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Az új vendég

— Szervusz, kolléga! Tisztelettel emeljük meg előtted panam áinkat. . .
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Kinek gratulált a „vajda"?
Eötvös Károly sok nagy csatát vé

gigverekedett Polónyi Gézával. Ezek 
az emlékek végigkísérték egész életén. 
A  nevét se igen ejtette ki. Úgy beszélt 
róla: „a fekete ember” .

Mikor Polónyi igazságügyminiszter 
lett, az egész törzsasztal várta az 
Abbáziában, mit fog róla mondani. 
Biztatták jobbról, biztatták balról, 
csipkedték az öreget. Vártak tőle va
lami jóízű mondást.

A  vajda csendesen rázta a fejét:
__ Nem ugrattok be. Hiábavaló

minden. Nem szidom Polónyit.
Általános csodálkozás.
__Nem én ,___folytatta a vajda —

sőt mikor miniszter lett, gratuláltam 
is neki!

A  vajda körülnéz. Nagy csönd. De 
aztán mégse bír magával, elmosolyo
dik és nagy ravaszul hozzáteszi:

__Neki gratuláltam, ___ az ország
nak nem.

Hollós Mátyás, Ferenc József és 
Pichler Győző

Hollós Mátyás kolozsvári szobra a 
magyar szobrászművészet remeke, 
Fadrusz János örökbecsű alkotása. 
Ma még áll, csak a feliratát változ
tatták meg a románok: „Matheu Cor
vinul” lett belőle. Eléje pedig Romu- 
lust és Remust tették a farkasanyá
val, mintha Mátyás király is farkas
tejen nőtt volna fel.

1902-ben országos ünnep volt a le
leplezése. A  király nem jött el. József 
főherceg helyettesítette. Ott volt a 
kormány, az országgyűlés, egész Er
dély. Nagy tüntetések voltak a Gotter- 
halte miatt, amiből parlamenti há
ború is keletkezett (Nessi-ügy stb.)

József főherceg elutazása után a 
tüntető ifjúság irányítása, a rendőri 
brutalitás távoltartása és a felizga
tott kedélyek lecsillapítása az< esti 
órákban az én nyakamba szakadt. Az 
ifjúsággal nem bírtam egyedül. így 
támadt az a gondolatom, hogy a New- 
york-kávéházban tartózkodó Pichler 
Győzőhöz küldöttséget vezetek, jöjjön 
ő és beszéljen az ifjúsághoz.

Pichler nem akart jönni. Ha nem 
jön, __ mondották, __ visszük erővel.

Végül is vállára vette az ifjúság és 
úgy hozta a szoborhoz. És Pichler be
szélt. Egyebek között ezt mondotta:

__Bizony, mondom nektek, nem volt
szép Ferenc Jóskától, hogy nem jött 
el személyesen Kolozsvárra, Mátyás 
király emlékét megtisztelni és nagy 
elődjének a látogatást visszaadni. Má
tyás király 400 évvel ezelőtt sokkal 
udvariasabb volt a Habsburgokhoz. 
Ő személyesen, lóháton ment fel Becs
nek városába, __ pedig akkor sokkal
rosszabbak voltak a közlekedésügyi 
viszonyok.

Ez a szellemes párhuzam megtette 
hatását. Az ifjúság békésen eloszlott.

Az előkelő meghívó
Mosolyogva, jókedvvel beszélte a 

vajda egy este a törzsasztalnál:
__ Nagy megtiszteltetés ért, alig

hiszem, hogy külföldi író is részesült 
volna ekkora megbecsülésben. Egyik 
legkiválóbb kereskedelmi nagyságunk 
a napokban a legnagyobb elragadta
tással dicsérte munkáimat. . .

__ Ki volt az? Ki volt az? __ kér
dezték.

__ Csetei Herzog Péter báró __
mondotta büszkén Eötvös Károly. __
De ez még mind semmi! Ez a kiváló 
ember meg is hívott, hogy menjek el 
vele Konstantinápolyba. Az ő költsé
gén. Expresszvonattal, szalónkocsi- 
ban . . .

—  És elmégy? —  kíváncsiskodtak 
az asztaltársaság tagjai.

—  Hogy elmegyek-e? __ pattogott
erre a vajda dühösen. __ Hát mit
gondoltok? Csak nem hiszitek, hogy 
elfogadom egy ilyen seftelő bagószál
lítónak a meghívását!

Vázsonyi házi fináncpolitikája
Ahogy egyszer Vázsonyi Vilmosnál 

ülök az ügyvédi irodájában, kinyitja 
a vaskasszáját. Egyetlen mozdulattal 
belemarkol a benne levő össze-vissza- 
gyűrt különféle bankjegyek tömegébe 
és úgy dobja oda annak, akinek fize
tett. Azt mondom neki:

__ Ejnye, Vilmos, miért nem keze
led a pénzedet bankszerűen? Miért 
nem fizetsz te csekkel? Aztán mennyi 
pénzt tartsz ebben a szekrényben?

—  Körülbelül hatvanezer koronát, 
__ feleli.

—  És az adósságaidat kifizetted-e? 
__ kérdezem.

__ Nem én, egy fillért sem.
__ És mennyi az adósságod?
— Körülbelül hatvanezer korona.
— Ezt nem jól csinálod. Az adós

ságtól kell legelsősorban szabadulni. A  
pénz különben elmegy, az adósság 
megmarad.

—  Nincs igazad, __feleli Vázsonyi
mosolyogva. így  most van hatvanezer 
korona készpénzem és van hatvanezer 
korona adósságom. Ha kifizetem, ak
kor nincs se pénzem, se adósságom és 
kezdhetem elölről.

A |ó ajánlás
Képviselőj elölésre voltunk kiküldve 

Rigó Feri bátyámmal Nagyszalon
tára. Gyorsan kellett cselekedni. A  
jelölés napjának esti óráiban össze
hívtuk az értekezletet.

Az én jelöltem nem vállalkozott. A 
Rigó Ferenc jelöltjétől húzódoztak. 
Az öreg felszólítja a gazdákat, mi ki
fogásuk van. Erre kiböki az egyik 
vezető gazda:

—  Jó volna, jó volna, nagyságos 
uraim, de talán még fiatal.

—  Nohát, ezen csodálkoznom kell, 
—- replikázik az öreg Rigó, —  hiszen 
kigyelmetek gazdaemberek és mégsem 
tudnák, hogy borjúból lesz az ökör!

Ez hatott. A  jelöltet egyhangúlag 
megválasztották.

Budapesti hírességek
— Uj sorozat —

V. Geiger Richárd,
a Star-filmgyár vezérigazgatója

—  Azt hiszem, nálam senkisem ki
fogásolhatja, hogy Star-gázsikat 
adok.
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N e m  i g a z ,  A vándortrubadúr
hogy Pichler Győző halála óta Kle- 

belsberg Kunóra bízta Kossuth a haza 
őrizetét;

hogy Vass József énekli az Operá
ban a „Trubadúr” címszerepét;

hogy a kínai generálisok a magyar 
főbürokratáktól kértek kölcsön cop
fokat;

hogy a Missisipi Fedák Sári ameri
kai turnéjának hatása alatt áradt túl 
az elragadtatástól;

hogy ezentúl egy marha sem akad, 
amelyik a klinika hússzállítóival szó- 
baáll ;

hogy Klebelsberg Kunó jobban sze
reti a numerus clausust, mint annak 
idején Rassay Károly;

hogy Kossuth Lajos egyáltalán 
üzent valaha valamit a kuruckodó 
Klebelsberg Kunónak;

hogy Bethlen Istvánnak nincs tere 
Budapesten, — hiszen ott van az Er
zsébetvárosban a Bethlen-tér.

Új Kossuth-nóták
Kossuth Lajos azt izentet 
Fogytán Klebi regimentje. 
Ha még egyszer azt üzeni, 
Egyetemről el kell menni. 
Éljen a numerusz klauzusz, 
Éljen a Haller!

*

Esik eső karikára, 
Klebelsberg gróf kalapjára, 
Ahány csepp csak esik rájaf 
Annyi zsidó várhat rájat 
Hogy eltörli a numeruszt 
Véglegesen ő.

