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Három  k is történőt é s  e g y  ráadás
I.

A  szórakozol! dramaturg
Hevesi Sándor, a Nemzeti Színház 

igazgatója olvassa a legtöbb színdarabot 
ebben az országban. Már csaik hivatásá
nál fogva is, mert azonkívül, hogy fő
rendezője és legfőbb adminisztrátora az 
állami színháznak, neki kell dönteni az 
újdonságokról is. Kél akta aláírása közt, 
színpadi szünet közben előszed egy ma
gyar vagy külföldi színdarabot és ol
vassa. Mikor a lépcsőkön megy, mikor 
átmegy az uccakeresztezésen, mikor vil
lamoson ül, színdarabot olvas. Ebéd köz
ben is olvas, ágyban is olvas, mindig és 
mindenütt olvas.

A múltkor próbák után fáradtan ment 
haza. Lehetett délután két óra. Kezében 
könyvvel — természetesen színdarabbal 
— lassan lépdegélt az uccán, mígnem a 
ház elé ért, ahol lakik. Ismételjük' dél
után két óra volt.

Hevesi Sándor becsönget a házmester
nek. A házmester nem jön, de a direktor 
türelmesen vár. Közben olvassa a szín
darabot.

Vagy öt perc telik el igy. Aztán újra 
csönget. A házmester folytatólag nem je
lentkezik. Hevesi nyugodtan olvas to
vább és vár. Hozzá van szokva, hogy a 
házmester háromszor kéreti magát.

Most már harmadszor csönget. Még 
néhány percig olvas, majd mérgesen be
lép a nyitott kapun és egyenesen a ház
mester lakása felé tart. Benyit hozzá és 
felháborodottan mondja:

— Kérem, micsoda dolog ez! Negyedóra 
óta várok már odakint, hogy kaput nyis
son és a füle botját se mozdítja meg! . . .

II.

Az ujsógiró és zsiványok
A lelkiismeretes újságíró fölkereste a 

kültelken a fegyházból kikerült betörő
ket, rablókat és egyéb hasznothajtó fog
lalkozást űző férfiakat, hogy megtuda
kolja tőlük: hogyan élnek, amióta ki
szabadultaik? A feleletek alapján ugyanis 
érdekes riportot akart lapjának írni.

—* A fene megette! — dörmögött az 
első. — SehoLse kapok munkát. Legjobb 
lenne, ha megint valami bűnt követ
nék. el.

A másik mérgesen nézett a kiváncsi 
emberre és a bajusza alól mormogott:

— Amióta becsületesen akarok élni, 
éhendöglök. Nem marad más hátra, 
mint az écoaka meglesni valakit és . . .

A harmadiknak félelmetesen csillant

meg a szeme és hetykén mondta:
— Mire jó a szabadság? . . .  Magya

rázza meg nekem az ur, mit csináljak 
ezzel a fene nagy szabadsággal? Amíg 
odabent voltam, mostak rám, fűtött he
lyem volt és megkaptam a napi porciót... 
Nahát!

A riporter hátrált egy kissé és meg- 
hökkenve szólt:

—• H a l l ja ! . . .  Csak tán nean akar 
megölni?

A gonosztevő fölkacagott:
—■ Magát? . . . Egy újságírót? . . . Majd 

bolond leszek! . . . Hogy a bíróság fö l
mentsen!? . . .

III.

A  koldus, a kutya és a gavallér
Budán, a Zugliget egyik forgalmas he

lyén, ahol sűrűn járnak gazdag emberek, 
egy öreg koldus ütötte fel a tanyáját. 
Bozontos kutya állt hűségesen az oldalán, 
olyan furcsa és alázatos testtartásban, 
akárcsak a gazdája. A kutya nyakán 
zsineg volt, a zsinegen kemény papiros, 
a papiroson ez a felírás:

Vak

A lehunyt szemű, rongyos kéregető és 
a figyelmeztető cégér nagyon meghatott 
egy bundás urat, aki reggelenként arra 
sétált. Minden alkalommal húsz fillért 
adott az öregnek.

Történt egy napon, hogy a gavallér 
szórakozottan haladt el a koldus mellett, 
anélkül, hogy a zsebébe nyúlt voJna. Az 
öreg utánaszaladt, megállította és igy 
szólt:

— Nagyságos ur, ma el tetszett feled
kezni rólam.

Az úriember csodálkozva nézett rá:
—• Hogyan? . . . Hiszen én úgy tud

tam, hogy maga vak!
— Vak? — nevetett a koldus. — Nem 

én, hanem a kutyám.

A  ráadás
A gazdag Reinkopf lánya beleszeretett 

a szegény Radó Árpádba, aki egyszerű 
kér esked őseged volt a Sas-uccában. Hosz- 
szu huza-vona után beleegyezett a bol
dogtalan apa, hogy az ábrándos Sári a 
reális Radóé legyen. Hogy valami szere
lem is legyen a dologban, a jövendőbeli 
após egy teljesen berendezett boltot ígért 
a jövendőbeli vönek.

Elérkezett a nagy nap. Az anyakönyv-

vezetőtöl a templomba vonult a nász
nép. Itt a főtisztelendő pap, mielőtt a 
kelyhet a fiatal párnak nyújtotta volna, 
felszólította a vőlegényt, mondja el a 
h ol tömi g lan - ho 1 tódig l ant.

A frakkos Radó most jelentős oldal- 
pillantást vetett az oltár mellett álló 
Reinkopfra és áhitatosan rebegle:

— Boltomiglan . . .  holtodiglan . .  .
Molnár Jenő

Kedves Borsszem Ja n k ó ! A pesz- 
tomkánk falusi intelligenciával for
dítva adta föl hároméves kisfiámra a 
nadrágot. A Városligetben, ahol a 
bokrok közt játszadozott egy négy
esztendős kislánnyal, egyszerre dúlt 
arcocskával szalad elibém a kislány 
és azt mondja:

— Néni tejem, nem tudom, micinál- 
jat a Palival. Elől nem tud ész hátul 
nem ataj.

EGY SPANYOL NOTESZÉBŐL
Budapest, 1927 január . . . Minden or

szág közt ez a legfurcsább, ahol most 
vagyok: Magyarország. Itt mindent ha
misítanak: a budakeszi svábok a tejet, a 
kofák a vajat meg a tejfölt, a kereskedők 
a szegedi paprikát (spanyol paprikával), 
Windischgraetz hercegék a francia fran
kot, a színpadi írók a párisi esprit-1, a 
lipótvárosiak az angol flegmát, a politi
kusok az angol alkotmányosságot, az 
orvosok pedig — a spanyol náthát. Eb
ben az országban még a spanyol nátha 
se valódi!

A TISZTISZOLGA  
MEG A HALa L F E JE S  ÜVEG

Kedves Borsszem Jan kó!  Egy napon 
rájöttem, hogy a tisztiszolgám alaposan 
megdézsmál ja a likőrjeimet. Azt a mód
ját eszeltem ki a védekezésnek, hogy a 
kinthagyott liköros üvegekre halálfejes 
címkét ragasztottam. A legényem jól is
meri ezt a jelt, mert naponként ott van 
mellettem az ezredorvosi rendelőmben. 
Méregnek nézi, hát nem nyúl hozzá, — 
gondoltam és most már nyugodtan hagy
tam kint az üvegeket.

Egy este, amikor hazamegyek, látom, 
hogy a zsivány nagyot húz az egyik 
flaskából.

— Hogy merészeled? . . .  — kiáltot
tam rá.

Legényem szomorú pofával felelt:
— Ezredorvos ur . . . jelentem alás- 

san . . . életunt vagyak.
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Az uj Lohengrin
vagy: „A hattyú" a párisi „Odéon”-ban

az fiatal. . .

1 3. szám

i C S O D A B O G A R A K
L ira 1927»ben

(Szó- és betüszerint való u tánnyomat 
a Dokumentum  című folyóiratból; szer
keszti: K assák  Lajos.)

I.
NÁDASS JÓZSEF VERSEI 

(N incs cim e)

Meg kell magamban a fehéreket is 
húznom

sem faállvány sem az istápolás nem 
változtathat

a szőke szin sekélyes tóban 
vékony és tiszta 
Oharang miatt 
Melléd szegődtem
Árnyék világos árnyék világos árnyék 

világos
árnyék világos 
42679 42679
sötét
ki marad velem

LÁNY ARCKÉPE K. SCH.

