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J A N K Ó

Hé, álljon meg egy szóra1
A „M a g y a rtá g ” október 28-iki számának vezetőhelyén azt olvastuk, hogy Budapesten a legkomolyabb
form ában k itö r t a keresztényüldözés. A rém h ír hatása
aldtt' R orn feld M ó ric báró, Csetei H erzog báró, Orosdy
báró, G uttm ann báró, Schossberger báró, F rey stá d tler
Jenő lovag, Szterén y i József báró, E g ry A u ré l dr.,
Weiss F iilö p és társadalmi életünk sok más kimagasló
alakja, akik a dohányuccai anyaszent egyházat olyan
m eggondolatlanul otthagyták, repülőgépen és Zeppeli
nen elmenekült a fővárosból.
*
^
A debreceni diákok hősiesen átvirrasztottak egy
éjszakát az egyetem udvarán. M ég tábortüzet is g y ú j
tottak. Lélekemelőén harcias volt az ifja k szelleme.
M ilyen kár, hogy nem akart jelentkezni az ellenség.
A román.
*
A belügym iniszter és a kultuszm iniszter olyan
intézkedéseket tettek, hogy a jövőben egy szer smindenkorra megszűnnek az egyetem i verekedések és uccni
tüntetések. Hálásak vagyunk ezért a m iniszter urak
nak. M ost már csak az hiányzik, hogy a verekedő és
tüntető egyetem i ifja k tegyenek olyan intézkedéseket,
amelyek lehetővé teszik, hogy a jövőben a m iniszter
urak intézkedései egy szer ^m indenkorra megszüntessék
az eg ye te mf'-verekedés eket és uccai tüntetéseket.
*
A z angol Robinson doktor dühöng, a m iért nem
tudott rádión összeköttetést kapni a M arsbeli lakókkal.
Boldog Robinson, akinek ilyen gond jai vannak! A ma
gam részéről azért dühöngök, m ert nem tudok össze
köttetésbe ju tn i a szomszédommal, akinek rádiója van.
A szomszédom tu d n iillik egy csinos fia ta l asszony, de
állandóan m ellette van a fé rje .
*
A M agyar Héten
m indenki csak magyar ip a ri
cikket, magyar gyá ri term éket vegyen. E z t o felhívást
szívesen m egfogadja m indenki és vesz is, ha van m i
ből. De valahogy k i ne terjesszék a M agyar H etet a
p olitikára is ! A közélet piacán maradjunk csak meg
a szolid angol alkotmány, az am erikai demokrácia, a

fra ncia nem zeti önzés, a német munkafegyelem és az
olasz te...
tterő
5
- -m, ellett.* \ -:
*
Csak kevesen tudják, m ért oszlott fe l tulajdon
képpen a demokrata párt. A z nem elég magyarázat ft
pestieknek, hogy R assay oszlatta fel. Egyesek azt su t
togják, hogy — hivatalos hatalmával visszaélve — a
belügym iniszter oszlatta je l. U tánajártunk a dolognak.
Csakugyan van benne valami. A demokrata pártot
tu d n iillik a belügym iniszter parlam enti beszéde osz
latta fel.
*
Méhely és H ekler professzor urak biztosították a
k ultuszm inisztert, hogy ők is elité lik a diákzavar gásokat. A m ik o r verekedések m iatt a felelős személyeket
kellene bezárni, az egyetem et zárják be és am ikor a
bujtogatókat kellene elitélni, akkor a zavargásokat íté 
lik el. Képzelhető, hogy fá j ez az egyetem i épületeknek
és a zavargásoknak!
*
W ekerle Sándor pénzügym iniszter, aki népszerű
ség dolgában kezdi fölven n i a versenyt boldog uh édes
apjával, k ijelentette, hogy a magyar középosztály tü
dejét kím élni akarja és ezentúl jobb m inőségű Regalia
Media és P o rto ric o szivarokat hozat forgalom ba. A
m iniszter szakértő dohány ügyekben, m ert maga is
szenvedélyesen szívja a magyar szivarokat. íg y hát
biztos, hogy a Media és a P o rto ric o rég i becsülete
hamarosan helyreáll. V égre egy m iniszter, aki a^szíváshoz ért, nem .pedig a visszaszíváshoz.
Egész csomó k ü lföld i újság, amelyekben rendsze
res, alávaló propaganda foly ik , pogrom m á fú jta fe l az
egyetem i fejbevetéseket. És most mindnyájan tö rjü k
à fejü n k et, m it kell csinálni ez ellen a hitvány rága
lom ellen? N e tö rjü k a fe jü n k e t!
*
A n n y i pengő le tt a házbér, ahány aranykorona volt
1917-ben. B ra v ó! M ost m ár csak az a csekélység kell,
hogy annyi pengője legyen a lakóknak, amennyi arany
koronájuk volt 1917-ben.
Molnár Jenő

Környilatkozat a drágaságról
l

önagysága:

A házmester:

A kofa:

A fé r j:

A szakácsnő:

Addig nincs komo
lyabb baj, amíg meg
van a mindennapi be
tevő rúzsom.

