. 
A tömeg két pártra oszlik. Rövid, izgal
mas vita.

Végre megszólal az elegáns férfi:
— Én pedig azt mondom, hogy nem ide

való, hogy a pénzügyminisztériumnak 
semmi köze sincs hozzá.

Csak a munkás mer közbeszólni :
— Tessék bebizonyítani !
— Hát idehallgassanak ! Először is : 

köztudomású, hogy a pénzügyminiszté
riumban még soha semmiféle dolog se ké
szült el kilenc hónap alatt, másodszor : 
a pénzügyminisztériumban semmit se csi
nálnak hévvel és lelkesedéssel, har
madszor : a pénzügyminisztériumból még 
sohase került ki olyasvalami, aminek 
keze-lába lett volna.

Mindenki nevetett. Az elegáns férfi zugó 
éljenzés közben vitte el a csecsemőt.

MOLNÁR JENŐ

— Micsoda? Nem elég, ha azt mon
dom, hogy elsején meglesz a húszmil
liója ? . . .

— Jó, jó, de én árut adok érte és 
hol itt a garancia, Spitzkopf úr ?

— A garancia ? Hát nem elég ma
gának egy becsületes ember szava ?

—  Gemacht ! Hozza ide nekem azt 
a becsületes embert !

ÁLLATTANI ÓRÁN
— Az ember az emlősök csoportjába 

tartozik, — magyaráz a tanár.
— Tanár ur, kérem, —  jelentkezik 

Móricka, — a férfiak i s? . .

ARANYKÖPÉS
A szerelem a nőre nézve megfordított 

iskola: a szorgalmasok buknak el.
(Karádi.)
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KIR. ÜGYÉSZSÉG, BUDAPEST 
Mi ez ? Gyerekszobába vagyunk? 

Malmot játszunk ? Kinyitják a cel
lát, becsukják a molnárt ?

Molnár Pistike 
az /. béből.

PANASZ A NÉPSZÖVETSÉGHEZ

„Tisztelettel alulirottok a trianoni bé
keszerződés újabb sérelmét jelentjük a 
Népszövetség elnöki tanácsának. Dr. Vass 
József, Magyarország helyettes miniszter- 
elnöke ugyanis nyíltan kérkedett vele, 
hogy a magyar nemzetnek rejtett hadse
rege van. Meg is nevezte ennek a rejtett 
hadseregnek a tagjait : a magyar újság
írókat. Ez alapon kérjük, méltóztassék a 
magyar sajtó munkásait lefegyverezni, 
vagy ha már önvédelemből van fegyverre 
szükségük, balkáni mintára csak revol
vert engedélyezni számukra. Tájékozta
tásul csak annyit, hogy a mi revolver- 
zsurnalisztáink fényesen beváltak a külön
féle panamák eltussolása körül. Be- 
nes, Nincsics, Avarescu.“

„Dejalene“ íériíleheinemuek
Horrockses Creiodson & Co Manchester

márkás „tricotine" ing 255 ezer-töl
méret után speciális szabászatban

Tennis Panama ing 98 ezertói
Pyjamák — Férfi kelengyék

Az ingekhez 4 oldalra fordítható 
legombolós kézelők és törv. védett 

párisi mellek rendelhetők
^ 1 Vállaltunknál a méreteket első- 

■ rangú szakemberek veszik, az inge
ket lepróbáltatjuk és kizárólag saját üze
münkben speciálisan szabott, művésziesen 

kidolgozott fehérnemüeket szállítunk.
Bárhol készült elszabott fehérneműt ga
rancia mellett kifogástalanra szabunk át

E heti szenzációnk

15.000 selyemnyakkendő 38 ezertől
Pyjama és fehernemükeazités hozottanyagból is 
Vesta Linenfactory Muzeum*krt 2
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/J bi& a rlceresszte& í fá tsszm a

í íe /i^ ie n  r Sakk a paraszttal ! 
S z ilá g y i : A z  áidójáí, mii csináljak? A főbíró lefogta 

a futáromat.

Fiú le sz
vagy lány?

Asszonyok jöttek-mentek, az ajtót ki
nyitották, bevágták, a leendő apa pedig 
ott ült a szoba sarkában, egyedül, dide
regve, gyáván. Ha kérdezett tőlük vala
mit, rá sem hederitettek, még a Julcsa is 
éreztette vele, hogy e pillana*ban a nagy
ságos ur a legfeleslegesebb lény a ház
ban. A fáradtságtól és izgalomtól meg
gyötörve elnyúlt a karosszékben, de min
den neszre felriadt, talán már hozzák a 
várva-várt hirt : fiú vagy lány ?