Ivedet a naptól’ kaptad világitsz 
zöld fákat viszel üveg mögött 
a viz nem öntött el lámpaemyő vigyáz 
iel fogsz majd állani utak széléről 
bokrok alól 
narancs

o
IL

KASSÁK LAJOS VERSE 
(N incs cim e)

Szemed sugarán forognak napjaim 
nevetsz és felemelsz a magasságba kék 

sómezőkön vándorolok 
kenyérfák és a csukott ajtók kilincsei 

szivemben
1 ó szánalmam örvénye s te kiválasztott 

lény Alaszka pecérei körül 
kristályaim fénytöréseiben őrizlek 
távol vagyak tőled

! állaimról lepereg a viz sirás ez hogy 
nyájaim elhullanak a tisztátalanság 
környékein

törvény ez az időre és térre 
íme jegyzetek a tüzkatasztrófákról és a 

zuguccák nőcsábászairól 
íme a külömbségtevés hogy elvittem a 

gyermek álmát
ifjúságod rózsaleveleit miket a fekete 

bajszu hentesnek akartál ajándékozni 
Í^áfoghatatlan vagyok hináraidban 
najnalhinta

! asszony
j ellened mondom 

kenyér 
kalapács.

A KOMBINÉ
— Mibe kerül ez a kombiné?
'— ötven pengőbe, nagyságos asszony.
— És nincs külön forgalmi adó?
— Oh kérem, nagyságos asszony, úri- 

nőknél a forgalmi már bele van kombi
nálva a kombinéba.

— És mit isztok az ebédhez, gyer
m ekeim ?

— Bort és vizet.
— Persze keverve.
— Isten ments! Én iszom a bort, a 

fe leségem  a vizet.

Pesti esetek
MORÁL

A villam oson m ellettem  ül egy házas
pár. Az asszony nevetve m eséli, hogy 
hajcsattot akart venni egy bazárban.

— De tudod, — m ondja  — olyan  
szemtelen árat kértek , hogy fölháboritó. 
Tizenötezer koronát egy olyan kis va
cakért.

— Na és?  — kérdi a férj.
— Na és? A lkudoztam , de hiába. K ét

ezernél többet az Istennek sem engedett. 
De én kifogtam  ra jta  — m ondja  — és 
elővesz két darab  csaltot.

— Hogyan, kettőt vettél?
— Ez nem lett volna vicc. Egyet vet

tem, de bosszantott, hogy olyan rabló  és 
nézegetés közben egy m ásikat a retikü- 
löm be csúsztattam. G ondoltam , legyen  
ráadás.

— H ogy-hogy?  — bökken  meg a fé r j 
— elvettél egy csattól?

— Igen, — nevet az asszony  — miért 
legyek én becsapva, miért ne inkább ő?

— De hiszen ez lopás! — m ondja  
m egbotránkozva a férfi.

— Ugyan, egy ilyen vacak  csatt!?  . . .
— Annál inkább, — fedd i őt korho

lóan a férj. És hosszú erkö lcsp réd i
kációba kezd. Látszik, hogy nem tud 
belenyugodni az esetbe. Még a negyedik  
m egállónál is azt h a jtogatja :

— Egy vacak  kis hajcsattért egy b a 
zárban . . .  I ly esm it? !. . .

Egyre csóválja  a fe jé t  és dohogva  
teszi hozzá:

—• Még ha egy ékszerüzletben csinál
tad volna ezt a s t ik li t ! . . .

Vigyázat, tolvaj!
Olvasom, hogy mostanában megint in

tenzivebb működést fejtenek ki a tolva
jok és hogy miután elődjeik már min
dent letaroltak, a legfantasztikusabb dol
gok el tulaj donitására vetemednek. Álljon 
itt bizonyitásul a lapokból kivágott hí
rek diszes sorozata:

HIDLOPÁS. Tegnap délelőtt vakmerő 
lopás történt a Dunaparton. Valamelyik 
ismeretlen tettes bravúros hozzáértéssel 
eltüntette azt a hidat, amely összekötötte 
az egységes pártot a fej védőkkel.

MÁR A KEREKET IS! Ma éjjel egy 
ismert dadaista költőnk a kávéházban azt 
vette észre, hogy hiányzik az egyik ke
reke. Minden valószínűség szerint olyan 
tolvaj vihette el, aki a dadaizmust érté
kelni tudja. A rendőrség most azok kö
zött keresi a tolvajt, akiknek több van 
egy kerékkel.

ELVESZTETT ARANY. Kroky Ádám 
humorista irás közben ijedten konsta
tálta, hogy humorának aranya elveszett. 
A rendőrség nyomoz.

LOPJÁK A HENTESÁRUT. A füstölt 
nyelvek mostanában gyakran eltűnnek. 
A gyanú egy ismert nyelviskola növen
dékeire esik, akik a legrövidebb idő alatt 
sajátítják el a nyelveket.

— Hagysád, adjon egy csókot.
— Adok, <)e annak ára van. Húsz 

pengő.
—  A dja lejjebb!
—• A kkor száz pengő.

SPANYOL VICC
— Mondd, igaz, hogy Spanyolország

ban militarizálva van az egész sajtó?
— De még mennyire! Ott a redakciót 

reakciónak, a kiadóhivatalt pedig riadó
hivatalnak mondják.
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Borsszem  Jankó a színházban
A  FIR H A N G  M ÖGÖTT

BÁRDOS ARTHUR va
lahol kint Berlinben szo
morúan vette tudomásul 
„A fehér egér" nagy si
kerét és igy sóhajtott:

— Mihelyst nem va
gyok otthon a Belvárosi 
Színházban, mindjárt cin- 
cognak a fehér egerek.

*
A HATTYÚ párisi si- 

ke re nagyon sok tehet
ségtelen magyar színpadi 
írót keserített el. Mol
nár Ferenc ,,Hattyu"-|a 
elmondhatja magáról, 
hogy az irigyek és a 
pukkadozók hattyúdalát 
zengte el.

*
— MONDJA CSAK, 

milyen darab ez a ,,Kiss 
és Kis"?

— Bús és Fekete.
*

VIGYÁZAT! — Csak 
a Fővárosi Operettszin- 
házban van Női szakasz , 
— a felsoházban nin
csen. Tormay Cecil ezt 
a női szakaszt persze 
nem fogja igénybe venni. 
Ha nincs felsoház, — 
gondolja magában — jó

neki A régi ház is. Ide 
szívesen beengedik, ennek 
t. i. ő a szerzője.

*
A MAGYAR SZÍNHÁZ 

soron következő vigjáté
kának, „Az uj urak"-nak 
külön vonzereje az, hogy 
kizárólag olyan régi urak 
játszanak benne, mint 
Hegedűs, Törzs, Z. Mol
nár és Tamai.

*
SEBESTYÉN GÉZA, 

aki mindig sántikál va
lamiben, most állítólag 
azon töri a fejét, hogyan 
ugrassa be R eich  Kop
péit, hogy Torm ay  Ce
cillel közösen operett
librettót Írjon ezzel a 
címmel : ,,Az orthodox 
orthopéd, vagy: a fok
hagymás buzogány". A 
kisérő zenebonát vegyes 
Sörház- és Rombach-uc- 
cai kórus szolgáltatja.

*
FODOR LÁSZLÓT az- 

zal ugratják barátai, hogy 
ha a „Don Juan vacso
rája" rossz lesz, akkor a 
népkonyhán fogják főltá- 
lalni.

HATVÁNY LILI egy- 
felvonáisos darabja A cso
dálatos nagymama a be
mutató óta egyre fiatalo
dik. Nemsokára, — ahogy 
ezt Pesten mondják — 
„Ilyen fiatal" lesz. A li
pótvárosi nagymamák az 
eset óta Hatvány-széru
mot használnak Voronoff 
helyett. /

*
AZ OPERÁBAN, ahol 

Bartók—Lengyel panto
mimje: „A csodálatos
mandarin" csodálatos mó
don a sülyesziőbe került, 
beszélik ezt a históriát:

K lehelsberg  Kunó gróf 
a vásárcsarnokba küldte 
a szakácsnéját, hogy na
rancsot hozzon. Mikor a 
szakácsné visszament, 
egy gyönyörű darabot 
nyújtott át a miniszter
nek.