Hol itt a drágaság?
Hiszen még a kapu
pénzt se emelték.

Már három nap óta
nem tudok semmit se
emelni. * Ha ez így
megy tovább, kényte
len leszek legalább a
hangomat fölemelni.

Csodálom, hogy drá
gaságról
panaszkod
nak. Én csak a feleséT
gémtől értesülök, neki
pedig semmi se drága..

Nem is olyan nagy
a f. drágaság. Az én
gazdám egy fixfizetóses alkalmazott és még
a hadsereget ia ő élel
mezi.

B O R S S Z E M
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K le b e ls b e rg
a szellem i fronton

J A N K Ó

3. oldal

Budapesti látványosság

És összegyűltek a poéták,
írók, zenészek, piktorok,
A fáklyát hordó liktorok
S az építészek, a színészek,
A z Irodalom s a Művészet.
A nemzet színe-java volt ez,
Egy csodálatos hadsereg,
Mely dolgozik s nem kesereg.
S nem lázong, bár holnapja: kétség,
Míg őrzi sorsunk örökmécsét.
S minisztert avattak vezérül,
Pedig hát a szellemvilág
Hatalmat vakon nem imád.
Ha. Klebelsberg lett a vezére:
A géniuszt helyezte élre.

Hogyan spórolt?
Megkérdeztük egyesektől, hogyan
takarékoskodtak harmincegyedikén.
A költő így felelt:
— Aznap semmire se költöttem.
A miniszter:
— Ezen a napon én voltam a tárcanélküli.
A könyvkiadó:
— Aznap nem adtam ki semmit.
E gy vőlegény:
— Visszament a parti. Megspórol
tam a válópöri költséget.
A z egyetemi tanár:
— Úgy spóroltam, hogy aznap nem
adtam órát.
A z anyós:
— Igazat adtam a vömnek. így
megspóroltam a vázát, mely a fejéhez
repült volna.
A zs. egyetemi hallgató:
— Nem mentem az egyetemre. Meg
spóroltam egy könnyű testisértést.
A humorista:
— Nem írtam aznap krokit. Ugyan
azt tettem, amit az egyetemi hallgató.
Megspóroltam egy csattanót.
E. M.

Az idegen: És mondja kérem, mindig ilyen dühösek ezek?
A cicerone: Nem, Sir, csak ha tudják, hogy nézik őket.

Kedves Borsszem Jankó!
A tanár úr a következő üzenettel
küldi szobaleányát a kollégájához:
„Őnagysága bocsánatot kér, nem me
het el hazulról, mert mindenki beteg
otthon s neki kell főznie.”
A leány így adta át az üzenetet:
„Őnagysága bocsánatot kér, nem jö 
het, mindenki beteg otthon, mert ő
főz.”

Püff neked, Jogrend!

Jövedéki kihágó dala
Tiszta igaz, mint az arany:
Én vagyok az adóalany!
A pénzügyőr az állítmány:
Jövedelmeket állítván.
Agyamban nincs más, mint gondok,
Testem: száraz bőr és csontok.
E kettő közt — ó, nagy egek! —
Jövedéket rejtegetek.
Rám szól minden paragrafus,
Engem les a fotográfus.
Adómért felszólamolok
S aktáimon rágnak molyok.
Szemlész nézi óboromat,
Legkedvesebb sógoromat,
Hátsó felem ő botozza,
Zsebeimet ö motozza,
Ö fogja be az én számat
És vallatja nagyanyámat.
Ő %'izsgálja ki a vömet
S ártatlan kis barátnőmet,
M ert én vagyok, aki hágok,
Jövedékből ki-kihágok,
A7agy adókat zsebrevágok . . .
. ..D e azért csak csontot rágok.
____
( — intey)

A t. Ház folyosóján

Borsszem Jankó: Tisztelt publikum, nem kell m egijedn i... A fokosabb
enged.

A nagy kibékülés után, amely F á 
bián Béla és Sztranyavszky Sándor
közt lezajlott, barátságosan egy pamlagra ült a két politikus. Sztranyav
szky finom Szfinksz-cigarettával kí
nálta meg tegnapi ellenfelét és maga
is rágyújtott. A nagy beszélgetés he
vében mind a ketten fordítva vették
szájukba a cigarettát. Scitovszky Béla
belügyminiszter, aki éppen arra ment,
mosolyogva jegyezte meg:
— Mi az? M ár ezt is visszaszívjó 
tok?