Barangolás a sajtó-dzsungelben

Mikor Vácon németül 
akarnak tudni

A Váci Keresztény Újság május 
8-iki számában a hirdetések közt egy 
„virstli-üzem” németnyelvű reklámját 
olvassuk és nem állhatjuk meg, hogy 
viszont mi országos reklámot ne csi
náljunk a váci Kapisztrán-nyomda 
,„német” szedőinek és a lap „német1* 
korrektorának. íme:

„Ich gebe den Geerten Selcher- 
-meister, Gastuirte, und Kaufleutc, 
von Vác und umgebung. bekant, das 
ich im /tause, Báthori-gasse N. 6. 
eine Würstwarenerzeugung eröffnet 
habé und werde in meiner eigenc 
íntresse meine werten Kunden mit 
erstklassige Wurstwaren bedienen, 
was ich durch meines langjerigc 
praksis uu Auslánde, meinen werten 
Kunden /erspechen kann, /erkaufe 
nuc/z angro, an Wider/erkewfer, da 
her bitte ich um gütigen zuspruch 
um mich bei meiner Exstens Grün- 
dung zu unterstützen zeihne ich mich 
mit. Hofca/itungswol ifjú Ortmann 
Johan. Fleisch kásse, Genze Leber . . .  
/ersiedene specialiteten” .

„Amíg éleky Bethlen 
István eszméinek leszek 
a vándor trubadúr ja.1*
(Vass József pohárkö
szöntőjéből.)

D réhr Im re államtitkár : Szabad kémem a
népjólét számára valami csekély alamizsnát. 

A partájok: Fogja, jó  ember! . . .

— Micsoda? . . .  Már a kliniká
kon is hódít az antiszemitizmus?

—  Hát ezt honnét veszed?
— Olvasom, hogy nem valami 

kósor ott a hús.

A sajtó hatalma
— A pesti klinikákon most jó dol

guk van a marháknak.
— Miért?
—  Mert nem őket vágják le, ha

nem a panamistákat.

A TÖRVÉNYSZÉK FOLYOSÓJÁN 
Két ügyvéd beszélget. Azt móndja

az egyik:
—  Mit keres ennek a Zadravetznek 

az ügyvédje állandóan itt a törvény
széken?

— Hogy mit keres? Nekünk legyen
mondva !

Segítség !
—  Milyen ágon rokona az a sze

gény Ácsai Sándor a majomnak?
—  Biztosan acsai ágon.
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Borsszem Jankó a színházban 
A FIRHAMi ÜÖtiÓTT

AZ „OROSZORSZÁG” bevételét 
esténként a forgószínpadra helyezik 
a Magyar Színházban. Most mondja 
valaki, hogy Faludi Jenőéknek nincs 
forgótőkéjük!

*
HA STÍLSZERÜ akart volna len

ni a Vígszínház, akkor a Világbajnok 
címszerepét nem Lukács Pállal, ha
nem Feleky Gézával játszatta volna 
el. A  Világ-tói visszamaradt sok 
sajtópöre alapján ő az igazi Világ
bajnok.

#
Z ILA H Y  Lajost azzal ugratták be

mutató előtt, hogy sportkörök tilta
kozni fognak a Világbajnok ellen.

—  Annyi baj legyen! —  felelt a 
szerző. —  Segítek én magamon még 
akkor is, ha betiltják.

— Hogyan? —  kérdezte Góth 
Sándor.

—  Megváltoztatom a címét. Világ- 
bajnok-ból egyszerűen Magyar H ír
lapibajnok-ot csinálok.

*
A FAUST-ban Palágyi Lajos ját- 

sza Mefisztoteleszt. A  művész statisz
tának öltözött, hogy végignézhesse 
Saljapin éneklő Mefisztofeleszét.

—  No és mit tanultál tőle? — 
kérdezték a kollégái.

—  Nem sokat, mert nem tudok éne
kelni.

—  Mindig mondtam, hogy Bakó
nak, Kiss Ferinek, vagy Bereginek 
kell adni Mefisztót, felelt valaki. 
—  Hogy. énekelnének azok!

A  m a g y a r  l i b r e t t i s t á k

meghódították az egész 
világot

A híres külföldi zeneszerzők, 
Maurice Yvain példáján felbuzdulva 
egymásután jönnek rá, hogy csak a 
magyar szövegkönyvek érnek valamit. 
Nem leszünk elképedve, ha nemsoká
ra efféle színházi szenzációkról olva
sunk:

Pietro Mascagni Bús-Fekete László
tól kért librettót legújabb operájá
hoz, hálás kézcsókját mellékelve;

Richard Strauss, a világhírű kom
ponista, Szilágyi Lászlóhoz írt rímán- 
kodó levelet, hogy legalább olyan szö
veget írjon neki, mint amilyennel 
Zerkovitzot boldogította ;

Kálmán Imre Féld Mátyást ostro
molja, egyelőre reménytelenül, mert 
a kiváló színműíró nem szívesen 
ereszkedik le olimpuszi magaslatáról;

Stravinski Igor, a zseniális lengyel 
zeneszerző, ég a vágytól, hogy Har- 
math Imre klasszikus verseire írjon

AZ OPERÁBAN azt kérdezi egy 
idegen karmester az egyik énekestől:

— Mi ez? A  Falstaff?
Az énekes e pillanatban a színpadi 

staffázsra mutat és ezt mondja:
—  Nem, ez a fals staffázs., *

ZERKOVITZ új operettjéről szól 
ez a kis humorka: „A  legkisebb Hor- 
váth-lány” -baa ft legnagyobb zene
szerzők fognak találkozni egymással.

♦
EGY KRITIK US szerint, aki lírai 

objektivitásáról ismeretes, Fedák Sá
rit úgy ünnepük vidéken, mint Blaha 
Lujzát. Az lehet. De a Vígszínházban 
úgy ünnepelték nemrég, mint egy 
Blama Lujzát.

*
HEVESI Sándornak nem kellenek 

a magánszínházak elsőrendő művé
szei. Viszont a magánszínházak első
rendű művészei sem kapkodnak a 
Nemzeti Színház másodrendű gázsijai 
után.

*
ÖT ÓRÁIG, sőt újrázások esetén 

nyolc óráig tart az új Faus í-előadás 
a Nemzeti Színházban. Annyi baj le
gyen! A  közönség a régi mondáshoz 
igazodik, amely így szól: „Nyolc óra 
munka, nyolc óra szórakozás, nyolc 
óra —  Faust” .

*
A VÍGSZÍNHÁZ a „Díszelőadás” 

és az „Isteni díva”  után valóságos 
világbajnoki küzdelmet folytat a hát
ralevő szezon megmentésére.

zenét azokkal a csengő rímekkel, 
amelyeket az „Olly-Olly, te fogod a 
szivem elrabolni” című remekében 
csodálhatunk.

És így tovább, pardon: lejjebb.

MÓRICZ ZSIGMOND PECHJE
—  Mit gondolsz, melyik politikus 

nem lesz ott a Móricz Zsiga huszon
ötéves írói jubileumán?

—  Melyik?
— Podmaniczky Endre.
—  Miért?
—  Mert ő nem szereti a Móriczo- 

kat.

Szervezkedés
Színházigazgatók egymás közt:
—  Jövőre állandó társulatot szer

vezek én is.
—  Én állandó közönséget szeretnék 

szervezni.

En face és profil
—  Hogy parancsolja a fölvételt, 

Rosenzweig úr?
—  A feleségem azt mondta otthon, 

hogy az arcomról „enface” , a lábam
ról „profil” képet csináltassak.