— Fiú lesz vagy lány — tűnődött — 
még néhány perc és tudni fogom. Fiú 
vagy lány ? — istenem, olyan nagyon 
mindegy, a fő, hogy megérkezik az első 
gyermek, ha lány lesz, épp úgy szeretni 
fogjuk, mintha fiú volna.

— Vannak emberek, akik' valósággal 
boldogtalanok, ha nem fiuk születik. 
Mintha az nem volna mindegy. Kallósék 
például reggel-este azért imádkoznak, 
hogy csak fiú legyen, aztán négy hétig 
nem beszélt Kallós a feleségével és még 
most is boldogtalan. Nem értem, hogy 
gondolkodhatik igy intelligens ember. 
Gyerek az gyerek, fiú vagy lány, egyforma 
öröm.

— Én egy szó szemrehányást nem ten
nék a feleségemnek, ha lányom volna, sőt 
kijelentem, bizonyos szempontokból job
ban örülnék lánynak. Igen, bárcsak kis
lányom volna. Egy kislány mennyivel ked
vesebb, helyesebb, szelidebb, aztán az 
asszony jobban is tud vele bánni. Egy 
fiú úgy visit, hogy nem lehet elviselni, a 
lány csendesebb. Aztán, ha nagyobb baj 
lesz, milyen neveletlen egy fiú, mennyi 
baj van vele, milyen helyesen, csinosan 
lehet öltöztetni egy kislányt. A  fiú egész 
nap nincs otthon ; csavarog, a lány öröm 
és verőfény a házban, mindig tiszta, 
mindig mosolygós, nappal segít a háztar
tásban, este leül a zongora mellé, öreg 
napjaink vigasza ö. A fiút elviszik kato
nának, mennyi sirás és gond. A fiú pár
bajozik, kártyázik, lóversenyen elveszti a 
pénzét, váltóra ráirja a nevemet, kifizethe
tem az adósságait — ezért dolgoztam én 
egy életen át ?

— A  lány, ha férjhez megy, továbbra 
is a szülőkhöz húz, a fiú, ha megnősül, 
beolvad a lány családjába. A lány férj
hez megy. az ember még aránylag fiatal 
és már örülhet a kis unokáknak, a 
lány . . .

— Fiú ! — kiáltott be e percben egy 
hang a félig nyitott aj ón.

— Fiú ! fiú ! —  üvöltötte a boldog apa 
és széket-asztalt feldöntve rohant az asz-

21. szám______

szonyhoz — fiú, fiú, hadd lássam, mutas
sák, fiú, hála a jó istennek fiú, három és 
fél kiló!

— Három és fél kiló és fiú, — mi
csoda boldogság, hogy nem lány!

SZENES EMBER

Schwarzné súlyos beteg. A  férje ott 
virraszt az ágya mellett és a tenyeré
be hajtja a fejét.

— Min gondolkodói ? — kérdezi
elhaló hangon az asszony.

— Azon, hogy mit Írassak föl a sír
kövedre.

— Mit töröd a fejed? írasd rá egy
szerűen: „Itt nyugszik a föntnevezett
özvegye.**

HALLOTTA M Á R ? . . .
Amióta pengőben számítják a vasúti 

jegy árát, a Máv minden utasnak egy ka
kast ad ráadásul. Hogy mire jó ez ? Hát 
még ezt se t u d j a ? . . .  Kikerekitik a jegy 
árát.

BERUHÁZÁSI PIKANTÉRIA 
A minisztertanács a beruházások során 

5.8 millió aranykoronát költött a postára. 
Hir szerint a fajvédő párt ezt szóvá 
akarja tenni a nemzetgyűlésen, mert sze
rintük az mégsem járja, hogy a kormány 
ilyen nyiltan támogassa az öttevényiek 
destruktív jelöltjét, Postát.

HOGY ÉRTELMEZIK A FAJVÉDŐK
— Te, mi az, hogy a kormány lecsa

poló társulatra annyi pénzt szavazott 
meg ? Egyáltalán mi az, hogy lecsapol?

— Idehallgass. Ha te éjjel egy zsidóra 
lecsapol, mindjárt ki is veheted a zsebé
ből a pénzt.

LENDYAI-LEHNER ÖTTEVÉNYBEN
Mint halljuk, Lendvai-Lehner, a kiváló 

spriccer-politikus is leutazik az olimpiai 
bajnok kerületébe. Egyesek szerint ezt 
abban a reményben teszi, hogy ott alkalma 
nyílik holmi olim-pid/dsra.

A MEGFITALITÁS PROBLÉMÁJÁHOZ
Mondja csak, kedves Búd doktor úr, 

nem tudná az én hadikölcsöneimet is meg- 
fiatalitani, mondjuk legalább tizenegy év
vel fiatalabbra ? . . .  Alázatos tisztelettel 
dr. Magyar Középosztály.