4. oldal
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A modern mama

— Mert mindenki azt mondja, kisfiam, hogy te vagy a
trónörökös a családban. Hát akkor nekem Coronaskirálynönek kell lenni.

N agy, vih aros tan u lás az összes egy etem ek en
Lapunk zártakor jelentik, hogy valamennyi egyetemen nagy, viharos tanu
lás tört ki. A folyosókon és a tantermekben kegyetlenül „leigazoltattak” min
denkit, aki az általános viharos tanulásban nem akart résztvenni. Néhány
fiatalembert, akik az egyetem kapuja előtt gyanútlanul álldogáltak, bepofoz
tak a tantermekbe. A hír és a kirendelt karhatalom még megerősítésre szorul.

31. szám

Ha majd cenzúrázzák
a képviselők beszédeit
— Maholnap be
köszönt a tél és
bizony nem sok
öröm lesz abban,
ami az élet elbukottaira vár. A
fűtetlen
szoba
ablakából nézni,
hogy hull a hó
és kenyér nélkül
várni a holnapot,
keserves
dolog.
Hogy a középosz
tály nyomora egy
re nő, a drágaság
pedig emelkedik,
ezt hangsúlyozni
nem lehet eléggé.
Most, hogy beko
pogtat a tél, hoz
zánk fordul segít
ségért a kitaga
dottak
tömege.
Milyen boldogító
az a tudat, hogy
panaszuk
mégis
csak meghallga
tásra
talál
és
hogy egy ilyen
forró pillanat kö
zelebb hozza az
ország sorsát in
téző
korifeusok
szívét
hozzájók.
Higyjék el önök,
ez az egyetlen,
amiért most küzdenünk kell, egy
egész társadalmi
osztály megmen
téséért élni és ér
te dolgozni leg
szentebb feladat.
Ezért
érdemes
mindent kockára
vetni. Csak ezt
akartam monda
ni.

— Maholnap
beköszönt a tél
é s ----------öröm
lesz — — —
nézni, hogy hull
a hó é s ------ —
várni, ----------hogy a ---------nő, a drágaság
------ — beko
pogtat —
hozzánk. Milyen
boldogító-------

-------egy ilyen
forró pillanat —

------ Higyjék el
önök, ez az egyetlen, amiért

---------- élni —
—

— érdemes.

------ Csak ezt
akartam monda
ni.

Megfejelt közmondások
a Takarékossági Napra
K i korán kelt takarékkönyvet lel,
♦
Nem messze esik a kamat a lábától.
Nézd meg a takar ékköny vét, vedd
el a lányát.
*

A hazugot hamarabb utolérni, mint
a hamis postacsekket.
*

Addig nyújtózkodjál, ameddig a ta
karékkönyved ér.
*
P os tat akar ékt ári nyugtával dicsérd
a napot.
*
K i mint tett bet úgy vesz ki.
*

Madarat tolláról, embert betétjéről.

A tihanyi visszhangnál
É n : Milyen volt a budapesti rendőrattak?
A visszhang: . . . adtak !

Irmgard asszony és
a teáskanna
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim iiiiiiiittim iiiiuiii»

i
Irmgard asszony kijön a háztartáspénzéból. — Reggelire tea ran, de nem az
a hig, unalmas felöntés, amely réme
minden teaértőnek, hanem erősebb, majd
nem sötétbarna tea a "Konsuma Melange**
olcsó törmelékkeverékből, melyhez tejet
vagy tejszint önt — Ez nemcsak kifa
gás tál an gazdálkodáshoz segíti, hanem
férjét is kielégíti - Amióta "Teáskannát"
iszik reggelire, azóta érzi magát való
ban jól és /magában/ el van ragadtatva,
hogy feleségének mily kevés háztartás
pénzre van szüksége...
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Alakuljon meg
az országos Greskovics-párt!

J A N K Ó

5. oldal

Mi van a köpönyeg alatt?