H a  „ A  h a z a f i é b ó l  

„ O r o s z o r s z á g ”  l e t t ,

csak azért, mert Alfred Neumann 
drámája Oroszországban játszódik, 
akkor

Herczeg Ferenc „Árva László ki
rálykából „Magyarország” ,

Schiller „Teli Vilmos” -ából „Német
ország” , „Don Ca'rlos”-ából „Spanyol- 
ország” ,

Shakespeare „Hamletijéből „Dá
nia” , „Romeo és Juliánjából, „Olasz
ország” , „IV . Henrik”-jéből „Anglia**, 
„Julius Caesar”-jából „Róma” , 
„Athéni Timon“ -jából „Görögország",

Ibsen „Peer Gynt”-jéből „Norvé
gia” ,

„Az árendás zsidó” című darabból 
„Palesztina” ,

Bródy Sándor darabjai közül a 
„Dadá”-ból „Dedó” , „A  tanítónőkből 
„Tanítóképző” ,

„Az iglói diákok“ -ból „Középiskola",
„A  heidlbergi diákélet” -ből „Egye

tem” ,
végül „Az ember tragédiájá” -ból 

„Világegyetem” lesz.

Ha már épen opera kell...
A kezdő tenorista főzi szive válasz

tottját:
—  Legyen az enyém, Iluska! Maga 

is szegény, én is szegény vagyok, majd 
eljátszuk ketten a Bohémélet-et . . .

A  lány így felel:
—  Drágám, nekem a- Bohéméletnél 

sokkal jobban imponál a Rajna kincse.

Két karhölgy beszélget.
__ Te y mi van a Nusival?

Már olyan rég netn láttam.
__ Jelzőkészülék lett.
__ Tessék? . . .
__ Minden öt percben más

felé tárja ki a karjait.

V Í G S Z Í N H Á Z

Világsiker

VDHÁ©*
& m © K

ZILAHY LAJOS BOHÓZATA

Rajnai Gábor 
Kiirthi József 
Gárdonyi Lajos 
Mály Góró

Gaál Franciska 
Gazsi Mariska 
Góth Sándor 
Lukács Pál
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A S I K E R B O J N O K
ELSŐ TRÉNING

Z ILA H Y  LAJOS (darabírás köz
ben): De kérem, engedjenek már egy 
kicsit lélegzeni. Örökké ez a tréning. 
Az ember nem bírja ezt a nagy 
strapát.

MENEDZSER: Mi az, hogy nem 
bírja? Rögtön szólok a Szenesnek . . .

Z ILA H Y : Ne, az istenért! Inkább 
folytatom . . .

MENEDZSER: Azt akarom, hogy 
maga legyen a győztes. Majd bekül
dőm a Múzsát.

MÚZSA (belép): Kit csókoljak 
homlokon?

ZILAH Y : Hová gondol? Most nem 
a Nemzetinek írok. (A  menedzser- 
hez.) Csodálom, hogy összehoz a Mú
zsával, holott tudnia kell, , hogy ez 
gyengíti az erőt. . .

MENEDZSER: Maga téved. Aki 
homlokon akarja csókolni, az nem a 
Múzsa.

Z ILA H Y : Hát kicsoda?
MENEDZSER: Múzsa Gyula, a 

M. O. B. elnöke.

MÁSODIK TRÉNING

Z ILA H Y  (kezet csókol a mened- 
zsemek)

MENEDZSER (tiltakozva): Par
don, én nem vagyok Fedák Sári.

Z ILA H Y : Félek, hogy ez a Szenes 
megint kiszorít a ringből.

MENEDZSER: Hát vegyen leckét 
tőle. Tanulja el a trükkjeit. Egy
szerű az egész

Z ILA H Y : Ide ebbe a jelenetbe most 
nem ártana belehozni egy kis iro
dalmat.

MENEDZSER: Megőrült? Irodal
mat akar?

Z ILA H Y : Imádom!
MENEDZSER: Megtiltom! Érti? 

Ha csak egyetlen sort is ír, ami iro
dalom, felbontom a szerződést és hí
vom a Fodor Lacit.

Z ILA H Y : Ó, irodalom!
GAÁL FRANCISKA (jön mint 

irodalom )  : Itt vagyok.
MENEDZSER (Z ilah ih oz ): Maga 

azt hiszi, hogy ez irodalom? Úgy lát
szik nincs tisztában a fogalmakkal. 
Hát nem látja, hogy ez csak G- 
álirodalom.

HARM ADIK TRÉNING
Z ILA H Y : Milyen a közönség?
MENEDZSER: Akár a jégcsap...
Z ILA H Y  (ijed ten ): Tessék?
MENEDZSER: Akár a Jégcsap 

premierjén. Hiszen emlékszik . . .  tom
boló siker. . .

Z ILA H Y : Szóval megint Süt a nap. 
Most már emelt homlokkal megyek 
a Fehér szarrasagancs-kiállításra.

K R IT IK U S : Jó, menjen, de figyel
meztetem, hogy alkonyatkor siessen 
haza. Mert magának pehhe van a 
Csillagok-\ía\.

Ripacséknál
__ Mondtam már magának, hogy

ebben a felvonásban bundát kell fel
vennie. Hiszen ez a felvonás Szibériá
ban játszik.

—  Nekem nincs bundám, igazgató 
úr, de meleg alsót vettem magamra.

G aál Franciska,

aki megint jött, játszott és 
-  főzött*

Kedves Borsszem Jankó !
Olvastam, hogy a belügyminiszter 

úr olyan fumigáló hangon nyilatko
zott a koronás magyarokról. Remé
lem, ez csak a férfiakra vonatkozik.

Tisztelettel 
Virág Marcsa,

a békebeli koronás haj adón ok vigalmi 
alosztályának elnöknője.

Reparáció
__ Karpfenstock rájött, hogy a

könyvelője tízezer pengőt elsikkasz
tott.

_  Na és? ...
__ Kényszerítette, hogy vegye el a

legidősebb lányát.

VÍZMÜVEK 
VEZÉRIGAZGATÓJA 

BUDAPEST 
Az Ön kijelentése 
szerint azért o- 
lyan piszkos időn
ként a viz, mert 
kevés a viz'fo- 
gyasztás. Ezennel 
kijelentjük, hogy 
mi mindent el fo
gunk követni,hogy 
a vízfogyasztás 
minél nagyobb le
gyen.
BORKERESKEDŐK, 
KORCSMÁROSOK és 
MILIMÁRIK VÉD- 
ésDACSZÖVETSÉGE

Tanfló úr, k é r e m . . .
írhatta voln i : MOLNÁR FERENC

Fordítás és utánnyo
más tilos. A téma el
sajátítását szigorúan 
büntetem huszonöt év
re visszamenő hatály- 
lval. Plagizátorok, 
reszkessetek !

Abban az időben kint laktam a Szi
geten és bajúszt hordtam, amelyről 
több fényképem van még forgalom
ban, szóval egészen fiatal voltam, igen 
fiatal. És jöttek a Dunán a hajók és 
néztem utánok, mint ahogyan most 
nézek visszafelé a letűnt ifjúság ha
jója után, kendőmet lengetve, agyő, 
soha többé!

De akkor még bajúszom volt és a 
Budapesti Naplóba írtam novellákat, 
édeseket, egy kis házasságtöréssel a 
végén, istenem, ha az ember még 
fiatal !

Ellenben most egészen másról van 
szó.

Mentünk egyszer le a Dunán, á ha
jón május volt, a tavasz fénylett, a 
kapitány rézgombján csillogott a nap 
és a nők, akik az összecsukható szé
keken ültek és hosszú szoknyát visel
tek, nagyon decensek voltak* mert ak
kor még divat volt házasságtörő no
vellákat írni. Friss szél fú jt és fel
kapta az egyik hölgy szoknyáját, a 
bokája egy szemrebbenésre kilátszott, 
sikoltott, mi odanéztünk, de akkorra 
már a szoknyát erősen a térde közé 
szorította, kipirult arccal, szégyen
kezve, a drága.

De nem erről akarok beszélni.
Kis falucskában úgy blindée leszáll

tunk. Itt már erősen sütött hátunkra 
a nap, kerestünk valami árnyékos he
lyet. Leültünk a fűbe egy rezgős nyár
fa alatt és akkor találkoztunk Kop- 
csák János községi tanító úrral, aki
ről ez az anekdotám szól.

Tessék figyelni, kétszer nem mon
dom.