GAMBR1NUS A
I HA ÉLNE /

I NEKTÁR '
B GYÓGYTÁPSÖRTINNA
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KIS T Á R C A

Családi kör
Irta : S z e n e s  B é l a

Dr. Ho-Ti japán csillagász jelentése H. 
W. Bardley kutatásairól, Bardley asszony

ról és a B. 17. jelzésű üstökösről 
A magyar tudományos közönség számára 

japánból fordítottam

1.
A tokiói csillagvizsgáló vezetője, dr. 

Kleinberger felém fordult :
— Dr. Ho-Ti, volna Önnek kedve a 

dologhoz ? *
— A legnagyobb megtiszteltetésnek ven

ném, ha az intézet engem küldene ki.
— Helyes — szólt az igazgató az órára 

tekintve — több mint hat órája van és az 
utat repülőgépen 5 óra 47 perc alatt meg
teheti. Kérem adja át kartársi üdvözlete
met Bardleynek, tolmácsolja érdeklődé
sünket legújabb megfigyelései iránt és ér
tesítsen drótnélküli telefonon bennünket 
Bardley ma esti eredményeiről.

Valois, a fiatal francia tudós, lekisért 
a repülőgépig.

I — Irigyellek Ho-Ti — szólt bucsuzás-
nál — Bardley óriási ember, ragyogó 
zseni, boldog lehetsz, hogy megismerheted.

Két perc — és Tokio kedves házait el
takarták a felhők.

2.

A félsziget legdélibb sarkában, bűbájos 
magányosságban, komor sziklába építve, 
karcsú tornyos épület: H. W. Bardley fel
legvára, melyből az egeket ostromolja. 
Innen figyeli a nagy csillagász, az üstökö
sök legkiválóbb ismerője az égbolt e hosz- 
szufürtü bohémjeinek kalandos vándor
lásait.

A fogadóteremben tisztes, őszhaju ur- 
hölgy üdvözölt, Bardleyné asszony, az ég
bolt tudósának földi élettársa.

— Az uram a toronyban van, erre pa
rancsoljon — szólt a kedves urhölgy elő
zékenyen —** és megmutatta a csigalép
csőt.

3.

— Igen, — folytatta H. W. Bardley, ki 
ott sétált fel-alá az óriási messzelátók, 
távcsövek, földgömbök közt, — igen, ifjú 
barátom, 9 óra 12 perckor B. 17. jelzésű 
üstökösöm ideér pont az orrunk elé, az uj 
elektromos távmegfigyeló nagyszerűen fog 
működni és én végre betetőzhetem életem 
munkáját, 9 óra 12-tól 9 óra 14-ig. ifjú 
kollégám, mindössze két perc, két perc ! 
— de negyven év munkáját szüretelem

ebben a két percben.
Áhítattal néztem a tudós öregre, ki a 

lelkesedés e perceiben megnőtt mint egy 
csoda, és oly lázas, remegő türelmetlen
séggel várta a B. 17. jelzésű üstököst, 
mint ifjú francia kollégám, Valois, le
génylakásán a kis nőket.

Még 7 perc. Bardley szeretettel simo
gatja a messzelátót, minden rendben van, 
az üstökös jöhet, még 6 perc 50 másod
perc. A drótnélküli telefon beszélgetést 
jelez. Greenwich érdeklődik : mi újság a 
B. 1 7 -e l... „Egy kis türelmet, kolléga 
urak“ — feleli Bardley, Szanfranciskó is 
telefonál — egy világ tudósai fordulnak 
e percekben a tengerparti torony felé. Né
mán állok a sarokban, ugyanaz a láz re- 
megteti tagjaimat, mint ezt a kis öreg 
urat, ki ott ül már a készülék mellëtt 
csillogó szemekkel, mámorosán.

Mi ez ? Csoszogás, kopogás, ajtócsap
kodás. Valaki jön fel a lépcsőn.

H. W. Bardley idegesen tekint fel.
— N a?
Bardleyné asszony lép be az ajtón. Mo

solyogva áll a tudós mellé:
— Édes fiam, nem láttad valahol a kul

csaimat ? Délután itt takarítottunk a to
ronyban, biztosan itt hagytam valahol.

Bardley felpattant helyéről, az arca 
csupa vörös lett, úgy ordította:

— Már megint a kulcsok ?
Az asszony szelíden felelt:
— Ne légy, igazságtalan, fiam. Tudod 

jól, hogy a legnagyobb ritkaság, ha nem 
találom a kulcsokat. Itt kell valahol lenni, 
nézd csak meg fiam ott a térképek alatt...

