
ORS SZEM JANKÓ
Felelős szerkesztő: MOLNÁR JENŐ Müvész-főmunkatárs : GÁSPÁR ANTAL

Budapest, május 30. 17. (3031) szám Ötvenkilencedik éviolyam — 1926

B e t í f l e n  : Na. . . ez a politikai botrány most aztán egészen füstbe ment. . .



BORSSZEM JANKÓ 17. szám2. oldal

Irodalmi S zemle
BÁRÓ PERVERZ CLARISZ 
(Erdős Renée hasonló cimii 
uj regényének ismertetése)

Clarisz bárónő hátradőlt a hintaszék
ben és egy bágyadt mozdulattal ejtette 
le kezéből a könyvet. A könyv, amit ol
vasott, Erdős Renée legújabb müve volt, 
amiből mingyárt láthatjuk, hogy báró 
Perverz Clarisz egy finom kis pofa lehet.

Kezét a szeme elé tartotta és amint a 
nap átvilágította a kék erezésü kis kezet. 
Méhely professzor, ha épp kéznél van, 
rögtön megállapíthatta volna a vérsej
tekből a római katolikus és kormány- 
főtanácsosi összetételeket.

— Férjhez kellene menni, — tűnődött 
Clarisz és köpött egyet erre a gondo
latra.

Eszébe jutott, hogy milyen utálatos egy 
Erdős Renée-hősnőnél az effajta perver
zitás.

—- Eh, m it!... Amig lehet, elhajtom 
magamtól az ilyen gondolatokat — ha
tározta el magát keményen, mint. . .  de 
mit gondolkozzunk itt hasonlatokon ? . . .

Behívta Szergejt.
Szergej lovász volt a baronesszéknél, 

de Clarisz nem törődött az ő és a lovász 
közötti ellentéttel. Sőt. Ez vonzotta. Hi
szen a lovász is ember. Még pedig férfi.

Szergej belépett. Megállt a bárónő 
előtt és Clarisz kedvtelve nézett végig 
rajta. Szergejnek szőke haja volt és úgy 
nézett ki .. M de mit részletezzük itt, mit 
számit ez egy Erdős Renée-hősnőnél? A 
fontos, hogy férfi legyen. És Szergej, 
mint rövidesen kiderült, az volt. Azon
kívül nemcsak Szergej, hanem sehr gaj 
is volt, ami a vallási aggályokat is elosz
latja egy Erdős Renée-hősnőnél. Clariszt 
is éppen ez nyűgözte le. Szerette az egész 
férfiakat.

Ami ezután következett, azt Erdős Re
née legfeljebb meggyónja, de nem engedi 
el egy regényében sem.

Szergej különben is szolga volt, ért
hető tehát, hogy szolgai módon követte 
az írónő intencióit ö csak hagyta, csi
náljon vele az írónő, amit akar. Clarisz 
meg pláne hagyta . . .

— Na, ezen is túl vagyunk, — sóhajtott 
Clarisz. — mikor az olvasó megkapta 
azt amit már direkt elvár egy Erdős 
Renée-regénytól.

— Szergej, szomjas vagyok. Hozzál egy 
kis bort.

— Tisztán? — kérdezte Szergej.
— Szondával, — felelte Clarisz. — 

ahogy ez már egy merész nyelvezetű író
nő hősnőjéhez illik.

Szergej aztán elment. És jöttek a töb
biek. Akik még hátra voltak. A tüzér, 
a szanitéc és a trén.

Tekintve, hogy több fegyvernem nem 
volt, a baronessz meghalt a bánattól. Nem 
élhetett férfi nélkül.

Aztán következik a végén az elmarad
hatatlan Erdős Renée-befejezés. Citátum 
a bibliából. De ebben már semmi pikáns 
nincs. Azért ide se írjuk.

— laj, nem merem megszólítani, attól 
félek, hogy nő.. .

K e d v e s  B o r s s z e m  J a n k ó  !
Varsóba kellett mennem. Mikor Bécs- 

ben fölszállok az esti gyorsvonatra, már 
minden kupé tele van. Azt mondom a 
kalauznak :

Ü L N I

SZABAD
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Ligeti tragédia

egyetlen egy konzekvencia-LEVON ÁSBAN 
Szereplők:

A RENDŐR, aki a rendeletnek 
érvényt szerez

AZ ALAK, aki a rendelet ellen vét. 
A NŐ, aki a dologban egészen ár

tatlan
(Szín: A Vajdahunyadi vár udvara. 

Nyári este. Holdfény. Virágillat. Szóval 
a legpoétikusabb hangulat, amit csak 
képzelni lehet. A lombok sötétjében egy 
sötét alak szegi meg a rendőrség ama 
legújabb intézkedését, mely szerint este 
már nem szabad a ligeti padokon ülni. 
Rendíthetetlen nyugalommal ül a helyén, 
mintha legalább is a Markóban volna. 
Egyszerre csak csörren a kavics. Az ut 
végében feltűnik a rendőr. Az alak meg 
se mozdul. Elszántan néz a feléje köze
ledő uniformisra, melynek kifényesített 
rézgombján megcsillan a hold.)

RENDŐR : Fölááni !
ALAK (rá se hederit.)
RENDŐR (egy hanggal feljebb): Föl-

— Nézze, én nyugodtan akarok aludni 
az éjjel, szerezzen nekem egy fél kupét.

— Sajnálom, most nem tudok. De ké
sőbb lesz egy üres fülke. Egy ur egyedül 
alszik benne, Przemyslben kell, hogy föl
keltsem.

— Jó. Addig az étkezőbe megyek. De 
egy óra múlva legyen szabad az a kupé, 
— megértette ?

Egy óra múlva jön a kalauz :
— Kérem, már üres a kupé.
— Hogy csinálta ezt ? — kérdeztem

meglepődve.
— Azt az urat már Tarnopolban föl

ébresztettem

ááánni. . .  !
ALAK (kutyába se veszi.)
RENDŐR (haraggal) : Mögértötte vagy 

nem értötte ?
ALAK (úgy látszik, nem értötte.)
RENDŐR: Ászt mondtam: fölááni. Nem 

hallotta ? Utoljára figyelmeztetőm, hagyja 
el az ülőhelyit, mer meggyűlik velem a 
baja, nézze meg az embör. Tilos itt ülni 
napszállta után. . .  Várja meg, mig rög
gel lesz . . .  Gyorsan, gyorsan, fölááni. . .

ALAK (eszibe sincs.)
RENDŐR (dühbe gurul): Hát ha nem 

áá föl, akkor viszem az örszobára. Egy, 
kettő, gyerünk... (Elébe áll. Noteszét 
előrántja.) Igazolja magát.

ALAK (nem törődik vele.)
I RENDŐR (szigorúan) : A nevit !

ALAK (maga elé néz.)
RENDŐR (megszánja) : Persze vár va

lakit . . .  mi ?
ALAK (dacosan hallgat.)
RENDŐR (bajuszát pödri) : Valami jó

képű fehércselédet. . .
(Körülnéz.)

A Nő (éppen arrafelé siet.)
RENDŐR : Hová igyekszik szép kisasz- 

szony ? Talán bizony a babájáhó ?
A Nő (ijedten): Tetszett látni?
RENDŐR (az alakra mutat) : Itt van.
A Nő (csudáikozik) : De hiszen ez Ano

nymus, a névtelen jegyző !
RENDŐR : Nem bánom én akárhová- 

valósi jegyző is, csak annyit mondok: ha 
visszagyövök, nehogy együtt lássam magu
kat a pádon . . .  DYMI.(HESZ)
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SÁNDOR PÁL BESZÉDE UTÁN
A Lipótváros képviselőjének fulmináns 

költségvetési beszéde után, amelyben a 
pénzügyminisztert ostromolta, egy kor
mánypárti honatya mosolyogva jegyezte 
meg :

— Pali bátyám, te igazán méltó vagy a 
nevedhez.

