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2. oldal BORSSZEM JANKÓ

Vázsonyi Vilmos és a Borsszem Jankó
18. szám

A politika egyik nagymesterét, a 
beszéd utolérhetetlen művészét, a jog az 
ő rettenthetetlen pajzsát, a toll legava
tottabb forgatóját, a demokrácia, a kicsi
nyek oltalmazóját siratja benne.

Mi, a Borsszem Jankó — harminc év 
óta egyik legkedvesebb, legkedveltebb 
témánkat. És — munkatársunkat.

Igen, Vázsonyi Vilmos a Borsszem 
Jankó-nak egyik leghübb, legállandóbb 
munkatársa volt. Nemcsak passzíve, úgy, 
hogy a nevéhez tapadó, tőle eredő szel
lemes mondások, vakító ötletek gyűjtő
helye hosszú időn át egyedül a Borsszem 
Jankó volt, hanem aktív módon is: Vá
zsonyi Vilmos — ahol csak szerét ejt
hette : a parlament folyosóján, a klub
ban, az Abbázia-kávéházban derűs kész
séggel mondta el legfrissebb vicceit, oly
kor csak egy-két szót, amivel azonban 
élesebben világított bele szereplő férfiak 
jellemébe, helyzetekbe, rendszerekbe, 
mint akár egy tucat nagyképü vezércikk.

Hogy csillogott az a két világitó sze
me, amikor meglátta a Borsszem Jankót 
(— ha e sorok Írója nem volt története
sen a t. Házban, boldogult Bér Dezső ba
rátomhoz fordult — ) és milyen szívből 
jövő, meleg hangon áradt belőle a hu
mor, vagy csapott ki belőle — ha epés 
kedvében volt — a kíméletlen szatíra. A 
vicc-mondás, a humorizálás, a gunyo- 
rosság körülbelül azt a szerepet töltötte 
be nála, amit a szenvedélyes alkoholis
tánál az alkohol. Szellemmel élt,, mert 
csupa szellem volt. őbenne minden ese
mény a végén egy elmésségben robbant 
ki. Szinte azt lehetne mondani: sokszor 
csak abból a szemszögből nézte a dolgo
kat s figyelte az embereket : milyen afo
rizmát, ötletet, furcsa és frappáns kri
tikai kivonatot lehet belőlük lecsapolni. 
Kolosszális agyveleje az ilyen szellemi 
tornákon pihent meg: egy atléta, aki pe
helykönnyű színes labdákat hajigái föl. 

•

Annak a békebeli (majd azt mond
tam: hőskori) nemzedéknek, amely egy 
Mikszáth Kálmán, Beöthy Aldzsi, Besse- 
nyey Ferkó, Eötvös Károly isteni kertjé
ben homéri derűvel gyönyörködött, az 
ő sajátos magyar-zsidó szellemének élve
zése is megadatott. A heinei és börnei 
szatírának a Borsszem Jankó Mokány 
Bercijé-vel és Seiffensteiner Salamon-já- 
val való — mesterien kolorizált — el ke
veredése vc-It az övé. Az esztétika vegy
tani elemzése nem adhat róla teljes kép

letet. Maradjunk hát annál: Vázsonyi a 
humorban és szatírában — Vázsonyi volt. 
(Ahogyan pl. a kacajról mondjuk, hogy: 
hogarthi.) Jókai széles vonalvezetése 
Mikszáth önfeledt anekdótázása, Eötvös 
Károly bűbájos táblabiró-humora után 
jött Vázsonyi és vele a magyar szellem
nek egy addig ismeretlen, izzó virága : a 
franciásan elmés, zsidósan szatirikus és 
mélyvágásu magyarosan izes és bölcs hu
mor. A Vázsonyi-humor.

És ez a Vázsonyi-humor nem vetette 
meg az élet legapróbb jelenségét sem. 
Mert kitünően volt informálva minden
ről, mert óriási műveltsége és bámulatos 
olvasottsága volt : száz és száz alkalma 
nyílt a szellemes megjegyzésekre. Mint 
minden rendszeresen kritikai elme, gyor
san feldolgozta olvasmányait és benyo
másait s rögtön hímet is tudott varrni 
rájuk. Mégpedig furcsa, eladdig ismeret
len, sokszor tropikus színekből. Lelke mé
lyén költő volt és filozófus, akárcsak 
Disraeli.-Beaconsfield lord vagy — hogy 
magyar-zsidó példánál maradjunk — ki
sebb méretekben : Vadász Lipót. Nem is 
értem, miért nem irt sok-sok verset, no
vellát, regényt. Kevés hivatottabb volt 
nála az utolsó négy évtizedben. A poli
tika, ez a veszedelmes kokott, elcsábí
totta és végkép lenyűgözte. A politika 
révén „nagyméltóságu” voit, az irodal
mon keresztül felséges lett volna.

*
A Borsszem Jankó-nak majdnem har

minc évfolyama : micsoda kaleidoszkópi- 
kus, vidám hadirendje a Vázsonyi Vilmos 
tüneményes pályafutásának. Izzó csaták 
puskaporából felbukkanó súlyos, tömzsi 
alakja körül előbb egyoldalú gyűlölet és 
egyoldalú rajongás tombolt, majd mikor 
a rendkívüli tehetség kétvállra kényszerí
tette a gáncsvetőket : már férfikora elején 
kezdődött szövődni körülötte a legenda. 
A Borsszem Jankó harminc kötete : Vá
zsonyi merész iróniájának, tüzijátékos 
szellemének görbe tükre. Mindenik kép, 
amelyet — ha csufondárosan is (de 
hiszen ez a karikatúra lelke) boldogult 
Faragó József, Homicskó Athanáz és Bér 
Dezső rajzolt róla, egy-egy felnyúló dia
daloszlopa ma már ennek a titáni szel
lemnek Hogy szerette a karikatúrát ! 
Nem volt az a huncut túlzás, amiért meg
haragudott volna. Hiszen bölcs volt. És 
nem volt az a rejtett tendencia, amit ki 
ne talált volna. Hiszen — politikus volt.

A Borsszem Jankó hires karikatúrái
ból egész képtárra valót gyűjtött össze.

A legtöbbet Faragó József és Bér Dezső 
utolérhetetlen rajzaiból. Bulyovszky-uccai 
villájának, Teréz-köruti ügyvédi irodájá
nak szobái teli vannak aggatva az ö har
cos, dicsőséges múltjának karikatúrába 
szökkentett emblémáival. Aki Vázsonyi 
életét, korát, küzdelmeit, eszméit tanul
mányozni akarja ; ezeken a karikatúrá
kon keresztül érezheti meg legközvetle
nebb lüktetéssel e kivételes nagyság szel
lemét és azt a környezetet, amelyből ez 
a szellem kisarjadt, kivirágzott, kilombo- 
sodott.

*
Azt mondottam : aktív munkatársa volt 

a Borsszem Jankó-nak. Igen. Ha zajlott 
a politika, mint Krözus dobálta az ötlet
szilánkokat, — soha ki nem apadó vul
kánnak látszott. Ha elült a harci csöröm
pölés, a t. Ház baloldali folyosójának 
egyik pamlagán elnyúlva, vagy otthoná
ban a díványon fekve (mert mindig fáradt 
volt a fizikuma) táblabiró-kedélyességgel 
mondta el a legvidámabb, legeredetibb 
történeteket. Szóviccekben páratlan volt. 
Sokszor a túlzásig elcsavarta a szókat, 
csakhogy kedvére való értelmet és ten
denciát hozzon ki belőlük. Tévedés azt 
hinni, hogy a szóvicc — mint a német 
mondja — „fauler Witz.“ Figyeld meg a 
gyermeket : csupa szójáték. És a nagy 
ember örökké gyermek marad — lélek
ben. Vázsonyi gyermeki örömmel csinta
lankodott a szavak pépjében, — folyton 
kavargatta, piszkálta, amíg valamiféle 
alakot nem formált a gyurmából.