„Azzal a gondolattal
jöttem ebbe a Házba,
hogy sohasem fogok fe l
szólalni . . . ” ( Greskovics
József csongrádi képvi
selő október 24-iki par
lamenti felszólalásából.)
Greskovics József őszinte, becsüle
tes ember, ő legalább nem tagadja.
És a többi Greskovics, a nagy és kis
greskovicsok ? Milyen üdvös lenne, ha
egy napon ők is csatlakoznának ve
zérükhöz, a csongrádi Greskovicshoz
és hasonló vallomások hangzanának
el. Teszem azt
a neves kormánypárti politikus,
akit zsíros igazgatósági állásba
ültettek,
a részvénytársaság közgyűlésén ezt
mondaná:
— Mélyen tisztelt Uraim! önök jól
tudják, hogy én ehhez az egész va
cakhoz, amiből részvénytársaságunk
olyan zsíros üzleteket csinál, egy kuk
kot se értek. Én úgy éljek, még a
könyveléshez sem értek. Mégis elfo
gadtam az Önök által felajánlott tiszt
séget, mert nincs édesebb a világon,
mint a munka nélküli jövedelem. Még
csak annyit akarok mondani, emeljék
föl minél előbb a tantiémjeimet.
A
Greskovics-párthoz tartoznak
többek közt
a színházi cenzúra-bizottság ama
tagjai is, akik egész életükön ke
resztül aktákat gyártanak.
A z ilyen derék hivatalnoknak ezt
kellene mondania:
— Tisztelt Közönség! Szegény fe 
jemnek fogalma sincs róla, hogyan
születik meg egy irodalmi, művészi
alkotás. Ezek után elképzelhetik, mit
értek az ilyen művek megbírálásához.
Nagyon szépen kérem, ne röhögje
nek rajtam, én nem tehetek róla, hogy
cenzor vagyok. De hát se a miniszte
rem, se az államtitkárom nem vál
lalta ezt a szerepet. Tudniillik ők sem
értenek hozzá.
Társaságban, — még pedig kizáró
lag magyar társaságban — gyakran
előfordul, hogy
egyesek hallatlan fölénnyel szól
ják
le legnagyobb, világhírű
íróinkat,
legszívesebben Molnár Ferencet és
Herczeg Ferencet. Ezeknek, ha ko
molyság lenne bennük, így kellene be
szélni:
— Kérem, én egy szürke nímand
vagyok. De hogy a fenébe vétessem
magamat észre, ha ugyanazt mondom,
amit annyi millió ember? Hála isten
nek, arról még nincs törvény, hogy a
nemzet világhírű íróit nem szabad
gyalázni. Egy minisztériumi szám
kukacról bizony nem mernék így be
szélni, mert nemzetgyalázás miatt
nyomban rám húznák a vizes pok
rócot.
. . . És így tovább. Uraim, alakítsuk
meg az országos Greskovics-pártot.
Legyünk végre őszinték!
(r j)

Borsszem Jankó: Hja, professzor ú r ... Szél ellen nem lehet titkolódzni!

DÜHÖS KIS DUETT
Éneklik:
FÁBIÁN BÉLA és SZ T R A N Y A V S Z K Y SÁNDOR
Fábián :
Csongorádi bíró lánya . . .
Mostan ez a nóta járja.
Félre diáktüntetéssel,
Rendőrségi büntetéssel!
Csak a csongorádi bomba
Érdekel most, de itt nyomba!
Sztranyavszky:
Csongorádi bíró lánya
Meg a bomba . . . vigye kánya!
Hogyha engem meg is átkoz,
Semmi közöm Csongorádhoz.
Ne tévedjen hát tilosba, —
Hogy jön ide most Piroska?
Fábián:
Ezt mindjárt megmagyarázom,
Terrorjától én nem fázom.
Hová tette ön az aktát,
S emberei hová rakták?
Nem törődöm semmi mással, —
Mi történt a nyomozással?
Sztranyavszky:
Engem, öcsém, nem zavarsz ki,
Én vagyok a bősz Sztranyavszky.
Ordítok én akkorát itt,
Megijesztek mámit, tátit,
Rácsapok az asztalomra, —
Beléremeg az ön gyomra!
Fábián:
Hidegen hagy a fenyíték.
Kezemben a bizonyíték.
Csongorádi polgármester
Áll mögöttem egész testtel.
Halljuk, mi a kötelesség!
Feleljen a vádra, tessék.
Sztranyavszky:
Zsebemben a bizonyítvány, —
A rágalma gyáva, hitvány.