H. W. Bardley toporzékolni kezdett, 
mint egy kis őrült:

— A kulcsok. Én tudjam, hol vannak a 
kulcsok? Hogy egy asszonynak ne legyen 
annyi minimális emlékezőképessége, hogy 
megjegyezze, hová rakta a kulcsokat. És 
pont itt a toronyban kell keresni őket. 
Azt hiszem, elment az eszed...

Bardleyné asszony, ki a félgömbök kö
zött turkált, e szavakra felegyenesedett 
és csípőre tette kezét:

— Valaki, aki intelligens embernek véli 
magát, hogy lehet ilyen goromba! E&yszer 
egy évben előfordul, hogy nem találom a 
kulcsokat. . .

— Elég! — üvöltötte H. W. Bardley —
és egy hosszabb előadásba kezdett arról, 
hogy a legszelídebb férj idegrendszerét is 
tönkre tennék az ilyen jelenetek, — ezt 
vedd tudomásul és ezzel vége ! —  igy
fejezte be értekezését.

— Ohó, nekem is volna egy pár sza
vam, ha megengednéd — zokogott az asz- 
szony, — de nem folytathatta, mert a te
lefon megszólalt; — Sanfranciskó érdek
lődik, mi volt a B. 17-tel ?

Az órára néztünk: 9 óra 25 perc, — 
hol van már a B. 17 !

H. W. Bardley egy karosszékbe ros- 
kadt és «elkezdett pityeregni, mint egy 
kis gyerek.

•4.

A tudományos világ vesztesége leírha
tatlan, mert H. W. Bardley elmaradt kí
sérletét csak 26916 év múlva kísérelhetné 
meg egy szerencsés utód.

5.

Bardleyné asszony öt perc múlva a 
konyhaasztalon megtalálta kulcsait.

Egy pesti hotelben feltűnik a szoba
pincérnek, hogy az egyik vendég — 
bizonyos Kobencsik nevezetű — men
tőkötelet szed elő a kofferjéből.

— Ha szabadna tudnom, mire kell 
ez a nagyságos urnák ?

— Tudja, én mindenüvé magammal 
viszem a mentőkötelet. Ki tudja, hát
ha tűz üt ki a hotelben . . .

Jelenti a szobapincér az esetet a szál
lodásnak. A szállodás fölkeresi Ko
bencsik urat és szól :

— Uram, az ön ötlete avval a men
tőkötéllel kitűnő. De figyelmeztetnem 
kell, hogy azok a vendégeink, akiknek 
mentőkötelük van, előre kell hogy 
űzessenek.

MEGJELENT
104 VÉNNYEL !

HOGYAN KÉSZÜL  
A  Jtí SÜTEM ÉNY  

2
MEGMONDJA NEKÜNK 
A VILÁGOS FEJI

Kérje minden fűszer-és csemege üzletben! 
He ott kifogyott volna, kívánatra ingyen 
küldi gazdasszonyoknak. szakácsnőknek, 
háztartási iskoláknak, vendéglősöknek

Dr. n.Oelher
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Képre|ívény
A hét legravaszabb rébusza —

Megfejtése: a Borsszem Jankó augusz
tus 1-i számában.

A megfejtők értékes könyvjutalomban 
részesülnek.

A Borsszem Jankó julius 4. számában 
megjelent rébusz megfejtése : „ Nem forog 
a malom, áll a v i t o r l á j a A megfejtők 
közül Zöldi István (Debrecen) kap könyv- 
jutalmat.

Legszebb Legjobb Legolcsóbb

PAPlan PAPlan PAPlan

Kárpitosáru, vas- 
és rézbutorgyára
SZŐNYEG, POKRÓC. FÜGGÖNY,

ágy- és asztalterítők, gyermekkocsik, 
nyugszékek, leányszoba-, előszoba- és 
kertibütorok, ernyők és sátrak minden 

kivitelben kaphatók

Gichner János
Budapest, ViL, Erzsébet-körut 20. sz.

Nagy katalógust 4000 K ellenében 
postán küldök

M e g fia ta lít ja
néhány koronáért bármilyen öreg 
cipőjét, ha elviszi a most meg

nyílt. mo d e r nü l  felszerelt

Lipótvárosi cipöüzem-hez
Budapest, V. kér., Tátra-utca 4. sz

Garantált tiszta bőranyagból! 
Különm értéhosxíály

A Borsszem Jankó üzenetei

A Borsszem Jankó jelen számát csü
törtökön, julius 15-én zártuk le. —- Kéz
iratok és rajzok kizárólag a főszerkesztő 
címére (Budapest VI., Mozsár ucca 9) 
küldendők. —  Kéziratokat nem örzünk 
meg.