És külön passziója volt : a Borsszem 
Jankó csalafinta rébuszainak megfejtése. 
Bosszantotta, ha „slag“ -ra nem találta ki. 
És gyerekesen ujjongott, ha megfejtette, 
ő  maga is nagy rébuszmester volt. Nem 
egy elmés rejtvényünknek ő a titkos apja. 
(Mint rébuszfejtő különben nem került 
„rossz" társaságba : Tisza István gróf, 
Szilágyi Dezső, Khuen-Héderváry Károly, 
Eötvös Károly, Mikszáth Kálmán stb. 
hires rébuszfejtők voltak.)

*
ő  is elment. Csodálatos szelleme az 

egész magyarság közkincse maradt. A 
Borsszem Jankó vaskos kötetei immár a 
következő nemzedéknek adják át Vá
zsonyi Vilmos sok száz karikatúráját és 
sok ezer tréfáját, ötletét, írásba és rajzba 
foglalt témáját.

A Borsszem Jankó szerkesztősége és 
hü olvasótábora megrendült lélekkel bú
csúzik a Mestertől. A nagy Témától. A 
nagy Téma-adótól.

Molnár Jenő
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Az átlátszó ember
(Abból az alkalomból, hogy egy drezdai 

tudós a budapesti embervédelmi kiállitá- 
son bemutatta a preparált ,,átlátszó 

embert".)
Hazajön a vidéki atyafi Pestről. A 

szomszédja meglátogatja.
— Aztán jól körülnézett kend azon az 

embervédelmi kiállításon ?
— Alaposan.
— Mindent látott?
— Mindent, a ragyogóját. . . !
— Tetszett?
— Ne is kérdezze, szomszéd.
— Látta az átlátszó embert?
— Bár ne láttam vóna!
— Miért?
— Merhogy majnem tüzbe gyüttem.
— Szép tudomány ám az anatómia.
— Micsoda?
— Az anatómia.

— Az ördög tuggya, hogy hijják. Én 
bizony nem tudakoltam a nevit. Lehet, 
hogy csakugyan Antónia volt.

— Anatómia.
— Ejnye, de be van kend avatva a 

dologba. Talán bizony kend is gusztál- 
gatta?

-  Megnéztem én minden porcikáját.
— Az árgyélusát!
— Hiszen egy pénzbe került.

— Na, akkor szomszéd én jobban 
jártam. Merhogy én egy vasat se fizettem 
crte.

— Ingyen nézte meg?
— Ingyen hát

— Oszt* látta jól ?
— Egészen térgyig . . .

De erre már a szomszéd kiveszi 
szájából a pipát:

— Kiről beszél kend?
— Hát arról a nőszemélyről, akit a 

Dunaparton láttam. Egészen átlátszó vót...
Dymi

Egy pesti ügyvéd megnyerte az 
egyik távoli rokona porét.

— Igazán — mondja olvadékonyon 
a pörnyertes — nem tudom, hogy há
láljam meg neked . . .

— Hagyd csak — felel a fiskális. — 
Mióta a föníciaiak a pénzt föltalálták, 
nem kell, hogy ilyen gondjaid legye
nek.

LEVES UTAH
— Pincér, meg mindig nincs nyelvem.
— Ha nem volna nyelve a nagyságos 

urnák, nem mondhatná, hogy nincs 
nyelve.

J'y suis,  ̂j'y reste
A z első  Vázsonyi-lcép a B orsszem

(Vázsonyi Vilmos 1901 december havá
ban megtagadta a párbajra való kiállást. 
Akkor ez világszenzáció volt. Ebből az al
kalomból a Borsszem Jankóban ez a kor

rajz jelent meg Bér Dezső tollából.)

Váxsonyi Vilm os: Takarodjék ki innen, vagy mindjárt kidobom !,

Lovag :  Erősebb legények is megpróbálták már azt. Csak ugrálj 
zsidócskám . . .  én maradok !
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BORSSZEM JANKÓ A SZÍNHÁZBAN • Elintézett közmondások
Sxexonxáró m érlegelt

NEMZETI SZÍNHÁZ
A szezon mindjárt bevétellel kezdődött. 

Bemutatásra került Vitéz Miklós „Ü. 
Nagy Gergely" cimü mulatságos paraszt- 
vigjátéka a visszahódított Kiss Ferenccel 
a főszerepben. Kiss Ferenc visszaszerződ- 
tetése nyugodtan bevételnek nevezhető, 
viszont az, hogy ezúttal nem ragasz
kodott a milliárdos sztárgázsihoz, 
bátran kivételnek mondható. B. Nagy 
Gergelyt egyébként az ármányos Hevesi 
Sándor hamarosan minden ok nélkül le
vette a műsorról. Azt se mondta, hogy bé.

A következő újdonság Zilahy Lajos 
„Zenebohócok ‘ cimü vicces drámája volt, 
ami föllenditette a színház mérlegét, egé
szen a ,,Csillagok*-ig. Volt aztán néhány 
repriz, végül is a nézőtéren támadt űrt a 
direkció tfA  hid"-áaA igyekezett áthidalni. 
Bár Hevesi aggodalmaskodott, hogy „A 
hid"-ban szereplő Lánchíd miatt Fried
rich István megharagszik, de csak egyes 
kritikus urak haragudtak meg. Ez tiszta 
nyereség volt.

A két kitűnő magyar újdonság után a 
régi műsor ment jó darabig (egy Shakes- 
peare-darabig) — a közönség idegeire.

Majd Miklós Jenő „HattyudaT-a jött, 
amit egyesek szintén veszteségnek tün
tettek fel, ahhoz a nyereséghez képest, 
amelyet például Hevesi Hattyúdala jelen
tett volna.

A Shakespeare-ciklust, mely a fiatal 
írónak mérsékelt eredményt hozott, Her- 
czeg Ferenc ciklusa követte, amely tébo- 
lyitóan tűrhető sikert aratott. Gárdonyi 
Géza felejthetetlen vigjátéka, „A  bor ‘ 
zárta a szezont. Egyedül Lendvai-Lehner 
helytelenítette, hogy szezon végén vették 
elő. Szerinte „A  bor“ -t szezon elején ép- 
ugy kell adni, mint a szezon első és má
sodik felében.

A közbeneső időben íróink közül még 
egy-két szilárd kurzuson álló márka ju
tott szóhoz, de nyereség nem mutatko
zott. Aminek az oka nem abban kere
sendő, hogy nevezett írók darabjai nem 
mennek elég sűrűn, hanem inkább abban, 
hogy a nézők nem mennek elég sűrűn.

Végeredményben a színház mégis 
nyereséggel zárult, tekintve, hogy a szín
ház kapuzárása a modern drámairoda
lomra nézve tiszta nyereség.

(Hesz)

LENGYEL FAJVÉDŐK SIRALMA

Szegény tus lengyel náció,
Jogos a rezignáció.
Kálvárián uj stáció.
Mit nem kisér ováció,
Hogy elnöke — mily ráció! —
Egy Mosziczki Ignáció.

12

— Egészen stilszerü, hogy tizenkétórás 
ülések vannak a parlamentben.

— Miért stilszerü ?
— Na hallod ! . . .  Tizenkettő, az egy 

tucat. És nem csupa tucatülése van a t. 
Háznak ?

- □

— Vájjon jobb lesz most már a tőzsde, 
hogy Baross Gábor nem ad többé tanácsot?

„Dejalene“ férfifehérnemiiek
Horrockses Creiodson & Co Manchester

márkás „tricotjne“ ing 255 ezer-tűi
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
h y óe f Vállaltunknál a méreteket első- 
Uvuöi rangú szakemberek veszik, az inge
ket lepróbáltatiuk 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 fehérnemiikészitps hozottanyagból is 

Vesta Linenfactory Muzeum*krt 2

Körkérdéssel fordultunk a társadalom 
különféle rétegeihez, hogy fejtsék ki állás* 
pontjukat abban a kérdésben, vájjon a köz
mondásoknak csakugyan igazuk van-e? A 
benyújtott válaszok közlését mai szá
munkban megkezdjük.