A tanító úr olyan volt, pontosan 
olyan volt, mint amilyen a „Muzsika” 
című novellámban megrajzolt szerel
mes orgonista. Hát azt mondta ne
künk ez a Kopcsák:

__ Ma számtanórán feladtam a
gyerekeknek egy kérdést.

__ Halljuk.
__ Feladhatom az uraknak is?
__ Adja fel, tanító úr.
__ Tizenkét veréb ül a fán, jön arra

a vadász és lelő belőlük kettőt. Hány 
veréb marad a fán?

__ No, de tanító úr . . .
__ Ugye, nem találták el az urak.

Megmondjam? Hát bizony egyetlen 
egy veréb se maradt a fán, mert a lö
vésre valamennyi elszállt. Voilá!

(Zárójelben mégegyszer hangsúly o- 
zomt ezt az anekdotát én hozom most 
először forgalomba. Ellopni tilos!).

Klinikára vele!
—  Én tudnám, hogy lehetne ezeket 

a panamaszagű kórházi és klinikai 
szállításokat megszüntetni.

— Erre kíváncsi vagyok.
—  Úgy, hogy ezt az egész beteg 

rendszert kellene a klinikára szállí
tani.
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A Borsszem Jankó a Quai d'Orsay-n
A Borsszem Jankó híres ra j- 

zolói: Major Henrik, Vértes 
Marcell, Dezső Alajos, Kelen Im 
re, Fodor László, Vadász Miklós, 
Gedő Lipót, Stróbl István, F  or
rai Zoltán a nagy összeomlás 
után szanaszét szóródtak és mű
vészetükkel azóta a világsajtó 
legelőkelőbb orgánumaiban talál
kozunk. Egyikük-másikuk, ha 
hazavetödik, fölkeresi régi mű
helyét, ahol a régi szeretet fo
gadja. A napokban tért haza 
Forrai Zoltán Párizsból s az itt 
közölt pompás illusztrációkban 
számol be azokról a benyomások
ról, amelyeket a francia főváros
ban szerzett. Sorozatosan mutat
ja be rajzait a Borsszem Jankó, 
köztük elsőknek a francia kül
ügyminisztérium: a Quai d'Orsay 
palotájában készült vázlatait vi
lághírű emberekről és kömyeze- 
tüJcrőL

Painlevé hadügyminiszter__abban
a pillanatban, amint a világsajtó kép* 
viselői elől a Quai d‘Orsay hátsó ka
puján menekül. Az ilyen ostromot 
még egy nagyhatalom hadügyminisz
tere sem állja.

sofförje, amint fölényesen interjút 
ad egy párizsi újságírónak. Monda
nunk sem kell, hogy a nyilatkozat 
épp úgy érdekli a franciákat, mintha 
a gazdája adta volna.

Diplomaták, vagy: a világbéke oszlopai. Még 
szerencse, hogy a genfi Népszövetség palotájá
nak oszlopai különb anyagból készülnek.

Louis, a francia külügy
minisztérium öreg portása, 
akit még a miniszterek is res
pektálnak, mert ő még soha
sem bukott meg.

Chamberlain angol 
külügyminiszter elszán
tan a fényképezőgépek 
frontja elé áll. Ehhez a 
játékhoz Franciaország
nak kell barátságos ar
cot vágni.

LA PZÁ R T A K O R  JELEVTIK  s
A májusi fagy jelentékeny károkat okozott Budapesten is. 

A partájok százezerszám dermedtek meg a közeledő lakásfel
szabadítás gondolatára, a hadikölcsöntulajdonosoknak pedig 
minden reménysége lefagyott A  nagy hidegben egyedül az adó- 
végrehajtók nem dolgoztak kesztyűs kézzel.



14. szám B O R S S Z E M  J A N K Ó 7. oldal

—  Rebbelében, szabad szombaton egy tréfli 
üzletet csinálni?

— Ha kérdezed, nem szabad!

—  Tanár úr, szabad Ádám professzorhoz 
beiratkozni ?

—  Ha kérdezi, nem szabad.

Mit kívánnak a tanítók?
A tanítók küldöttségileg keresték 

fel a kultuszminisztert és átnyúj
tottak egy hat pontból álló memo
randumot. Hogy a pontok száma 
mért éppen hat, azt nem lehet tudni, 
talán azt gondolták, így hat.

1. A tanítóság egy osztállyal töb
bet követel. Osztály alatt természete
sen fizetési osztály értendő.

2. A kormány szüntesse be végre 
a felelőtlen elemit.

3. Az állam gondoskodjék a tanítók 
lakásáról. Főleg a jóllakásáról.

4. A tananyag helyes bevonása cél
jából a hatóság tegye lehetővé, hogy 
minden tanító órája biztosíttassék. 
Tudniillik a zsebórája.

5. Egyetlen tanító se kerüljön 
B-listára. A fölöttes hatóságnak ne 
legyen gondja a Bé-re, hanem csak 
arra, hogy a tanítóknak minél na
gyobb legyen a bére.

6. Hatodik évük betöltése után a
miniszterek tartsák kötelességüknek 
beiratkozni az iskolába. így talán 
még lehet remény ahhoz, hogy meg
buknak. D.

Lipótvárosban
__ Hová mennek a nyáron, méltó-

ságos asszonyom?
Poronkai Protzné: Itt maradunk 

Budapesten.
__ Buda-pes-ten? . . .
Poronkai Protzné: Tudja, én már 

végigpróbáltam St.-Moritzot, Osten- 
dét, Biarritzot, Trouvillet és rájöttem, 
hogy mégis csak idehaza __a legdrá
gább.

A jó példa
Tanító: Nem mind arany, ami 

fénylik. Ki tud erre egy példát mon
dani?

Izidorka: A  nadrágja, tanító úr.

A M ISSISIPI ÜGYE
— Annál a Missisipinél is nagy 

panamák lehettek.
— Miért?
—  Olvasom, hogy napról-napra 

dagad.

Családi esemény
__ Az istenért, Schwartz, mi tör

tént veled? Miért vagy így összemar
cangolva?

__ Családi esemény történt.
__ Családi esemény?
__igen. A feleségem meglepett egy

szép kis lánnyal.

Zalaegerszegi társasjáték
I. 1926 decemberben 

Kint a Farkas, bent a báró.
II. 1927 májusban 

Kint a báró . . .  bent a Farkas?

__ Vájjon a húspanamistákat azzal
is büntetik, hogy saját magukat kell 
élelmezniük a fogházban?

Scitovszky valorizált
— Nem értem, miért vádolják ma- 

radisággal Scitovszky belügyminisz
tert, mikor olyan modern ember.

— Miből gondolod?
— Azt mondta a Házban, hogy 

nem szereti a koronás magyarokat.
— Na és?
—  Ebből is látszik, hogy már egé

szen áttért a pengő-számításra.

A földrengés hatása 
Budapesten

Az Alföldön földrengés volt a na
pokban, amelynek hatását Pesten is 
érezték. Ez a hatás a következőkben 
nyilvánult meg:

.1. A hadikölcsön-valorizáció ügye 
most sem kapott lökést.

2. A tőzsde még jobban ingadozott.
3. Fedák Sári helyzete végleg meg

rendült.
4. Rothenstein Móric tartósan mo-

rajlott, *
5. Vida Jenő a közjótékonyság terén

__ hála nagy önuralmának__csak az
eddigi keretek közt mozgott.

Püff neki!
__Halljat hordár! Mintha már lát

tam volna valahol a pofáját.
__Meglehet. Hajdanában Vácon és

Illaván fegyházör voltam.

önérzet
__ Mondja csak, Ganzl bácsi, mért

beszél maga mindig a kezével?
— Mert én nem szégyelem a vallá

somat.
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VIDÉKI TROMBITA
Cionista kongresszus és magyar Bayreuth Mucsán

Koplalaghy Jaroszláv ezportőrgróf 
javaslatára egyhangúlag proklamálta 
községünk intelligenciája Zsidóország 
visszaállítását. Az érdekelt hitsorso- 
sokon kívül résztvettek a „Fortuna” 
aranybánya-társaság részvényesei» to
vábbá Kecskés András úr a kálvinis
ta. Ülev-Fénekes Gábor szíjártónk és 
Kása-Rotyog Ferenc harangozó a ka
tolikus egyház kénviseletében, Szapo
ra-Gye ér János, Korcz-Gatya Meny
hért és Csenthe-Maaa Pál. utóbbi be
cses nejével, Csiperke Amáliái, a mu- 
csai kombiné-versenv győztesével.