— Tessék megnézni, 
kegyelmes ur, milyen cso
dálatos darab!

Klebelsberg mohón 
utánakapott a csodálatos 
mandarinnak és — le 
nyelte.

Héjjas Iván darabot irt a Nemzetinek
vagy:

Ahol már csak az Istennyila segíthet
A Nemzeti Színház portásánál a napokban egy nyurga fiatalember jelent 

meg és Hevesi Sándor igazgatót kereste.
— Fönt van a második emeleten, — igazította útba a kapus.
Az ifjú fölsietett és energikusan bekopogtatott a direktor ajtaján. Választ 

sem várva, felrántotta az ajtót és igy szólt:
— Hevesi Sándorhoz van szerencsém?... Én H éjjas  Iván vagyak.
Hevesi elsápadt.
— Mit"''parancsol, képviselő ur?
— Zsárkay baj társam példáján felbuzdulva én is írtam egy darabot a Nem

zetinek. A főszereplője én vagyok.
— És mi a cime? — tudakolta izgatottan a direktor.
— Az istennyila.
Hevesi boldogan ölelte át a szerzőt és igy szólt:
— Az istennyila? Na végre, nálunk is beüt valam i!

Pókaíné
a Nemzeti Színházban

E m elked ik  már a nap a hegyek fölé, 
K elj fe l párnáidról özvegy P ókainé.
Ne lu stá lkod j annyit, mit ülsz mindig itt,

[m ondd?
Nemzetiben ma megy a ,,Báthory Zsig-

[ mond".

Özvegy P ókainét elfu tja  a szégyen,
Hogy ezt nem is tudta — s a  színházba

l  mégyen.
S hogy még jegyet kapott, örvendett et

[üdvön,
Beült hát és várta, hogy fölm egy a

[ függöny.

Oh, de mért is tette, oh, de mért is vártc, 
Mért vett ilyen súlyos gondot a nyakába? 
Mert fölm ent a függöny s B ibó ur drá'

[ m ája
Feltáru lt az ismert bánkbáni rám ába1\

Egymás hegy én-hátán dörgedelm es frázis 
M egrendült bele a Nemzeti Színház is. 
M egboldogult Sekszpir ha mostan fö l-

[ke ln e,
S ok  uj zaftos jelzőt tanulna ökelm e.

P ókainé töpreng, m aradjon vagy fusson? 
És átvillant benne: vajh m iféle Juss-on 
Ju tott ide ez a d erék  B ibó Lajos,
A hová ezelőtt irt egy — Biró Lajos.

Mi lehet a titka, a jóisten  tudja, 
K acskaringós szörnyen a Hevesi útja. 
Talán igy vezekel „zsidóu Shaw Bernátéfl 
S páter Bangha miatt festi át a háttéri?l

Ki az oka  ennek? B ibó vagy Hevesi?  
Töpreng P ókainé, a tettest keresi 
S nagy dilem m ájában igy sóhajtoz h ő s i’

lszán :
— M elyiket átkozzam , m elyiket átkoz•

[ zam ?!

És m ikoron vége lett a bus darabn ak  
S a nézők lesú jtva helyükön maradnak, 
Pókainé, szegény, keserűn felszisszen :
— Báthory, Báthory, verjen meg az Isten!

Hesz Ferenc

Sebestyén  Gézának, a Városi Szin- 
! ház igazgatójának van egy iskolás 

fia, akiről ez a kis történet szól.
— Képzeljétek, — meséli Sebes- I 

tyén — a fiam, akármilyen társaság
ban vagyunk és azt akarja nekem ! 
mondani: atyám, mindig g betűvel í 
mondja.

— Rettenetes! — pironkodtak a 
jelenlevő hölgyek.

— Nem is olyan rettenetes! — ne
vetett föl Sebestyén. — Azt mondja 1 
nekem: Géza.

!----------------------------------------------- j



BORSSZEM JANKÓ 5. oldalszám

l

g itt, 
d ? 
Zsig'
r .

ázbo
? n .  

t el
in,

V- 
írta, 
íba? 
drá-
i a

ízis.

fö l-

on?
on

tért
•t?l

Sí'

01'
t

ük,

?n!

_

ç

-

! — -------
szám

KIS TÁRCA
Búcsú a konflistól

Irta: Szenes B éla

Az autó elgázolta a konflist, A nö
vekvő forgalm ú pesti uccán ma már csak  
néhány tucat lézeng szomorúan, hogy  
tavaszra, őszre az u tolsók is helyet ad 
janak a fürge autótaxiknak. A pesti 
kon fliskocsissal és fiakkeresse l a pesti 
ucca egyik leg jellegzetesebb  a la k ja  tiinik 
el. Ami V elencében a gondola, az volt 
testen  a rozoga konflis, csendesen ko 
cogó gebéjével. Talán annyi a kü lönb
ség, hogyha kevés borravalót kapott, 
akkor a pesti kocsis még a gondolásnál 
is tehetségesebben  károm kodott.

Tegnap a L ipót-köruton  intettem egy 
kistaxinak. A sarokró l szem rehányóan  
szólalt meg egy mély hang:

— Már a szerkesztő ur is hűtlen lett 
hozzánk?

A kon fliskocsis volt. Szomorúan és 
szemrehányóan nézett rám, mint egy 
elhagyott szerető.

Szólni akartam , meg akartam  m agya
rázni a régi, kedves kon fliskocsisnak, 
hogy az élet rohan és elm últak a boldog  
idők, am ikor a Fogaskerekű tő l a  Nyuga
tiig m ásfél órán át ringattuk magunkat, 
*1 akartam  búcsúzni tőle néhány érzel
mes szóval, érezve, hogy a kon flissal 
együtt elmúlt rom antikus ifjúságom tól is 
búcsúzom, de m ielőtt szólhattam  volna, 
az autó már m essze robogott velem  és 
igy csak  zsebkendőm m el inthettem búcsút 
a kon fliskoscis ködbevesző a lak ján ak .

Hát ez is elmúlt. Nem hallom  többet, 
hogy „vasúti vagyok, kérem ', — „fog 
lalt vagyok, kérem  \ — „elrom lott a
taxim, kérem", — „beteg a lovam, nem 
tud Budára menni, kérem", — nem hal
lom a csendes panaszt: „ha a zab tovább  
igy drágul, m indnyájan éhen halunk, 
nagyságos ur". V oltak em lékezetes kon 
flis-utazásaim , egyszer egy részeg ko 
csis a villam os a lá  vitt, volt egy m ásik  
esetem : a kocsis süket volt, a lova p e 
dig v ak ; volt egy kocsisom , ak in ek  a 
lova nem akart soha elmenni a Pannonia- 
szálló előtt, mert ott egyszer nagyon 
m egverték; vo ltak  kon flislovak, az á lla t- 
idom itás csodái, ha a pasas a kü ltelekre  
vagy Budára akart hajtatni, valam i tit
kos je lre  le fekü d tek  a fö ldre, vagy meg
álltak, mintha a lábuk gyökeret vert 
volna, hogy aztán egy perc múlva, m ikor 
o „pasas" bosszúsan távozott, tá ltosok
ként szágu ldjanak tovább a pesti uccán.

Hová lett a fiakkeres, ki a h a ld ok ló 
nak, ki kocsijában  golyót röpített a f e 

jébe, m ikor az utolsó huszkoronását 
nyújtotta fe lé je , csendes m egvetéssel 
csak  annyit m ondott: „kon flis nem is lett 
volna jó  m agának?" és a kon fliskocsis, 
ki, m ikor a borravalót aprópénz hiányá
ban bélyegekben  nyújtotta át az utas, 
szelíd fölénnyel szólt le a bakró l: „azt 
tetszik kérem  hinni, hogy nekem  olyan  
kiterjed t levelezésem  vün?"

M ialatt ezeken tűnődtem, az autó m ajd 
nem nekiszaladt egy m ásik autónak. 
H ajszálon mult a szerencsétlenség. A két 
autó ott állt egymás mellett, fé lm éter
nyire egym ástól. A két soffőr fa rk a s
szemet nézett.