I.
„KI KORÁN KEL, ARANYAT LEL".
Hát kérem Szerkesztő ur, bocsánat, de 

ez egy abszurdum. Hogyan leljen aranyat 
az, aki korán kel ? Látszik, hogy aki ezt 
a közmondást forgalomba hozta, férfi volt 
és egyáltalán nem gondolt a nőkre. Mert 
hiszen ránk, kenyérkereső nőkre éppen 
fordítva alkalmazható a közmondás. 
Tudniillik aki korán fekszik, az lel ara
nyat.

Virág Marcsa

II.
„MAMA, A TYUK RÁMNÉZETT."

Kedves Szerkesztő Ur, tiszta az elmém, 
esküszöm, de fel nem foghatom, miért al
kalmazzák a fönti közmondást azokra a 
félénktermészetü férfiakra, akik mindjárt 
mindentől frászt kapnak. Teljesen érthe
tetlen, hogy mi van azon csodálni való, 
ha valaki retteg attól, hogy a tyuk ráné
zett ? Becsületszavamra kijelentem, hogy 
én igenis félek tőle. Most is attól nyögök, 
hogy egy tyuk rámnézett. A jelzett tyuk 
az Erzsébet-köruton nézett rám kapuzárás 
után és mondom, ebből származott min
den veszedelem, amitől óvja meg önt a ke
gyes gondviselés, szerkesztő ur. Ha az 
ominózus időben és helyen az említett 
tyuk nem nézett volna rám, most kutya
bajom se volna, hogy vitte volna el az 
ördög, aki azt a hülye közmondást ki
találta.

T. Peres Adorján 
III.

„GOMBHÁZ, HA LESZAKAD, LESZ 
MÁS".

Látott ön már Tisztelt Szerkesztő ur 
gombból házat ? Szomorú. Én nem. Hiszen 
igaz a gomb is leszakad és a ház is le
szakad néha, de a teremtésit, mért kell az 
ilyen hazat ahhoz az átkozott gombhoz 
varrni ? Akkor aztán nincs is mit cso
dálkozni raj la, ha leszakad. De hát nem 
ezt akarom mondani. Történetesen nekem 
nem a házam szakadt le, csak a gombom. 
Még a múlt héten szakadt le. Hangsúlyoz
nom kell, hogy a gomb — nadrágom 
egyetlen gombja volt. Homályos sejtelmem 
sincs, hol szakadt le és mikor ? Azóta 
gomb nélkül járok. A fene vigye azt a 
közmondást, amely szerint ha leszakad, 
lesz más. Miből ?

Bélis Tamás

■ CDlCDiCDiCDlCDiCDiCDlCDi
MOSZICZKI FÖLFEDEZÉSE

A lengyel köztársaság elnöke tudva
levőleg kitűnj vegyész. Tőle származik a 
következő uj politika-kémiai képlet : 
Centrum -f szocialisták -f- kommunis 
ták =  abszolút többség.
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K IS T Á R C A  

A  kellemetlen nő
Irta : S z e n e s  B é l a

„A  kellemetlen nő“ cimü, nemrég könyv
alakban is megjelent, de már folytatásos 
közleményekben is nagy feltűnést keltett 
regényemre, melyet a müveit olvasó 
kétségtelenül jól ismer, meglepő lelep
lezést olvastam egyik népszerű hetila
punkban.

A cikk szerint: a rokonszenves és te
hetséges fiatal iró regényének hősnőjét 
egy külföldön élő magyar filmszinésznő- 
ről mintázta, ki szorgalmasan olvasta a 
regény folytatásait, a hősnőben magára 
ismert, rögtön irt egy szigorú levelet, 
melyben kártérítéssel fenyegette meg a 
szerzőt, ki regényének további folytató 
sait hirtelen fordulattal megváltoztatta.

E cikk a való és téves állítások soro
zata. Valót állít például a cikk, midőn 
megállapítja, hogy rokonszenves és tehet
séges fiatal iró vagyok, de tévedés, hogy 
„A  kellemetlen no' hősnőjét egy külföl
dön működő színészekről mintáztam és 
azt az ö, vagy más valaki kedvéért aztán 
megváltoztattam volna.

A nőt, akiről „A  kellemetlen nő” cimi 
regényemet Írtam, öt évvel ezelőtt ismer
tem meg egy zugligeti nyári mulatságon. 
Kellemetlen nő volt. Férjét is megismer
tem. Barátját is. Egy későbbi nyáron újra 
találkoztam e zugligeti nővel a Balalon- 
parton. Akkor már más volt a férje. A 
barátja maradt a régi.

Ezen a nyáron sok mindent, egészen 
különös dolgokat tudtam meg róla. Akkor 
még kezdő férfi voltam és el se tudtam 
képzelni, hogy ennyi minden megtörtén
het egy már nem kezdő asszony életében.

Figyeltem a nőt, érdekelt. Ő egyszer 
megjegyezte: „Nézze, Írhatna egyszer 
rólam valami szép regényt.*4 Később is 
többször visszatért erre.

Találkoztunk Pesten is, az utcán, néha 
beszélgettünk is egy-két percig. „Hogy 
van“ és máris „kezét csókolom“ . Tavaly, 
egy márciusi napon, a villamosból meg
láttam, eszembe jutott élete, minden, 
amit róla tudtam, nem tudtam többé sza
badulni tőle. Megírtam „A  kellemetlen 
nő” -t. Gondoltam: ilyesmiket el sem 
tudnak képzelni az olvasók. Senki el nem 
hinné, hogy igaz történetet mesélek el. 
Csak mi ketten, én és ö: a „kellemetlen 
nő", mi ketten tudjuk, hogy mindez meg
történt.

Persze a nevét megváltoztattam a re
gényben is, hogy valószínűbbé tegyem az

egészen valószinütln gonoszságokat. Pol
gári nő helyett egy kis színésznőt szere
peltettem.

Alig jelentek meg „A  kellemetlen nő" 
első folytatásai, legnagyobb megdöbbené
semre tucatszámra jelentkeztek a hölgyek, 
akik a regény hősnőjében önmagukra is
mertek. A jelentkezők között volt foglal
kozásra nézve:

Színésznő (helybeli) 2
Színésznő (vidéki) 7
Színésznő (külföldön élő) 1
Színésznő mamája 1
Ügyvéd neje 3
Ápolónő 2
Szobaleány 4
Kaszirosnő # 11
Bankár lánya 2
Báróné 1
Elvált asszony 10
Egyéb 19
összesen : 63

Valamennyi megállapította, hogy az 
első folytatások megdöbbentő hűséggel 
írják le az ő életét. A legtöbb arra hi
vatkozott, hogy ezt a barátai, rokonai, 
mamája vagy férje is észrevették és szi
gorúan követelte, hogy az istenér* ne 
dúljam fel életét és ne írjam le annak 
további történetét. De volt, aki örült an
nak, hogy méltónak találtam arra, hogy 
megörökitsem és további adatok közlé
sét is felajánlotta. „Ha író Urnák kelle
mesebb, esetleg személyesen".

Az egyik, anélkül, hogy legalább nevét 
közölte volna velem, csak ennyit irt: 
„Uram, én jól tudom, hogy az egész Bo- 
rovicz bosszúja, Borovicz Önnek mindent 
elmondott. Ha Ön lesz oly aljas és a to
vábbiakat is szóról-szóra leírja, jaj Ön
nek és Borovicznak !"

A leveleket lassan megszoktam és már 
keveset gondoltam regényemre.