— Tudom, mit akarsz mondani. Azt, 
hogy „nem hagyom magamat."

-— Dehogy ! Azt akarom mondani, hogy 
Pali vagy Búdra.

JANKOVICH ARISZTID BUJA
— Hogy nekem milyen pehhem van ! Az 

otthonülőkre magyar koronában, énrám 
nehéz hollandi forintban valorizálták a 
büntetést.

VárjuK  Ki a vég é t
— Hallottad ? Bicsérdy megnősül.
— Na, kiváncsi vagyok, hogy ak

kor is lesz-e kedve 150 évig élni.

ERDÉSZETI HÍR
Gaál Gaszton azt panaszolta a nemzet

gyűlésen a földművelésügyi tárca költség- 
vetési vitájában, hogy a sok erdőtisztvi- 
selőtől nem látja az erdőalapot. Mayer 
János miniszter megnyugtatta a képvise
lőt, hogy az erdőtisztviselők szaporítása 
a fásítás érdekében történt és hogy az első 
eredmények máris mutatkoznak, mert a 
legtöbb tisztviselő — a mai fizetések mel
lett — teljesen fásult.

A LAJOS-UTCAI ESET UTÁN
Iskolaigazgató : Ide csupa kisleány jár. 

A maga kötelessége az, hogy gyöngéden 
vigyázzon rájuk. Szereti a kislányokat ?

Iskolaszolga : Szeretem . . .  szeretem .. 
csak hagyjanak élni.

AZ A PRAXIS !
Fiatal orvos telepszik le a mezőváros

ban. Az első napon bemutatkozik a polgár
mesternek.

— Istenem, ha meggondolom, — 
mondja a doktor — mennyit kellett dol
gozni és fáradni, amíg a diplomámat 
megszereztem.

— Vigasztalódjék, doktor ur — felel a 
polgármester — itt előreláthatóan hosszú 
ideig nem lesz semmi dolga.

Uj divat: női hózentráger
— Mi az, Manó ? Mért nem beszélsz ? 

-— kérdezi Berger a barátjától, akinek 
mind a két keze a zsebébe van sülyesztve.

— Kérlek, nincs rajtam hózentráger. A 
feleségem használja.

A „Friir\ir\,,-n é l

— Mit parancsolnak az urak ?
— Minden eddiginél nagyobb sikert akarunk a szín 

házainkban, hát idejöttünk újabb szerzőket keresni . . .

„Dejalene“ férfifehérnemüek
Horrockses Creiodson & Co Manchester

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

Tennis Panama ing 98 ezertől
Pyjamák — Férfi kelengyék

Az ingekhez 4 oldalra fordítható 
legombolós kézelők és törv. védett 

párisi mellek rendelhetők
Óvá?! Vállalatunknál a méreteket elsó- 
UvuOi 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
Pyjaaa és fehérnemükészites hozottanyaQból is
Vesta Linenfactory Muzeum-krt 2

V a g y  ú g y  ?
— Kérem szépen, nagyságos asszonynak 

a harmadik osztályra szól a jegye, ez pe
dig az első osztály.

— Oh, bocsánat. . .  Azt hittem, a má
sodik osztályban vagyok.

Az ötéves Samuka már egy fél óra 
óta bőg, aztán megszólal :

— Mama, ha adsz csokoládét, nem 
sirok.

— Én szívesen hallom, ha sírsz, — 
felel ravaszul a mama.

Samuka elhallgat. Tiz perc múlva 
újra bőgni kezd és közben igy szól :

— Akkor adj csokoládét azért, J 
mert mulattatlak.

EGY ÜNNEPI BESZÉDBŐL
.. .  mert igaz ugyan, mélyen tisztelt 

hölgyeim és uraim, hogy a lelencház épü
letének kibővítésénél néhány százmillióval 
túlléptük az előirányzatot, viszont azon
ban ne méltóztassanak elfelejteni, hogy 
mos! tizennyolc gyermekkel több van, amit 
kizárólag a főgondnok ur fáradhatatlan 
tevékenységének köszönhetünk.

Egy húsevő morfondálása
— Vájjon nem Bicsérdy alapította a 

zöld internacionálét ?
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BORSSZEM JANKÓ A SZÍNHÁZBAN 
Blller Irén

r r t / /  / /  í  /  f7  onodesek
Seiffensteiner Salamoniul

Mostorul már todják o 
frankhamisitó oreságok o 
biróságoktul a véleméngyl. 
Eszibe nekem jutotta a 
Cúdek Prückel, okit na- 
djon gyötörte a reumatiz- 
musz odafönt Máremaros- 
ba. Edj nap legyütte Bo- 
dapestre, hodj megnézes
sen o lábát edj profeszor- 

ral. Mikor elponoszolta o baját, mondta 
o tonár, hodj motasson meg, hol fáj. Erre 
o Cúdek levetette o cipiijit meg o haris
nyáját. Mondta néki o professzor : „De 
legalább megmoshatta volna a lábát !" 
Felelt o Cúdek : „Eztet már odahaza is 
mondott nekem o háziorvos, de udj gon
doltam, hodj elűbb megkérdezek edj pesti 
kapacitást". — Nú, tolán nem todták 
elűbb o Nádose-Windischgratz oreságok, 
hodj milejen bűnt elküvetik o haza ellen? 
Ük is, údj láccik, holloni okorták o tür- 
véngyszéki kapacitásoktul o véleméngyt. 

*
O Búd János oreságtul o sok Ígéret ak- 

kurát olejan, mint a Maxi Putz esete oz 
üvé feleséggel. Fi jótól házasok voltak o 
Maxi Putz, meg o Hűmé Stutz. Kérdezi 
edjik o másiktul, hodj megelégedve von 
a feleségivei ? Mondja o Hűmé : „Én bi
zony salódtam. Todod, oz asszongy supa 
betét meg vatta." — „Mbah, — mondja o 
Maxi — oz semmi. Oz én feleségemnek 
von edj mániájo. Mindég pénzt akar. Reg
gel fülkelünk: pénz, ebédelünk: pénz, 
vacsorázunk : pénz, lefexünk : pénz,
És ez idj tort két hónapja." — „Nú és 
mit csinál ovvol a sok pénzzel ?" — ki- 
váncsiskodta o Hüme. — „Hodj mit csi- 
nát? Hát adtam neki?" — felelt o Maxi. 
— Hodj mit csinál az ország ovvol a sok 
pénzzel, omit az excellenc Búd ígért ? Nü, 
hát adott ? — kérdezte o Sándor Pál ore- 
*ág.

*
Sokat rajta gondolkodtam : érdemes-e 

annyira dühösködni o fajvédük miatt és 
szidni ükét ? O Mend ele Süssmilchnek 
volt edj mérges felesége, oki reggeliül késü 
estig mindig sak gyalázta oz urát, de o 
Mendele nem szólt egy mukkot se nem. 
Eccer az asszongy megkérdezett oz urátul, 
miért nem felel neki vissza, amikor ony- 
nyira szidalmaz ütet. Felelt o Mendele : 
..Megmondok teneked, édes angyalom. 
Mentül gorombább vadj te énhozzám. an
nál tübb büntül szabadulok meg én ezen a 
világon, udj, hodj o túlvilágon bizemosan 
o porodicsomba jutok". Erre kifokodt o

a  B o r s s z e m  J a n k ó  
v á la s z t o t t  b í r ó s á g a  e lő t t

Neve ? Azon már Robozék se ronthat
nak, hál’ Istennek.

