
ORS SZEM JANKÓ
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A  vén bakancsos és fia, a  huszár

Rákosi Jen ő : Jelszó?
Bethlen  István: Revízió!
R ákos i: De milyen revízió? 
Beth len  : Házszabályrevizió.
R ákosi : Nem is vagy akkor az én fiam!
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Hé, álljon meg egy szóra ! . .
M iért olyan izgatott, Kovács úr? . . .  És ön, Ba

log úr9 miért olyan levert? M it mond, Kovács úr? . . .  
Hogy nincs együtt a novemberi házbérének az egy- 
tizede sem? . . .  És ön, Balog úr? Hogy kitettek az 
állásából? . . .  Hála isten! Már úgy megijedtem. Azt 
hittem, hogy a trónkérdés miatt izgatott ón, Kovács 
úr és levert ön, Balog úr.

*
Klebelsberg kegyelmes ú t . . .  csak egy szóra! Ex- 

ceüenciád tíz kitűnő diákot ajált fölvételre a buda
pesti egyetem bölcsészeti fakultásának és a bölcs 
fakultás egyet sem vett föl. Engedje meg, minisz
ter úr, de ön egy naiv állampolgár. Ha az ilyen 
visszautasítást a jövőben el akarja kerülni, akkor ne 
szegény diákokat, hanem magasabb fizetési osztályt 
és magas kitüntetéseket ajáljon a fakultás taná
rainak.

*
A pekingi kormány fölkérte Ludendorffot, hogy 

szervezze meg a kínai hadsereget. Hiába megy el 
Ludendorff a messze Kínába, ott is ferde szemmel 
fogják nézni.

*
Ripka főpolgármester úr, Sipöcz polgármester 

ú r . . .  csak egy szóra! önök most a felszakított pesti 
uccákat vizitálják folyton. Elhiszem, hogy ez na
gyon fáradságos. De ha önök praktikusak lennének, 
akkor azokat az uccákat szemlélnék meg, amelyek 
nincsenek felszakítva. Fogadok, egy óra alatt készek 
lennértek avval a pár uccával, a többiről pedig tud
nák, hogy fel van szakítva.

*

Irodalmi és művészeti kongresszus lesz Buda
pesten, amely a magyar szellemi élet minden búját- 
baját a nyilvánosság elé viszi. Bizonyos, hogy a la
pok oldalakat írnak róla. Föltéve, ha leszakad a V i
gadóban a pódium vagy a csillá r. . .  vagy elég, ha 
egy operett-szirén csarlsztont jár Rákosi Jenő be
széde után.

Asszonyom . . .  csak egy szóm! Mibe került az új 
kalapja? Hatvan pengőbe? . . .  És az ú j kígyóbör ci
pője? Nyolcvan pengőbe?... És az ú j retikülje? 
Negyven pengőbe? . . .  Hát ez a gyönyörű ú j bun
dája? Kétezerötszáz pengőbe? Köszönöm. És hogy 
van a kedves férje? Jól? . . .  Hallotn, hogy fölemel
ték a bankban a fizetését. Igaz? Havi húsz pengő
vel? .. . Na, ehhez igazán gratulálok!

*
Ne siessen úgy, méltóságos ú r . . .  még elüt ez a 

szép autója. ( Öméltósága megállít ja a kocsit.) Mind 
járt gondoltam. . .  igazgatósági ü lés . . .  és az
után? *. .  megint igzgatósági ülés . . .  És mikor pi
hen? Á, úgy, este az Operában, aztán valamelyik 
bárban . . .  Holnap a Riviérára megy? . . .  Kellemes 
szórakozást. Na és mit tárgyalnak azokon az igazga
tósági üléseken?... Nagyon követelődzők az alkal
mazottak? . . .  példát kell sta tuá ln i? ... megint el
bocsátanak néhányat? . . .  Igen, igen, fő  a gazdasági 
konszolidáció.

*

Wekerle kegyelmes ú r . . .  csak egy szóra! Nem le
hetne elrendelni, hogy az adóintéseket, fizetési meg
hagyásokat, munkásbiztosító-, telefon-, gáz-, villany- 
és egyéb számlákat ne külön-külön, hanem együtt és 
egyszerre kézbesítsék az adóalanyoknak? Ez lé
nyeges megtakarítást jelentene egyrészt az állam
nak és a fővárosnak, másrészt az adóalanyoknak. 
Eddig ugyanis naponkint hatszor-hétszer keseredtek 
el az adóalanyok, a reform után csak egyszer fog
nak elkeseredni. Eddig naponkint hatszor-hétszer 
nem fizettek, a reform  titán csak egyszer nem fog
nak fizetni.

*  «

Nem is olyan rossz az a nyilt szavazás, ha az el
lenzéki jelölt jön be. De biztosan egészen utolsó a 
titkos szavazás, ha a kormány jelöltje győz.

Molnár Jenő

PEST I  „ F Ő U R A K “
Karikatúra-sorozat a Grand Calékból

I .

____
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Éljen a béke!

A külügyminiszterek: Esküszünk, esküszünk: háborút 
nem viselünk!

Borsszem Jankó : Addig lármáznak az urak, mig egyszer 
csak felébresztik az alvó háborút . . .

Juci szobalány levele
a cselédkórdósröl, amit legújab

ban Nagy Emii kegyelmes úr 
piszkált meg

Kedves boi'sszem jankó u rl
Ászt olvastam, hogy a nagyemil Ke

gyelmes U r oszt monta, hogy Betlem 
kegyelmes Umakk nagyon sok cse
lédre van szügsége, éppen föl akarok 
most mondani a naccságámnak hát 
mögkérdösztem az unokabátyámat 
hogy jó  hely é az, érdemes volna é 
oda elmönni. Ászt monta, hogy az na
gyon fáintos hely. A cseléggyei csak 
dél felé mönnek szógálatba az or
szág házába de ha éjjel nagyon jó l 
tanálnak mulatni és nem mönnek be 
akkor se szíggya ükét össze a nacs- 
cságájuk. Csakhogy mikor szógálat- 
ban vannak a cselédök, akkor bor
zasztó akkurátosan szót köll fogad
niuk. Amikor a gazda a szömivel pis- 
lant, hogy cselédök fölállni! akkor 
abban a minutumban fö l köll állni. 
De iszonyatosan köll figyelni. Aki el
bámészkodik és ülve marad ászt rök- 
tön kihajítják és még csak ászt sé ír 
ják be a cselédkönyvibe hogy egéssé- 
gösen elbocsátattot. Hanem aki figyel 
és szót fogad annak nagyon jó a dol
ga. és a munka nem is sok. Égy heti 
ilyen megfeszített strapa után min
dég égy hónapi szabaccság jár.