De tegnap az utcán mgláttam: öt. Az 
igazit. A zugligeti nőt, kiről a regényt Ír
tam.

Nem tudtam elkerülni, egyenesen fe
lém jött, de nem fenyegetően, hanem 
mosolygó arccal.

— Hogy van kedves, — csacsogta — 
magából hires ember lett, mióta nem lát
tam. A múlt héten elolvastam az uj re
gényét: A kellemetlen n őt. . .

Most hirtelen el komolyodott az arca.
— Maga rossz ember, — mondotta — 

haragszom magára.
— Rám? Miért? — dadogtam el sá

padva.
— Maga rossz ember, — ismételte és 

csintalanul a kezemre ütött — hát én ró
lam mikor ir már valami szép regényt?

KAUFMANN ANTAL,

a csengeri származású amerikai magyar, 
aki nyolc angolnyelvü hetilapot szerkeszt 
s ad ki Newyorkbanés— mint képünkön 
látható — nincs gondja a nyomda- és 

papirszámla miatt.

BERLINI VICC
Parvenüék betelepednek egy Shakes- 

peare-elöadásra. A szomszédjukat, egy 
régi porosz nemest, vendégül látják a
páholyban.

— Tudja isten, — mondja Parvenü ur 
az első felvonás után — engem nem érde
kel az ilyesmi. Ich hab kein literarisches 
Blut.

A porosz megjegyzi :
— Talán azt akarja mondani : kein 

Liter arisches Blut.

Akar Ön ingyen 
lakni a Lipótmezőn ?

Ha bemutatja „A NÉP44 leg
közelebb megjelenő számát, 

rögtön bent fogják.

A HŐS SZIGFRID UTÁN
— Megbolondultál, Samu ? . . .  Hogyan 

jutott az eszedbe a fiadnak Szigfrid nevet 
adni ? Ennyire rajongsz a Wagnerért ?

— Na hallod ! . . .  Valamikor a fiam is 
megnősül, anyósa lesz és akkor sárkányok 
ellen kell harcolnia.

KEDVES BORSSZEM JANKÓ !
Jövedelmi adót kellett bevallanom. Oda

írtam az ivre : „Nincs jövedelmem.** Az 
adóhivatalból visszajön az iv, ezzel a 
megjegyzéssel : „Akkor miből fizeti a 2500 
aranykoronás házbérét ?" „Ezt magam is 
szeretném tudni.'4 — feleltem rá.
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Æ rettenetes Vássonyi ^

vagy :

Bér Dezső rajza a Borsszem Jankó 1913. 
junius 1-i számából, a Désy-Lukács- 

pör alkalmából.

a T ö r v é n y s z é k  én  v a g y o k  !

Horváth Miksa Szönyegipar Rt.

Magyar Vacuum Cleaner
(VAKUM KLINER)

V. Visegrádi-ucca 62. — Uj telefonszámok : L. 906-98 és 906-99 
S z ő n y e g e k  nyári megóvása, művészies javítása, mosása, molyirtása 

______________Bútorok beraktározása (garde meuble)

BRIAND. PARIS 
Golyó van a hasában és 
engem akar kilőni ?

BETHLEN

HAIGY MEGY TOVÁBB..  
Nemsokára azt olvassuk majd, hogy az 

utcán a rendőrség letartóztatja azokat, 
a nőket, akik női ruhát viselnek.

A legújabb pesti társasjáték*
Kérdés : Egy bányavárosban kártyáz

nak, zsugáznak ; hogyan táviratoznál oda 
az egyik kártyásnak ?

Felelet : Aknasugatag. („Akna-zsuga- 
tag.“ )

K érdés: Mit csináljon az ember a pén
zével, hogy mások is hasznát lássák ? 

Felelet: Kölese („Költse’ ).
Kérdés : Milyen hangutánzó szó fejezi 

ki a tüsszentést ?
Felelet : Apcz.
Kérdés: Hogy mondja a kisgyerek, ha 

valami tetszik neki ?
Felelet : Cece. (Kisközség Fejérmegyé

ben.)

* A föltett kérdésre csak helységnévvel 
lehet felelni.

LÍPÓCÍABÁN
A gazdag öreg Spitzkopfnak, aki a 

fajmagyar keresztény Spiczényi 
Spitzényi-dinasztia alapitója, elébe 
vezetik a kis ötéves unokáját. A papa 
és a mama természetesen bigott kato> 
likusok és a kis Spitzényi Nikit meg
felelő szellemben nevelik.

— Látod Niki, — mondja neki a 
mamája — ez itt a te nagyapád. Na, 
hogy kell mondani ?

— Büdös: zidó ! — üdvözli nagy
apát az unoka.

EGY IDEGEN NAPLÓJÁBÓL

A müveit középosztályban 
Sok az Adysta,
A müveit felsóosztályban 
Sok a szadista.

— Hova megy nyaralni, Grünfleck 
ur ?

— Nézze csak, olyan szép ez a 
Pest. . .  Az egyik nap a Hüvösvölgy- 
be megyek, a másik nap a Zugligetbe, 
a harmadik nap a Margitszigetre, a...

— Ne folytassa. Nekem sincs pén
zem, én is itthon maradok.
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EMBERVÉDELEM! LEGÚJABB !
C sa k

k ím é le te s e n
a z o k k a l  a z  ö n g y il
k o s s á g i  fairekkel !

Hivatalos körök állítólag azzal a tervvel 
foglalkoznak, hogy tiltsák meg a napi
lapoknak az öngyilkossági hírek közlését. 
Szerintük az életuntak az ilyen hírek ol
vasása közben kedvet kapnak végzetes 
tettük végrehajtásához. Ezentúl tehát az 
öngyilkossági híreknek egészen más for
mája kap lábra a napilapokban. Mutatóba 
itt adunk néhányat :

□
— Öngyilkosság, özv. Furia Fruzina, a 

közszeretetben álló anyós vejével folyta
tott heves eszmecsere közben hirtelen a 
nyelvébe harapott. A mentők vérmérgezést 
állapítottak meg. A vő helyzete remény
telen. özv. Furia Fruzina életben ma
rad.

— Felvágta ereit. Karfiol Leó, a kiváló 
dadaista költő, miután verskötete meg
jelent, önfeledt pillanatában felvágta 
könyvét. Kritikusok állítása szerint nem 
érintett költői eret.

— Elmerült. Tangó Bendegúz, az ismert 
világfi, a Dunakorzón egv Buchwald-szé- 
ken ülő hölgy bájainak szemléletében tel
jesen elmerült. Eszméletét még nem 
nyerte vissza.

— A csőd áldozata. Plej Teodor norin- 
bergi kereskedő a biztos csőd elől kény
szeregyezségbe menekült. A Hitelezői Véd
egylet doktorai még két hónapot adtak 
neki.

— Beugrott. Pitián Ernő oltár elé ve
zette Nimo Lénit. Állapota menthetetlen.

□
Hisszük, hogy az öngyilkossági hírek

nek ez a formája sokaknak elveszi a ked
vét a végzetes lépéstől.

EGY KIS TRAGÉDIA
— Kornyik ur, hallom, zongorája van. 

Mibe került ?
— A házi nyugalmamba.

GAMBRINUS
HA ÉLNE

I NEKTÁR "
*  GYÓGYTÁPSÖRTINNA

A z  Ünnepeli

Bér Dezső rajza a Borsszem Jankó 1913. február 23-i számából.

A négy grófok (magukban) : Ha tudnád, mit gondolunk mi r ó la d ! . . .  
Vázsonyi (szintén magában) : Ha tudnátok, mit gondolok én rólatok!

A VILLAMOSON
Két koros néni beszélget. Persze a fér

jeiket szapulják.
— Ha tudná, mennyi baj van az enyim- 

mel, — sopánkodik az egyik. — Mindig 
éjfél után jár haza.