Hány éves ? Már maguk is piszkálnak ?
Született ? Sajnos.
Miért sajnos ? Mert ennek köszönhetem, 

hogy ilyesmit kellett megérnem.
Vallása ? Affelől nyugodt lehet.
Családi állapota ? Ilyen vas !
Foglalkozása ? Megfigyelés alatt álló 

énekesnő, nyugalmazott szubrett.
Mióta nyugalmazott ? Amióta nem 

hagynak nyugodni.
Mióta színésznő ? Régebben, mint Ro- 

boz színigazgató.
Mi volt az életének legnagyobb bolond

sága ? Az, hogy elkezdtem ezekkel.
Mi az érdeme ? A fővárosi operett föl- 

lenditése.
Ki a kedvenc színésznője ? Fedák.
Ki a kedvenc direktora ? Blumenthal.
Mi a kedvenc gyümölcse ? A robozli.
Szerelmes volt ? Hol volt, hol nem volt.
Milyen férfi az ideálja ? A roóoztus 

íérfiakat imádom.
Dohányzik ? Igen.
Melyik a kedvenc dohánya ? Amit a 

Fővárosi Operettől várok.
Mi a kedvenc szavajárása ? Rémess !
Miért mondja két s-sel ? Szeretem a két 

s-betüvel végződő szavakat.
Miért kiabált az utcán Robozzal ? Hogy 

észrevegye, hogy van hangom.
Miket mondott neki ? Ezt csak neki 

személyesen vagyok hajlandó elismételni.
Mit mondhat védelmére? Pardon, három 

grácia bűnös fejemnek.

feleség: „Udj? Jó is volna! Én rojtom 
keresztül okorsz te jutni o menyországba? 
Edj frászt fogok én tübbet szidni tégedet!" 
— Sándere-bándere: hodha hadjuk szidni 
mogunkat o fajvédüktül és ezek megtod- 
ják a végin, hodj mink idj megtisztolva o 
menyországba jutunk, tolán ük is obbo- 
hodják majd eccer o szidalmakt.

*
O napokba elmentem o Madjar Szín

házba meg o Király Szinházbo és hallot
tam ottand mindenféle ostobaságot és je- 
re késsé get. Eszembe jotott o Jószl Nacht- 
hemd, oki küldte oz ü Dóvidl fiát Boda- 
pestre, hodj lépjen edj özletbe bele. O 
Dóvidl elbucsuzta o csoládjátul, de külö
nösen o háromesztendüs öcsikéjitül, oki- 
nek megígért, hodj évek múlva hazagyün

Színészek, szerzők

Vájjon  ie l /es lii -e  a m űvésznő  
a g y ó gy sze rész  ur K érésé i ?

„Művésznő, kérem, mint régi
üzletfelemet,
reklámcélra adjon egy
elismerő levelet,
hogy évek óta használja
őszülés ellen remek
hajfestő szeremet."

E gy  színpadi sz e rző  
föl jegy  z é s e ib ő l

Színész, rendező, ügyelő, súgó, 
világositó és kellékes : 
mind nagyon fontos egy darabnál, 
csupán a szerző mellékes.

A prim adonna rufrúta
A primadonna ezt a ruhát 
szokta esténkint felvenni :
Elől nyakig : fekete bársony, 
hátul derékig : hófehér semmi.

Egy színházi lap  
szerlceszíöténeK

Helytelen, hogy a színésznőket 
lefényképezteti az önök lapja, 
mert a fénykép mindig egyidős marod, 
mig a színésznő fiatalabb lesz napról-napra.

A i. o lvasóhoz
Becsüljétek meg az irót, aki 
kis tréfákkal tölti meg a lapot, 
mert nehezebb egy jó négysoros verset Írni, 
mint egy rossz háromfelvonásos darabot.

és majd hoz neki edj szép ojándékt. Tiz 
évvel késübb o Dóvidl volt edj kitonult 
manufakturiszt o pamutbrancsba és vissza
került oz opoi házbo. Hát mielütt hozo- 
utazta, az eszibe jutott, hodj az öcsikéji- 
nek edj szép ojándékt Ígért. Bement edj 
rohásboltía és mondta : „Kérek edj nod- 
rágot edj háromesztendüs jereknek." — 
Oszposz : ezek o szinházok is oztot hi
szik, hodj lehet odni máma o nadjkoru 
poblikomnak edj olejan darabot, omin oz 
húsz évvel ezelőtt molatott, mint három
éves jerek.

F a j v é d ő  s ik e r
Eckhardt Tibor Balatonföldvárra költö

zött. Közel Tihanyhoz. Most már biztos, 
hogy lesz visszhangja...

fHESZ) Szenes  e m b e r
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Leventéi Kardoss Mór : Hát Steinitz, 
most az egyszer érdemes volt rád hallgat
ni, gratulálok. Ha sohase tudtam volna 
meg, hogy május végén csak a Budai Szín
körbe elegáns menni és hogy a Magyarba 
meg a Királyba nyáron csak a 
kofák járnak, akkor is fényesen mulattam 
volna. Ezért megérdemelsz tőlem egy an- 
döt vasárnap délután és meinetwegen, ki
nyerheted a fogaskerekű költséget, ami
vel feljössz hozzám a Svábhegyre.

Leventei Kardoss Mórné: Ez a Szinkör 
igazán hercig. Én még sohase voltam itt, 
hanem a Sziklai József kedvéért még azt 
is szívesen mit in den Kauf nehmolom, 
hogy mellettünk a páholyban ül a harma
dik emeletről a lakó.

Dr. Steinitz Gyula : Az ilyesmi az Ope
rában nem fordul elő.

Kardossné : Ott sok más se fordul elő. 
A múltkor például egy Wagner-előadá- 
son voltam és valahányszor a zenekar is 
játszott, a színpadon, egyetlen egy hang 
se fordult elő.

Kardoss : Hát tehet róla az a szegény 
Wagner-énekes, hogy az Operában folyton 
játszik a zenekar. So etwas egy rendes 
szinházban nem jön elő.

Kardossné : Eigentlich mért nem men
tünk mi máma a Magyarba ? Mir scheint, 
ott mégis csak jobban lehet mulatni. 
Meinerseits azt mondom : ha már butaság, 
hát legyen kövér.

Dr. Steinitz : A darabra gondolja mél- 
tóságos, vagy a szerzőre ? . . .

Kardossné : Gott behüt ! A Bus-Fekete 
egy aranyos fiú marad akkor is, ha nem 
valorizálják a koponyáját. Mondja, 
Gyuszi, igaz az, hogy a Faludi Jenő 
agyalta ki azt az „Isten vele Mihály 
Szerencsé jé“-t ? Mert, so wahr ich leb, 
kitelik tőle. Nagy hazardőr volt mindig.

Kardoss : Csak nem gondolod, Rózám, 
hogy egy Faludi odaáll bohózatot Írni 
neked. Biztosan behívatta az inasát és ő 
diktált a Bus-Fekete Somának.

Dr. Steinitz : Mért Soma ?

Kardoss : Mert somásan szeretek vele 
végezni.

Kardossné : Milyen jól vagy máma föl
fektetve, Morisz ! És ha még legalább lát
tad volna azt a Micsuda Mihályt !. . .

Kardoss: Azt a magyarszinházi előadást 
szeretném én látni, amit én ezek után 
megnézek . . .  Ha nekem egy igazi magyar
szinházi blődzinn kell, akkor azért a 
pénzért mindjárt idejövök a Színkörbe.

Dr. Steinitz : Határozottan igazságtalan 
vagy, Móricz bátyám__

Kardoss : Geh weg a te igazságaiddal ! 
Bizzad csak a Törekyre. Ha egyszer eze
ket a kőszínházi nyári szerzőket ötletha- 
misitás miatt a Töreky-tanács elé állíta
nák ! . . .

Kardossné : Hagyjátok már őket ! 
Mondja, Gyuszi, hallotta Jeritzát ?