De ez még nem mindön. ezöket a 
cselédeket nagyon szeretikk minden
felé dire g toroknak. Kérdösztem hát az 
mög mi a csuda, hát tudod juci min
dön délben bemész az autódon égy iro
dába ott elébed lösznek egy nagy ha
lom levelet és azokat nem olvasod el 
csak aláírod. Ahány levelet aláírsz 
annyi pengőt kapsz. Amikor evvel a 
nagy dologgal készen vagy, akkor ki- 
kocsizol velem az ádatkertbe és ott 
mög ebédölünk. Egész délután mög 
kimönőd van.

Jujj, ez borzasztó finom helly lőhet. 
Csak né köllene annyi levelet aláírni, 
tudok klopfolni, vixölni, tányért moso
gatni, de leveleket még séhol sé ír 
tam alá. félök, hogy éjfélig sé löszök 
vele készen és akkor nem mehetek ki 
az unokabátyámmal az ádatkertbe. 
Aszongya a jóska né fé jj  attul juci, 
mögcsinájja helyötted a tit károd is. 
No akkor nincs sémmi baj el lőhet 
arra a helyre menni.

Má most azt tesék megmondani 
kedves borsszem jankó ur hun van 
az a cupringer aki éngöm bekom- 
mendálna erre a finom helyre. Van 
cselédkönyvem tele égy hónapos mög 
hat hetes hosszú bizonyítványokkal. 
Hanem ha ilyen finom naccságám lösz 
tudom hogy kibírom ott hat hónapig 
is. Ászt is tudom hogy ollyan hűsé
ges szorgalmatos jó cseléd égy sé lösz, 
mint én. Ászt is tudom hogy olyan 
szép bizonyítványt senkinek a köny
vibe nem fognak beírni mint az 
enyimbe. Kérőm hát az oda bejáratos 
és kijáratos cupringer atrecát sürgős- 
sen nvögimi. Tiszteli a kedves bors
szem jankó urat mög a kedves csa- 
lággyát

juci szobalány

A nyolcadik gimnáziumban
Tanár: Még egyszer figyelmezte

tem magát, Indafalvy, ha nem tanul 
szorgalmasan, elbuktatom az érett
ségin.

Tanuló: Az Isten is megáldja, ta
nár úr! Akkor biztosan fölvesznek az 
orvosegyetemre.

—  HÁT A PESTI ZEPPE-LINKEK 
MIKOR FOGNAK MÁR REPÜLNI?

Ujj és új
A budapesti egyetem tanárai már 

megint ujjat húznak a kultuszminisz
terrel.

Valami újat kérünk, méltóságos 
uraim. Teszem azt: új tudományos 
munkákat. Ne ujjat húzzanak, hanem 
újat hozzanak!

Bezegh-Huszágh Miklós 
főkapitány,

Budapest.

Ha megígérik, hogy nekem is 
ilyen reklámot csinálnak, mint an
nak a tehetségtelen német Büch- 
nérnek, írok még egy darabot.

Zsirkay

Kiár Zoltán noteszéből
Auf dem Dache sitzt ein DACH, 
Dér sich nicht zu helfen weiss . . •

A Borsszem Jankó legközelebbi 
száma november 1-én jelenik meg.

A Borsszem Jankó hires vicce új változatban
Áll az Albrecht hosszú mélah-lesben . . .
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Borsszem Jankó a színházban

Húsz év éta konferál Nagy Endre,

FIRMING MÖGÖTT
A FŐVÁROSI Oprettszínház nagy

dobosa „Az utolsó Verebély-lány” 
egyik házi főpróbáján nagyon ambi
ciózus akart lenni és túlerősen vágott 
bele a dobba. Ábrahám Pál, a vir
tuóz zeneszerző, mosolyogva intette le.

—  Ne olyan hévvel, kolléga úr, hi
szen tudhatja, hogy dobbal nem lehet 
Verebélyt fogni.

*
CSORTOS Gyula drámát írt Ras- 

putinról. A  színházi közönség most 
izgatottan lesi, ki játssza Csortos da
rabjának a főszerepét: Herczeg Fe
renc vagy Molnár Ferenc?

*
NAIVÁBÓL szubrett lett a kis 

Gaál Franciska, akinek egy Chaplint 
utánzó tánccal nagy sikere volt. 
Majdnem olyan volt, mint Chaplin. 
Egyelőre csak félig az: csepp.

*
BAJOR Giziről a legszellemesebb 

kritikát a „Prágai Magyar Hírlapi
ban olvastuk, amely a „Déryné ifj- 
asszony” premiérje után ezt írta: 
„Ha Déryné ma élne, ő is pontosan 
így játszaná — Bajor Gizit” .

♦
MEGINT összetalálkozott két szel

lem a színházi kulisszák labirintusá
ban. Hír szerint Fodor László 
„Bölcsodal” című víg játékának a té
mája nagyon hasonlít Orbók Attila 
„Fiacskám” című darabjához. Orbók 
kíváncsiságból megnézte a Bölcsődal 
egyik próbáját, hogy a hasonlatos
ságról meggyőződést szerezzen. Hogy 
mit tapasztalt, nem tudjuk, mert a 
próba után csak annyit mondott Fo
dornak: „Fiacskám, fiacskám !...”

*
A MAGYAR Színház egyik öltöző

jének ajtaján a következő felírás ol
vasható: ,,Tanulj, rendező, Martinó 
lehet belőled!”