— Az semmi, —- licitálja túl a másik. 
— Az én uram mindig pálinkát iszik, ha 
rosszul van és ha pálinkát iszik, akkor 
rosszul van.

NUDITAS NON DELECTAT?
— Láttad már azt az uj revüt ?
— Nem, én bicsérdysta vagyok.

A pesti régi zsidó temetőben meg
áll két szegény zsidó a Hatvany- 
Deutsch-család hatalmas kriptája 
előtt. Egy ideig mélyen hallgatnak, 
aztán megszólal az egyik :

— Das lebt sich !

GENFI PÁRBESZÉD 
Két diplomata beszélget.
— Olyan nyugtalan vagyok ma.
— Miért ?
— Sehonnét se jelentenek forradalmat. 

Meglátja kolléga ur, ebből még baj lesz.
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Seiffensteiner Salamoniul
Azon vitatkozzak mo

hukat most a pületiku- 
tikusok, hodj o gráf 
Bethlen oreság ,hozza-e 
mogávol o Genévébül o 

J pénzűdji ellenürzés me- 
, xiintetésit vadj nem hoz
za. Oz eszibe jutotta ne

kem errül o Chájem Dr eh köp f, oki hadj ta 
hivatni o rabbit és mondta : „O Móni 
Plattfusz ittend őzt állítja, hodj én tar
tozók neki száz pengővel. Pedig én soha
se nem tartoztam neki.” — „Meg mersz-e 
rá esködni ? ” — kérdezett o rebbe. O
Chájem edj kis ideig gondol kozta mo- 
gát és felelt : „Rebbeléken, lehet-e idj es
ködni: nem emléxek mogomat bizemosan, 
hodj tartozok-e, vadj nem ?”  — fJdj nem 
lehet esködni. Határozottan kuli beszélni. 
Vadj tartozók, vadj nem tartozók.” — O 
Chájem jorsan küzbekojebált : „Idj már 
esköszök. Vadj tartozók, vadj nem tarto
zók.” Óbele-bóbele : az excellenc gráf 
Bethlen is mondhatja : vadj hozok oztot 
oz engedéljt, vadj nem hozok.

— Volt már büntetve?
— Igen. Tegnap végignéztem a Ma 

gyár Színházban a „Csuda Mihály íze 
rencséjét".

Egy virágzó iparág csődje
Miután tudom, hogy a pénzügyminiszter a

Ipénzt
csökkenteni óhajtja jóval, 
pénzbőséget akartam előállítani, 
de egyéni akcióval.

Lelki vi'ágom olvasóim előtt
eddig sem volt titok,
most is bevallom : arra gondoltam, hogy
pénzhamisító műhelyt nyitok.

Az ember, ha ilyen terve van, 
egy újpesti villamosra felül 
és a leghiresebb újpesti szakértőkkel 
e kérdésről vitába merül.

De az újpesti szakértők bebizonyitották 
néhány percen belül,
hogy manapság egy ötpengős hamisítása 
legalább száz pengőbe kerül.

SZENES EMBER

O boldogult Vázsonyi Vilmosrul edj-két 
kurzuslap (márhodj oz o kevés, omi még 
von) irta nadjon ízléstelen nekrológt. Mi
kor o Simele Sauermilch megbokta a rövid
árubolt jávol, hodj be ne zárhassák ütet 
homis bokásért, bolondnak tettetett mo- 
gát. udj hodj sakudjan bevitték ütet a 
Lipótmezüre. Oz elsü szombaton csapta 
szörnyű lármentot, hodj neki hozzanak 
rituális sóletot, hamuba sült tojást és ká- 
poszta-strudlit. Ólig hodj jóízűen megebé
delte, elkezdett kojebálni : hozzanak edj 
szivart ! „Micsoda fájdalo mte rád, Si-
mete?  — kérdezték ütet. — Micsoda azesz- 
pónem dolog ez ! Elüször kívántál csupa 
vollásoságbul rituális ebédet, most pedig 
o szent szombaton o tiltott szivarra okorsz 
rájujtani ?”  — Felelt o Simele : „Mi ? 
Micsoda? Még csak ne is led jen nekem 
szabad szombaton szivarozni ? Hát akkor 
mért vad jók én edj bolond T* — Hodjan? 
— kérdezem én. Még sak ne is led jen sza
bad edj demagóg kurzuslapnak durvái- 
kod ni ? Hát akkor miért edj demagóg ?...

ALKALMI KIFOGÁS 
Direktor ur, egy ötfelvonásos törté

nelmi drámát Írtam.
— Nagyon sajnálom . . .  Én tagja vagyok 

az embervédelmi kongresszusnak.

A SAJTÓ ÉS A BÉLYEG
Visszaélések elkerülése végett ezentúl 

lebélyegzik a kávéházaknak adott napi
lapokat. Eddig megbélyegezték a napi
lapokat. Hála istennek, haladunk már a 
teljes sajtó szabadság felé.

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

bárkinél drágábban vesz
7̂úkúlv Emil Budapest, Király-utca 51

Ol Giw IJ Llllll Teréz-Umplommalszemben.Telefon
____ ________________J. 105-35. ______________

B E S S Z
Tőzsde-tréfa 3 jelenetben

1. JELENET

KIS: Vészit?
NAGY : Én ? Miért veszítenék ? Még 

idejekorán kiugrottam. És maga ?
KIS : Hálisten én is. De arról a Kon

dorról azt hallottam . . .
NAGY : Igen, szegény egészen tönkre

ment.
2. JELENET

KONDOR: Vészit?
KIS: Én? Miért veszítenék? Még ideje

korán kiugrottam. És maga ?
KONDOR : Hálistennek én is. De arról 

a Nagyról azt hallottam...
KIS : Igen, szegény egészen tönkre

ment.
3. JELENET

NAGY : Vészit ?
KONDOR : Én ? Miért veszítenék ? Még 

idejekorán kiugrottam. És maga ?
NAGY : Hálisten én is. De arról a Kis- 

röl azt hallottam . . .
KONDOR : Igen, szegény egészen tönk

rement.

Mi az, Gravác ur ? . . .  Miért jön 
ilyen későn ?

— Este tízig a hivatalban voltam.
— Miért nem visz oda magával 

ébresztőórát ? . . .

CSILLAGHULLÁS 
Mi lesz a csillagokkal,
Akik a földreesnek ?

Egy tanfolyamra járnak 
és moziszinésznők lesznek.

KEDVES BORSSZEM JANKÓ!
Esernyőt akartam venni egy ócskake

reskedőnél. Két esernyő nyerte meg tet
szésemet. Kérdezem :

— Mibe kerül ez ?
— Kétszázezerbe.
— És a másik ?
— Százötvenezerbe.
— Na és mi a különbség a két esernyő 

közt?
— ötvenezer korona.

CSAK ! . . .
— Nem megtiltottam neked, hogy avval 

a fiatalemberrel szóbaállj ! ?
— De mama, kérem, én nem beszéltem, 

én csak táncoltam vele.

Igyunk Szent Lukácsfürdő KRISTÁLY-ásványvíz et I
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V á xson yi, A P o lg á r  m e g  én
1905-ben Vázsonyi Vilmos napilapot 

alapított : A Polgár-1. ö  maga volt a tő
szerkesztője és dr. Csergő Hugó, a kiváló 
publicista és poéta a felelős szerkesztője. 
A redakciót maga Vázsonyi toborozta. 
Egyetlen munkatárs kivételével mindenki 
ismert budapesti ujságiró volt, többek kö
zött : Adorján Andor (aki akkor jött 
haza a párisi ujságiró-akadémiáról), Ber
kes Imre, Gábor Andor (akkor még ter
mészetesen tetőtől-talpig burzsoá-iró), 
néhai Greiner Jenő, dr. Kadosa Marcell, 
Kreutzer Jenő (azóta boldog bankigaz
gató), Krúdy Gyula, Lakatos László, Lux 
Terka, néhai Ötvös Leó (a nagy Silber- 
stein-ötvös Adolf fia), néhai Palotai 
Hugó, Szekula Jenő, Szomaházy István, 
néhai Zsoldos László. Vidékről csak egy, 
egyetlenegy újságírót szerződtetett Vá
zsonyi : e sorok Íróját.