Vejke. Régóta volt ilyen bő a termés. 
Úgy látszik, arra nem esett annyit — a 
jókedv. — Szerelmes. Hogy a költőt idéz
zük: Tudja a jó Mindenható, mi van ezen 
írni való? — Arató. Itt adjuk a zönge- 
ményt: „Peng a kasza, pang a kassza, 
Bolond, aki elsikkassza." Ez az egész? 
— T. A. (Debrecen). Több ötletesség 
kéne az ötlethez. Talán a második kísér
let már beválik. — Bérei. Ezek bizony 
gyönge utánzatai a meglehetősen szik
kadt napilapszerü humornak és ujsághir- 
persziflázsnak. — Többeknek. Dr. Kerekes 
Pál nyug. helyettes államtitkár, aki a na
pokban hunyt el, a Borsszem Jankó egyik 
alakjának, Dr. Hühóthy Gerőnek a meg
teremtője. A reklámizü sarlatán orvos 
népszerű persziflázsa Kerekes doktortól 
ered, aki éveken át sok humorral szólal
tatta meg a jellegzetes alakot.

Egy kaftános hitsorsos beállít egy 
ismert pesti ügyvédhez és körülménye
sen elmond neki egy bonyolult jogese
tet. Az ügyvéd a végén kimondja a 
szentenciát :

— Sajnálom, de ebben az esetben 
határozottan a másik félnek van igaza.

A kaftános diadalmas arccal fölkel 
és távozóban igy szól :

— Doktorlében, az a másik fél én 
vagyok.

A MAGYAR IPAR KÖRÉBŐL
Nagy üzlet gumiban és ólomban. Tőzs

dei körökben erős föllendülést várnak 
gumiban és ólomban, ama hírrel kapcso
latban, hogy Bethlen miniszterelnök eny
híteni kíván a numerus claususon.

A KIS KIVÁNCSI
— Erzsiké, a gólya ép most hozott ne

ked egy kis testvérkét. Akarod látni ?
— A testvérkét nem, de a gólyát, azt 

igen.
! t~ =  ■ = =  ■ ■

A BORSSZEM JANKÓ 
előfizetési árai :

Egész é v r e ..................... . 240.000 K
Félévre ................................... 125.000 „
N egyedévre.............................. 65.000 „

Kiadóhivatal : V/., Mozsár ucca 9.

Felelős szerkesztő és kiadó :
MOLNÁR JENŐ
Laptulajdonos :

Borsszem Jankó Lapkiadó Rt.
Szerkesztőség és kiadóhivatal :

VL, Mozsár-ucca 9. (Telefon: T. 33—24 )

Viktória nyomda, Magyar-u. 52.
Felelős tulajdonos : Goldstein József.

Kecskemét gyümölcstermése

Valami a lapbetiltásról
Kner Izidor írja nekünk Gyomáról :
Kedves Borsszem Jankó! Mikor Ba

ross Gábor, a vasminiszter, betiltotta a 
Magyar Hírlap-ot, amelynek akkor a hi
res Horváth Gyula képviselő volt a fő
szerkesztője, a Borsszem Jankó-ban kép 
jelent meg, rajta Barossal, amint uccai 
plakátot hordoz. A plakáton ez állt :

BETILTÁS

A kép fölött, amelyre a Magyar Hír
lap volt ráírva, ez volt :

INGYEN REKLÁM!
Horváth Gyula is oda volt rajzolva a 

képre, amint kacagva mutat Barossra, a 
kép alatt pedig — a cim folytatásaként — 
ez állt :

MEGFIZETHETETLEN !

Ez a régi karikatúra jut eszembe, vala
hányszor egy újságot betiltanak.

V a n -e  m á r  ö n n e t c
erő- és szerencselalizmánfa ? 

N in cs en  ?
Oh! Oh! írjon hát azonnal: B. Tamtn, 
Borg, b M. Frledenstr 15. (Deutschland)

A .Jogi Kaan ' szerencsés fordulatot ad 
életpályájának

________________Ara 6 Mk._______________ _
■ ■ ■ ■ í h b h h h

Ezüst evőkészletek 
speciális üzlete!