Néni illik
Hevesi Sándortól megkérdezni, 

hány új magyar szerzőt fedezett fel 
hat év óta;

a szerzőtől megkérdezni, volt-e telt 
háza a második előadásnak ;

Rátkai Mártontól megkérdezni, mi
kor játszik legközelebb történelmi sze
repet ;

Fedák Sárit azzal ugratni, hogy a 
ínagyar dal az ő ajkán direkt hal
hatatlan lett.

Herczeg ifijúr,

a „Déryné ifjasszony* szerzője

G rock , a  zenebohóc — 
a  budapesti egyetem  
bölcsészeti tanóra?

A turini Pasquino legutolsó szá
mában Grock, a híres zenebohóc 
Chaplin-nel és egy előttünk ismeret
len harmadik komédiással együtt lát
ható egy képen, a következő aláírás
sal :

„(Grock è stato nominato prof ex- 
sore di filosofia alVU niver sitii Ji
Budapest.__II nouvo Consiglio Acca-
demico delVUniversità di Budapest.” 
(Magyarul: Grock-ot a budapesti 
egyetemen a bölcsészet jrrofesszorává 
nevezték ki. —  A budapesti egyetem 
új tanácsa.)

A „budapesti egyetem új tanácsát” 
mutatja be ezután a karikatúra, 
amely — az ismeretlen harmadik ar
tista kihagyásával — így fest:

A  Pasquino vicce mögött, a buda- # 
pesti bölcsészeti fakultásról lévén 
szó, ezúttal nem a Borsszem Jankó 
„fekete keze” keresendő. De hát ak
kor kié? Mussolinié, Klebelsbergé, 
vagy a Grock zenebohóc élelmes im- 
prezáriójáé?. . .

Ami
„ A z  utolsó Verebély lá n y ib ó l 

kimaradt
A jó házassághoz nem kell hozomány, 
Példa erre „Az utolsó Verebély-lány.”

*
Van teve egypupu, van kétpupu,
Van négypupu, sőt több.

*
Van zene együgyii, van kétügyü.
Van négy ügy üy sőt több.
De ez a zene olyan zene,
Amilyent Eisemunn se nemzene.

*
Harminckettes baka vagyok én. 
Rececey százig meg nem állok én.

*
Kinek a Gaál, kinek a Kertész,
Kinek az Eggert Márta nevű lánya, 
Majd ad a Gaált majd ad a Kertész 
Egy betétet csak a hozományra.

* *
Három bokor saláta,
Bozse Mári kapálta . . .
Három jó feivonáska,
Harmath— Drégely csináltat 
S e j-h a jy  ez a sláger.
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A tihanyi 
visszhangnál Ezt már ismeri!

Én: Nem mindegy az, 
ha a kultuszminiszter él 
a törvényes hatalmával 
vagy ha az egyetemre je 
les diákokat, protegál?

A visszhang: __ egál!

11 Sas-uccában
— Nem értem, miért 

kell a kereskedőknek for- 
g a l m i-k érdöívekc t kitö l- 
teni?

— Biztosan azért. mert 
egy pesti kereskedő fo r
galma manapság nagyon 
kérdéses.

0 tanszabadság
A közvélemény biztosra 

veszi, hogy minden jó 
diáknak, aki az egyetem
re kívánkozik, megenge
dik a huszadik század
ban, hogy tanuljon. A 
közvélemény ezt így hi
szi. Az orvosegyetem — 
Kétly.

— Életünket és vérünket a m i vezérünkért! 
BETHLEN: Azószer! Kállay is ezt mondogatta

A  főváros megveszi
A „Gráf Zeppeliri” sikerült ameri

kai útja arra indította a főváros ve
zetőségét, hogy tárgyalásokat foly
tasson Eckenerrel a léghajó megvé
tele tárgyában. A  tárgyalások ered
ménnyel jártak és most hírt adha
tunk arról, hogy a „Gráf Zeppelin” 
már Budapest tulajdona lett. A jövő 
héten indul vissza Amerikából a lég
óriás és megérkezése után azonnal 
beállítják a Nagykörút— Boráros téri 
relációba.

A szakaszbeosztás
Az út, amely összesen négy percig 

fog tartani, négy egyperces sza
kaszra oszlik. Akinek a szakaszjegye 
lejár, azt egy önműködő készülék ki
dobja a léghajóból. Ez nagyon üdvös 
intézkedés, mert a bliccelést a mini
mumra csökkenti. A végállomáson ki
kötőállomás lesz. Akik nem szeretnek 
kétezer méter magasságból ugrógya
korlatokat végezni, azok lehetőleg 
vonaljegyet váltsanak. Ha minden
áron szakaszjegyet kémek, akkor le
hetőleg a Rákóczi útnál dobassák ki 
magukat. Részben a Rókus, részben 
a temetőbe induló villamoskocsik 
miatt.

A közlekedési rendőrség

A közlekedési rendőrség légi osz
tálya 2000 méter magasságban fogja 
dirigálni a forgalmat. Most épülnek 
a közlekedési tornyok erre a célra. 
Eckenemek az első út előtt természe
tesen le kell vizsgáznia a rendőrség

a „G rá f Z ep pe lin é t
motorososztályán. A legfontosabb 
rendőrségi intézkedés az, hogy menet
közben a léghajóra felugrani szigo
rúan tilos.

A viteldíjak

Szakasz jegy 10 pengő, vonal jegy 
20 pengő lesz. Akik a levegőből él
nek, a dupláját fizetik.

Új relációk
Ha a nagykörúti léghajóközleke

dés beválik, akkor rend szersí teni fog
ják a léghajójáratokat. Fokozatosan 
megszűnnek a villamosjáratok és 
mindenütt zeppelinek fognak járni. 
A Keleti és a Nyugati között a 46-os 
Zeppelin és így tovább. Szó van egy 
óriási léghajó létesítéséről is. Ez 
majdnem olyan nagy lesz, mint a 
Nagykörút. Az előnye ennek a repülő
gépmonstrumnak az lenne, hogy a 
Zeppelinnek el sem kellene indulni és 
máris megérkezne. Mindössze az 
egyik végéből kellene átmenni a má
sikba. Természetesen a léghajó fo
lyosóin villamosjáratokat kellene erre 
a célra létesíteni.