Dr. Steinitz : Csak az első és a második 
felvonásban.

Kardossné : Igaz legyen, hogy olyan 
gyönge volt ?

Dr. Steinitz : Dehogy ! Hanem az erszé
nyem gyönge és egy barátommal közösen 
váltottunk egy földszinti jegyet. Ő nézte 
a harmadik és negyedik felvonásban.

Kardossné : Nekem ez úgy jön elő, mint
ha maga egy tyúkkal közösködött volna 
azon a támlásszéken.

Dr. Steinitz : Hova gondol méltóságos ? 
Egy széken ?. . .

Kardoss : De támlásszéken ! . . .  És te 
most hiába erőlködsz, nem fogod kiverni 
a feleségem fejéből, hogy egy kis nővel 
voltál. . .
^Kardossné : Morisz, hör auf ! Nem ér

dekelnek a mások szexuális üzelmei.
Dr. Steinitz : De esküszöm ...
Kardossné (titokban megcsípi) : Ezért 

még számolunk ! És most menjünk a Ki
rály Színházba.

Kardoss : A Királyba ? De hiszen már 
tiz óra !

Kardossné : Épp azért ! Ilyenkor már 
ott nem játszanak.

Molnár Jenő.

FÖTÁRGYALÁS UTÁN 
Rába : Hol nyaralunk az idén, főméltó- 

ságu uram ?
Windischgrátz : Üllőn.

VENI, VIDI, VICI !
— Hogy is mondta Julius Caesar ?
— Venit vidi — segédházfelügyelö.

Sorsjáték-lira
Huzza csak, huzza csak 

Árvaleány !
Sorsjegyem van 

Jó egynéhány.
Ha számomra nincs szerencse 

Ujjába,
Repedjen meg örömébe,

Bujába !
*

Gyászba borult az életem 
Te miattad,

Mert a számot, mit álmodtál. 
Másnak adtad.

Ha sorsjegyet vettem volna 
Én e számra :

Nem fájna most se mészáros- 
Se tejszámla.

Erger-Berger-Schossberger, 
Másé lett a Haupttrefíer. 
Pedig de jó lett volna 
Egy kiló friss burgonya.

Pesti h íresség ek
— Uj sorozat —

n.
B IC S É R D Y  BÉLA

— Lélekemelő a pestiek fanatizmusa. Én 
csak időközökben való böjtölést prédikálok, 
de itt állandóan böjtölnek.

Z á l o g c e d u l á k a t
kiváltok. Ékszereket, brilliánsokat 

bárkinél drágábban vesz 
CipLply Emil Budapest, Király-utca 51OLuTVüIJ Llllll Teréz Kirplommalszemben. Telefon
______ J .  105—35.
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C h a r l e s t o nK IS TÁRCA

A  krokodilbőr-tárca
Irta: Szenes  B é la

(Vasárnap délután két jól öltözött úri
ember beszélget a 46-os villamos perron- 
ján, közvetlen szomszédságomban.)

II. ÚRIEMBER : Tegnap a klubban hal
lottam, hogy egy nagyon érdekes eset tör
tént kolléga úrral.

I. ÚRIEMBER : Hallotta ? Na, mit szól 
hozzá ?

II. ÚRIEMBER : Csak a végét hallot
tam, az elejét nem tudom, de úgy látszik, 
nem mindennapi eset. Ha szabadna érdek
lődnöm, hogyan is történt ?

I. ÚRIEMBER : Tegnapelőtt, pénteken, 
kora reggel munkához kezdtem. Szüksé
gem volt egy kis pénzre. Kolléga ur tudja 
rólam, hogy nem restellem a munkát. Dé
lig elég jó eredménnyel működtem.

II. ÚRIEMBER : A 46-oson ?
I. ÚRIEMBER : Igen, itt szoktam. 

Mégis ez a legalkalmasabb, hétköznapo
kon a Nyugati és a Keleti között van a 
legnagyobb forgalom és a lakásom is itt 
van, közel a végállomáshoz, a Lipót-kör- 
uton.

II. ÚRIEMBER : Már lakást is kapott, 
kolléga ur ?

I. ÚRIEMBER : Két hete vettem, öt 
szoba, bútorokkal. Hiszen azért fogytam 
úgy ki a pénzből. De hát hol is hagytam? 
Igen : délig elég jó eredménnyel működ
tem. Ha jól emlékszem, az eredmény : 5 
ezüst óra, 3 férfi-aranyóra, 9 erszény, 3 
pénztárca, több női táska és még egy pár 
apróság volt.

II. ÚRIEMBER (elismeréssel) : Tisztes
séges eredmény.

I. ÚRIEMBER (szerényen) : Istenem, 
nem vagyok kezdő, ha ennyi évi törekvés 
és tapasztalat után nem tudnék némi 
eredményt elérni, szomorú dolog volna. 
(Sóhajt.) Tizenkét éve vagyok a pályán, 
de ilyen dolog még nem történt velem .. 
Hát még délben elvittem a dolgokat érté
kesíteni, csak egy krokodilból-tárcát tar
tottam meg magamnak, ebbe tettem a 
pénz, volt vagy tízmillió száznegyevenezer 
korona.

II. ÚRIEMBER : Szép kis összeg.
I. ÚRIEMBER : Mi az ma dollárban ? 

Számítsa ki a kolléga ur, hogy mit keres
hetnék én, ha egy newyorki villamoson 
dolgoznék. (Folytatja elbeszélését.) Hát 
amint a pénzt zsebrevágtam — még most 
is emlékszem, a krokodilbőr-tárcát ebbe

a zsebembe tettem — gondoltam, ma már 
eleget dolgoztam, elővettem egy újságot 
és olvasni kezdtem a villamosban. Egyik 
kezemben fogtam az újságot, a másik 
benn volt a nadrágzsebemben, ez egyszer 
kivételesen a saját zsebemben. Jön a 
kalauz, nyúlok a pénzem után, hát akkor 
veszem észre, valahogy kihúzták a kro
kodilbőr-tárcát egész napi keresetemmel 
együtt.

II. ÚRIEMBER (szavalva) : Hát nincs 
nekem igazam, ha azt mondom, hogy nincs 
már meg az a kollégiális összetartás . . .

I. ÚRIEMBER (közbevág) : Kolléga ur 
téved. A tettes nem volt hivatásos zseb
tolvaj.

II. ÚRIEMBER : Tisztességes ember 
volt?

I. ÚRIEMBER : Úgy van. Negyedóra 
múlva ugyanis látom, hogy az utcasarkon 
a gesztenyésnéninél áll egy ember és a ke
zében a krokodilbőr-tárca, melyet néhány 
perc előtt tőlem eltulajdonított. Ez az em
ber felült a 46-osra. Én persze utána. Meg
jegyzem ő sejthetett valamit, mert nagyon 
gyanakodva nézett rám, de mit találtam 
ki én ? . . .

(E pillanatban a végállomáshoz értünk. 
A két úriember — még mielőtt az értékes 
történet végét meghallhattam volna — le
szállt.)

ÉN (hirtelen a zsebemhez nyúlok.)
I. ÚRIEMBER : (a lépcsőről visszanézve 

észreveszi mozdulatomat, mosolygó arccal, 
megnyugtató hangon) : Vasárnap. Munka 
szünet.

Igyunk Szent Lukácsfürdő KRISTÁLY-ásványvizet !
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ítélet ulán

Windiscfygraiz  : Bár az uradalmam néhány ezer hektár,
Nem vigasztal most más, csak egy palack „Nektár".