Budapest. IV , Muzeum körút 17
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BORSSZEM JANKÓ A SZÍNHÁZBAN'T 1 / /  / /  1 /  flonodesek
Seiffensteiner Salamoniul

Most and, hodj a „ Vi-

á lág” helyett o ,Magyar

lejbzsornál, eszembe jot- 
ja ed anekdot o Gedálje 
N esómehapperriil, okinck 
nem volt jermeke. Ed 
nap mondja neki o fele
sége : ,,Maholnap meg-

örexünk és nem lesz kire 
hadj ni o nevünket, meg o kis vadjonkán- 
kat” . Felelt o férj: ,Majd akkor fogunk 
fohászkodni o Jehovához, hodj ojándé- 
koizon meg bennünket ed jerekkel. Hát- 
ho ű fog jerekhez segíteni!” Rája nézett 
oz asszongy erre és szólt: „Nú, és akkor 
mi szükség von ennél terád? '  — Pénec- 
púnec: o „Világ” sak várt, várt edj ideig, 
hodj megengedik neki o fültámadást, oz- 
tán o salját drága pénzin megvett ed má
sik ujságt, o Magyar Hirlapot. Én pedig 
kérdezek: mi szükség volt ittend a ma
gas kormángytul oz engedéljre?

*

Hodj micsoda élet ez o mi életünk, erre 
hadd mondjak el edj türténetet. O Lébes 
elvégzett o jesivát és mielütt nősülte 
volna, fülkerese o rabbit, hodj tüle meg
kérdezzen, mit kezdjen olejan valamit, 
omibül meg is élhet. O bülcs férjhu mon
dott neki: „Elübb szerezzél edj kis pénzt 
oz apósodtul, oztán jere el megintele és 
majd adok tonácsot tenéked.” O Lébes 
megházasodta és pár hét múlva elment o 
rabbihoz, oki mondott neki omint követ
kezik: „Oz emberek élnek, oz emberek 
megholnok. Oki él, onnok küll kenj ér, 
oki meghol, onnok küll halotti ing. Nyis
sál hát edj boltot és áruljál benne kenje- 
ret is meg halotti inget is” . O bócher 
megfogadta o tanácsot és tartotta oz üz
letibe lisztet, jümölcsöt, puccpasztát, 
mindent, omi oz élűnek küll, de tartotta 
mécsest, jászfátyolt, mindent, omi o ha
lottnak küll. Pár hónap múlva oztán el- 
medj o rabbihoz, oki kérdez tüle: „Nü, 
hód medj o sorod, Lébes?' — „Sehodjan 
se nem, — panaszol kod ta o Lébes. — 
Te őzt mondtad, rebbelében, hodj oz em
berek élnek és oz emberek megholnok. De 
ez nem igoz.”  — „Nem igaz?* — mél tat- 
lankodta o rabbi. — „Persze hodj nem! Oz 
emberek mámo nem élnek és oz emberek 
mámo nem holnok. Oz emberek mámo 
haldokolnak, rebbelében.” —  Ettül oz 
anekdottul oz aplikációnt nyugodtan 
rábízok minden mexanált polgár tár somra.

SZÍNHÁZAK ÉVI MÉRLEGE
Általános Titkos 

M agyar
A szezon „A  védtelen nó"-vel kezdődött 

és a védtelen közönség ellen folyt tovább. 
A kritikusok valóságos drégelyi rommá 
lőtték a darabot. A lövésekre ott termett 
Titkos és igy szólt: „Engem szeress". Ezt 
a darabot aztán már /ö/dicsérték a kri
tikusok. A Magyar Színház annyira el 
volt kapatva a sikertől, hogy nyíltan ezt 
hirdette: „Mienk az éjszaka". Csakhamar 
kiderült, hogy jobb egy színháznak, ha Az 
Est az övé, mint az éjszaka és igy történt, 
hogy kilencvenszer egymásután Az Esték 
kitűnő Fodor Lászlójának „Szabó Juci"- 
ja ment. Még visszafelé is.

Mikor már Szabó Juci sem vonzott, eg> 
nagy darab disznóságot tettek a kirakat-

AMIRE MÉG NEM VOLT PÉLDA
Magyarországon sok mindenre volt 

példa. Teszem azt, itt lett államférfi Göm
bös Gyula és keresett színműíró Bus-Fe- 
kete László. Egyre azonban még itt sem 
volt eset.

Arra, hogy az a képviselőjelölt, akit 
megválasztottak, a főszolgabirák és a 
csendőrök erőszakossága miatt panasz
kodott volna. Ha meg igy van, akkor mit 
kiabál az ellenzék ! Hát nem igaz ?

M1LLEN IDŐK, MILLEN IDŐK!
— Mit szól, Kovács ur, a fiamat kine

vezték vezérigazgatónak . .
— Igazán nagyon, nagyon sajnálom 

önt, asszonyom, hiszen tudom, milyen 
nagy reményeket fűzött ehhez az egyet
len fiúhoz!

NYARALAS ANNO 1926
—  Hol nyaraltok az idén, édesem?
— Én Arcoban, a férjem a Markóban.

A Borsszem Jankó
szerkesztősége mély megilletődéssel és 
fájdalommal jelenti, hogy évtizedek 
óta hűséges, kiváló munkatársa :

DR. KEREKES PÁL
a m. kir. népjóléti és munkaügyi mi
nisztérium nyug. államtitkára julius 
11-én, 63 éves korában, hirtelen meg
halt.