Kivonat a „Hivatalos Lapból”
A főváros megvette a „Gráf Zep

pelint” és magyar gyárban száz Zep
pelint építtetett. Egyben előterjesz
tést tett a főváros a kormánynál, 
hogy a száz Zeppelinhez lehetőleg a 
tanács és a városatyák táborából száz 
címzetes grófot nevezzen ki.

(Palásti)

Egy régi operett dallamára
„A  vizsgákon dühös vagyok, 
Pardont senkinek sem adok,
De látva kis protekciót,
Hallgatok és jó vagyok . . . ”

(A  ,,Ma-daró$z” -ból)

AZ EGYETEM I TANÁR DAL A :

Felvételnél dühös vagyok,
Pardont jelesnek nem adok.
Sőty látva a protekciót, 
Fölveszeniy ki nem tett javítót. 
Nosy kolléga, mit gondol önf 
Ily  kapacitás 
Nem lehet vitás.
A kultuszgróf hiába bősz. 
Tudományban én vagyok a csősz.

— A REVÍZÓBÓL HÁZSZABÁLY
REVÍZIÓ LETT?

F Ő V Á R O S I
O P E R E T T S Z I N H Á Z

Ábrahám—Drégely—Har math

kl UTOLSÓ 
VEREBÉLY-LÁNY

A magyar operett szenzációja
Gaál Franciska, Fejes Teri, Kabos, Szó kola y, 

Sarkadi, Kertész, Radó
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Közéleti kirakatverseny I.

Hogyan szerzett füvet 
Vágó Pál 

„ A  magyarok 
bejövetelé” -Iiez*)
Irta: MÓRA FERENC

Akkor történt, amikor a nagy kör
kép készült: „A  magyarok bejöve
tele” . Azaz hogy már készen is volt, 
csak az előteret kellett rendezni s 
éppen itt akadtak meg a piktorok. 
Egy-két marék fűre lett volna szük
ségük, de olyanra, amelyik el tudja 
magáról hitetni, hogy ő nem polgá- 
riasodott pesti fű, hanem valóságos 
honfoglaláskori, hosszúszálú, puha
levelű, harsogózöld selyemfű. A pub
likumnak persze az ilyesmi tökélete
sen mindegy. Annak egyik fű olyan, 
mint a másik fű, mert egyikre csak 
úgy tilos rálépni, mint a másikra. 
(Ezer szerencsénk, hogy a honfog
lalóknak meg nem tiltották a közren
dészeti hatóságok a fűre lépést, mert 
akkor még most is Ugriában vigad
nánk lótejen.)

Abban az időben azonban, a mil
lenáris esztendőben nagyon divatban 
volt a történeti hitel s különösen 
körképfestőink, Feszty Árpád, a na
pokban elhunyt Vágó Pál s a már 
szintén néhai Ujváry Ignác nagyon 
sokat adtak rá, lévén külön-külön is 
lelkiismeretes emberek, hát még 
együtt! Napokig hányták-ve tették az 
elméjüket, hol lehetne stílusos fővá
rosi füvet szerezni.

•> Az illusztris író ezt a rendkívül kedves 
és tanulságos történetet közli velünk Vágó Pál, 
a kiváló festő halála alkalmából.

—  Hát sehol se —  adta le a vok- 
sát Ujváry. —  Itt csak műfüvet talá
lunk. Azt indítványozom, hozassunk 
hiteles füvet az őshazából, Etel közű
ből, vagy Lebediából.

Vágó Pál azonban ellentmondott. 
Miért kellene azért olyan messze 
menni, mikor az ő faluja, Jászapáti 
sokkal közelebb van? Olyan fű sehol 
a világon nem terem, mint ott. Egé
szen bizonyos, hogy az első magyar 
nagykövet és meghatalmazott minisz
ter, Kusid is ott szaggatta a magyar 
fűből azt a kóstolót, ami anony- 
musba is belekerült s a Névtelen 
Jegyző csak irigységből hallgatta el 
Jászapátit. Tudniillik ő nem jászem
ber volt, csak dunántúli.

Feszty Árpád azonban még Jász
apátit is messzillette.

—  Ha időnk volna, akkor Kingyes- 
böl hoznánk a füvet, az én komáromi 
pusztámról, mert erre a dicsőségre 
csak az volna méltó. De kifogytunk 
az időből, most már be kell érni Is
tenhegyi fűvel, szalajtsatok át érte 
Budára. Az is olyan szép fű, hogy ép
pen azért nem merek érte magam 
menni. Ha én azt meglátom, min- 
gyárt hanyatt vágódom benne és föl 
se kelek estig.

—  No majd itt leszek én vele min- 
gyárt, — fogadkozott Vágó P^l dur
cásan — pedig tudom, hogy a jász
apáti fűhöz képest az Cr>ak spenót.

Azzal fölkapott a műtermi szerel
vények közül egy ki& kosarat, ko
csiba ült és áthajtatott Budára.

Azaz csak áthajtatott volna, de a 
Lánchídon megállította a barátja. Or
szággyűlési képviselő, neves jogász, 
akinek később tragikus vége lett.

—  Hova, hova, te kosaras ember?
—  Átmegyek az Istenhegyre, sze

dek egy kis füvet.

—  Ahá! Értem. Ha kedvemre való 
lesz a libapásztor, megveszem a ké
pet.

— Azt ugyan nem! —  nevetett 
Vágó. — A körképhez kell a fű. Szer
vusz.

—  Hohó, ne szaladj csak! — ko
molyodott el a törvényhozó. —  Van 
rá engedélyed?

—  Miért? — hült el a piktor.
— Hát a fűszedésre. Arra ható

sági engedély kell, mert nem a Bal
kánon élünk ám itt. Rajta ér a csősz 
a fűszedésen, ráfestheted magad a 
körképre, mint eke elé fogott rabot.

—  Ne bolondozz — hitetlenkedett 
a piktor.

— Eszem ágában sincs, pajtás. De 
tudd meg, hogy amit el akarsz kö
vetni, azt úgy hívják, hogy közvagyon 
eltulajdonítása. Szervusz!