Ennek a szerződtetésnek története pedig 
a következő : Vázsonyi Vilmos egy bün- 
pör tárgyalására Szegedre ment védői 
minőségben. Korán kelt és a Tisza-kávé- 
házban reggelizett. Szivarozás közben elő
vette néhai dr. Balassa Ármin napilapját 
a Szeged és Vidéké-1, amelynek Szakács 
Andor (ma képviselő) volt a felelős szer
kesztője. Nagyon unatkozhatott a híres 
pesti vendég, mert elolvasta a lap vezér
cikkét is. Ami azonban csak később de
rült ki.

Egy hét múlva ugyanis távirat vert föl 
álmomból. Életem első távirata, hiszen 
alig voltam túl az egyetemi éveken. Buda
pestről jött a telegramm, Csergő Hugó 
küldte s ez volt benne :

,,Szerződtetés céljából azonnal jöjjön. 
Találkozás este Newyork-kávéházban*.

Búcsút mondtam a szülői háznak, a 
Szeged és Vidéké-nek, az ügyvédi irodá
nak (a derék dr. Fiilöp Zsigánál voltam 
bejegyezve) és az első vonattal siettem 
Budapestre.

Este a Newyork-kávéházban kerestem 
föl Csergőt, aki körül egész szakasztóalja 
fiatal ujságiró ült. Csergő tudtomra adta, 
hogy száz forint havi fizetéssel beléphe
tek a meginduló A Polgár szerkesztősi
gébe és Vázsonyihoz küldött. Másnap 
Teréz-köruti irodájában tisztelegtem a 
demokrata vezérnél, aki mosolyogva ölelt 
át és igy szólt :

— Persze azt nem tudja, hogy került 
maga tulajdonképpen A Polgárhoz . . .

— Azt hiszem, képviselő ur, úgy, hogy 
Csergő doktor a Pesti Napló-ba irt ver
seimről és tudósitásaimról ismer.

Vázsonyi legyintett a kezével :
— Dehogy ! Fiam, maga száz évig is Ír

hatott volna a Pesti Naplóba, mégsem 
vettem volna észre. Hanem tudja, a múlt 
héten Szegeden jártam, ott unalmamban 
elolvastam a „Szeged és Vidéke" vezér
cikkét, amely M. J. betűkkel volt je
gyezve és amikor hazajöttem, azt mond
tam Csergőnek : valami M. J. van ott 
Szegeden, föl kell hozni a laphoz. Csergő 
tudta, hogy maga az a szegedi M. J.

Zavart alázatossággal háláltam meg a 
ragyogó tollú publicista figyelmét. Vá
zsonyi pedig igy folytatta :

— De van ott másvalaki is : Szakács 
Andor. Tőle is olvastam e*gy talpraesett, 
okos cikket, ő t  is föl szeretném hozni. ír
hatna neki.

— Nem hiszem, hogy el lehetne csalni 
Szegedről. Szerelmes. . .  De azért meg
próbálom.

(Meg is próbáltam, de nem sikerült.)
Hát igy kerültem én Vázsonyi napi

lapjához, A Polgár-hoz, amely abban az 
időben egyedül képviselte a nemzeti de
mokrata gondolatot. Harmadfél évig voltam 
hűséges munkatársa és rajongója a ma
gyar publicisztika nagymesterének, aki 
körül a tollforgató magyar ifjúság harcos 
gárdája nőtt fel. Később, hogy ő is meg
vált A Polgár-tói cs magam is más újság
hoz szerződtem, sokszor e!evenitette föl 
a szegedi epizódot.

Vázsonyi Vilmosnak köszönhetik a 
szegedi ügyvédek, hogy nem vagyok a 
konkurrensük. Sőt : azok is neki köszön
hetik, akiket arra itéH volna a sors, hogy 
én legyek a védőjük. Molnár Jenő

KESELYÜK
Utólag kifogásolják a legitimista mág

nások Vázsonyi modorát. A jóizlésü pol
gárság ezzel szemben kifogásolja a volt 
fegyver társaknak ezt a harcmodorát. 
Persze most zavarban vannak . . .  Vázso
nyi nem él s igy nincs, aki a harcmodor
ról tanácsot adna nekik . . .

— A halottaktól vagy jót 
vagy — antisemmit ?

NAGYON EGYSZERŰ
— Mitől dagadt meg úgy az ujjad a 

jobbkezeden ?
— Szöget vertem a falba cs a kalapács- 

csal az ujjamra ütöttem.
— Ez velem nem eshetik meg.
— Miért ?
— Mert én balkezes vagyok.

Korai aratás

— Valóban. . . jó az idei termés. . .

CSAK KORSZERŰEN !
A vásárcsarnokban megáll a bubifrizu- 

rás nagysága a zöldséges kofa előtt. A 
termetes asszonyság igy invitálja :

— Nagysága kérem, parancsoljon friss 
bubifej salátát.

Mikor Vázsonyi konferált
Március végén történt, a frankügy leg

viharosabb parlamenti napjaiban. A fo
lyosón Vázsonyi Vilmos jókedvében egy 
közismert pesti kafcarc-konferansziét 
utánzott. Kezével az áliát simogatta sza
porán és a szokásos konferanszié-dadogás- 
sal mondotta :

—  Ugyebár, uraim, nemde . . .  tetszik 
tudni kérem . . .  nagy baj az, hogy a frank
hamisítás megtörtént, de még nagyobb 
baj, hogy kipattant.

Az imitált konferanszié maga is ott volt 
a folyosón és mint direktor nyomban 
szerzödtetési ajánlatot tett Vázsonyinak, 
aki igy hárította el magától a megtisztel
tetést :

— Hova gondol ? . . .  Csak nem hagyom 
itt ezt a nagy kabarét a kicsi kedvéért ?

EGY KIS MŰVÉSZET
Két piktor beszélget.
— Mondd kérlek, mi hát a művészet 

legszilárdabb alapja ?
— A művészet legszilárdabb alapja?... 

Egy jó megrendelés.

R A D IO -
anyagok gyári árban

Dénes Testvérek
Elektrotechnikai és Femárugyár Rt. 

Budapest, Teréz körút 26
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K é p r e j l v é n y
A hét legravaszabb rébusza —

Megfejtése : a Borsszem Jankó junius 
20-i számában.

A megfejtők értékes könyvjutalomban 
részesülnek.

A Borsszem Jankó május 23-i (3030) 
számában megjelent rébusz megfejtése : 
„Nézlek, nézlek, de hiába nézlek '. A
megfejtők közül Németh István (Debre
cen) kap könyvjutalmat.

JASSZOK KÖZT
— Mit gondolsz, melyik a legjobb auto

mata ?
—  Na ? . . .
— A főkapitányság.
— Ne mondd !
— Bedobsz egy ablakot és kijön egy 

csapat rendőr.

Arany K öpések
A család tulajdonképpen családalapí

tásra van fektetve. És mégis hány család
ban feküsznek le gyermek nélkül!

*
Sok nő olyan, mint némely kisgyermek: 

nem sir, ha bántják.
(Karádi)

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, V1L, Erzsébet-körut 20. sz.

Nagy katalógust 4000 K ellenében 
postán küldök

A Borsszem Jankó üzenetei

A Borsszem Jankó jelen számát szer
dán, junius 2-án zártuk le. Kéziratok és 
rajzok kizárólag a főszerkesztőhöz 
(Budapest, V., Mozsár-utca 9.) külden
dők. — Kéziratokat nem őrzünk meg.