A Borsszem Jankó szerkesztősége 
soha nem múló szeretettel őrzi meg ne
mes emlékét.

Áldás poraira !

ha. Tekintettel arra, hogy Pesten a disz- 
nóságokat nem teszik kirakatba, hanem 
titokban csinálják, ennek a darabnak „Pá
rizsi kirakat" lett a cime. Disznó szeren
cséje volt vele a Magyarnak, annyira, 
hogy megunta a folytonos sikert és — az 
akkor föllépett öngyilkossági divat hatása 
alatt — Bus-Fekete darabját, a „Csuda 
Mihály"-t mutatta be. Azt hitte, neki már 
mindent szabad. Tévedett. A „Csuda Mi
hály" megbukott. De a bukáskor már csak 
Mihály volt, mert a bukás a legkevésbé 
sem volt csuda. Erre megint vissza akar
tak térni a disznó szerencséhez és idehoz
ták a németekkel a „Rabnő"-t, de ezt a 
rabnőt a rendőrség nem engedte szaba
don. Ekkor jött Reinhardt a „Natáliá"- 
val és a színház kapuzárása patáliával 
— Faludi és Neuman között.

( —eszfer— I

MIT MONDOTT KANT, 
mikor egy 70 éves barátja egy 18 

éves lányt vett el feleségül
Imánuel Kant, a nagy német bölcselő 

egyik hetvenesztendös barátja egy tizen
nyolc éves leányt vett el feleségül. Házas
ságkötés után jutott csak eszébe az öreg 
urnák, hogy a bölcs tanácsát kikérje.

— Mondd, kérlek, remélhetem még, 
hogy gyermekem lesz ?

— Remélni ? — felelt Kant — azt nem! 
De félni, azt igen!

Meinl Gyula
kávébehozatala

Postacsomagot 5 kg-tól kezdve 
és cukor kivételével)vidékre bér

mentve szállítunk.
Kérjen árjegyzéket

Budapest IX, Dandár-utca 15. sz.
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Választási atrocitás Otte vény ben
Lapzártakor jelentik a Borsszem Jankónak, hogy az öttevényi kerületben 

szörnyű atrocitás történt A csendőrörmester letartóztatott egy választót, aki té
vedésből levél helyett a szavazatát adta Postára.

TÚRI BÉLA. NEW-YORK
Miért lúri, hogy Ha lier elfásitsa azöttevényi v á l a s z t ó k a t  önnel s z emben?EGY TARNALELESZI KERESZTÉNY

FUTURISTA FÖTÁRGYALÁS
Született a Rákosi Mátyás-féle kommu

nista pör alkalmából.
Elnök: No és tud-e valami mentséget 

fölhozni a védelmére?
Vádlott: Esetleg ne hozzak föl ide 

valami mást?
Elnök: Most pedig tud-e védelmet fel

hozni erre a cinikus mentségére?

BLŐDIANEREK
— Te, hogy mondod azt szabadon egy 

Petőfi-vers után, ha angol katonák íür- 
denek a Vöröstengerben?

— Hát hogy mondod?
— így: „Fürdik a zsoldviiág a zsék 

tengerében” .

MEGESHETIK. . .
— Olyan unalmas ez az élet, úgy sze

retnék már valami előkelő, úri társaságba 
kerülni.

— No hallod, egyszer sem mondom, 
hogy nem kerülsz be majd te is a Mar
kóba.

MÔRICKA-VICC
— Mondd mama, hova tartozik az em

ber füle. A nyakához vagy az arcához ?
— Mért kérdezed, fiacskám ?
— Azt mondtad a Marinak, hogy mossa 

meg az arcomat és most a fülemet is meg 
akarja mosni.

A SZATÓCS BALESETE
Kedves Borsszem Jankói A mi falunk

ban az történt a héten, hogy a jó öreg 
Dávid, a falu zsidó szatócsa felborult a 
kocsijával együtt. Amint ott vergődik az 
árokban, arra megy a végrehajtó. Meglátja 
ti jajgató Dávidot és hozzálép, hogy se
gítsen rajta. Dávid rémülten tiltakozik :

— Mit akar, végrehajtó ur ? . . .  Leg
alább meghalni hagyjon élni !

Akik már bekapták a mattot
A Borsszem Jankó sakkversenye

Sztrache beadta Bachernek

HALLERNEK UJ ÖTLETE VAN
Öttevényböl jelentik nekünk : Haller 

István, a numerus clausus szülőpapája Le
járja a kerületet és a választójog olyan 
reformja érdekében csinál propagandát, 
hogy a jövőben csak annak legyen sza
vazati joga, aki legalább egy osztályt 
végzett a — tarnaleleszi faiskolában.