A politikus intőleg emelte fel a 
jobbkeze mutatóujját, mert hatvan
hetes politikus volt. (A z ellenzéki 
politikusok abban az időben # a bal
kezükkel gesztikuláltak.)

Vágó éppen a törvényhozó ujjatar- 
tásából látta, hogy a dolog csak
ugyan komoly. Visszafordította a ko
csit és a rendőrségre hajtatott. Ott 
azonban azt mondták neki, hogy az 
ügy nem rájuk tartozik, ebben az 
illető kerületi elöljáróság az illeté
kes.

—  Hát az hol lakik?
— Fönt a várban.
— No azt útbaejthetem egy kis ke

rülővel.
Útba is ejtette, elő is adta az in

stanciáját. Kedvesen, mosolyogva, — 
mindössze egy kis formalitásról van 
szó.
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Közéleti kirakatverseny II.

Ezzel aztán el is rontotta a dolgát. 
Az illetékes hatóság úgy nézett rá, 
mint a vas villa.

—  Kérem, ez komoly hivatal. Itt 
nem ismerünk formalitásokat.

— De tessék meghallgatni, kö
nyörgöm. Egy-két marék füvet szed
nék az Istenhegyen. Csak amennyi a 
kis kosárba belefér.

Az illetékes hatóság gúnyosan mo
solygott.

— Úgy? És ez önnek formalitás? 
Azt hiszik az uçik, a közvagyon 
Csáky szalmája?

— De kérem, megfizetem.
—  Az ínás, arról lehet beszélni. 

Tessék írásos ajánlatot tenni, aztán 
majd nyilvános árverést hirdetünk s 
a legelőnyösebb ajánlattevő meg
kapja a füvet.

—  Uram, — tette össze Vágó a ke
zét —  egy kosárka fűért alakítsunk 
részvénytársaságot az istenhegyi rét 
kibérlésére ?

—  Hja, én nem tehetek semmit, a 
szabály szabály.

—  Hát ki tehet? X
—  Talán a polgármester ur.
A  polgármester Haberhauer János 

volt abban az időben, — ugyan a mil
lenáris évben már Halmos János. 
Törvénytisztelő, rendes, derék úri em
ber, aki türelmesen végighallgatta a 
piktort és igazat adott — a kerületi 
elöljáróságnak.

—  Itt én nem tehetek semmit, ké
rem. A fű nem az enyém, hanem a 
fővárosé. Hanem tessék a fűbiztosi 
hivatalhoz fordulni. Az átteszi az ön 
kérelmét a közbiztonsághoz, az a leg
közelebbi havi ülésén jelentést tesz a 
tanácsnak s én azon leszek, hogy a 
tanács pártolólag tegye át az ügyet a 
közgyűléshez. . .

— De nagyságos uram, nem egy
szerűbb volna az, ha méltóztatnék ne
kem egy pár sor írást adni?

—  Szó sem lehet róla. Az ellenzék 
rögtön rendkívüli közgyűlést hivatna 
össze a főváros szénájának a polgár- 
mester általi ellopatása ügyében. 
Nem, nem, a főváros nyugalma érde
kében ezt én meg nem tehetem. Ha
nem tudja mit? Próbáljon szerencsét 
a belügyminiszter úrnál, az tud önön 
segíteni, ha akar.

Vágónak szerencséje volt. Egy mi- 
nisztrális földije protekciójával azon
nal bejutott Perczel Dezső elé, aki 
mosolyogva hallgatta végig és moso
lyogva utasította el.

— Hát hogy gondolod te azt, 
fiam, hogy én megsérthetném a fő
város autonómiáját? Tudod, mi lenne 
ebből? Kormányválság a millenium 
örömére! No, csak az kellene még ne
künk!

Vágó Pálból most már kirobbant 
a jász-temperamentum. Az asztalhoz 
vágta a kosárkát.

—  Verje meg a hadúr azt is, aki a 
honfoglalást kitalálta! Mennyivel jobb 
lett volna nekünk otthon maradni 
Ázsiában! *.

A miniszter elnevette magát.
—  Okvetlen kell nektek ez a fű? 

Muszáj annak istenhegyinek lenni?
—  Muszáj.
A miniszter körülnézett a szobá

ban, megnézte, jól be van-e téve az 
ajtó, aztán megveregette a piktor 
vállát.

—  Hát akkor eredj az Istenhegyre, 
fiam, adj egy hatost a csősznek és lop 
az neked annyi füvet, amennyit 
akarsz.

Vágó úgy elszaladt örömében, hogy 
tán köszönni is elfelejtett. Meg se 
állt az Istenhegyig, ott addig tévely-

gett, míg talált valami szárnyékot, 
abban aludt egy ember, erről ismert 
rá. Aki délután négy órakor alszik, 
az nem lehet más, csak a csősz.

—  Hé, bácsi! — rázta életre — 
maga a csősz?

—  Én vagyok, tekintetes úr.
—  No né2ze, itt egy korona, vág

jon nekem ezért egy kis füvet.
—  Sok lesz az, tekintetes uram — 

tétovázott a csősz.
—  Ne beszéljen kend annyit, hanem 

vágja már azt a füvet.
Egy-két kaszasuhintásra megtelt a 

kosárka és Vágó boldogan rohant 
vele a Városligetbe. Olyan füzellő 
mezőt szerkesztettek belőle előtérnek, 
hogy attól féltek, reggelre megeleve
nednek örömükben a honfoglalók fes
tett táltosai s a főváros rögtön meg
adóztatja őket.

De még ennél is különösebb eset 
történt. Másnap délután kihívták Vá
gót a honfoglalók közül. Az isten
hegyi csősz kereste.

— No mi baj, bácsi?
— Tekintetes uram, mitevő legyek 

a többi fűvel?
— Micsoda többi fűvel?
— Hát ami még jár a koronáért, 

mert az úr csak egy hatos árát hozott 
el, a többi ott maradt lekaszáiva. Hát 
mondom, csak bejövök, megkérdezni, 
hogy ki eszi azt most már meg?