— Nem tud vigyázni? — ordította az 
egyik soffőr.

— Miért nem vigyázott maga?  — fe lelte  
a másik.

— G yerünk! — mondtam én.
— Gyerünk, gyerünk! — sürgette so f- 

'főrjé t a m ásik autó utasa is.
De a két soffőr nem hagyta magát. 

E lőbb csak  egym ást szidták, aztán a 
szülőiket és egyéb felm enő rokon aikat  
vették  sorra. A károm kodások  egyre 
ism erősebben hangzottak, erre már k iha
joltam  az autóból és jobban  szemügyre 
vettem a prém bundás, lapos sapkás, 
egyenruhás soffőröket.

M egismertem ő k et : ezek  kon fliskocsi
sok  voltak  azelőtt.

M egnyugodtam: nincs semmi baj, a  
technika fe jlő d ik  Pesten is, de itt az 
em berek a rég iek  m aradnak.

A KÖRNYÉKEN

— Na és milyenek a viszonyok Pes
ten?

— Komiszak. Már viszonyokból sem 
lehet megélni.

Fütyül a szél t. Ház felől. . .
(E béd  után. Az asztal még leszedetle- 

nül áll. Az a bizonyos m osogatás előtti 
hangulat. A fé r j szivarra gyújt. Az asz- 
szony áhítattal nézi.)

F eleség  (sóhajt): Már csak pár nap. 
És aztán vége.

F ér j: Minek van vége, angyalom?
F eleség : Annak, hegy te idehaza olyan 

választékosán beszélsz.
F ér j: Választékosán beszélek?
F eleség : Hogyan? Észre sem vetted? 

Hiszen már hónapok óta olyan finoman 
fejezed ki magadat, hogy öröm hallgatni. 
Azelőtt egészen más voltál. Kíméletlen 
és goromba.

F ér j: Például, . .
F eleség : Például azelőtt, ha valami 

nem tetszett neked, azt mondtad: fene 
ott egye! Most ha elégedetlen vagy, 
azt mondod; csak hidegvér, édeseim. Az
előtt, ha dühbe jöttél, azt mondtad: 
alávaló pimaszság. Most, ha megbillen 
lelked egyensúlya, azt mondod: kérlek 
fiacskám, ahogy vesszük . . .  Azelőtt, ha 
pénzt kértem tőled, azt mondtad: rabló
banda! Most, ha nyújtom a számlát, azt 
mondod: milyen drága vagy, egyetle
nem! Azelőtt, ha valamit indítványoz
tam, azt mondtad: hülyeség! Most, ha 
van egy ötletem, azt mondod: ragyogó! 
Azelőtt, ha sokat járt a szám, azt 
mondtad: kuss!! Most csak azt mondod: 
pardon, ha jól megfontolom, mégis iga
zad van. . .

F ér j: És ez már csak pár napig fog
tartani?

F eleség : Sajnos.
F ér j: De hát miért?
F eleség : Megnyílik a parlament. A di- 

szes és fenkölt közbeszólások szezonja 
kezdetét veszi.

F érj (hirtelen kifakad): Kuss!!
F eleség : Látod, elég volt csak szóba- 

hozni és már is a régi vagy.
F ér i (csillapodva): Azazhogy, pardon, 

ha jól megfontolom, mégis igazad van.
— őd —

A FORD -KOCSI MEG A SZAMÁR 
— M odern m ese —

A poros országúton egy siető F ord- 
kocsival ta lá lkoz ik  a teherhuzó sza
már.

— Mi vagy te?  — kérdezi a szamár.
— A utom obil vagyok, — fe le l a 

F ord -kocsi. — És te?  . . .
— Én . . .  Én ló vagyok.
. . .  És azóta önérzetesebben já r ja  az 

országutakat a szamár.

DEBRECEN TOBZÓDIK

K edves Borsszem  Ja n k ó i  Olvasom, 
hegy Hubay Jenő, Debrecen díszpolgára 
az oklevél átvétele után hangversenyt 
ad. A világhirü hegedűművészt ez alka
lomból Hegedűs Lóránt üdvözli a debre
ceni színházban. Hogy dúskál ez a Deb
recen a földi jókban! Egyszerre két nagy 
Hegedűs kell neki.
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Merénylet egy védtelen közlekedési rendőr ellen
A fővárosi éjszaka csendjét tegnap különös patologikus eset verte föl a 

Nemzeti Színház előtt. Mint a főikapitányságra beérkezett jelentésből megállapít
ható, az elmúlt é jje l egy bekecses, kipödört bajuszu, mokány vidéki gazdaember 
boros fővel bandukolt a Rákóczi-uton. Meglátva a körút és a Rákóczi-ut ke
resztezésénél fölszerelt piros lámpát, fütyörészve odalépett a K rendőrhöz és 
amúgy istenigazában körül tapogatta.

A közlekedési rendőr nem vesztette el nyugalmát, hanem intett közel posztoló 
kollégájának, aki ezzel a kiáltással: ,ïcsak befelé, fajtalan disznó!** a legközelebbi 
őrszobára terelte az atyafit.

Vallatás közben kiderült, hogy az egész félreértést a piros lámpa okozta, 
ami a jórérü gazdában kellemes hazai reminiszcenciákat gerjesztett.

— Maga marha! — világosította fel jóindulattal egy rendőrbiztos — hiszen a 
piros lámpa mindenütt a világon tilosat jelez.

— Látszik, hogy a biztos ur nem járt Bivalytasznádon! — méltatlankodott a 
magyar. — Nálunk, otthon, ahol piros lámpa van kitéve, éppen hogy nem tilos 
semmi . . .

A tegnapi eseten okulva a főkapitány mától kezdve gardedámokat rendelt ki 
a védtelen közlekedési rendőrök mellé.

A LIPÓTVÁROSBÓL

Egy jómódú kereskedő felesége feltű
nően nagy brilliánsgyürüvel jelenik meg 
a vacsorán. A gyáros felesége szakértőén 
szemügyre veszi a mogyorónagyságu 
drágakövet és igy szól:

— Remélem, óvatosságból bebiztosí
totta azt a brilliánst?

— Nem, de jó, hogy mondja. És hol 
lehetne ezt bebiztosítani?

—- Az üvegbiztosi tótársaságnál, éde
sem.

TALÁLÓS KÉRDÉS
— Hol éneklik ezt mostanában? — 

Vagyok olyan trottli, mint te,
Vágok úgy főrendet, mint t e . . .

— Mondd csak, miért Írták fel a Tu
rulra, hogy ,,Fajvédő-klub*'?

— Mert azóta a bolond se megy oda.

A PARLAMENT MÚZSÁI
—• Lám, a felsőháznak két Múzsája is 

van: Herczeg Ferenc é s . . .
—* . . .  Ki a másik?
—• Múzsa Gyula.
— Anyi baj Jegyen! Az alsóháznak is 

van egy Gyulája. Igaz, hogy Múzsa nél
kül.

— Hát az ki?
— Pékár.

— Mit hallok? Visszament a par
tid? Hát miért?

— Mert becsapott a menyasszo
nyom apja.

—• Mivel csapott be?
— Azt mondta, hogy hamisan bu

kott, pedig igazán megbukott.

KEDVES BORSSZEM JANKÓ! 
Adóalany vagyok Hódmezővásárhelyen 

s mint ilyen felhívom figyelmét egy sú
lyos inkollegialitásra. Az itteni adóhiva
tal kitűnő vezetője, Csergő Gábor, mel
lesleg verseket is irogat, de nem tűri a 
konkurenciát, mert minden vásárhelyi 
polgárt, aki sokat költ, könyörtelenül 
megadóztat. Most zavarban vagyok, vá j
jon a Petőfi-Társasághoz vagy pedig a 
pénzügyminisztérimhoz forduljak-e a köl
tészet eme súlyos üldözése miatt? Tisz
telettel egy koszorús (adóra) költő.

FELSŐHÁZI JOGCÍM
— Mondja, maga mindent tu d .. .  

Mért nevezték ki azt a kisüstös Szijj 
Bálintot felsőházi tagnak?

— Hát még azt se tu d ja ? . . .  Azért, 
hogyha a jó öreg Reich Koppelnek vé- 
1 étimül lecsúszik a nadrágja, mingyárt 
kéznél legyen a Szijj.