özv. Kuczoráné, akiről azt híresz- 
t.elték, hogy szoptatós guvemántnak 
állt be a kapurtalai maharadzsa har
madik metreszéhez, fasiszta kosztüm
ben jelent meg, nomnás fejdísszel: 
egy fokosnak stilizált rőzseköte^gel. 
A kongresszust, rit.us szerint. Neb- 
hich Tzor ünnepi előimádkozó, barom- 
és fiú-metsző úr nyitotta meg 
sófár- és iazz-kísérettel. Utána Sáji 
úr fejtegette, hogy új Zsidó-országot 
kell teremteni, de nem ám Paleszti
nában. mint Balfour lord, aki jobb 
fúró híj ián a zsidóságot akarja ék
nek felhasználni a szélső Keleten, ha
nem Mucsa határában. Károlyi Mi
hály gróf hajdani birtokán. A szónok 
bizonyosan tudja, hogy Henry Förd 
hajlandó a legnagyobb áldozatra és 
megvásárolja a kérdéses telket, n^ol 
negyven család azonnal letelepedhe- 
tik. Kecskés András úr kívánatosnak 
tartja a zsidók kivándorlását, de itt 
akarja őket tartani addig, amíg a 
búzáját eladta. Tari Gergely illen
dőbbnek találja, ha a zsidó, mint tör
vénytisztelő ember, fertáikor hurcol- 
kodna. Végül Gyulai-Holnár Ferenc 
és Hozmetz Ferenc, mint fővárosi 
szónokok, felszólították a kongresz- 
szust, hogy a páneurópai mozgalom 
ellen való tiltakozás hatályosabbá té
tele végett lendítsék fel a mucsai or
vosok praxisát. A felhívást öt bevert 
fej és három eltört lábszár követte. 
Daru Illés csendőrkáplár a történtek 
után a gvűlést feloszlatta.

Gyulai-Molnár Ferenc és Hozmetz 
Ferenc még a helvszínéről kábeltele
gramot küldött Henry Ford-nak a 
következő szöveggel:

„Zsidók gyalázatosán üldöznek. Ké
rünk ötven-ötven hold földet a mu
csai határban.”  4

A kongresszust titkos gyűlés kö
vette. amelyen végleg elhatározták a 
zsidók kitelepítését. (A kiválogatás 
Méhelv Lajos vérvizsgálati elmélete 
alapján történik.) Ezután özv. Ku
czoráné életrevaló tervvel állt elő. 
Azt javasolta, építsen Mucsa nyílt 
színpadot, amelyen — akár esik, akár 
nem — éj jel-nappal lehetne játszani

a Pókháló-1, a nemzet ideiglenesen 
elnémított csalogánysztárjának, Fe- 
dák Sárinak állandó felléptével. A 
szerepeket özvegyünk így osztotta ki:

Valentino II. . . Mindszenthy Tibor 
Valentino I I I . . . Freystàdtler lovag 
Bánky Vilma . . Fedák Sári 
Molnár Ferenc . Zsirkay János 
Beöthy László . , Faludx Jenő 
Biller Irén . . . .  Vaály Ilona
Pókháló ...........Az isteni díva
Egy konstruktív Móricz Zsigmond 
Egy destruktív , Hozmetz Ferenc 

Történik: Mucsán. Idő: záróra.
Nagyszámú közönség és a 

tisztelendő úr.
A tervet egyhangúlag elfogadták. 

Az előadást azon a napon tartják 
meg, amikor Mussolini községünkbe 
érkezik, amely alkalomra idevárjuk 
Csank-Kai-Csek kínai tábornokot és 
Rot-Hen-Stein Móricot. Az intelligen
cia azonban, amelynek annyira fel
csiklandozták az étvágyát, a fényes 
program rögtönös végrehajtását kö
vetelte. Nem maradt más hátra, mint 
•hogy a Bartuczék góréját hirtelen 
átalakítsák forgó-színpaddá. E célból 
a vásártéren álló ringlispilt gyorsan 
leszerelték és a góréba helyezték Max 
Reinhardt rendezői utasításai szerint.

Miután az előkelő vendégművészek 
és művésznők a távirati meghívásra 
azt felelték, hogy Mucsa előkelő és 
műértő publikumát ilyen hevenyé
szett előadással nem akarják meg
sérteni, nem maradt más hátra, mint 
helybeli kiválóságainkkal eljátszani a 
Pókháló-t. A szöveget angol eredeti
ből Szróli úr súgta, akinek sajátos 
kiejtése tökéletes londoni illúziót kel
tett. Fedák Sári kettős szerepét 
(Bánky Vilma és az isteni díva) özv. 
Kuczoráné játszotta, különösen nagy 
hatást keltve isteni lábjátékával, 
amely a legújabb mucsai kombiné- 
divat titkait elmés szerkezettel árulta 
el. Mindszenthy Tibor helyett Daru 
Illés csendőrkáplár, Freystàdtler 
helyett községünk főbohémje, Lohog- 
hy Lehet szerkesztő lépett föl, akinek 
nemrég a mucsai operát a Városi 
Színház nívójára sikerült felpofozni. 
A  többi szereplő nem talált megfelelő 
személvesítőre, ezért egyszerűen ki
hagyták (à la Hevesi Sándor Goethe 
Faust-jából), az egyetlen Hozmetz 
Ferenc helyettesének kivételével. Ez 
a szereplő az egyik Ptpa-fiú volt, aki 
a mucsai Bayreuthot azzal tette em
lékezetessé, hogy előadás után tettle
gesen leigazolta a cionista kongresz- 
szus zsidó részvevőit. Ezzel közsé
günk egész társadalma felekezeti kü
lönbség nélkül kivette részét a mű
élvezetből. Molnár Jenő

Mentő körülmény
__ Boros poharat vágott a sértett

fejéhez? Gondolja meg, milyen súlyo
san megsebesíthette volna . . .

__Kérem csak könnyű asztali bor
volt az üvegben.

Vendéglői porció
Bifszteket rendel a vendég. A pin

cér egy egészen kis adagot hoz. A ven
dég megnézi, aztán így szól:

__A minta kitűnő. Ebből a marha
húsból hozhat egy bifszteket.

K i  a  j ó  f é r j  

é s  k i  a  r o s s z  f é r j  ?
A rossz férj elveri a feleségét. Ez

zel szemben a jó férj csak a felesége 
hozományát veri el.

A rossz férj nagy lábon él és lakk
cipőben jár. A jó férj csak papucs
ban látható.

A jó férj, ha hegedűművész, szé
pen elhegedül a feleségének egy nó
tát. A rossz férjnek a felesége hege
düli el a nótáját.

A jó férj befűt a szobában a fele
sége helyett. A rossz férjnek a fele
sége fűt be.

A jó férj úgy táncol, ahogy a fe
lesége fütyül. A rossff férjet a felesé
ge táncoltatja meg.

A jó férj, ha bicsérdista, hat al
mával imponál. A  rossz férj, ha bi
csérdista, hatalmával imponál.

A  jó férj, ha drámaíró, ír egy da
rabot a feleségének. A rossz férj nem 
megy el odáig, ő csak jeleneteket 
csinál.

A jó férj nem vitatkozik a felesé
gével, mert mindent helyben hagy. A 
rossz férjet a felesége hagyja hely
ben.

A jó férj, ha odahaza únja magát, 
elmegy a feleségével a kabaréba. A 
rossz férj maga rendezi otthon a ka
barét.

A jó férj, ha humorista, gondosko
dik a jó csattanóról. A rossz férjnek 
könnyebb a dolga. A  csattanót meg
kaphatja gondolkodás nélkül a fele
ségétől is.