*

Körülbelül huszonöt esztendeje, 
hogy boldogult Vágó Pál, a nagy pik
tor ezt a történetet mesélte nekem, a 
kis szaladj ide, szaladj oda riporter
nek a szegedi Kass bohém-asztalánál. 
De úgy nézem, a magyarok szénája 
tekintetében azóta se változott a rend. 
Legföljebb, hogy ma már nem olyan 
becsületesek a csőszök.
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TÁVIRATOK
E C K E N E R  K A P IT Á N Y H O Z

Nem adná nekem a Gráf 
Zeppelint? Oda adnám 
érte a Gráf Andrássy t !

Bethlen
*

Elkésett, kedves 
Eckener! Én már előbb 
repültem, mint Ön. Ha 
nem hiszi, kérdezze 
meg az utódomat, 
Wekerlét

Búd
*

Na, mi az Eckener 
öcsém, már magának is 
amerikai sikerek kel
lenek? Apropos, ha 
már ott van, mondja 
meg a lábaim előtt 
heverő Amerikának, 
hogy már fölkelhet. 
Zsazsafias üdvözlet
tel

Fedák
*

Ez is valami? 
Próbálná csak ezt a 
nagy utat a felszaki- 
tott pesti uccákon 
megtenni

Ripka & Sipőcz 
*

Nem volna kedve visz- 
szafelé néhány zsidót 
is fölvenni a Gráf VZeppelinre? Was kann 
man wissenf Hátha 
visszafelé nem sike
rül az út!

Wolff
Szívből irigylem a 
a Gráf Zeppelint, az 
legalább novemberben 
is emelkedhet

Házbérczy Benő

Mit mondjak? Nem cse
rélném el államtit
kárságomat ezért az 
amerikai útért. Ez 
csak öt napig tart, 
de az államtitkárság 
mégis csak tovább.

Gömbös
*

Mikor én kisfiú vol
tam

Zeppelinen nem hajóz
tam.

Nem volt nekem Zeppe- 
linom

Bácsi kérem, isten 
biz ony!

Szép Ernöcske

Milyen gyönyörű érzés 
lehetett öt napon át 
ég és viz között le
begni és öt napig nem 
látni forgalmiadó
ellenőröket

Norinbergi Samu
*

Mi az, Eckener doktor 
úr? Az ön papirjaival 
is baj volt, hogy 
annyit irnak önről a 
lapok?

Német-Magyar 
üdvözlettel 
Halász Lajos

Másolta: HESZ FERENC

REB MENÁCHEM 
CICESZBEISZER 

SZÖRNYŰ ÁTKOZÓDÁSAI

—  O gráf 
Bethlen oreság 
sináljon o te 
áruházadba edj 
revíziót és sak- 
supán a forgal
mi adóellenűr
nek led jen fel- 
szúlalási joga !

—  Mondják 
terád, hodj mél
tó párja vadj oz 
Eckener köpi-

tángynak: te is folton luftözletekkel 
foglalkozol!

— Led jen o te kis lángyod o 
Hettyey Aranka művésznő ajrródja!

— Lednél te edj kórházi orvos és o 
Kiár Zoltán oreság lássa el röntgen 
o te bajodat!

— Háziúr ledjél te és kizárúlag o 
kalapodat tódjad emelni!

— Vesse fel oz anyósod odahaza 
mindennap o trónkérdést!

—  Oz oz érettségi javítóvizsgát 
tett orvosnüvendék operálja meg 
majd o vakbeledety okit o biilcs fa
kultás fülvett oz edjetemre!

Végre elttnyös megvilágításba 
kerülnek a magyar ügyek

Villany Frigyes bárónak, az új pá
rizsi magyar követnek kinevezése elő
reláthatólag örvendetes változást idéz 
elő a magyar ügyek terén. Biztosra 
vehető ugyanis, hogy sokkal előnyö
sebb megvilágításba kerülnek Ma
gyarország ügyei, ha francia követsé
günkön ilyen kitűnő villany lesz.

Beszélgetés
az Rndrássy-úti divatüzletben

— Hogy tetszett Komlós úrnak „Az 
utolsó Verebély-lány” ?

—  Nekem ne tetszene?... Hiszen 
már az első Verebély-lány férje is ná
lam vásárolt!

Ripka és Sipücz meg vannak elégedve az uccai vizit eredményével
A  Borsszem Jankó minkatársa megkérdezte Ripka Ferenc főpolgármes

tertől, aki Sipőcz Jenő polgármester társaságában végigjárta az állandóan 
felszakított pesti uccákat, mi az impressziójuk ellenőrző-sétáik eredményéről.

—  Nagyon meg vagyok elégedve, — felelte a főpolgármester — mert z 
saját szemeimmel győződtem meg arról, hogy Budapesten a gyalogosok ké
nyelme érdkében minden követ megmozgatnak.
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K ner Izidor —

abban a pillanatban, amikor elhatá
rozta magát, hogy a saját nyomdájá
ban kinyomtatja jóízű színpadi tréfáit.

Kedves Borsszem Jankó !
Egy ijedős természetű utas fog

vacogva szól rá a csónakosra, aki a 
Balatonon viszi:

—  Nem kellene visszafordulni? Na
gyon is hullámzik a tó.

A  csónakos biztosítja, hogy semmi 
ok sincs az aggodalomra. Az ijedős 
úr még mindig nyugtalan, majd ezzel 
a kérdéssel rukkol ki:

—  Még sohase történt olyan szeren
csétlenség, hogy egy utasa elveszett 
volna?

—  Még soha — válaszolt büszkén 
az ember. — Tavaly ugyan beleesett 
egy pasas a vízbe, de az se veszett el, 
mert negyednap megtaláltuk.

A Rimamurány-Salgótarjáni Vas
mű R. T. igazgatósága az október 
hó 30-ára egybehívandó közgyűlésnek 
azt a javaslatot fogja tenni, hogy az 
üzletév 2,917.308 pengőt kitevő nyere
ségéből (múlt évben 2,940.229 pengő) 
részvényenként a múlt évhez ha
sonlóan 6 pengő osztalék kifizetését 
szavazza meg és 215.000 pengőt a tár
saság különböző jóléti alapjai javára, 
valamint közművelődési és közjóté
konysági célokra fordítson.