Akik már bekapták a mattot
A Borsszem Jankó sakkversenye

Búd beadta az adófizetőknek
i —  .......- y .  -------— i

LEÁNYNÉZÖBEN
Grünfeld ur ünnepi ruhában jelenik

meg Pollákéknál. Kezében hatalmas virág
csokor.

Az első, akivel találkozik, az imádott 
leány kisöccse. Megkérdezi tőle:

— Hol van a nővéred, Samuka ?
— Odafönn van a szobájában, a nagy 

tükör előtt áll, festi a száját és közben 
folyton ezt mondja : „Oh, Grünfeld ur, 
mennyire meg vagyok lepve a maga ké
résétől.

AZ A JÓ VIDÉK
Egy Nemzeti Szinházbeli művész vi

dékre utazott vendégségbe. Faggatták az 
ismerősök, mi újság Pesten, milyen 
darabokat játszanak a Nemzetiben ?

-— A múlt héten Hamletet játszottuk 
— mondja a színész.

A vidékiek fitymálva legyintettek.
— Ojjé, azt nálunk már öt évvel ez

előtt játszották.

AZ ÁLLATKERTBEN
Kisasszony : És mondja, ápoló bácsi, 

nem vad ez az elefánt ?
Ápoló : Oh, olyan szelíd ez az állat, 

hogy akár a kisujja köré csavarhatja a 
kisasszony. ________

Zá l o g c é d ul á k a t
kiváltok. Ékszereket, brilliánsokat 

bárkinél drágábban vesz

J. 105-35.

ő  KELLETT VOLNA 
Szerény véleményünk szerint a keresz

tény gazdasági párt tévedett, amikor Posta 
Sándor ellen Túri Bélát léptette föl je
löltnek. Egy ilyen világhírű vivóbajnok- 
kal szemben egy olyan világhírű ivóbaj
nokot kellett volna fölléptetnie, mint — 
teszem azt — Lendvai-Lehner.

A TETEMNÉZÖBEN 
Riadt szemmel néz körül a morgueban 

egy éltesebb hölgy.
— Kit keres ? — kérdezi a szolga.
— Az unokaöcsémet.
— Van valami ismertetőjele ?
— Igen. A balfülére süket volt szegény.

Tönkre akarja tenni egész 
életére a gyermekét?

Akkor nevezze be az em
bervédelmi kiállítás versenyére 
lirai költőnek.

Hol itt az embervédelem ?

NYELVTANI ÓRÁN
— Palika, mond) nekem egy tőmon

datot.
— Tojást festettem.
— Nagyon jó. És milyen időben van ez?
— Husvétidóben.

TENGEM BALESET
Fcntartással közöljük a foirt, hogy az 

öttevényi mandátum, miközben Túri Béla 
Amerikából hazajött, vízbe esett.

HAJNALBAN
— Nem szégyelli magát ? Tökrészegen 

megy haza !
— Az semmi. A részegséget kialussza 

az ember. De maga egy nagy marha. És a 
marhaságot nem lehet kialudni.

Akik már bekapták a mattot
A Borsszem Jankó sakkversenye

Az időjárás beadta a nyári vendéglősöknek
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T ennisz a Szigeten

-  Vigyázzon Böske, csak addig nyújtózkodjon, ameddig a szoknyája ér.

hi ■■ ■ —

iVem ig a s ,
hogy Roboz Imre a járásbirósági tár

gyalás után megölelte Biller Irént, — 
hogy Szilágyi Lajos Biharkeresztes után 

is ellenzéki maradt, —
hogy Szilágyi Károly budai képviselő 

Wabiti Lujzával együtt dolgozik az ösz- 
szefér hetet lenségi törvény revízióján, — 

hogy Rupert Rezső motociklije össze

ütközött Rakovszby Iván közigazgatási 
hátaslovával, —

hogy a keresztény közszolgák a zsidó 
hordárok válláról akarják levenni a ter
het, —

hogy a tehetség-versenyen a magyar 
nemzetgyűlés tagjainak nevezését is el
fogadták, —

hogy Bâcher Emil uj cipót készíttetett 
a szabadlábára.

PESTI MALOMBAN
Egy pesti malomban az igazgató után 

érdeklődik valaki és azt a felvilágosítást 
kapja, hogy távol van.

— No és meddig marad távol ? . . .
— Ja, az tisztán a bíróságtól függ.

PESTVIDÉKI NYARALÓK
— Ezt a tyúkot le fogom vágatni, 

mert már nem ad tojást.
— Na és gondolja, hogy ez segíteni

fofc ?