Fábián:
Nálam is van bizonyítvány, —
Mit szól ehhei Bethlen István?
Sztranyavszky:
Scitovszky megmondja menten:
A dolog végére mentem.
Fábián:
Én elhittem Rakovszkynak,
Most elhiszem Scitovszkynak,
Főkapitány Szala(vszk)ynak,
De nem hiszem Sztranyavszkynak.
Sztranyavszky:
Fogjátok le, kérlek, rögtön,
Mert rámegyek és ledöntöm.
Fábián:
Ej, ilyesmit ne k íván jon ...
Volna egy jó indítványom:
A vádamat szánom-bánom.
Vesse el a bosszú gondját,
Elvégre is azt a bombát
Sem ön, sem én nem vetettük, —
Nyomozzunk hát szépen együtt!
Sztranyavszky:
Nem is oly rossz ez az eszme, —
Mért vagyunk hát összeveszve?
Együtt:
Csongorádi bíró lá n y a ...
Sztranyavszky meg Fábián, ha
Összeteszik, amijük van:
Gyilkos szorul majd a lyukban.
Mongodin

6. oldal
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A Conti ueeálm n

— Ugyan kérem, biztos úr, terelje erre mifelénk azokat
a tüntető
fiatalemberek et!. . .

Daloskönyvecske
a „Takarékossági Nap” -ra
Juhász legény, szegény juhász legény,
Tele pénzzel ez a kövér erszény,
M ért nem spórolsz te is, látod, látod,
Néked is von’ most ennyi dohányod.
*
Ez az én szeretőm, ez a kicsi persely,
Van bent pénz számára rengeteg sok
[hely, h ej!
Ezt tömöm pénzzel én, nem pedig a
[nőket,
M ert nőket az ember pénz nélkül is
[főzhet.
*

Szerelmes lettem én, szép asszony,
[magába,
Fekete szemébe, fekete hajába,
Vidám mosolyába, csillogó könnyébe
És egy kicsikét a takarék-könyvébe.
*
Zöldre van a, zöldre van a
Kis perselyem festve,
Pénzt teszek be minden áldott este,
De bé nejem kezd nagyon rá járni,
Be kellett hát, be kellett hát
A kis perselyt zárni.
*
Gimbelem-gombolom,
Légy enyém, angyalom,
A félelemre nincs okod,
Rég spórolok rád, jó l tudod.

Ha megdől
a gravitációs törvény...
Ha Newton nehézkedési törvénye,
amiről szó van, áldozatául e^ik az
újabb fölfedezésnek, a következő üd
vös változások várhatók:
1. Megszűnik a bessz a tőzsdén,
mert nem eshetnek a papírok.
2. Nem lesz több lecsúszott ember.
3. A szobalányok nem törnek el
többé vázákat.
4. Nem lesz többé elejtett politikus.
5. Nem pottyanhatnak be zsíros ál
lásokba a városatyák.
6. A nyári vendéglősöknek is jó lesz,
mert remélhetőleg az eső sem fog esni.
Csak egy dolog marad régiben: a
Damoklesz-kard. Az tovább is ott le
beg a fejünk felett.

fl Portorico
vagy: konfliktus Wekerle
és Herrmann miniszterek közt
Wekerle Sándor pénzügyminiszter
elhatározta, hogy a Portorico minősé
gét megjavítja. Herrmann Miksa kereskedelfni miniszter a hír hallatára
tiltakozását jelentette be, mert —
mint mondotta — a rico még csak
hagyján, de a porto az ő resszortja, —
ehhez nem enged hozzányúlni.

ál . szám

Miregondolaközönség,
ha újságot olvas?
A h írt

A gondolat:

A Népszava él
tetése 100 pengő
be kerül.
Salamon Béla a
Magyar Színház
ban vendégszere
pei.
Az egységespárt
vacsoráján Buda
vári is jelen volt.
Kilenc év óta is
mételjük, hogy a
trónkérdés nem ak
tuális.
A z „Eltörött a
hegedűm” főszere
pét Lábass Juci
játsza.
Egységes frontot
akar alakítani az
ellenzék.
Londonban rádió
táviratot adtak fel
a Marsba.

Mibe kerülne az
Új Nemzedék élte
tése?
Mi az? Rátkai
után már Salamon
is drámázik?

Rothermere lord
fiát, Harmsworthot is király-jelölt
nek tartják egyes
verziók.
A szivarfélék kö
zül a „Cabinet” -et
nagyon megszeret
te a közönség.
Megint bezárták
az egyetemeket.
Fábián Béla sze
rint a belügyi ál
lamtitkár egyetlen
lépést sem tett az
ügyészségnél
a
csongrádi bombamerénylet
ügyé
ben.
Ma ismét nagy
verekedés volt a
budapesti egyete
meken.

Nem csoda, ha
szegény Bethlen
nek nincs étvágya.
Ha majd nem is
métlik folyton, ak
kor nem iesz ak
tuális.
Miért nem in
kább Heifetz Jasha?
Végre
megtud
juk, hány frakció
ra oszlik!
Remélem,
volt
annyi eszük, hogy
ráírták:
„Válasz
fizetve” .
HáPisten, olcsóbb
lesz a baromfi, ha
ilyen sok kacsa ke
rül forgalomba.
Végre egy kabi
net, amely pénzbe
kerül és mégis nép
szerű.
Miért csak az
egyetemeket?
Dehogy is nem !
Ismételje meg Fá
bián a vádat a
Házon kívül és
nyomban
lépést
tesz az államtit
kár az ügyészség
nél.
Engem csak az
lepne meg, ha azt
olvasnám, hogy ma
újra nagy tanulás
volt.