DYMI

Az idealista
___Miféle ember a kedves jövendő

beli veje, Buxbaum úr?
—  A legnagyobb idealista, akit a v i

lágon láttam.
___ Ne mondja! Akkor talán még

hozományt se kap?
__ Sőt ellenkezőleg: azt hiszi, hogy

fqg kapni.

Tapintat
__Most hogy fogjuk a főnök úrnak

tapintatosan megmondani, hogy a 
pénztáros megszökött?

__ Talán a Gelb mondja m eg. . .  az
dadog.

Fővárosi
Operettszínház

K a c a g t a t ó  ú j d o n s á g !

Félemelet 
balra !

Nagy gurulás a nevetéstől!
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Sanyaró Vendel levele 
a húspanama ügyében

A Húspanama R .-T . 
tekintetes intézőbizott
ságának, Budapesten.

Nagyságos Uraim! 
Most, hogy megint egy 
röpke szó nyilait ha
zánkon keresztül : hús- 

I h panama, amelytől a leg- 
1 r-jj j  nagyobb marhákon is 

kitör a verejték, fá j
dalmas szívvel konstatálom, hogy ró
lam ez alkalommal is megfeledkeztek. 
Tekintettel arra, hogy igaz úton nem 
lehet szép honunkban húshoz jutni, 
abban a balga hitben éltem, hogy ta
lán majd egy panama révén egyszer 
én is megízlelhetem azt a csemegét, 
amelyről már annyi szépet és jót hal
lottam beszélni. A magyarok Istene 
kegyelmes volt hozzám : adott egy 
jó hizlalt húspanamát — és ekkor mi 
derül ki?

Az derül ki, mélyen tisztelt R.-T., 
hogy az olcsó hús hasznát önök él
vezték, a levét a betegek itták meg, 
míg nekem, újságolvasónak, csak a 
szaga maradt és úgy éreztem, mint 
Hamlet, mikor így kiáltott fel: „Va
lami bűzlik Dániában” . Most persze 
velem együtt önök is bicsérdystákká 
lettek, mert látom, hogy fűhöz-fához 
kapkodnak.

Ha már eddig nem gondoltak rám 
az urak, most jóvá tehetik mulasztá
sukat. A sok panama ugyanis úgy 
megfeküdte korgó gyomromat, hogy 
már csak a klinika segíthet rajtam. 
Kérem az urakat, protezsáljanak be 
valamelyik klinikára, talán még ma
radt valami a jó öreg húsokból szá
momra is. Ha panaszom lenne, leg
följebb följelentem önöket, —  eggyel 
több, vagy kevesebb: maguknak már 
úgyis mindegy. Kérésemet azzal a 
tiszteletteljes indokolással vagyok 
bátor támogatni, hogy stílszerűen az 
urak húspolitikájához: én is nagyon 
rossz húsban vagyok.

Alázatos gyomorkorgással
Sanyaró Vendel

ARANYKÖPÉSEK
A nő akkor gyanús, ha jól öltöz- 

ködiky a fé rfi akkor, ha rosszul.
*

A mai nő a budoárját az uccám 
viszi ki és az uccát a budoárjába 
viszi be.

*
Sok háznál az a szokásr hogy a 

szobaleánynak az úr, az inasnak az 
úrnő mondja megt hogy mit kell 
tennie.

(Karádi Emil)

Barangolás a sajtó-dzsungelben

Ennek se volt más gondja...
vagy: mindhalálig a szabadkeres- 

kedelem érdekében
„Niculitzát halálos lövés érte s még 

a helyszínen kiszenvedett, utolsó társa 
is megsebesült, de még így is sikerült 
átvágnia magát a gyűrűn. Később 
utolérték. Rövid tűzharc után, mely
ben egy csendőr súlyos haslövést ka
pott, ez is megadta magát. Ajánlotta 
a szabadkereskedelmet. (A  Pesti 
Napló május 6. számából.)

Mit tesz egy betű !
„Bízom abban, —  mondotta a szó

nok —  hogy a gróf Tisza István- 
egyetem kultúránknak éppen olyan 
szilárd és számottevő erőss ge lesz, 
mint amilyen erőteljes /égvára a ma
gyaroknak ma Debrecen.” (Az Újság 
május 8. számából.)

Az első gondolat
— Spatz úr, siessen haza ! Az anyó

sa megmérgezte magát légszesszel.
—  No hiszen, szép gázszámlát ka

pok majd elsején!

K É PR E JTV É N Y  (
— A hét legravaszabb rébusza —

Megfejtése: a Borsszem Jankó 
jövő számában. A megfejtők érté
kes könyvjutalomban részesülnek. 
A Borsszem Jankó múlt számában 
megjelent rébusz helyes megfej
tése: „ hajnalhasadás“ . Könyvjutal
mat Sípos Imre (W ien) nyert.

Nyári program
__ Van-e már programja a nyárra,

Hudlicska úr?
_  Van.
—  No és hová megy?
__ Egyik uzsorástól a másikhoz.

Kölcsönösség
—  Mondja, és van sok szegény ro

kona? *
— Egy sincs, akit ismernék.
__ És gazdag rokona?
__ Egy sincs, aki isméimé.

Angyali lélek
__Ön gyűlöli az urát,___hát akkor

mért nem válik el tőle?
__ Hogyisne! Majd még kellemessé

teszem az életét annak a nyomorult
nak!

Lovagias ügy
— Hallom, Blaustein úr, valami 

lovagias ügye volt. Igaz?
— Hát úgy félig-meddig igaz.
—  Mi az, hogy félig-meddig?
— Valaki olyasmit csinált velem, 

amiért megérdemelte volna, hogy 
provokáljam.

Egy kis nyelvtan
Tanár (egy volt konjunktúra-mil

liárdos fiához) : Mondj egy igét a 
múlt időben.

Diák: Autóztam.
Tanár: Tedd át jelenidőbe.
Diák: Gyalog járok.

EGY KIS HÜLYESÉG
Az autóbuszon az egyik utas oda

fordul a kalaúzhoz:
__ Mondja, kalaúz úr, ez a kocsi

mindég ilyen nagyon ráz?
__N em ,___feleli a kalaúz,___csak

menetközben.

Aki űj előfizetőt szerez 
a Borsszem  Jan kón ak , 
kedves ajándékot kap. K ér
jen postai befizetőlapot!

K Ö Z  G A ZD A SÁ G
A Magyar Cukoripar Részvénytársaság

közgyűlése az osztalékot 10 pengőben állapí
totta meg.* Az igazgatóság új tagja dr. Wot- 
titz Béla. a társaság igazgatója lett.

A Wiener Bank-Verein igazgatótanácsa 
megállapította az 1926. üzletév mérlegét, 
mely 4,615.870.81 schilling tiszta nyereséggel 
zárul. A május 19-iki közgyűlés elhatározta, 
hogy részvényenként 1.80 schilling —  9 szá
zalék osztalék fizettessék és a részvénytőke 
40 millió schillingrŐl 55 millió schillingre 
emeltessék.

Az Urikány-Zsilvölgyi Magyar Kőszén
bánya Részvénytársaság közgyűlése az 1926. 
üzletévi osztalékot részvényenként 10 pengő
ben állapította meg. amely a társaság pénz
táránál és a Magyar Általános Hitelbanknál 
kerül beváltásra.

A Borsszem Jankó leg
közelebbi száma június hó 

1-én jelenik meg.
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MADZAG BÁLINT
felsőházi tag kalandozásai

Kedves öcsém, Borsszem Jankó, 
möglehetősen szomorú sor az én mos
tani életfojásom. Szivem szerint örök- 
kétig Pestön motoznék, oszt az annyu- 
kom akaratábul mégis itthun köll ros
tokolnom váltig. Napközbe még csak 
elvagyok valahogy a külső munkaoa, 
de estefelé, bizony, igön esz mán az 
avas a Csontos komáék eszméletös tár
sadalma után.

Most is óvasom az ujságbul, hogy 
Imre bá’ jó odamondogatott az Esz
ter gájósnak, hogy ne kotnyeleskögy- 
gyön ojanba, amihön nem tud. De mit 
is fészkelődik a balódal a kisüst mián 
főj ton, mikó a cefre mög a kisüst 
tisztán kisgazda-pogram.