A'legújabb pesti társasjáték*
Kérdés : Hogy hívják a zsinagógát más

képpen ?
Felelet : Szombathely.
Kérdés : Mi a neve annak a leánynak, 

akit mohón össze-vissza csókolnak ?
Felelet : Leány falva.
Kérdés : Mit mondanak arra a szőlő

tökére, amelyik peronoszpórás ?
Felelet : Vésztő.
Kérdés : Mit mond Rothné az uráról, ha 

ajándékot visz neki ?
Felelet : Aranyosmarót (,,Aranyos ma 

Roth“).
Kérdés : Mi a bar legöregebb kokottjá- 

nak a neve ?
Felelet : Baranya (,,Bar-anya“).
Kérdés : Vass Józsefből minden lehet... 

Mégis : mi nem lehet ?
Felelet : Pápa.
Kérdés: Ki tudja, mikor szüntetik meg 

a forgalmi adót ?
Felelet : Budweis. („Búd weiss !“)
# A föltett kérdésre csak helységnévvel 

szabad felelni.

A ROMBACH-UTCÁBAN
— Halottad ? Azért ment ki Bethlen 

gróf Genfbe, mert nagyon megtetszett neki 
ott egy tóra.

— Meg vagy te bolondulva ?
— Azt olvasom, hogy a hotelszobájából 

szép kilátása van a genfi tóra.

T A V I R A  T

SZÖRTSEY. BUDAPEST 
Már Abd el Krim is 
megbékélt. Ne kerges
sen kétségbeesésbe. 
Nyújtson békejobbot.

BRIAND

GAÁL GASZTON DALA
Az állami erdőt járom én,
A kis Mayer Jánost vágom én. 
Kidöntöm a széket alóla, — 
Én vagyok a vig aszalója.

BETHLEN — GENFBEN
A harci lárma már elült, 
Windischgratz, Nádosy leült;
És Bethlen újra Genfbe ment,
S megint Vass székel odafent.

Azt tudja minden kisgyerek,
Hogy cincognak az egerek.
Mikor a kandúr nincs jelen.
Kivált ha népe nincstelen.

Eltűntek már a Nádosyk 
És Bethlen majd csodálkozik.
Ha júniusban hazatér 
S az ország nem lesz csatatér.

Egy nem lesz tán, mi van ma itt : 
Jeremiás siralmait 
Nem halljuk már mindenfele, — 
Jó Mister Smith, Isten vele!

Egy betű körül
Windischgrátznek — fegyház 
Zadravetznek — egyház.
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A SZERELMI VISZONYOK VÁLSÁGA
A BORSSZEM JANKÓ ANKÉT JA

Azon az alapon, hogy a Nyugat 
pünkösdi száma alaposan leszedi a 
házasság intézményéről a kereszt
vizet, a Borsszem Jankó elhatároz
ta, hogy ankéton tárgyalja a sze
relmi viszonyok problémáját. Mos- 
tanig a következő hozzászólásokat 
kaptuk :

L
Nem érek rá könyvet Írni, de ime a vi

szonyokról gondolt telegrammom :
1. A szerelmi viszony nem minden ál

latnál honosodott meg. Már az ősrégi 
időkben is akadtak olyan marhák, akik 
megnősültek, mielőtt viszonyuk lett 
volna.

2. Voltak majmok, melyek házaséletet 
éltek. A házibarát-majóm azonban any- 
nyira utánozta a férjmajmot, hogy a fele
ségmajom kénytelen volt a házibarátot a 
férjével megcsalni, aki tökéletesen utá
nozta a házibarátmajmot.

3. A tyúkok nemi életét szerves össze
függésbe hozhatjuk a tojásdrágasággal. 
Általában elmondhatjuk, hogy a tyúkok 
szerelmi viszonyát a költés szabályai irá
nyítják.

Tehát :
a) A szerelmi viszony válságát igy fog

lalhatjuk össze : Ha nincs házasság, nincs 
házibarát, ha nincs házibarát, nincs vi
szony. Tehát :

b) reorganizálni kell a házasságot, hogy 
megjavítsuk vele a viszonyokat. Tehát :

c) a viszonyból lett házasságnak csak 
akkor van létjogosultsága, ha a házasság
ból újabb viszony fejlődik ki. Tehát :

d) ne házasodj,, hogy viszonyod legyen. 
Viszont házasodj, hogy másnak viszonya 
legyen.

Sommázat :
A viszony kell, mert ez tartja fenn aj  

házasságot ! Miből éljen a férj és miből 
éljen az asszony, ha nincs házibarát, aki

III.

viszont belőlük él?
Zs. IDNOTUS

II.
A viszony előbb volt, mint a házasság 

Éva helyzete rendkívül súlyos volt, meri 
Ádámon kívül más férfi nem élt a para
dicsomban. Ádámnak azonban akkor még 
könnyű volt a dolga, mert feleségének a 
toalettjeit Bicsérdy-alapon szerezte. 
Ádám az évszakok változása szerint hol 
kisebb, hol nagyobb fügefalevelet muta
tott Évának. Ha Éva ezzel nem érte be, 
Ádám egyszerűen fügét mutatott neki.

ÓBOR TAMÁS

A viszony viszonylatának viszonya úgy 
viszonylik a viszonyok viszonyához, mint 
ahogyan a viszonylat viszonya a viszo
nyok fordított viszonyához. Tegyük fel : 
a házasság =  A, a viszony = B. Tehát : 
B =  A*. A szerető emel. Hatványra emel. 
A férj gyököt von. Gyököt és igát.

Kis ÜST MILÁN

IV.
1. A viszony elavult intézmény. A há

zasság sokkal modernebb. Mert a házas
társakat szétválaszthatja a bíróság. De 
a szeretők szétválasztására még nem hoz
tak törvényt.

2. Ha a szerető szabadulni akar szerel
mesétől, egyszerűen feleségül veszi. De 
mit csináljon az a szerető, aki férjes asz- 
szonyt választott magának ? Ezen a pon
ton módosításra szorul a viszony évez
redes intézménye.

3. A viszony erkölcsös. A házasság er
kölcstelen. Szerintem az a férj, aki vi
szonyt folytat a feleségével, megérdemli, 
hogy szeretője a feleségének barátjával 
csalja meg. D0SZT0LÁNY1

V.
Nézzük az egyes elemeket.
Ad „szerelem**. Másszóval : a szerelem 

akkor ad, ha kap. Ha nem kap, nem ad.
Ad „gyermek*4. A legtöbb nő annak ad, 

akinek semmi része benne. Lásd: apasági 
kereset.

Ad „hűség**. Minden nő hü. Egyáltalán 
nincsenek hűtlen asszonyok. Ma férjük
höz hűek, holnap pedig a szeretőjükhöz. 
Állandóan hűek.

Ad „apa**. De legtöbbször ad a házi
barát.

Ad „frászt.** Azt igen.
ZACSKÓ GÉZA

VI.
A viszonynak nincs válsága. Ha a vi

szony válságba jut : házasságnak hívják. 
A házasság válságát pedig leginkább a 
viszonyok okozzák.

CSEPLIN ALADÁR

VII.
A viszonyok intézménye gyarló és tö

kéletlen, de ugyanakkor a legkomolyabb 
és legtökéletesebb. Más szóval : a rossz 
házasságot csak egy jó viszonnyal lehet 
megjavítani és a rossz viszonyt csupán egy 
jó házasság hozza rendbe.

Hely SZÍNI GYULA

MIKOR A RIPORTEREK 
SZTRÁJKOLNAK

Két betörő beszélget egy külvárosi 
sikátorban.

— Te, lesz valami munka ma éjszaka?
— Na hallod !. . .  Csak pem vagyok bo

lond. Az ember agyonstrapálja magát és 
másnap még csak rendes riportot se olvas
hat az újságokban . . .

PILSUDSKI, VARSÓ 
Micsoda? ön nem akar 
diktatúrát? Látszik, 
hogy egy igazi reak
ciós osztrák-magyar 
generális volt.