Egyetemi morfondálás
Eddig a keresztényeknek voltak
zsidó tanácsadóik, most a zsidóknak
vannak keresztény eltanácsadóik.

Kedves Borsszem Jankó!
Scitovszky belügyminiszter kijelen
tette, hogy október 19-én azért késett
le a rendőrség a tüntetésről, mert az
csak hat percig tartott. Hát ezt már
igazán nem lehet túrni, hogy a rend
őrséget így lóvá teszik. Szigorú ren
deletet kell kiadni, hogy ezentúl min
den tüntetésnek legalább addig kell
tartani, amíg a rendőrség oda nem ér.
Tisztelettel egy jogrendör.

A rendőrség albumába
Lassan járj, tovább érsz a tünte
tők hült helyére!

--------------------------
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A j ő h ír sose jö n k é s ő n ? ...

Ú jságáru s: Szenzációs kiadás! A
A tihanyi visszhangnál
É n : Mi kéne az egyetemi vereke
dőknek: balta? zár?
A visszhang : . . . Baltazár!

— H alló! A biztosító társaság
beszél?
— Igen. Tessék parancsolni.
— A házamat szeretném tűz e1len bebiztosítani.
— Sajnáljuk, telefonon nem in
tézhetjük el. De majd küldünk egy
ügynököt.
— Rendben van. De siessen az
emberük, mert a ház ég már.

Jól spekulált
Bankár: Hogy gondolja ezt, Blau
úr? Egyszerű hivatalnok létére meg
kéri a leányom kezét? . . .
Blau: Nagyon egyszerű a dolog.
Amikor ugyanis a kedves leánya
„igen” -t. mondott, máris megszűntem
hivatalnok lenni.

h
a
d
ik
ölcsön
jem
ég az idén segélyt k

Versikék október 31-re
Takarékossági Napra
ír ju k ezt a néhány verset,
De hogy stílszerűek legyünk,
Spórolunk a rímekkel is.
*
Igaz mondás, szépen csengő:
Fillérből lesz a sok — bankjegy.
*
Arcunk derült, szemünk ragyog.
Mert a betétjeink — szépek.
*
Ki korán kel, aranyat lel.
Betétkönyvet tartani — jó.
*

Ki a családját szereti,
Pénzét takarékba — rakja.
♦
Tekinteted nem lesz setét,
Ha van könyved s rajta — összeg.
♦
Ki a pénzét nem spórolja,
Áztat csípje meg a — szúnyog.
A Borsszem Jankó legközelebbi
száma november 10-én Jelenik meg

A budapesti rektorok címére
Professzor urak, figyelem :
Debreceni egyetemen,
Hol a rektor neve: Darkó,
Nem sérülhet meg a tarkó!

Két színigazgató beszélget. A z t
mondja az egyik:
— Hallottad? Egy link hír sze
rint a Vígszínház elfogadta egy
új író darabját, a „Háromszáz
m illió”-t. Fogadok, hogy el se ol
vasták!
— Na hallod! Háromszáz milliót
én is olvasatiamul elfogadnék.

Az ősjogász győzelme
Bukovay Abszi (ösjogász): Na, mi
újság ?
Egyetemi gólya: Bezárták az egye
temet!
Bukovay Abszi: Látjátok, csak rám
kell hallgatni.

8. oldal
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A MODERNIZÁLT BÁNK BÁN

Mandátumleső hitvány, gyönge báb,
Mert ez és ezt hű Kanizsámra mon[dom,
Tudd meg, Nagyúr, így nem mehet
[tovább !
( Ebben a pillanatban kigyullad a
klotürlámpa és Kállay Tiborcz a tor
kán akadt szóval el.)