I
A Borsszem Jankó cégjegyzéke

Pesti kereskedő-hírességek
III.
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a legjobb „kvart“-ot tartja a kezében 
(Calvin-tér 7, Petőfi Sándor-u. 8, Ká- 
roly-körut 9 és 10), de ő mégis arra a 
legbüszkébb, hogy előbb mondja be 
alsósjátek közben a kvartot, mint sok 
kollégája az inzolvenciát.

SOÓS ÉS SZÓSZ
Egyesek szerint Soós bent van a felső

házban.
Mások szerint (akik tudják, hogy 

Soós annakidején németesen ejtette ki a 
nevét) a felsőház van bent a — Szósz
ban.

ARANYKÖPÉSEK
A nő akkor figyelmes a férfihoz, ami

kor kezd beleszeretni, a férfi akkor  
figyelmes a nőhöz, amikor kezd belőle 
kiszeretni.

*

Mennyivel külömbek az ellenségeink: 
jó  sorban, rossz sorban egyaránt tisztá
ban vagyunk velük. A barátainkkal csak 
jó sorban.

#
Egyedül a szerelem az, ahol nem baj, 

ha a nő tudása akkora, mint a férfié. 
Mert a szerelem az egyedüli, ahol két 
„tudás‘ megfér egy csárdában.

(Karádi Emil)

Aranyszőke^, barna-
vagy í e k c l  H o j a l  nyer az Eisner 

-féle Ceau Radieuse diókivonatból 
ÁRA CSAK 1 PENGŐ 60 FILLÉR 

EISN ER -drogéria főh. kam. szállító 
Budapest, VI. kér., Andrássy út 37.
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Asz utolsó ellenszékit  —

ci Hem&eii Muszeumban muiogaífáK

EG Y K Ü LFÖ LD I ÚTI 
N A PLÓ JÁ B Ó L

MAGYARORSZÁG kétségkívül az eu
rópai Kelet gyöngye, annyira, hogy pl. 
Budapesten a lakosságnak majdnem egy 
harmadrésze ma is Kelet felé fordulva 
imádkozik. Mindamellett a haladás uton- 
utfélen észlelhető. A Duna és Tisza part
ján különösen feltűnő a hal-adás.

A közgazdaság terén nevezetes lépést 
tett előre az ország Baross Gábortól 
Friedrich Istvánig, de most szerencsére 
visszafelé is csinál néhány lépést. A par
lament épülete olyan tágas, hogy a kor
mány kénytelen volt felsöbázat szervez
ni, hogy a keretéket valamennyire be
töltse.

Kissé furcsán hat, de mint exotikum 
annál érdekesebb, hogy ama bizonyos 
zöld házikók, amik nyugaton mindenütt 
a föld alatt vannak, itt az uccán hival
kodnak, mig nagyszámiban akadnak olyan 
választók, akik egyes kerületekben le
szavaztak, pedig már régen a föld alatt 
vannak.

A népoktatásra nézve megjegyzendő, 
hogy az atlétika és a futball Magyar- 
országon igen szilárd lábon áll. Ennek 
folytán a születésnapok száma messze fe
lülmúlja a halálozási napokét, mert ez 
utóbbiakat nem ünneplik.

Ami az építkezést illeti, nagy lendü
let észlelhető, mert számos hajléktalan 
most arra épít, hogy a főváros és az ál
lam évek óta sürgősen kislakásokat épit.

Rendkívüli bőség tapasztalható szín
műírókban. Az ember azt hinné, hogy a 
Nemzeti Színházban csak azoktól a szer
zőktől adnak darabot, akik a külföldön 
nagy sikereket aratnak, ezzel szemben a 
Nemzeti műsorán csupa olyan szerző 
szerepel, akiket még senki sem ismer a 
külföldön. Mint nekem benszülöttek 
mondják, ez már igy van nyolc év óta.

A pénzbőség egyszerűen meglepő. A 
lakosságnak annyi pénze van, hogy a 
kormány kénytelen egyes pénznemeket 
bevonni. De az igények olyan nagyok, 
hogy még a nagy pénzbőség mellett sem 
tudnak megélni az emberek.

FALUSI EM BER PESTI MŰTEREMBEN
Veres Pál Harmincad-uccai fényképező 

műtermébe szokatlan vendég toppant be 
a napokban: egy kisgazda meg a fele
sége. Lefotografáltatták magukat. Mikor 
elkészült a fölvétel, megkérdezték: mibe 
kerül.

— Az első tucat húsz pengő, a máso
dik tucat tizenöt pengő, a harmadik tu
cat tíz pengő.

— Tudja mit, m e ste r !... Csináljon ne
kem a harmadik tucatból három darabot.

A „NOVA'-SIKKASZTÓK KAIRÓBAN

I.
Pekáry: Azt mondják, hegy tiz egyp- 

tomi csapás volt.
Réthy: A fenét! A tizenegyedik az, 

hogy itt elfogják az embert.

II.

Pekáry dala: Kairó, Kairó, láthatlak-e
(még?

ígérem, most már száz 
,,Nova‘‘ is elég.

— Mi alakul meg akkor, ha Kuna 
Pé András tömörülésre szólítja föl a 
csizmás képviselőket?

— A kisgazda-szundikátus.

KORREKT FELELET

A kis főherceg vizsgázik.
Nos, Fenség, mit tud az egypíomi 

királyokról?
Mind meghaltak, tanár ur.

GLÜCKSTAHL DISZM AGYARJA
Budapest székesfőváros egyik jeles fel

sőházi képviselőjének, Glückstkal Samu 
doktornak van egy közismert meggy- 
szinü diszmagyarja. Azonkívül tudni 
kell, hogy a felsőház ünnepélyes meg
nyitásán diszmagyarban jelennek meg a 
törvényhozó urak.

És most következik — az előzetes vicc.
Glücksthal dr. megjelenik a felsőház

ban. Azt mondja valaki:
— Nézd csak, milyen szép meggyszin 

diszmagyarja van.
— Miért meggy? — kérdezi a másik. 

— Hiszen csak most jön!

KEDVES BORSSZEM JANKÓ!
A Pesti Hírlap szereksztőségében egy

szer meghatottam néztem Rákosi Jenő  
nemes alakja után. Lassú léptekkel ment 
végig a hosszú, keskeny szerkesz tősé i 
folyosón, dolgozószobája felé. Kissé le 
hajtotta fe jét , azon gondolkodott talán: 
melyik a napnak az az eseménye, mely
ről vezércikket kellene Írni?

— Különös, — gondoltam magamban 
Rákosi ilyenkor sosem gondol arra, hogy 
a napnak igazi eseménye az, hogy Rákosi 
Jenő vezércikket ir,
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SARKUTAZÓK
Irta: MÓRA FERENC

Úgy volt, hogy a kecskeméti embernek; 
valaha nem volt nagyobb mérge, mintha 
a makói hagymát emlegették előtte. Csak 
a nyakát csavargatta, mikor a kofák az
zal ajánlhatták neki a nagy piacon a 
buzogányfejnvi hagymákból kötött koszo
rúkat:

—• Ebből tessék, jó ember, mert ez az 
igazi makói hagyma. Még a holt is meg
mozdul ennek a drága jó szagától.

— Bolond beszéd, — duruzsolt a kecs* 
keméti ember. — Hagyma: hagyma. 
Egyik, is földben terem, másik is. Én 
ugyan egyet se lépnék az istenadtáért, 
mikor nekem a kecskeméti hagyma se 
kenyerem.

— Hja, nem is makói hagyma ám az. 
Azt érdemes volna a tövén is megnézni, 
mert olyant máshol nem látni. Terem ott 
akkora hagyma is, hogy emberfejjel ve
tekszik. Jó  volna, ha Kecskeméten akko
rára nőne a barack.

De már ez szivén találta a kecskeméti 
embert. Azt mondta rá, ezt a csudát 
mégis csak megnézi. S ha csak a felt 
igaz annak a hires hagymának, akkor ő 
megeszi a saját fejét.

Azzal se nap se óra, megindult a kecs
keméti ember Makóra hagymalátni, de 
úgy sietett, hogy siettében kifelejtette a 
tarisznyából a szalonna mellől a kenye
ret.