Böngész. Tökéletesen igaza van. A pesti 
ember poén-1 mond poént helyett, pedig 
a poén (point) pontot, a poént (pointe) 
csattanót jelent. Az meg pláne hajme
resztő, mikor a napilapok a csattanót igy 
csattantják el (torz-fonetikával !) : poén. 
A redakciókban tudni kéne, mi a különb
ség point és pointe közt. Alsós közben 
helyesen mondják : poén, mert ez annyit 
tesz : pont, játékban pedig a pontokat 
jegyzik. És ezzel — pont. — Varsó. Most 
már igazán búsulhat a lengyel hona ál la
pot ján, ha az elnöki székbe már egy 
Nácit kell ültetni. — B. G. Micsoda sze
rencse ! A postatakarékpénztári vezér- 
igazgatóság alól is, a frankhamisítás alól 
is, a tözsdetanácsosság alól is fölmen
tették ! Mein Liebchen . . .  — Temps
(Páris.) Nana, kis csintalan ! Maga 
máskor jobban viselte magát. ügy 
látszik, anyagilag kicsit csehül áll. 
Tempsora mutantur ? . . .  — M—g. A nagy 
temetés után is az a véleménye, hogy Vá- 
zsonyi a „kibírhatatlan modorával'* sok 
ellenséget szerzett magának ? Az önök 
politikájának ne legyen mondva ! — Legi
timista gróf. Az élő Vázsonyinak jó volt 
az agya, a halott Vázsonyinak nem tetszik 
— az orra ? — Futballbiró. Igaza van : 
fütyülni kellene, amikor a közélet duhaja 
halottba rúg. Csak előkelő demokratáktól 
levetett ál-dzsentlmének játszanak igy.

Több levélről a jövő számban.
t ■ ■___ - =  a =  a ■■■--■--t-. ■ —  ■

A BORSSZEM JANKÓ
előfizetési árai :

Egész é v r e .............................. 240.000 K
Félévre ................................... 125.000 „
N egyedévre.................................  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., Balaton-utca 2.
(Telefon : T. 105—22.)

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

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

A MILÁNÓSCALA EGYÜTTESÉNEK
VENDÉGJÁTÉKA A VÁROSI SZÍNHÁZ

BAN
Kedden, junius 8-án :

II Trovatore.
Csütörtökön, junius 10-én : 

Rigoletto.
Szombaton, junius 12-én :

Tosca.
Hétfőn, junius 14-én :
Il barbiere di Siviglia.

A Városi Színház sikerdus évadjának 
szinte mindent megkoronázó zenei ünnepe 
lesz a világ legtökéletesebb operaegyütte
sének, a Milánói Scala-nak négy estére 
tervezett vendégszereplése. Maestro Anto
nio Votto karnagy vezetésével Leonora 
Corona, Albertina Cassani, Elvira 
Casazza, Ida Mannarini, továbbá Cav. 
Ettore Bergamaschi, Dino Borgioli, Comm. 
Enrico Molinari, Cav. Vinzenzo Giucci- 
ardi, Gregorio Molnik, M. Chorubini va
rázsolják elénk a Milánói Scala utolér
hetetlen előadásait. Junius 8-án a Truba
dúr, 10-én Rigoletto, 12-én Tosca, 14-én 
a Szevillai borbély lesz műsoron, a világ
hírű együttes négy legbrilliánsabb produk
ciója. Mind a négy este igazolni fogja a 
Milánói Scala-nak világraszóló hírnevét : 
csodálatos énekművészet és mesteri játék
stílus jellemzik a társulat valamennyi 
tagját. Jegyek 30-tól 210 ezer koronáig.

* MOISSI A FŐVÁROSI OPERETT- 
SZÍNHÁZBAN a következő darabokban 
lép föl : Csütörtök : „Die Wollust dér 
Anstandigkeit és Tolsztoj komédiája, Er 
isi an allém schuld, péntek, szombat és 
vasárnap : Faust, hétfőn : Gespenster 
(bucsuelőadás).

* AZ ALVÓ FÉRJ ÉS A SEYBOLD 
e héten a következő módon váltakozik a 
Vigszinház műsorában :

Csütörtök, szombat :
Az alvó férj.

Péntek, vasárnap, hétfő :
Seybold.

Az előadások nyolc órakor kezdődnek.
* CSAK EGY KISLÁNY. . .  Gilbert 

nagysikerű operettje minden este a Budai 
Színkörben, péntek kivételével. Az uj ope
rettben különösen Harmath Hildát és 
Sziklay Józsefet ünnepli a közönség.

— Freudiger Mózes és Fiai, Magyar- 
ország legrégibb ágy-, fehér- és ruha- 
nemügyára egy teljesen felszerelt kórházi 
szobával vesz részt az Embervédelmi ki
állításon, amely az általa gyártott cik
keket mutatja be és amely rendkívül Íz
léses elrendezésével a kormányzó őfő- 
méltósága legfelsőbb elismerését érde
melte ki. A cég évszázados fennállása 
óta az összes magyarországi közintézetek 
állandó szállítója.

HixóKura a ytapas-Táíráhan
Dr. Müller kir. tanácsos tátraházai szanatóriumában hízó- és fekvőkura vérszegénységnél, légző- 
szervi hurutoknál, Basedownál naponta ötszöri étkezéssel, lakással előszezonban 45 es. K. Első
rendű konyha házi kezelésben. Reichenhalli inhalatorium. Röntgen-, hydro- és elektrotherapia

F ö lv é tel, p r o s p e k tu s , v iz u m s z e r z é s  Tátrai) áza b u d a p esti  ig a zg a tó sá g á 
nál, b a n k  m e g b íz ó t  tünk, a M a g ya r -O la sz  B a n k  A m d rá ssy-u tl 5. fiók  fa utján d .e .lO -l-lg  Tel.28-53
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Milyen lesz az uj bankjegy?
A készülő uj bankjegyek, úgy sejtjük, 

nem fogják beváltani a hozzájuk fűzött 
reményt. Ami még nem is volna olyan 
nagy baj. Sokkal nagyobb veszedelem 
volna, ha a reménnyel együtt a bankje
gyeket sem váltanák be. Egyesek szerint 
az uj bankjegyekre egészen mást kellett 
volna rárajzolni. Többen felkeresték már 
a Borsszem Jankót és előterjesztették 
rajzötleteiket.

Egy kankbizományos ezt mondta :
— Ajánlatosabb lett volna a frankra 

való vonatkozással a papiros egyik olda
lán egy cellát feltüntetni. Így talán elér
hető lett volna, hogy aki hozzányúl, ne- 
hezebben szabadul majd tőle.

Egy B-listás igy sóhajtott:
— A bankjegy egy tisztviselőt ábrázol

jon a hivatalában. Akkor legalább nem 
lesz feltűnő, ha kidobják.

Egy futballista ezt rúgta be :
— Rajzoljanak rá egy kaput átszá

mítási táblázattal, hogy látni lehessen, 
mennyire rúg az az összeg.

Egy keresztrejtvény-fejtő ezt java
solta:

— Elég, ha csak az átszámítási tabella 
lesz rajta. Ennél fejtörőbb rejtvényt kép
zelni sem lehet.

Egy ligeti körhintás igy okoskodott:
— Szerintem legokosabb lett volna egy 

ringlispilt rajzolni rá. A péqz úgy jó, ha 
forog.

Egy sipista ezt vágta ki :
— Legyen rajta egy kikapós menyecs

ke. Talán igy könnyebb lesz csalni.
Egy tanitó igy magyarázta :
— Javasolnám, hogy a pénz egyik ol

dalán egy képes ábécé legyen. Az embe
rek legalább megtanulják végre olvasni a 
pénzt. A másik oldalára rajzoljanak egy 
nádpálcát, hogy mindjárt elverhessék.