KAMARA

A R A N Y P Á V A
Kertész M ihály filmje 

Dolores Costello, Conrad Sagel

Hírnév és szerelem
Charles Byer

Olimpiai karddöntő

KAMARA

Miregondolaközönség, 
ha újságot olvas?
A hir:

Az utolsó Ve- 
rebély-lány min
den este táblás 
házak mellett 
megy.

A bíróság el
rendelte a bizo
nyítást Schrank 
fogorvos ügyé
ben.

A Városi Szín
ház még ebben az 
évben bemutatja 
a Párizsi di- 
vat-ot.

Ripka és Si- 
pőcz újra megte
kintette a felsza
kított pesti uccá- 
kat.

Hermann ke
reskedelmi mi
niszter nem vál
lalkozott arra, 
hogy repülőgép
be üljön.

Vilmos császár 
fia egy operaéne
kes özvegyét ve
szi feleségül.

A  tőzsde irány
zata szilárd. A 
határidőpiac tar
tott.

Bethlen jó
kedvűen köszön
tötte híveit a 
Házban.

é '

Hegedűs Ló
ránt biblia ma
gyarázatot tar
tott a bankigaz
gatóknak.

A gondolat:
Hiába! Pesten 

csak az utolsó 
nőknek megy jól.

Mire fájt váj
jon a foga?

Ujjé! Lesz me
gint dolguk a 
színházi cenzo
roknak!

De nagyon tet
szik nekik!

Hja, a minisz
terek nem igen 
szeretnek repül
ni!

Vilmos csá
szárt nagyon sze
rethette a famí
liája. Egyik örö
met a másik után 
szerzi neki.

Vájjon mitől 
tartott már me
gint ?

Fogadok, hogy 
jobb kedve van, 
mikor a Bors
szem Jankót ol
vassa.

Azoknak ugyan 
magyarázhatja!

PR IVÁ TPA N ZIÖ
Budapest,

V ilm os császár út 7. II. em.
Andrássy út m ellett

Folyóvíz, lift. ~Tel. : Aut. 276—48

CORVIN

Madame Pompadour
Dorothy Gish

Hírnév és szerelem
Charles Byer

Olimpiai karddöntö
és SOLTI HERMIN

CORVIN

A „Sasok" fészkében

— Egész jól jön nekem itt Salgó
tarjánban ez a Sas-mozgalom . . .  Leg
alább eladhatom ezt a sok bóvli fo
kost.

Kedves Borsszem Jankó !
Egy terézvárosi fiatalember Budá

ra megy a menyasszonyával, hogy ott 
áldássá meg egyházilag a frigyét. Mi
kor a pap befejezi a szertartást, azt 
kérdezi az újdonsült férj:

—  Mit fizetek, főtisztelendő úr?
—  Negyven pengőt.
—  Hogyan? Az a barátom, akire 

hivatkoztam és aki ide küldött, csak 
húsz pengőt fizetett.

—  Igen ám, csakhogy az már har
madszor nősül, az régi kliensem. Ön 
pedig először van itt és ki tudja, 
visszajön-e még egyszer . . .

— Úgy látszik, mielőtt Nagy
kanizsán föllépett volna, pöstyéni 
kúrát vett Kállay Tibor.

— Miből gondolod?
— Ép tagokkal került ki a vá

lasztásból.

fl házasságközvetitö leveléből :
„Az ajánlott hölgy jó házból való, 

sőt nevezett ház is az ő tulajdona” .

Képrejtvény

A múlt számban közölt rébusz meg
fejtése: Szertelen". A megfejtők 
közül Ziegler Edit (Rigó ucca 14. II. 
15.) kap könyvjutalmat.
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Dr. Krank fogorvos 
naplójából

..✓ Áfa fe ljö tt hozzám egy csinos 
barna. Megnéztem a fogát. Hídra 
van szüksége. Délután újra fölrendel
tem és taxin átvittem a Lánchídon 
egy kis budai cukrászdába.

..~E gy  karcsú szőke részletre 
akarta nálam a fogait megcsináltatni. 
Belementem az üzletbe, de előbb akt
fényképet készítettem róla. Elvégre 
kell egy fénykép az embernek, hogy 
majd megismerje, ha a fizetésnél ö 
nem akar megismerni.

—  Milyen igazságtalanok ezek a 
nők! Ma egy plombálásért harminc 
pengőt kértem egy szép asszonytól, 
aki méltatlankodva mondta: De dok
tor úr, hiszen maga egészen levet
kőzteti az embert!

. . .  Egy ennivaló fruska volt a 
rendelőmben, akinek azt mondtam, 
hogy valamelyik nap jöjjön fel ren
delés után. A kislány adta a bankot, 
mire megnyugtattam : Ne féljen, nem 
fog leesni az aranykoronája!

. . .  Hogy mivel szabad foglalkozni 
a magamfajta fogorvosnak? Fogas 
kérdési Én csak fogász vagyok, nem 
pedig jogász.

—  Furcsa emberek ezek az újság
írók! Mihelyt egy fogorvossal kerül
nek szembe, rögtön kimutatják a fo
guk fehérét.

ARANYKÖPÉSEK
A házasság egén a feleség a ménkű 

(becsap), az anyós a mennydörgés 
( reszket tőle a ház) és e lfé r j a~ szi
várvány (váratlanul jelenik meg).

*

A nők megbízhatósága olyan, mint 
a meteorológiai intézet idő jóslata : 
csak aznapra szól.

♦

A házasság azzal végződik, amivel 
kezdődik: fé r j és feleség megennék 
egymást.

*

A fé rfi előtt az egész világ nyuva, 
a nő előtt a félvilág.

*

A nő olyan, mint a kisgyerek: ha 
észreveszi, hogy érdeklődést kelt, ki- 
állhatatlan kezd lenni.

Karádi Emil
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„Zenebona"
a Parlament-Színházban

Gömbös Gyula: Amíg én dirigálok 
itt, addig nem lesz nyugalom Magyar- 
országon.

Anyai intelmek
Akkor szoktasd hozzá az uradat a 

hazugságaidhoz, amikor még elhiszi 
neked.

*

i. Azt már a férjek is tudják, hogy 
.az asszony akkor a legkedvesebb, ha 
Mgcsalja őket. Okos feleség ilyenkor 
a legkomiszabb.