I. felvonás
( Szín: a parlament ülésterme.)
Propper-Petur bán (az egységes
párt padsoraira tekintve) :
így? — Ördög és Pokol. Bizony Fej[bólintó
mind egytől egyig. Oh, te dicső
[múltú magyar!
És torkukon kegyes kormányuk
[konca
oly mohón rohan le, hogy majd
[szinte
megfulladnak. Csacsenerré lettél
[dicső
Árpád gyümölcse, te!
Rothenstein-bán (óvatosan) : Petur,
[nem vagy magad.
Nyelvedre vigyázz, mert úgy jársz,
[mint
Fábián bán! Eregy haza, aludd ki
[magad !
Propper-Petur bán (dühösen) :
Aludni? Hah! Mi vagyok én,
Kuna Pé bán talán?
Rothen8tein bán:
Na én megyek, öregem, auf
Wiedersehn.
Propper-Petur bán (szittya daccal):
Habé die Éhre!
II. felvonás
(S zín : az Egységes-párt klubja.)
Bethlen-elbánk bán (kezében ked
velt cigarettájával, a Coronas-szal) :
Való tehát! Pártütés!
Békétlenek : Nem úgy van, Nagyúr.
[Téged
imádunk, ámde guvernementális
uralom nem kell itt tovább.
Bethlen-elbánk bán: S mi szükség
sötétben bujkálni,
nem elég hosszú tán a mandátum?
Államtitkárságot
Sokoró
bán :
Schandl bánnak!
Békétlenek : Er hat Recht!
Bethlen-elbánk bán: No, de micsoda
beszédek ezek!
Adok, ha kell! Csak szóljatok!

B O R S S Z E M

Békétlenek (leszerelve) : Oh, N agy
úr!
III. felvonás
(S z ín : Bethlen-elbánk bán
dolgozószobája.)
Kállay Tiborcz: Elbánk-bán, N agy
úr! Jó reggelt!
Bethlen-elbánk bán: Beszélj jó hí
vem, mi bántja szűd?
Kállay Tiborcz:
A jó kormánypárti tagok
rágcsálják a csontot,
amíg a zsidó diákok sorját
egyetemről eltanácsolják.
Bethlen-elbánk bán: Fő az út, mi
van, a középút, az arany.
Kállay Tiborcz: De, oh, ez út már
rögös, szörnyen ám,
Ha tudta volna, nem szült vón
[anyám.
Bethlen-elbánk bán: Vigyázz, lesz
még új választás Kanizsán.
És nem fél ettől dőre, vén Tiborcz?
Hiszen míg ennyit szót itt össze[hordsz,
Már rég lehetnél s ez nem közömbös,
Államtitkár is tán, miként a
[Gömbös.
Kállay Tiborcz: Oh, Istenem! Te
kintenél csak egyszer pártodba, —
élve látnád a panaszt.
Mert tudd meg, Nagyúr, elégedetlen
[mind, mind:
a gróf, a rabi és ő is, a paraszt,
s míg vonod Gömböst melledre
[merészen,
a pártütés már üti ám fejét
és én, ki érted halni álltam készen,
azt dörgöm most feléd:
elég! elég !
S vélem kiáltja hangosan és bátran
szegény és gazdag, keresztény és
[júd,
Hogyan s mért, mi okból s meddig
Lehet miniszter kormányodban Búd?
És tudd még, Nagyúr, nem leszünk,
[kik eddig,

KAMARA

Vass József üdvözli a jubiláns hadikölcsöntulajdonosokat abból az alkalomból,
hogy tíz évi várakozás után megtalpaltathatják a cipőjüket. A fölemelő aktushoz
Dréhr Imre szállítja a húszfilléreseket.

IV. felvonás
(S z ín : a M argitszigeti póló-pálya.)
Bethlen-elbánk bán (sűrű indulat
ta l): Megadtam neki, adta vakmerő!
Scitovszky bán (ijedten) : Mi tör
tént, Nagyúr?
Bethlen-elbánk
bán
(komoran) :
Kampec neki!
Scitovszky bán: Nagy ég! Kinek?
Bethlen-elbánk bán: A vörösnek.
Tapsolj Hazám!
Scitovszky bán: Rosszat sejtek!
Rothenstein bánról beszélsz talán?
Bethlen-elbánk bán: Dehogy. A vörösinges csapatról. Ö t’.nullra megver
tem pólóban.
V. felvonás
Scitovszky bán: Ezért lakolni fogsz!
Sztranyavszky bán: Hitvány cenk,
megállj, most leszámolunk!
Fábián bán: Skajach!
Zsitvay bán: Fábián bán urat rendreutasítom.
Propper-Petur bán: Sag schon!
Zsitvay bán: Egyáltalában, mit
veszekszenek a bán urak?
Sztranyavszky bán: Mond valamit.
Fábián bán: Én veszekszem? Úgy
éljek, ez tévedés.
Zsitvay bán: Akkor béküljenek ki
szépen.
Scitovszky y Sztranyavszky és F á 
bián bán bocsánatot kérnek egymástól
(Zajos helyeslés. Felkiáltások: Éljen
Bethlen-elbánk bán!)
Bethlen-elbánk bán (hanyag elő
kelőséggel pártjára támaszkodva):
Nincs a teremben miniszterelnök, csaK
én!
( Happy end. Függöny.)
HESZ FERENC

RADIUS

CORVIN

Hevesi Sándor: Jó darabot
akar látni, kegyelmes úr?
Klebelsberg Kunó gróf: Hol?
A Nemzetiben ? A Kamarában ?
Hevesi Sándor: Igen, a Kamará-ban, a Corvin-ban és a
Rádius-ban yyKarenin Anná”-t.