MUSSOLINI

KEDVES BORSSZEM JANKÓ!
Kohn meglátja Gelbmannt az utcán. Dü- 

hősen hozzárohan.
— Te gazember, — ordítja —, te csir

kefogó, te nimand !. . .
— Jó, jó — mondja nyugodtan Gelb- 

mann —, elhiszem, de miért ?
— Hogy mondhattad azt, hogy én va

gyok a világ legnagyobb tolvaja ?
— Először is : én azt nem mondtam, 

másodszor is : ha mondtam volna, akkor 
se mondtam és harmadszor : — ki hisz 
nekem ? . . .

■ C D I  CD ■ CD ■ CD ■ CD ■ CD ■ CD ■

További haladás az italgyártás terén.
A világrekordos magyar sörfőzde, a Fő
városi Sörfőző Rt. Kőbányán, uj „Nektár 
gy ágy táp sör**-e kétségtelenül haladást je
lent az italgyártás terén, sőt mondhatjuk, 
az eddigi módszerektől való teljes elté
rést is. A mindinkább fejlődő sörfőzési 
technika hosszas kísérletezés után egy 
uj kiváló sör előállítását fedezte fel, mely 
amellett, hogy a normális \Z%-os főzet
erősséget eléri, mégis csak 1.8?» alkoholt 
tartalmaz, a rendes sörök 3.8?o-ával 
szemben, mig maláta extrakt tartalma a 
rendes sörök 6?í>-ával szemben 9.5%-ra 
rúg. Ennek következtében az uj sört min
denütt nagy előnnyel fogják használni, 
ahol arról van szó, hogy a testnek a le
hető legkevesebb alkoholmennyiséget, 
viszont a lehető legmagasabb tápértékét 
nyújtsuk. E tápanyagok igen üdítő, fris
sítő és jóizü módon egyesittetnek, ugy- 
hogy gyengék, betegek, kimerültek, ide
gesek, szoptató anyák, de ezenkívül 
egészségesek is, igy különösen sportolók 
és turisták, saját érdekükben legnagyobb 
haszonnal fogják ezen újfajta sört élvez
hetni. Kapható az összes palacksör eláru
sító helyeken, gyógyszertárakban, füszer- 
üzletekben stb. Közvetlen rendelések a 
sörfőzdénél telefonon : József 56j—80. sz. 
alatt eszközölhetők.
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S Z A M E K  D O K T O R
Szarnék doktort e héten ismertük meg. 

A hires bécsi ,,Gemütlichkeit“ egyik leg
klasszikusabb képviselője. Pozsonyban 
nevelkedett, ott végezte a gimnáziumot, 
aztán elszakadt tőlünk, Bécsbe került és 
máig is ott él, mint kitűnő fogorvos és 
mint még kitünöbb szaklapszerkesztő. Ez 
utóbbi minőségében jött pünkösdkor töb- 
bedmagával Budapestre, hogy a Magyar 
Szaklapok Országos Egyesületének disz- 
közgyülésén résztvegyen. Szarnék dok
tort azelőtt senkisem ismerte nálunk, de 
háromnapi ittléte alatt egész kis közön
séget toborzott maga körül. Ha Szarnék 
doktor véletlenül nem orvos és iró, hanem 
komédiás, bizonyos, hogy egész Pest róla 
beszélt volna. Csak úgy árad belőle a 
kedvesség, a tréfa, a humor, okossággal 
és szivnemességgel párosulva. Hadd je
gyezzünk föl néhány izes szamekiádát 
azok számára, akiknek nem lehetett al
kalmuk hallani a pompás bécsi kollégát.

A Fővárosi Sörfőző R. T. a bécsi szer
kesztőknek bemutatta ezt a hatalmas, 
nyugateurópai értelemben is nagystílű 
ipartelepet. Mikor a palackoknak gép
pel való mosását és töltését magyarázták 
(— pünkösd lévén, a gépek nem dolgoz
tak és igy sör nem folyt a csapokból —) 
Szarnék doktor megjegyezte:

— Még sohasem láttam, hogy embe
rek ennyi időt töltsenek üres palackok 
körül.

Mikor Vészi Tibor igazgató, a szere
tetreméltó házigazda, a sörfőző nagy
szerű uj gyógytápsörét, a „Nektár*-1 tu
catszámra állíttatta aztán a büffé-asz- 
talra, Szarnék doktor, aki még mindig 
jól tud magyarul, igy koccintott szer
kesztőnkkel:

— Nem is tudtam, hogy Pesten az új
ságírókat nem soronkint, hanem sörön- 
kint honorálják.

A főváros diszlakomát adott a bécsi 
urak tiszteletére, ami persze nem múlha
tott el pohárköszöntők nélkül. Az egyik 
magyar szónok fölkérte az osztrák kollé
gákat, cáfolják meg azt a világszerte ter
jesztett valótlan hirt, hogy Budapest a 
legdrágább város a világon. Szarnék dok
tor, aki már a hatodik bankettet ette vé
gig. nyomban fölállt és a következő rö
vid tószttal válaszolt:

— Igaza van a tisztelt kolléga urnák: 
Budapest a világ legolcsóbb városa. Én 
klasszikus tanú vagyok erre és ha vissza
megyek Bécsbe, mindenkinek elmondom, 
hogy itt lehet a legolcsóbban élni. Ké
rem, én harmadik napja vagyok Buda
pesten és egyetlen fillérembe se került a 
koszt.

— Vájjon melyik szanatóriumot alakít
ják át fegyházzá ?
■ "---------------------------------- ■ ■— ■

T H E A T R A L 1 A
— Mi újság a színházaknál —

# Csak egy kislány. . .  Gilbert nagy
szerű operettjére készül lázasan a Budai 
Színkör. A pompás szerepekben bővel
kedő, ragyogó zenéjü operettbemutató 
előadása szombaton este lesz. Harmath 
Hilda primadonnája a jókedvű operett
nek, partnere a kitűnő Sziklai József. 
Pompás szerepet játszik a népszerű Fe- 
renczy Károly s csak a jókedvet szolgál
ják Raskó Ilona és Horti Sándor is. Gil
bert partitúrája öt nagyszerű betéttel 
bővült, melyeknek mindegyike már a be
mutató estéjén a népszerűség szárnyain 
fog kirebbenni a Budai Színkör szín
padáról.

# Seybold és Az alvó férj. A Vígszín
ház két szenzációs sikere igy váltakozik 
a műsoron : péntek, vasárnap és hétfő : 
Seybold, szombat és kedd : Az alvó férj. 
Vasárnap délután az Úriemberek kerül 
szenre. Ezen az előadáson jelen lesz John 
Galsworthy, az illusztris szerző.

# Moissi a Fővárosi Operettszinházban. 
Péntek és szombat : Hamlet (modern öl
tözékben). — Vasárnap : Die lebende 
Maske. — Hétfő : Gespenster. — Kedd : 
Ein Spiel von Tód und Liebe. — Szerda : 
Die lebende Maske. — Csütörtök : Die 
Wollust dér Anstándigkeit és Er ist an 
allém schuld. — Péntek: Faust. — Szom
bat : Einsame Menschen. — Vasárnap : 
Faust.

M e g f ia ta lít ja
néhány kororonáért bármilyen öreg 

cipőjét, ha elviszi a most meg
nyílt, modernül  felszerelt

Lipótvárosi cipüúzem-hez
Budapest, V.*ker.t Tátra-utca 4. sz. 

Garantált tiszta bőranyagból ! 
Külön  m éríéUosz íá ly  !

A TIHANYI VISSZHANGNÁL
Én : Mi kell az erdészeti bürokráciában, 

ha sikert akar elérni Mayer ?
A visszhang : . . .  ájer.