*

Harmincnyolcéves korodig azt te
hetsz a férfiakkal, amit — ők akar
nak.

Tekintetes Adóhivatal!
Az alábbiakban van szerencsém 

bevallani jövedelmeimet:
1. Egész nap azon lamentál a fele

ségem, hogy már ősz van és még 
mindig nincs bundája. Én viszont
egész nap hallgatom. Hallgatni arany, 
v a g y is ...........................1 A R A N Y

2. November elsején házbérrészlet
fejében lefizetek három megmaradt 
aranyfogam......közül..... kettőt, ma
rad  1 A R A N Y

3. A Magyar Remekírókból eladtam 
Petőfit, Vörösmartyt, Madáchot és 
9 kötet Aranyt, van még 1 A R A N Y

4. Lakik Kisbürgözdön egy Gold-
onklim, aki ugyan nem ad egy vasat 
se, de azért az is . . 1 A R A N Y

5. A „Markó” -ban leültem adóssá
gom egy részét; volt annyi eszem, 
hogy nem vágtam fel az erem, az 
i s ...................................................1 A R A N Y

6. A lányomat nagy költséggel 
énekesnőnek képeztettem ki, mert azt 
mondták : aranybánya van a torká
ban. Eddig még egy vasat se láttam 
ugyan a bányából, de azért —  Isten 
neki! — hadd legyen ez is 1 A R A N Y

7. Megnéztem Tímár Mihályt a
Nemzeti Színházban, — ez az ember 
is .................................. 1 A R A N Y

8. Végül: van még összesen
14.500 papírkoronám, ez aztán csak
ugyan ........................ 1 ARANY.

íme, az adóvallomásom. Ha a tek. 
Adóhivatal igazságosan mérlegel, meg 
fogja tudni, hogy mér legel

az önök alázatos szolgája: 
NEBB1CH I. IZO R  

adóalany és prés-tárgy.

A tudós pehhe
Nagy lett volna a tudósnak 
Az ö tekintélye,
De mihaszna, ha eljárt a 
Gólyavár-pincébe !
Könyvet ír t  a bölcsészeknek, 
Sajna!
De a bölcs ész semmi nyoma 
Nem látszott meg rajta.

7
Hét modern gyógymód
rheuma, ischias, ideg, ütőérbaj 
ellen.
Dr. RÉH ELEKTROMÁGNE
SES GYÓGYINTÉZETÉBEN
VI, Vilma királynő út 11 sz.

KÉRJE A 7-ES PROSPEKTUS T!

K állay  T ibo r e lism erően  nyilatkozott Beth lenrő l
Kállay Tíbar a napokban a parlament folyosóján nagyobb csoport előtt 

lelkesedéssel és csodálattal beszélt Bethlenről. Mi is hallottuk a dicsérő sza
vakat és hasraestünk a meglepetéstől. Gyorsan felkeltünk és odasiettünk
Kállayhoz:

— Hogyan, kegyelmes ú r?. . .  Mi késztette önt erre a magasztaló nyi
latkozatra ?

— Tegnap éjjel újra elolvastam Erdély aranykorát, —  felelte moso
lyogva Kállay.



O R S S Z E M  J A N K Ó 11. oldal

^  Borsszem Jankó mlS r  melléklete

Az utolsó Verebély-lány, vagy: az 
első naiva.

Bemutatjuk a kisgazdák állásfogla
lását a Bethlen—Kállay-ügyben. Az
álláspont jelen pillanatban nem lat

ható, mert suba alatt van.

Pirandellot sokan ossztexesztik Por 
ZSolt Kálmánnal. Ez alkalomból kö

zöljük mindkettőjük arcképét.

Molnár Ferencet nem h.aba tar jak 
utolérhetetlennek. Ez a három kollega 

például már évek óta fut utana.
* « Æ S S f r S  skss s zű r

Az egyetlen kényes helyzet, amely talán még Bethlent is 
izgalomba hozna.



ORS SZEM JANKÓ
F E L E L Ő S  S Z E R K E S Z T Ő :  MOLNÁR JENŐ

BUDAPEST, 1928 OKTÓBER 20. *  30. (3105.) SZÁM *  H A T V A N E G Y E D I K  É V F O L Y A M

Pesti szalonban

— Ott volt P iriké a Fedők Sári ötszázéves magyar dal-estjén ?
— Nem. Nem szeretem, ha a primadonnák fiatalítják magukat.

Az Erzsébet téren
—  Miért olyan drága ez a luft

ballon?
—  A Zeppelin diadala óta nagyon 

felszökött az árfolyama.

A t. Ház folyosóján
— Azt hiszem, mostanában vízió

gyötri a kormányt. \
— Milyen vízió?
— Házszabályrevízió.

Egy kis pletykát ah iankó, 
ne legyen oly fajankó!

—  Na és a pletyka?
—  Parancsoljanak! Tehát: a kis 

művésznővel, aki a naiva szerep
körben működik, egyik este a Tabán 
legrejtettebb zugában találkozik ösz- 
sze egyik tisztelője. A tisztelő egy 
pillanatig bámul a meglepetéstől, az
tán megcsóválja a fejét és így szól:

—  Ejnye, kis művésznő, mit keres 
maga erre, amerre még a madám se 
jár?

—  Hogy írják le az irigységtől 
sárguló francia zsurnaliszták a 
diadalmas Eckener dr. nevét?

—  Hogy?
—  DR.ECKENER!

.............  — = - ■  - r - ............

E. A  P  Z Á K T As
Bethlen erélyes ki fakarfása a vörösök ellen

A Magyar Polo-Club őszi mérkőzés-sorozatainak első napján két csapat 
állt szemben egymással: a vörösingesek csapata, amelynek a mecklenburgi 
herceg is tagja volt és a kékingesek csapata, amelynek tagjai Bethlen István, 
Rakovszky Iván és más urak voltak. A  meccset a vörösök nyerték meg 3:0 
arányban. A mérkőzés után Bethlen dühösen kifakadt a vörösök ellen. Rothen- 
stein Mór az eset után mindenesetre óvatosan elkerüli a parlamentet.