Az ám, csakhogy ugyanakkor a makói 
ember meg Kecskemét felé volt útban, 
mert neki meg a hires barack vette magát 
a begyébe. Majd megette a méreg, mikor 
a nagy baraokhegyek mögül rákiabáltak 
a gyümölcsöskofák:

— Erre gyűjjön, atyafi, itt az igazi 
kecskeméti barack!

—• Hát aztán? Mivel volna az külömb 
a makói baracknál?

— De még a makói hagymánál is kü
lömb! Jó  volna, ha akkora volna Makón 
a hagyma, mint Kecskeméten a barack
mag!

Amire aztán a makói ember is azt 
mondta, hogy nem áll meg Kecskemétig 
s ha csak a fele igaz is annak a hires 
baracknak, akkor ő ott marad kecske
méti embernek s reggeltől estig egyebet 
se tesz, csak barackmagot töröget.

Azzal nekivágott a világnak, de a sze
gedi hidon mégis csak megállt falatozni. 
Hát ahogy bontogatja a tarisznyáját, 
akkor veszi észre, hogy kenyere van, de 
a szalonnát otthon felejtette. Az volt a 
szerencséje, hogy a kecskeméti ember is

éppen akkor ért oda, az aztán jó szív
vel adott neki kenyérért szalonnát. De 
még jó szót is adott melléje:

—* Hová igyekszik, földi?
— Elmék barackot látni Kecskemétre. 

Azt mondják, hallja, akkora barackok 
teremnek ott, mint a sütnivaló tök.

— Micsoda? — kapta föl a fejét a 
kecskeméti ember. — De bizony Tiszántúl 
a toronygomb nincs akkora, mint mife
lénk a barack.

— Ejnye, ejnye, — álmélkodoti a ma
kói ember.

— No, holnap reggel majd föltekintem 
én azt.

—• Ja j, jó ember, csakhogy elkésett 
ám kend, — szomorodott el a kecskeméti 
ember. — Ma egy hete abban a nagy 
szélben mind lehullott a barack, aztán 
akkora lyukakat ütött a földbe, hogy 
létrán se lehet utánuk mászni.

— No, akkor hát én hazafelé is for- 
dithatom a szekérrudat, — csattan tóttá 
be a makai ember a bicskáját.

— Hol az a haza, földi?
—- Makón, ahol az a hires hagyma 

terem.
—» No, akkor együtt megyünk, — ug

rott föl a kecskeméti ember — mert én 
éppen oda tartok hagymát csudálni. Azt 
mondják, emberfejjel vetekszik kendtek- 
nél a hagyma.

—• Micsoda? —• nevetett a maikai em
ber. — Azt mondom én kendnek, bátya, 
forduljon vissza, mához három hétre áll
jon ki a kis ajtóba, akkorára olyan 
nagy lesz a makói hagyma, hogy el látszik 
Kecskemétig.

Erre aztán észbe kapott a kecskeméti 
ember is és megrázta a kezét a makai 
embernek :

— No komám, kend is hamis emberrel 
eteti a szalonnát!

— Nini, — buosuzott a makai ember 
—* de kend se bolond ember szájába 
tömködi ám a kenyeret.

Azzal aztán az egyik is hazatérült, a 
másik is visszafordult s azóta a kecske
méti ember is magasztalja a makói 
hagymát, a makai ember is a kecskeméti 
barackot.

#
Most már hogy miért Sarku tazók  a 

ci:ne ennek a történetnek? Hát azért, 
mert éppen azt olvasom, hogy milyen 
nagy elismeréssel vannak egymás iránt 
a mostani sarkutazók.

A FELSÖHÁZ FOLYOSÓJÁN

K oós  Zoltán, a Magyar Földhitel
intézet vezérigazgatója, szintén felső
házi tag, találkozik a parlament fo
lyosóján Reich  Koppéi főtisztelendő 
úrral.

— Ich bin Koós, — mutatkozik be 
udvariasan németül.

A főrabbi legyint:
—• Koós? . . .  Ich bin noch mehr. 

Ich bin kóser.

KI HOGY SZAVALJA A „SZÓZAT“-OT?
R ákosi J e n ő :  Hazádnak főrendetlenül. . .
E ckhardt T ibor: Hazádnak jogrendetlenül...
P ékár G yula: Hazádnak len dü let lenül.
Szemző G yula: Hazárdnak rendületlenül...
M árk L a jos : Hazádnak „csendélet'‘-»lenül... 

és a dem agóg politiku sok  
.................. hazudnak rendületlenül.

TŰNŐDÉS A DOB-UCCÁBAN 
— A felsőház koréinak© egy B erczell-

idősebb, mint Reich Koppéi?

„Aranyhattyu"
Óriási siker

Király Színház

v í g s z í n h á z

Csütörtökön, szombaton Pénteken este és vasárnap
és vasárnap este

Nem
délután

A Mnnitw fin nnnfn

nősülök!
A N O S Z T y -illl 6 S 6 T 6

Tóth Marival
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Lacikának megkérik a kezét
Szereplők:

AZ IF JÚ  — A HÖLGY
(Ez a je lenet nem ma já tszód ik  le. Az 

időpont azonban nincs olyan messze a 
jelentől, hogy ezt talán külön hangsú
lyozni kéne. Az ifjú d iszkrét pizsam ában  
fogad ja  látogatóját, ak i szem ében mo
noklival, hóditó eleganciával lép  be.)

HÖLGY: Kezét csókolom, Lacika.
IF JÚ  (hűvösen): Jómapot.
HÖLGY ( túláradó kedvességgel): Vég

telenül örülök, hogy egyedül találom . . .
IF JÚ : Édesapám a konyhában főz, 

anyám pedig a parlamentben az uj tör
vényjavaslat vitájában vesz részt.

HÖLGY: A férfitartás tárgyában, úgy 
hallom r . .

IF JÚ : Egyúttal az anyasági kereset 
tárgyában. Végre is itt az ideje, hogy 
megvédelmezzék a bukott férfiakat, akik, 
szegények, igazán ártatlanul lettek 
apákká. . .

HÖLGY: Megengedi, hogy helyet fog
laljak?

IF JÚ : Tessék.
HÖLGY (leü l) : Köszönöm.
IF JÚ  (cigarettával k ín á lja ) : Rá

gyújt?
HÖLGY: Csak szivarozni szoktam. De 

azért magácska elszívhat egy cigarettát.
IF JÚ  (m egütközve) :  Hová gondol! Eny- 

nyire modem még nem vagyok. Paran
csol likőrt?

HÖLGY: Valami jó erős pálinkát szi- 
vesen fogyasztanék. De édességgel ne kí
náljon uram, mert ilyesmivel egy igazi 
nő nem él.

IF JÚ : Pálinkám, sajnos, nincs. Mivel 
kínáljam meg?

HÖLGY (szem telenü l): A szerelmé
v e l . . .

IF JÚ  (e lp iru l): Figyelmeztetem, ne él
jen vissza egy védtelen férfi helyzetével. 
Ez nem lovagias . . .

HÖLGY (egyre fo rróbb ): Lacika, vár
tam ezt a szemérmes visszautasítást. . .  
hiszen nem is volna igazi férfi, ha más
képpen viselkedne . . .  Lacika . . .  emlék -

HOL IT T  A NUMERUS CLAUSUS?
A fe lsőházba kinevezett nyolc gyanús 

eredetű képv iselő  közül hét ki van k e - 
resztelkedve, illetve kettő már úgy szüle
tett és csak egyetlenegy maradt meg 
ősei hiténél. Hogyan? Hát M agyarorszá
gon hétszer annyi kitért zsidó van, mint 
ham isittatlan zsidó? Ez pontosan három  
és fé l m illió kitért zsidót jelentene. H al
latlant És mi ezt eddig nem tudtuk.

A FELSŐHÁZ ALBUM ÁBA  
Végre! A sok  gróf és báró m ellett egy 

igazi — Herczeg is!

szik, nyáron . .  . amikor megcsókoltam .. .
IF JÚ : Elég szemtelen volt.
HÖLGY: Pofon is ütött érte.
IF JÚ : Megérdemelte.
HÖLGY: Tagadhatatlan. Azonban néz

z e . . .  kissé tulságba viszi ezt a férfias 
tartózkod ást... Olvadjon fel k is s é ...