Egy zeneszerző ezt fütyülte :
— Legyen rajta egy közismert opera 

vezérmotivuma. Hátha igy nem lopják el !
Végezetül egy zsebtolvaj:
— őszintén szólva, ami a rajzolást 

illeti, én már csak megmaradnék a régi 
forma mellett.

E. M .

A LEGSZERENCSÉSEBB ESET
A hatvanhétéves gazdag Spitzer fiatal 

leányt vett feleségül.
Doktor ur, — mondta a háziorvosá

nak — a legszerencsésebb esetben lehet-e 
még gyermekem ?

— A legszerencsésebb esetben nem lesz, 
— válaszolt a doktor — , de ha pechje 
van, akkor lesz.

BETHLEN, GENP 
Nyugodt lehetsz Pista 
Kozma Miklós eddig nem 
súgott semmit a fü
lembe. .

VASS

KEDVES BORSSZEM JANKÓ!
Bonyhádon beállít egy diák a vaskeres

kedésbe :
— Szöget kérek.
— Milyen szöget ? Drótszöget ?
— Tessék nekem drótnélkülit adni.

FOGORVOSNÁL

— Hogyan ? Százezer koronába kerül 
egy foghúzás ? Hiszen ezért egy napig 
kell, hogy dolgozzak !

— Kérem, én akár egy egész nap húz
hatom a fogát, ha úgy tetszik . . .

■ .....

A Borsszem Jankó panaszkönyve*
Alulirt modern nő a következő panasz- 

szal fordulok a t. Szerkesztő úrhoz :
Anyósom levelet irt a férjemnek vi

dékről. Férjem nem volt éppen otthon s 
igy a levelet — szokásom szerint — lel- 
kiismeretfurdalás nélkül felnyitottam. Vé
gigolvasom a levelet, — csupa érdekes
ség. Mikor a végére érek, ezt olvasom: 
„Kedves leányom, ne felejtsd el a levelet 
átadni férjednek."

Hát nem hallatlan sértés ez? Válaszát 
kéri Szőke bubifrizura.

*
Válaszunk: Ilyen tapintatlanságra iga

zán csak egy anyós képes. Hogy mer 
meggyanúsítani egy tapintatos asszonyt 
azzal, hogy a férje leveleit felbontja ?

*) Ebben a rovatban csak közérdekű 
felszólalásokat közlünk — B. J.

Ezüst evőkészletek 
speciális üzlete!

Budapest. IV . Mlt

Nem ismersz rám?
Kedves Borsszem Jankó! Nieswurz 

Izidor és Goldberger Jacques egy falu
ban születtek, egy iskolába jártak és 
hosszú ideig együtt szolgáltak egy sas
utcai norinbergi üzletben. Amikor har
mincévesek lettek, életük útja széjjelvált: 
Izidor hazament Dömsödre, megnősült és 
boltot nyitott, Jacques itt maradt, egy 
gazdag és csúnya lányt vett el feleségül 
és nagy férfiú lett belőle, a Kereskedelmi 
Csarnok és a Demokrata Kör választmányi 
tagja, fővárosi képviselő stb.

Elmúlt húsz esztendő. Izidor tönkre
ment, a legidősebb lánya eladó volt, kérő 
is akadt, de hiányzott a hozomány. Nem 
maradt más hátra, mint a szükséges húsz
millió koronát rokonoktól, jóbarátoktól 
összeszedni. Nagy bajában eszébe jutott 
az ő régi cimborája, Jacques, a gazdag 
pesti nagykereskedő.

Teljes bizalommal kopogtatott be hozzá 
és előadta kérését. Jacques hidegen fo
gadta.

— Mit akar, kérem ? mondta. — Én 
magát nem ismerem !

—  Hogyan ? Te nem ismersz ? Enge- 
met, az Izidort ? Isten a világ fölött ! . . .  
Mit beszélsz ? Te nem ismersz ?

— Nem, nem ismerem.
— Jó. Akkor tudd meg, hogy negyven- 

nyolc óra alatt meghalsz. Akár meg is 
rendelhetetd a Chevra Kadisát.

Ezzel Izidor ünnepélyesen megfordult 
és kifelé haladt. Jacques egy percig kővé 
meredt. Azután utána rohant és a lépcsőn 
elfogta.

— No, ne bolondozz, te szamár. Hiszen 
csak tréfáltam. Hogy a fenébe ne ismer
nélek!... És itt az a húszmillió korona. De 
most mondd meg nekem : mi van azzal a 
negyvennyolc órával meg a Chevrával?...

És Izidor felelt :
— Egy hires professzortól tudom. Mi

előtt idejöttem, ott voltam a zsidókór
házban meglátogatni egy beteg földit. Ott 
állt a professzor Alapy egy beteg ágyánál 
és körülötte volt három asszisztens. A 
professzor beszélt a beteghez. A beteg 
nem felelt. És a saját füleimmel hallot
tam, amikor a professzor mondta : „Már 
nem ismer m eg . . .  Ez negyvennyolc óra 
alatt meghal. .  .*4

A FINOM FELESÉG
— Hallottam, Szarvas u r . . .  Fogadja 

részvétemet.
—  Köszönöm. És tudja-e, mért nem 

csalt meg a feleségem az éjjeli őrrel is ?
— Miért nem ?
— Mert nincs éjjeli őr a villámban.
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A  kél snorrer
(Mese, amelynek végén csattan — a morál)

A mese
Két snorrer éldegélt egy kis faluban a 

zsidó hitközség nyakán. Mikor végkép 
végére jártak a hitsorsosi könyörületnek, 
maguk is belátták, hogy itt helyben nem 
női számukra íü. Fogták hát magukat és 
odébbállottak.

— Én majd egy csodarabbi leszek — 
mondta az okosabbik — és te leszel a 
hires elöénekes.

____ De hiszen én egyáltalán nem tudok
énekelni !

— Annyi baj legyen ! Csak bizd rám 
magad.

Elérkeznek az uj hazába, bekopogtat
nak az elöljárónál és annak rendje-módja 
szerint beajálkoznak mint csodarabbi és 
kántor. Ott, a Jehova háta mögött, csoda
rabbit vagy pláne hires kántort sohase 
láttak a szegény hivek. Nagy volt hát az 
öröm Izraelben, íelgyülekeztek péntek 
este a kis imaházba, hogy csillapitsák 
lelki szomjúságukat.

Az egyik snorrer, a csodarabbi, imád
ságot mormolt, de amikor a másik snor- 
rerre, az elöénekesre került a sor, hogy 
vágja ki Dávid király zsoltárát : egyszerre 
amilyen hosszú volt, végigvágódott a pad
lón, mintha villám ütötte volna.

Általános elszörnyedés.
— Ecetet ! Orvost !
Csak a templomszolgának jutott eszébe, 

hogy nini, hiszen itt a csodarabbi, majd 
föltámasztja az a hires kántort.

Úgyis lett. A csodarabbi hajbókolni 
kezdett társa fölött, érthetetlen varázs
igéket hadart s mikor látta, hogy eszmé
letre tér, így szólt :

— Élni fog, de énekelni soha ! (Bér Dezső rajza a Borsszem Jankó 1904. junius 12 számából)

A morál
Most, hogy a parlament legnagyobb 

szónoka meghalt, epigonok tülekednek az 
árván maradt vezéri polc felé. Mi pedig 
azt mondjuk : ezek a kis törtetők élni 
fognak, de úgy beszélni és úgy hatni, mint 
Vázsonyi Vilmos, — soha !

A nagy
Kifeszült esernyők alatt 
Százezrek álltak sorfalat.
Mikor vitték a holt vezért.
Ki mig élt, százezreknek élt.
A Vázsonyi hű népe állt 
És bánatosan szalutált

temetés
És némán búcsút rebegett, — 
Nem láttunk még ily sereget
Kit százezrek siratnak el,
Nem szánni, — irigyelni kell, — 
Bár földi sorsa mostoha :
Nem halhat az meg, nem. soha!