KARLSBADI KÚRA
— Ez valami rettenetes ! Reggel citro

mos viz, délelőtt citromos viz, délben 
citromos víz, délután citromos viz, este 
citromos víz.

— És mióta csinálod ezt a kúrát ?
— Holnap kell, hogy elkezdjem.

Három a kislány. .
Három görl cseveg az öltözőben. Téma: 

a boldogság.
— Ha én gazdag lennék, — mondja az 

egyik — automobilt és villát vennék és a 
legszebb ruháim lennének.

— Ha én gazdag lennék — mondja a 
másik — világkörüli utat tennék és yach- 
tom lenne és Indiába mennék és a maha
radzsát magamba bolonditanám . . .

— Ha én gazdug lennék, — mondja a 
harmadik — akkor egy éjszaka egyedül 
aludnék.

GAMBRINUS
HA ÉLNE

I NEKTÁR “
"  GYÓGYTÁPSÖRTINNA

MÁR JERITZA IS ? . . .
— Úgy látszik, már Jeritza Mária is 

ellensége Biller Irénnek.
— No, de kérlek !
-— Biztosan tudom : azért jött Pestre, 

hogy bebizonyítsa, hogy Billernek nincs 
hangja.

B o r s s z e m e k
A legideálisabb dolog a világon : sze

retni első látásra. Ennél csak az volna 
ideálisabb, ha első látásra lehetne 
mindjárt szakítani is.

*
Ha egy nő hazudik : jó. Néha meglát

juk mögötte a valóságot Ha igazat mond:
sose tudhatjuk, mikor hazudik.

*
Ha egy nő szeret, mindent megbocsát és 

mindent elfelejt. Sokszor még a saját 
múltját is.

(H . F.J
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K éprejívény
— A hét legravaszabb rébusza —

Megfejtése : a Borsszem Jankó junius 
13-iki számában.

A megfejtők értékes könyvjutalomban 
részesülnek.

A Borsszem Jankó május 16-iki (3029) 
számában megjelent rébuszt sokfélekép
pen fejtették meg olvasóink. Volt, aki 
„Bárd és Társa", volt, aki „Ez a kér
dés, válasszatok", sőt olyan is akadt, aki 
„Régi dicsőségünk hol késel az éji 
homályban" szövegű megfejtést kül
dött be. Ezzel szemben az igaz
ság az, hogy május 16-iki rébuszunkat 
sehogysem lehetett megfejteni, mert tech
nikai tévedés folytán került az iniciálé
nak szánt klisé a rejtvény-rovatba. A 
fölösleges fej tördelésért szives elnézést 
kér a laptördelő.

MIKOR A SIKETNÉMA MEGSZÓLAL 
Az egyik budapesti estilap május 20. 

számában a siketnéma Winogrovszky 
Aladár gyilkos merényletéről ezt olvas
suk :

„Winogrovszky könyv kötő segéd . . .
miután maga is siketnéma volt, siket
néma házastársat választott. . .  A szü
lök örökös némaságát azonban megtörte 
az asszony sikoltozása : „Karcsikám 
jaj, jaj T

Ezüst evőkészletek 
speciális üzletel

Budapest. IV, Afuzeum körút Î1

A  B o r s s z e m  J a n k ó  ü z e n e te i

A Borsszem Jankó jelen számát csü
törtökön, május 27-én zártuk le. — Kéz
iratok és rajzok kizárólag a főszerkesztő
höz (Budapest, Mozsár-utca 9.) külden
dők. — Kéziratokat nem őrzünk meg.

K—r. Szives köszönet. Uj erőt merítünk 
a jófajta gyomai kisüsttermékből. — 
Lant. Lirai versével forduljon egészen bi
zalmatlanul az embervédelmi kiállításhoz.
— Bicsérdy. Mikor látogat el uraságod 
Mucsára ? Koplalaghy Jaroszláv őrgróf 
vendégszeretettel várja, özv. Kuczoráné 
pedig kijelentette, hogy önre való tekin
tettel hajlandó egy hétig a húsról lemon
dani. Ezt az elhatározását a mucsai 
aranyifjuság élénk föllélekzéssel fogadta.
— T. L. Régi vicc, de hadd álljon itt az
asztaltársaság kívánságára. Ki volt az 
első ember ? — kérdezi a tanitó. —
Adám, — felel Kovács Pista. — Móricka 
feínyujtja az ujjait : — Tanitó ur, kérem, 
nem Adám volt, hanem Adler. Egy üzlet 
fölött ezt olvastam : Adám, azelőtt Adler.
— J—ts. Több furfang kéne hozzá. Pró
bálkozzék még egyszer. — Vejke. Komo
lyan gondolja azt a kérést ? — W—tz. 
Igaz, hogy négyévi szanatóriumra Ítél
ték ? — Gyorsíró. Hogy mért ünnepelte 
olyan lelkesen Hegedűs Lóránt Fabró 
Henriket, a gyorsírók nagymesterét ? 
Merő hálából. Mert ő beszél a leggyor
sabban. — Varsó. Több mozgalmat és iz
galmat kérünk. Mi már kifogytunk itthon 
belőle. — Bukarest. Csak egy képviselő- 
jelöltet vertek agyon a választások alatt? 
És maguk még parlamentáris országnak 
tartják magukat ? — B. Gy. Mezőtúr. 
Köszönet az elmés böngészetért. — Riff. 
Mi biztassuk magunkat ? Trianon óta a 
franciáktól legföljebb „örök békét" várhat.

Több levélről a jövő számban.
,  - L-  . B

A BORSSZEM JANKÓ 
előfizetési árai :

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

Kiadóhivatal : V., Balaton-utca 2.

Felelős szerkesztő és kiadó : 
MOLNÁR JENŐ 
Laptulajdonos :

Borsszem Jankó Lapkiadó Rt.
Igazgató : Gönczi József 

Szerkesztőség : VI., Mozsár-utca 9.
(Telefon : T. 33—24.) 

Kiadóhivatal : V.f Balaton-utca 2. 
(Telefon: T. 105—22.)

Reb Menachem Ciceszbciszer 
szörnyű átkozódásai

— O Sándor Pál 
képviselő oreság ol
vasson fül o tiéd 
hajadon lángyod 
forgalmi bünlaj- 
stromát o t. Házból

— O Biller Irén 
ünadsága szólítson 
meg tégedet borát- 
ságosan o Panno
ni a-occába !

— Ledjen neked olejan szerencséd, mint 
o „Csuda Mihály‘-nak !

— Nyúlj be edj „Darázsiészek*-be és 
csip jen meg tégedet o Gaál Franciska !

— Tülem az olaszliszkai kolléga adjon 
lelki vigosztolást o Nádose oreságnak !

— Ledjél te minta-zsidó oz ébredők 
fajvédelmi kiállításán !

— Iskolaszolga ledjél te a Lajos-occábo 
és ne tudj csöngetni pásztor óra otán !

BEADVÁNY A TANÁCSHOZ
A Gellérthegyre terveznek liftet ? Hogy 

az odarándulók gyönyörködhessenek a 
kilátásban ? Ez teljesen fölösleges. Sze
rény véleményünk szerint a Ferenc 
József-hid turulmadarához kellene liftet 
építeni Odamennek azok, akiknek már 
semmi kilátásuk sincsen.