IF JÚ  ( fö lem elk ed ik ) : Kérem . . ha 
csak azért jö t t . . .

HÖLGY : Bocsánat.
IF JÚ  (m éltóság teljesen ): Maga nagyon 

téved, ha azt hiszi, hogy engem elcsábit- 
hat. Ha az erősebb nemhez is tartozom, 
azért még nem vagyok olyan gyenge, ne 
gondolja kisasszony . . .

HÖLGY: Ugyan Lacika, hát csak nem 
gondolja, hogy magát ón azok közé a 
könnyüvérü férfiak közé számítom, akik 
a nadrágvadász csábitók prédájává vál
nak. Én magában tisztelni tudom a fér
fit és teljes mértékben méltányolom há
zias erényeit. . .

IF JÚ  (h idegen ): Mit óhajt tehát kis
asszony ?

HÖLGY (sóh a jt) : Lacika é d e s ...  néz
z e . . .  magát az Isten is férjnek terem
tette. Kiváló érzéke van a háztartáshoz, 
a főzéshez pompásan ért, olyan palacsin
tát, mint maga, még az édesapám sem 
tud sütni, azonkívül stoppol, varr, mos, 
súrol, vixel, ta<karit. . .  Legfőbb ideje, 
bogy férjül vétesse magát, hiszen ma
holnap agglegény lesz . . .

IF JÚ  (zavartan ): Csak ahhoz megyek 
férjül, aki nekem tetszik . . .

HÖLGY (m egfog ja  a kezét): Remél
hetek?

IF JÚ  (szem ét lesütve): Hogy őszinte 
legyek. . .

HÖLGY (n ekilen dü lve): Most tettem 
le az ügyvédi vizsgát. Jövő héten irodát 
nyitok. A hozománya éppen elég volna...

IF JÚ  (hallgat).
HÖLGY: Nos?
IF JÚ  (m egadja  m agát): Beszéljen a 

papával.
DYMI

AZ EGYSÉGES PÁRTBAN

—- Te, mi a különbség ifj. Mészáros 
István felsőházi képviselő és Lendvai- 
Lehner István volt nemzetgyűlési kép
viselő közt?

—- Az, hogy Mészáros napszámos volt, 
Lehner pedig ,,A Nap“ számos cikkének 
írója.

— Nem egészen jó. Idehaligass. Mé
száros napszámos, Lehner pedig snapszá- 
mos.

9. oldal

Közgazdaság
JERUZSÁ LEM I ÉRTÉKTŐZSDE

Hangulat nyomott. Sóletváltság 73.25. 
— Zsidó hit. int. 156.70. — Gedóches-
baník záloglev. 78.20. —• Maceszgyári
részv. üzL nélk. — Mózesd'or 6.34. — 
Tramajvay 49.20. —* Eszrog nach Szü- 
kesz 0.007. — Első jer. kaflángyár
124.30. — Schneiderekriezot 98.40.

Képrejlvény
— A hét legravaszabb rébusza —

Megfejtése: a Borsszem  Ja n k ó  legköze
lebbi számában.

A megfejtők értékes könyvjutalomban 
részesülnek.

A Borsszem  Ja n k ó  január 16-iki szá
mában megjelent rébusz helyes megfej
tése: ,,F e lső h á z ‘. A megfejtők közül 
Molnár Teréz polg. isik. tanuló (Buda
pest, Horánszky-u. 7.) kapott könyv
jutalmat.

Neiger
étterme
elsőrendű

Budapest, Teréz-körut 4 sz.

Flers'és Croissel
világhírű vigjátéka :

AZ UJ 
URAK

Premier pénteken

Péntekig minden este

Molnár Ferenc:

Játék
a kastélyban

Magyar Színház
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Sanyaró Vendel
n y ö g é s e i

— H allom , hogy vacso- 
rautáni színház van P es
ten. Na, ide én sohase te
hetem be a lábam at, mert 
én még életem ben nem 
voltam vacsora után.

— A pengőszám itás óta 
I l j  minden p ék  fö lfe lé  kerekít,

CCT] csak  a zsöm le van le fe lé  
kerekítve.

— Olvasom, hogy a Vígszínházban 
„Don Ju an  vacsorá ja“ címen mutatnak 
be egy uj v íg játékot. Ha „Sanyaró Vendel 
vacsorá ja“ lenne a címe, a kko r  szomorú- 
já ték  lenne.

— Minden életh ivatás képviselve van 
a felsőházban , csak  az enyém nem. Van
nak ott e lő k e lő  horgászok, ellenzéki mor- 
gászok, csak  B é-listás korgászok nincse
nek. Eszükbe ju tok  még, ha m ajd jön 
nek a böjti szelek  . . .

VIDÉKI TROMBITA 
Egy debreceni újságban olvassuk: 
Debrecenben az uccai bódék lebontásá

val kapcsolatban számos fellebbezést 
nyújtottak be az érdekeltek. Az egyik 
felebbe zésben a többi közt ez volt:

„Bódém elhelyezésével teljes megélhe
tésem tönkretétele van előirányozva**.

A másikban meg ez:
„Régebben már adtam be kérvényt, 

de azt most hatályon kívül helyezem**.

MIRE JÓ  A POLITIKA!
A pa: Nézze, Kovács ur, maga már 

négy hónapja jár föl mihozzánk, de még 
mindig nem tudjuk magunkat mihez tar
tani. Nekem négy lányom van . . .

K ovács : Pardon, nekem nincsen vá
lasztó jogom.

A BESZKÁRT VEZETŐSÉGÉNEK  
— Na és azokba, a k ik  ülnek a v illa

moson, nem megy bele a spanyol bacillus?

V IL L Á N Y I P E Z S G Ő

K ö z p o n ti ir o d a :

Budapmsi, V., Béla ucca S.

Színész-kormányt !
Abból az alkalomból, hogy a magyar 

színművészet nem jutott képviselethez a 
felsőházban, szinészkörökben miniszteri 
listát köröznek és ezzel csinálnak pro
pagandát — a jövő képviselőválasztások
ra a Bethlen-kormány ellen. A szinészek 
igy alakították meg a kormányt (egyelő
re — stílszerűen — a kulisszák mögött):

ELNÖK: Hegedűs Gyula, mert neki a 
külföldi turné elmaradása óta igen jó 
hire van a külföldön.

PÉNZÜGY: F ed ák  Sári, mert ő nem
csak a vasból, hanem a vas tapsból is 
aranyat tud csinálni és ha érzi a defici
tet, gyorsan és eredményesen ,,mellbe
vág ja" Amerikát.

BELÜGY: Intim  Pista, akinél senki 
jobban nincs tájékozódva a színésznők 
belügyeiről.

KÜLÜGY: K ertész  Dezső, amaz egy
szerű oknál fogva, hogy áll olyan jól 
rajta a frakk, mint bármelyik diplo
matán.

IGAZSÁGÜGY: B iller Irén, aki már 
jónéhányszor megmutatta azoknak a szin- 
igazga toknak!

FÖLDMŰVELÉSÜGY: Rózsahegyi Kál
mán, mert ahová lép, ott földszag van.

KERESKEDELEM : Törzs Jenő, akinél 
a tragédiától a bohózatig mindenféle áru 
kapható. »

KULTUSZÜGY: megint csak F ed ák  
Sári, akinél jobban senki sem érti az ön
kultuszt.

NÉP JÓ LÉT: S arkadi Aladár, mert aki 
öt látja, annak még akkor is jókedve 
van, ha éppen a Turul-madárra készülő
dik,

A BORSSZEM JANKÓ 
előfizetési árai:

Egész é v r e ----------------20 pengő — fillér
F é l é v r e ---------------------10 pengő 50 fillér
Negyedévre — ■------------5 pengő 50 fillér

Felelős szerkesztő és kiadó: 
MOLNÁR JENŐ DR.

Művészeti főmuakatárs:
GÁSPÁR ANTAL 

Laptulajdonos:
Borsszem Jankó Lapkiadó Rt.

Igazgató: MOLNÁR EMIL 
Szerkesztőség és k iadóhivatal:

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

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

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

bárkinél drágábban vesz
7̂úkúl\/ Emil BudaPest’ Király-utca 51

U L u A u lf  L l l l l l  Teré*-t«mplommalszemben.Telefon 
J. 105-35.