A Keszeg Nácinál oda is véleköd- 
tem azon melegibe a Balog sógor felé, 
hogy:

— Sok ijen jelös államférfi Kéne, 
mind ez a Csontos! Akkor oszt hejös 
irányba zötyögne az ország szekere 
mingy ár . . .

__ No-no! __ így a sógor. __ Te se
vagy épp az utolsó.

__ Csakhogy az Imre körülménye
sebb.

__ Te meg az italt bírod jobban,__
dicsért a sógor.

De ezt mán a Náci is siétött a maga 
javára sikeríteni, oszt teleöblítette az 
üvegünket újfent. Még a beszédünkbe 
is beleszemetölt közbe. Aszongya:

—  Csak az a kár, hogy főj ton zsi
dózik az öreg. Pejig ű maga is jor- 
dànÿ vót valamikor.

—  Hogy-hogy?__riadózott a sógor.
__ Merhogy Lojdgeorg-nak hítták...
__Csakugyan!___kaptam észbe hir

telen. __ A háta mögött még most is
eszerint csúfolják.

No oszt hogy ezön elképedöztünk 
egy darabig, eccör csak átszól a túlsó 
asztaltul a kántram, hogy aszongya:

— Hallottak-e mán kentök az amé- 
rikai cataló tenyésztésiről valamit?

—  A ’mög mifene mögint?__ imigy
a sógor.

Mondok:
—  Csakis kanca lőhet, ha mán Kata 

lónak híjják . . .
I— Dehogy!   nevetött a kántram.

__Az valami körösztözéses tehénállat-
féle.

— Hát Amerikába mán a teheneket
is körösztölgetik? __ berzenkedett a
sógor.

__ Ne úgy értse kend! __ magya-
rázgatta a kántor. — Az ámerikaiak 
a bölényt mög a tehenet párosíttyák

egymással, hogy újfajta háziállat lé
tesüljön belőlük . . .

—  Oszt minek a? — néztünk össze 
a sógorral.

—  Mer Amerikába kevés a tehén, 
a bölényt meg nem lehet házhoz szelí
díteni. Oszt úgy gondóják, hogy a kö
zös származékok talán mégis szelídeb- 
bek mög szaporábbak lösznek majd, 
mint a bölény.

— Az ám! —  hujántottam közbe. 
—  Nálunk is akkurát ijen a hejzet. 
A kisgazdák kevesen vannak, a szo
cialisták pejig sehogyse igazodnak a 
Bethlem kezihön. . .  Jó lönne tán ezö- 
ket is ámerikai módra párosítani. 
Hátha a közös csemete jobban húzna 
a kormányhon, oszt eccörre fölszapo
rodna a kisgazdapárt is . . .

__ No, csak e’kéne még! __ viho
gott a kántor. Az ijen párosítás után 
az új kizgazdákon legföjjebb a csiz
ma maradna fekete, a többi részük 
vörös színt kapna egész a fejük búb
jáig . . .

—  Hát ami jen ölégedetlenök a kis
gazdák manapság, __ gondútam __
biz’ ez könnyen möglöhet.

És oszt röndöltem is mingyár még 
egy fé llitert__a vörösbül.

Jajjj !
— Éjjeli fa g y . . .  vacog az ember 

foga. Ez is kikelet?
% __Hogyne! Ki kellett váltani a téli
kabátot.

Vizsga előtt
__ Csakugyan olyan rosszul áll a

fiam, tanár úr?
— Hogy rosszul áll-e? Kettőt lehet

ne elbuktatni abból, amit nem tud.

Sportszem Jankó
FÉLIDŐBEN

— Ha ezt a Boórt ki nem cserélik, nincs 
ipazsápr !

—  Ellenkezőleg — Boórban az igazság.

— Hallatlan, ezért a meccsért ennyi pénzt 
elkérni !

—  Ugyan kérem, csak megér az magának 
annyit, hogy egyszer győzni lássa a magyar 
válogatottat ! *

A tihanyi visszhangtól megkérdeztem a 
múltkor :

,,Mi érdekli legjobban a profit?" —  ,,A 
profit !" —  hangzott a válasz.

— Miért tették be Dudást a válogatottba ?
—  Valószínűleg azért, hogy megtanítsa az 

ellenfelet kesztyűbe dudálni.

Kivonat egy ujságtudósitásból :
„Az olasz-magyar tennisz-meecset kö
vető banketten Serventi válaszolt a 
magyar üdvözlésekre és nagyon meg
indító beszédet mondott. Látszott 
rajta a Morpurgo hatása"

A Testnevelési Főiskola női versenyén va
laki megszólal a nézők közül :

—  Evvel a futóbajnoknővel szeretnék meg
ismerkedni.

— Én azt hiszem, hogy hiába futna utána, 
— feleli neki a szomszédja.

A Tourist Trophy alatt két hölgy be
szélget :

—  Azt hiszem, hogy ez a Puch János szép 
férfi lehet.

— Lehet? Hát még nem láttad őt?
—  Élőiről nem, csak trophylban.

K. T.

A Borsszem Jankó üzenetei
A Borsszem Jankó jelen számát 

május 18-án, szerdán zártuk le. — 
Kéziratok és rajzok kizárólag a fő
szerkesztő címére (Budapest, Mo- 
zsár-u. 9.) küldendők. —  Kézirato
kat nem örzünk meg.

K-r. 1 . Lám, a túlbosszú hallgatás 
■nem tesz jót. De azért két kitűnő 
apróságot és a régi „Pro libertate” - 
val vetélkedő elmés rébuszt itt ma
rasztaltuk. Az utóbbi „furorét” kel
tett. 2. Az ügy elmozdult a holtpont
ról s az. eredmény túlhaladja a leg
jobb reménységet is. Csak így men
jen tovább! Várjuk a békési akció 
folytatását. Jó lesz sietni, mert He
ves megelőzi Békést. Üdv! —  H. Ö. 
A  kötetre menő kézirat elolvasásához 
most gyűjtjük — az időt. Úgy lát
szik, nem vette tekintetbe a B. J. ter
jedelmét és beosztását. Ezért a figyel
metlenségért sok-sok türelemmel kell 
fizetnie. —  F-n B-a. Mikor a t. Ház
ban az Ádám—ügyet szóvá tette, 
Petőfi versét idézte, szószerint így: 
„Elkeseredésében mi telhetett tőle? 
Nagyot ütött botjával a szamár fe
jére.” Hohó, képviselő úr! Hiszen ön 
az egyetemi orvosokról jneg a diák
ságról mondta, hogy elkeseredésük
ben nagyot ütöttek . . .  s akkor per
sze nem a szamár, nem bizony, ha
nem a tanár fejére. így van? — Dr. 
P-j. Mért oly ritkán? — Szfinksz. 
Több bátorságot kérünk. — Not. 
gan. Hova gondol, maga notórius er- 
kölcsrendelettipró ! —  Kp. Megcsípte 
a fagy. —  Előfizető. (Vác.) Jellemző 
és mulatságos. Köszönet! — Húsjhi- 
namÍ8ta. Ez már egy kicsit sok. Hiszen 
uraságod a saját húsába vág. — Hmv. 
Már csak inkább megmaradunk a sa
ját témáink mellett. Nem muszáj 
mindent papírra vetni, ami az ember 
agyán átcikkázik. Hova jutnánk ak
kor? Üdv! —  Pulya. Tekintse magát 
bevándorolt arisztokratának, ami 
már csak azért is jó, mert nem kell 
vásárolnia könyveket és lapokat. — 
Több levélről a jövő számban.

Fe l e l ő s  s z e rkes z tő  és ki adó

MOLNÁR, J ENŐ DR.
Művészet i  f őmunkatár s :

G Á  S P Á  R A N T A L
L a p t u l a j d o n o s :

B o r s s z e m  J a n k ó  L a p k i a d ó  R t .  