Legszebb Legjobb Legolcsóbb

PAPlan PAPlan PAPlan

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

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

kivitelben kaphatók

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

Nagy katalógust 4000 K ellenében 
postán küldök

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

tU ^ ó K u r^ ^ ^ M lo o cLS^ T á írá b a n
Dr. Müller kir. tanácsos tátraházai szanatóriumában bízó- és fekvőkura vérszegénységnél létfző- 
szeivi hurutoknál, Basedownál naponta ötszöri étkezéssel, lakással előszezonban 45 es K Első 
rendű konyha házi kezelésben Reichenhalli inhalatorium. Röntgen-, hydro- és elektrotherapia
F ö lté le í, p rospek/us, W zu m sze rzé s  rd / ra$ d za  b u d a D e s 'i ia a z o a M s ő n ő .  

ndf. ban k m egbtxo ííun K ,a  Magyar-OIasxBank >lmdrássy-uil S.flóKja  <f.e Tel 2H-53
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A BORSSZEM JANKÓ PAVILLONJA
az embervédelmi kiállításon

S. O. S. a hitelezők ellen

KI HOGY VALL SZERELMET ?
A motorbiciklista : Kisasszony, halálo

san szeretem. Ha nem hiszi el, üljön a 
motociklimbe !

A frankhamisitó : Asszonyom, hiába 
ellenkezik... Dühöng bennem a hazafias 
fölbuzdulás.

A képviselő : Elég volt az általános 
vitából ! Térjünk át a részletekre !

Az agrár : Dolgozzunk együtt a több
termelés érdekében I

A kereskedő : Mielőtt csődbe menne az 
erkölcse, ajánlom, egyezzen ki ötven per
centre.

Az adótiszt : Biztosíthatom, jól fog mu
latni velem. A vigalmi adót elengedem.

A színigazgató : Mit csinál ilyen faxni- 
kat ? . . .  Hiszen egy premiér se olyan 
nagy dolog, — hát még egy repriz !. . .

KEDVES BORSSZEM JANKÓ !
Van Pécs városában egy orvos. Szikviz- 

doktor a neve. Minden „sócher" betegé
nek szikvizet ordinál. Kérdi a szegény 
beteg : „Doktor ur, mivel tartozom ?...*' 
Most, ha irodista az illető, akkor a for
galmi könyvét hozatja vele rendbe a dok
tor — honorárium fejében. Ha cipész, cipőt 
kell javítania — cserébe . . .  Ha asztalos, 
valami bútort javíttat vele. És igy tovább.

A napokban beállított hozzá egy ötven 
év körüli ember. Rendelés után meg
kérdezi :

— Doktor ur, mivel tartozom ?
— Járásbirósági végrehajtó vagyok.
— Úgy ? Végrehajtó ? ! Hát akkor 

maga nem tartozik semmivel.

KÉSŐ BÁNÁT
— Mondja csak, mikor ismerte meg a 

feleségét ?
— Soha I Különben nem vettem volna 

el feleségül.

ANDRIS BÁCSI UTAZIK
Andris bácsi vagy húsz esztendőnek 

előtte ült utoljára vonaton. Betelepszik 
egy harmadosztályú nem-dohányzó fülké
be. Jön a kalauz.

— Itt tilos a dohányzás — figyelmez
teti Andris bácsit, akinek pipa lóg az 
agyara közül.

— Hászen én nem dohányzók — felel 
nyugodtan az öreg gazda.

— De ott van a pipa a szájában ! — 
erősködik a kalauz.

Andris bá’ felböki az ujjával a nagy 
kerek kalapját, aztán igy adja föl a szót:

— Hát a lábamon is csizma van, — 
mégse járok !

A harmadik állomásnál újra beállít a 
kalauz. Széjjelnéz, hát meglehetős szép 
tócsát talál Andris bácsi körül.

— Nem látja ? — szól rá. — Ki van 
függesztve a tábla, hogy itt szigorúan tilos 
a köpködés!

Közben az ellenőr is belép. Andris bá* 
nyugodtan felel :

— Látom, látom .. De azt is látom 
a másik táblán, hogy aszongya : „Igyunk 
Igmándi keserüvizet !“ De azt nem látom, 
hogy innának az urak . . .  Pedig az is 
meg van parancsolva !

FAJVÉDŐ ÖTLET
A Világ engedélyezése körül folyó küz

delembe egy fajvédő is beleszólt, a követ
kező tippet ajánlva :

— Engedjék meg, hogy a Világ újra 
megjelenjen, de ilyen címen : „Cudar 
Világ’*.

R A D I O -  j
! anyagok gyári árban I

Dénes Testvérek [
I Elektrotechnikai és Fémárugyár Rt. i 
| Budapest, Teréz*körut 26 I
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Mit szól hozzá, hogy vége 
van a írankpörnek?

Bicsérdy Béla : Kár ! Több zöldséget 
én se tudnék összehordani.

Siller Irén : Legfőbb ideje. Már egészen 
elhanyagoltak a lapok. A múlt héten na- 
nonta csak három hasábot Írtak a han
gomról. Pedig az is elég hamis.

Bus-Fekete László : Aj ja jaj ! Most ész- 
revesznek engem.

Hir György : Hiszen, ha csak a frank- 
pörnek lenne vége ! . . .  De nekem is vé
gem van.

Humorista : Hála Istennek ! Már ki
fogytam az egész frankvicc-készletből.

Nádossy Imre: Ez az a nagy pör, amely
nek sohasem lesz vége. Hogy mit jelent 
az, ha valaminek nincsen vége, azt kér
dezze meg a zsidó védőmtől.

Pallavicini György őrgróf : Egy szót se 
szólok. Eddig mindig csak kellemetlensé
gem volt, ha beszéltem.

Rikkancs : Nincs, a teremtésit, vesztes, 
csak én !

Szörtsey József : Most trenírozni fogom 
magamat, hogy beleszokjak, hogy megint 
nem beszél rólam senki.

Teleki Pál gróf : Én már az elején azt 
akartam, hogy vége legyen. Nem hiszi ?

Vázsonyi Vilmos : Mit kérdez ? Nem 
elég nekem, hogy a badeni hotelem abla
kából már van egy nemzetgyalázási pörre 
kilátásom ?

Windischgrátz Lajos herceg : Hogy a 
frankpörnek vége van ? Fenét ! Az én ki
lenc milliárdomnak van vége.

Zadravecz István : Vég nélkül örven- 
dek . ..

ARANYKÖPÉSEK
A házasság: napilap. A szerelem: heti

lap.
Színháznál és házasságnál a bemuta

tók körül mindig bajok vannak.
(Karádi Emil)
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KLEBELSBERG-ARCHIMEDES

— Noli tangere circulos meos ! . . .

K é t  rö v id  in te r jú
Megkérdeztem Pesthy Pált és Vázsonyi 

Vilmost, mi a véleményük a frankpörben 
hozott Ítéletről.

Pesthy Pál : A bíróság ítélete általános 
megnyugvást keltett. Az áldatlan frank- 
ügy ezzel végkép kitakarodott a magyar 
közéletből.

Vázsonyi Vilmos : Előbb súgja meg, mit 
mondott Pesthy. Aztán ne is kérdezzen. 
Csak írja le pont az ellenkezőjét.

MIT MONDANAK EGYMÁSNAK A 
FRANKPÖR VÁDLOTTJAI ?

— Kurtz und gut : Haits térdet a tör
vényszék előtt és ha majd meglesz a 
joGerő, menj Háala-adó istentiszteletre 
egy Rábamenii templomba.

TERÉZVÁROSI TÖPRENGÉS
— Vájjon védte volna-e Nádosy, mint 

országos főkapitány, dr. Gál Jenőt, ha
bent lett volna az olaszliszkai ügyben ?

LINDENECK ÜVEGSZEKRÉNYE ELŐTT
Két terézvárosi hitsorsos megáll a Liget

ben Lindeneck, a mükoplaló üvegszekré
nye előtt.

— Na hallod — mondja az egyik — 
én nem csinálok belőle ilyen nagy esetet, 
pedig már tizennégy napja nem eszek és 
tizennégy éjszaka nem alszok.

— Hogy csinálod ezt ?
— Úgy, hogy nappal alszok és éjszaka 

eszek.