Reb Menachem Ciceszbeiszer 
szörnyű átkozódásai

— Led jen o te 
fiad ed mad jár iró 
és zsornaliszt és 
nyolcvannédjeszten- 

dűs korábo derö lje  
ki rúla, hod j nem 
ér ongyit o nem zet
nek o felsűházbo, 
mint ed j napszá
m os!

*— Ne led jen  ne
ked  más ürümöd ebbe o szomorú világbo, 
mint oz, hod j újra m egnyílik o porlo- 
menti kabaré!

— A pai büszkeséggel tültsün el, hod j 
o fiad o máma olejan  divatos charleston- 
lá b akka l jütte o világról

— Váltson neked  ed j ellenséged jed je t  
o Nemzeti Szinházbo o .,B áthory Zsig
m o n d ih o z  és társaihoz!

—* Ne szoboditsák el tégedet Vácrul 
és szabadítsák fe l o boltodat P esten!

— Épend okko r  led jé l te inzolvens, 
m ikor végre férjhez  todnád adni o fe le 
ségedet!

A Borsszem Jankó üzenetei
A Borsszem  Ja n k ó  jelen  szám át január 

26-án, szerdán zártuk le. — K éziratok  és 
ra jzok  kizárólag a főszerkesztő  cím ére 
(Budapest, VI., Mozsár-u. 9) küldendők.
— K éziratokat nem őrzünk meg.

Pista bácsi. Osztán most hogy bekerült 
a felsőházba, reméljük, nem tartja méltó
ságán alulinak, hogy napszámos. — 
V ejke. A félkilós kéziratot visszaküld- 
tük kellő tanács kíséretében. A súlyra 
könnyebb küldemény tartalomra súlyo
sabb volt. — M. Á. Más formában hoz
tuk ki, hogy mégis valami nyoma legyen. 
Üdv! — U. K. Itt-ott felpislákol ben
nük az éle, de nem tud az egye
nesben maradni s végül zavarossá vá
lik. A versek hangulatosak, meg- 
kapóak, viszont nem nekünk valók. Biz
tosan el tudja őket helyezni másutt.
— Mágnás. Hogy mórt Berczelly a felső
ház korelnöke és mért nem Reich Kop
péi? Mert Reich Koppéi, noha 89 éves, 
orthodox létére a felsőházban — ,,ilyen 
fiatal". — Nyírség. R ákosi Jenő tanul
mánynak is beillő előszavával most jelen
tek meg Tisza István egyik legtöbbre ér
tékelt munkatársának, Vadász Lipótnak 
összegyűjtött parlamenti és ünnepi beszé
dei. Hóditó okfej tés, klasszikus stilus, 
hibátlan magyarság, mély tudás és izzó 
íiazafiság erényei tündökölnek a korán 
elhunyt politikus megnyilatkozásaiban. A 
ma emberének fölemelő tanulság és lelki 
üdülés Vadász Lipót szellemi hagyatéka. 
A könyv a Franklin-Társulat ismert gon
dos kiadásában jelent meg. — K —r. Hol 
maradnak az ízes falatok? — Szegény  
utas. Huszonnégy fillér egy átszállóért 
bizony sok. Tegyen hozzá néhány fillért 
és igen kellemes „Női szakasz *‘-t kap 
érte a Fővárosi Operet tsz inházban. — 
Több levélrő l a jövő számban.



3. szám BORSSZEM JANKÓ 11. oldal

2>aIo2/ B ródy!
( Illusztrált UFA-film abból az alkalom ból, hogy Bródy Ernő a boltok 

felszabadítása ellen pengeti a hurt.)

VASS JÓZSEF: nTe csak dalolj, szegény bolond../*

Parlamenti színházi jelentés
i .

Vass-m enü  utáni
Megnyitó előadás január 28-án:

Kifátsszás a kastélyban
Irta : az Andrássy idegeit őrlő M o l n á r  

alias: Bethlen István gróf. Rendező: Sztranyavszky Sándor
Közigazgatási népség, csendörsé-g, teremőrség.

A pengő-kasszánál Búd János  ül. •
Kéretnek a n. é. Héjjas Ivánok, hogy fokosaikat akasszák a szögre, isten

nyiláikat pedig lássák el villámhárítókkal.
II.

Keresztény-keresztyény-orthodox-mesümed szinbáz
Színre kerül:

Aszuj m éltóságos urak
Összeírták: Bethlen, Scitovszky és Prónay György 

A főnemesek jelmezeit a Nemzeti Színház ruhatárosa, a bankárok és egyéb 
demokratákét az Izr. Nőegylet műkedvelői szakosztálya szállítja.

Az előadást az álomkórelnök nyitja meg.
Ülés alatt kényelmes ülések és fekvőhelyek!

Fiatal mágnásoknak szünet alatt külön charleston-órák az Admiral-bárra át
alakított olvasóteremben.

HÁZBÉRLESZÁLLITÁS MÓRICKA EGYÉVES
— Most jövök egy házból, ahol a házi

úr leszállította a házbért.
— Lehetetlen!
— Pedig úgy van. A háziúr az emele

ten lakik és onnan szállította le a föld
szintre, a bankba.

— Nagyságos ur, a Móricka beszélni 
kezd.

— J a j  de ostoba maga, Mari! Hát 
hogy tudjon beszelni, mikor még pó
lyába van kötözve a keze!

GÁL GYULA JU BILÁ L

Egészen rendkívüli ember ez a nagy 
jellemszinész. Nappal jellem, este színész.

AZ ISTEN ES ZENETANÁR
Fölvételi vizsgán volt a zeneiskolában 

a kis Horváth-lány. Mikor hazamegy, kér
dezi tőle a mamája:

— Na, milyen ember a tanár ur?
— Ja j, anyuka, — felel a kicsi — na

gyon jámbor ember lehet. Miközben já t
szottam, folyton az arca előtt csapkodta 
a kezeit és szünetlenül azt mondta: 
Nagy isten, nagy isten! . . .

VIDÉKI VENDÉGLŐ
— Pincér, hol van itt a tulajdonos?
— Kiment az ólba. Tetszik tudni, hol

nap vad disznó pecsenye lesz és most va
dítja a disznót.

— Vájjon mikor lesz már több a bér- 
ház, mint a házbér?



O R S S Z E M  JANKÓ
FELELŐS SZERKESZTŐ:

M O L N Á R  J E N Ő

Budapest, 1927. január 26. 3. (3045.) szám Hatvanadik évfolyam
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KETTEN VITATKOZNAK
AZ ANDRÁSSY-UTON

— Én határozottan az alsóház hive va
gyok.

Téved, a felsőház sokkal előnyö
sebb. Több a levegője, világosabb, az ab
lakai kertre nyílnak.

— Ugyan kérem, minek oda annyi le
vegő! Diszkréció a fő, hiszen ott min
denki úgyis a saját ügyét intézi.

Micsoda beszéd! Liberális ember 
nem szégyenli már az ilyesmit. Árért it

éljen a felsőház! Az alsóház csak a fa j
védőknek való, azok szeretnek katakom
bákban bujkálni.

— Hiába kapacitál, az alsóházban 
mégis csak szabadabb folyást engednek 
a dolgoknak.

(A  beszélgetés ebben a mederben fo 
ly ik  tovább. A két ur után kullogva , vé
gül megtudom, hogy arról vitáznak, v á j
jon helyes-e a fővárosnak az a terve, 
hogy a zöld házikókat  — kü lföld i min
tára — a fö ld  színéről a fö ld  alá h e
lyezzék .)

A VÍZMÜVEK UJ IGAZGATÓJA 
hir szerint Friedrich István lesz. Ebből 
az apropos-ból küldték be hozzánk az 
alábbi megjegyzést:

Szegény Dózsa György! Forradalmár 
volt és tüzes trónt kapott. Mennyivel 
szerencsésebb ez a Friedrich Pista! Ö is 
forradalmár volt, de vizes trónt kap.

SÜLYSÁP DÍSZPOLGÁRA 
hir szerint Esküdt Lajos lesz, azon egy
szerű oknál "fogva, hogy nem süllyedt el 
szégyenében, mikor rábizonyult a sok 
sápolás.