Igazgató: Molnár Emil
S z e r k e s z t ő s é g  és k i a d ó h i v at a i: 

VI., Mozsár ucca 9..Telefon: T. 233-24

A B O R S S Z E M  J A N K Ó
előfizetési árai :

Egész é v r e ............................20 pengő — fillér
Félévre.................................... 10 pengő 50 fillér
Negyedévre............................. 5 pengő 50 fiilé

N y o m a t o t t :
B t r ó M i k l ó s  n y o m d a i  m ü l n t é z e t é b e n

VII, Rózsa ucca 25
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A  kültelken

Két kisfiú hajbakap.
—  Még te mersz bezsélni? Hiszen a te apád 

meg a te anyád nincsenek is törvényesen meg
esküdve !

—  Hogy mondhatsz ilyen hazugságot mi
kor én magam is ott voltam az esküvőjükön!

EGY KIS BÖNGÉSZÉS 
az új magyar líra berkeiben

Bartalis János Erdélyben él és 
magyar költő. Új verseskönyvéről 
Kosztolányi Dezső a Nyugat most 
megjelent (1927, 10.) számában há
romoldalas méltatást ír, amely így 
kezdődik :

„Bartalis János költő. Ezt ily 
egyszerűen —  díszítő jelző nélkül — 
vajmi kevés emberről merném elmon
dani, aki verseket ír.”

A  dicsérő jelzőkkel teletűzdelt cikk 
végén ezt mondja Kosztolányi:

„A  világháború szegényességéről, 
piszkos fönségéről, borzalmáról szá
momra elfeledhetetlen életérzést ad, 
közönyösen, éretten, se jobbra, se 
balra nem agitálva, politikamentesen 
egyik költeményében, melynek ezt a 
részletét ide iktatom:”

(Mielőtt mi is ide iktatnánk Barta
lis versét, bocsánatot kérünk mind a 
nagy költőtől, mind kitűnő méltatójá
tól, hogy egyes szókat félig kipontoz
va reprodukálunk. Attól tartunk 
ugyanis, hogy nekünk nem sikerül 
olyan könnyen megúszni a dolgot, 
mint a nagy költőnek. Most pedig 
hadd szóljon a vers:)

„Az ég sárgulni kezd fenn. A  sárga 
színben mintha —  hideg rejlene. Ez 
a sárga nagyon hideg, oly különös. •— 
A  szegény katonáim víz . . . .  e is sár
gán, lyukacsosán, —  nagy, ' széttapo
sott szivacsszerüen látszik a hóban. —  
Megfagytak a szivacsroncsok. Vájjon 
melyik ember —  v .. elte? Mindenik- 
nek más és más az alakja. —  Mennyi 
kép, mennyi sárga rajz, folt, mennyi 
halovány, —  rekettes, köhögő katona. 
Olyan mélyen, fölszakadóan —  köhö
gő katona. Ó, ti szép, fázó, betegek, 
katonák, —  büszke, hu . . .  zó királyok. 
Kezemben a fegyver, kardom —  mar
kolatját simogatom. Kész vagyok ölni.
—  Fázom. Végig a mezőben csak 
egyedül állok. Egyedül —  vagyok
—  büszke a legifjabb, a leggyengébb, 
legszomorúbb, legtörékenyebb — lát
szatra. —  Lesrófolódik az ember igé
nye. Órákig kéjelgek —  a gondolat
ban, hogy egy szoba padlóján esne a 
legremekebb, legédesebb álom.”

Egy ilyen nagy költő ellen nem 
srófolódik le az olvasó igénye. Barta
lis János ellen nem lehet. . .  izélni.

Engros-üzletben
Főnök: Mi van avval a láda cukor

ral, amivel elfeledték megterhelni a 
vevőt?

Segéd: Olyan nagy volt a forgalom, 
hogy lehetetlenség volt megállapítani, 
kinek is adtuk el azt a láda cukrot.

Főnők: No és most én igyam meg a 
maguk hanyagságának a levét?

Segéd: Arról szó sincs, főnök úr 
kérem. Megterheltük az értékével va
lamennyi vevőnket és az, aki a leggo
rombább levelet fogja írni, az volt az 
igazi vevő.

Akitől tanulni lehet
__ Kérem, kapitány úr, beszélhet

nék azzal a csirkefogóval, aki az éjjel 
betört hozzám?

__ Mit akar tőle?
— Kíváncsi vagyok rá, hogy tudott 

bejutni a lakásba úgy, hogy a felesé
gem föl sem ébredt.

Jó szomszédság!
__Tudja, hogy a csirkéi folyton át

másznak a kerítésen az én kertembe?
__* Tudom . . .  mert sohasem kerül

nek vissza.

A jegyzőnél
__ M i jó t hozott, Spitzer?
__ Bocsánat, Kohn vagyok.
__ Ritka név.
__ Igaza van, nagyságos úr, most

már nagyon ritka.

Titoktartás
__ Mit gondol, diszkrét ember az a

Grünspann?
__ De mennyire! Múlt évben száz

pengőt adtam kölcsön neki és azóta 
egyetlen szót sem szólt róla.

Életmentés
— Most igazán a kutyám mentette 

meg az életemet.
—  Hogy-hogy?
__ Eladtam ötven pengőért.

Stílszerű vallás
__ Milyen vallásúak ezek a húspa

namisták?
__A  tények szerint husiták.

A miniszter előszobájában
Ritkás őszhajú, kifent baj szú ele

gáns férfi állít be a miniszter titká
rához.

— X. Y. vagyok, —  mondja —  
audienciát kérnék a kegyelmes úrtól.

—  Sajnálom, a kegyelmes úr ma
nem fogad, __felel udvariasan a tit
kár.

—  Az lehet. De engem, őfelsége ud
vari tanácsosát, kell, hogy fogadjon.

—  Méltóságod bizonyára ezt taná
csolná őfelségének, ha élne. De en
gedje meg, hogy én meg Méltóságod
nak tanácsoljam, hogy ne tessék for
szírozni a dolgot. . .  Higyje meg Mél
tóságod, ennek több hasznát veszi, 
mint őfelsége vette a Méltóságod ta
nácsának.

A legitimisták és szabadkirály- I  I  P  
választók fúzióra léptek az w  m M b .n
Az U F A  szenzációs új filmdarabja, a Királyi 

nász alkalmából, mint értesülünk, nagyjelentő
ségű fordulat állt be a politikai világban. — Ügy 

a legitimisták, mint a szabadkirály választók közös 
értekezletre ültek össze, amelyen egyhangúlag 

elhatározták, hogy a Királyi nász-t együtt 
nézik meg és erről táviratilag értesítették Pásztor 

Bélát az UFA igazgatóját. — Ezzel megvalósult 
a régi magyar álom : egy akol, egy Pásztor.
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FÉRJ (magában) : És ezért még belépődíjat kellett fizetnem ! . . .

Kedves Borsszem Jankó!
Csontos Imre bá’ parlamenti kis- 

üst-szösszenetéből elszömyedve tud
tuk meg, hogy a pálinkát minálunk 
olyan gyümölcsből főzik, amit „a ku
tya is megbecstelenített” . Hát ez bi
zony szomorú, nagyon szomorú, külö
nösen akkor, ha meggondoljuk, hogy 
olyan szakértő mondja ezt, mint 
Csontos bá’, Karcag sarkköve.

__Azt mondjáky még mindig
kevés bérház épül Budapesten.

__Ennek is csak a fele igaz.
__ Hogy-hogy a fele?
__Mert csak a ház kevés, de

a bér, az sok.

Akiknek a hús megártott
__Vájjon mennyi büntetést kapnak

a húspanamisták?
__ Pontosan nem tudom, de való

színűleg sok hústalan nap lesz benne.

ROYALISTÁK, V IGYÁZAT!
— Lehetséges ez?. . .  Scitovszky 

belügyminiszter köztársasági le t t? .. .
— Micsoda örült beszéd ez!
—  Épp a múltkor mondta, hogy 

nem szereti a koronás magyarokat.

A CEGLÉDI ÁLDÁS
— Mit szólsz hozzá, Klebelsberg 

megáldotta Cegléden Kossuth emlé
két?

—  Na, akkor már erre az emlékre 
is elmondhatjuk, hogy alaposan meg 
van áldva.