KAMARA

RADIUS

CORVIN
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M IH ASZNA AND RÁS
m. kir. rendőr szemlélődései

sétatüntetésről, egyetemi autonómiáról és egyebekről

Van itt ész, még hozzá bölcs ész,
peig én nem az egyetemön tanultam
ki a bölcsészetöt vagy tán éppen azér.
Attul a perctül, hogy az a H irig Si
mon nevezetű egyetemi díszpolgár rázongásra hívta föl a gólyákat, rög
vest készenlétbe helyeztem magamat,
hogy aszondom: lássuk no, kimerész
kedtek-e csoportosan az uccára vagy
tisztösséges úrifiúk módjára mögélegedtek-e avval, hogy a zsidó diákok
fejit odabe a Zalma Máter falai kö
zött verdesitek be. Hát nem kicsopor
tosultak a nagykörútra! Mikor a Máié
komátul az okát tudakoltam, azt fe 
lelte: A z fáj nekik, hogy tizennégy
jelesen érett zsidó diákot vett föl a
Kébelberg miniszter úr űekcellenciaja
az egyetemre. Hát ez nagy fájdalom
lehet, gondótam, de nem szóltam egy
szót se, mert sehogyse tudtam vóna
az értelmit adni. A rra meg, hogy hát
a fejbeverés fájdalmas-e, nem vót
kíváncsi senki.
Vénasszonyok
második
nyarára
esett az uccai tüntetveskedés, dehogy
is haragudtam a sétifikáló gyerekök
re. A z ű korukba én se igen szível
tem a könyvet, hanem a körúton kó
száltam a falumba, oszt csak azért
nem búboltam meg néhány egyetemi
jakhecet, mert a mi időnkbe még nem
vót kultúrfölény mög minden faluba
egyetem. Hát mink is szépen sétál
tunk az egyetemi lármázok után, ittott csöndre intettünk egy-egy cucilistát mög egyéb démokratát, akik csu
dájára szaladtak a sétáló egyetem
nek, vagy fülönfogtunk egy-egy anármiskát, aki hangosan éltette a Nép
szavát. Hogy mért nem kaptuk le a
körmükről azokat is, akik a Kébel
berg minisztert mög a zsidókat abcugolták vagy a numerusz micsodát él
tették? Gondótuk, hadd kiabálják ki
a mérgüket, a miniszter úr úgyis
megbocsát nekik, a zsidók úgyse bo

csátanak meg nekik, hát így kvitt, '
szent a béke.
A z se igaz, amivel a nagyszájú új
ságíró urak lármázzák teli a székesfővárost, hogy mink későn érkez
tünk, amikor már vége vót a körúti
kirakatrombolásnak. Nem ott vót a
hiba, hanem ott, hogy a diákurak ko
rán verték be a kirakatokat, koráb
ban, mint ahogy ezt a m. kir. rendőri
észjárás kitanulmányozta. Ne tegyen
hát nekünk senki fia szemrehányást,
hanem tessék a rázongó fiatalurakat
lepocskondiázni, amiérthogy megelőz
ték a karhatalmi tekintélyt. A sok
munka közt arra mégis vót gondom,
hogy az uccai zendülésnek elejit ve
gyem. Mert amikor azt láttam, hogy
egy nyiszlett bótossegéd újjal rámu
tatott a sétáló tányérsapkásokra, tüs
tént közrefogtam, oszt bekísértem,
hiába kapálódzott a görhes, hiszen
csak köszönettel tartozott nekem,
amiért nem sikerült plovokálni az
egyetemi lármázókat, amibül aztán
hótbiztosan szörnyű muri lett vóna.
El is ítéltem a bótossegédet uccai
közcsendháborításért, — igaz is, mi
nek zavarta mög a diákság szabállos
sétifikálását!
Hej, engednének csak be engem
abba az egyetemi ajtómániába, majd
röndet teremtenék hamarosan. Elő
ször is tapéntatosan végigigazoltat
nám az egyetemi plofesszor urakat,
oszt mögkérdezném tőlük, ismerik-e
a pofozkodó diákjaikat. Aki nem tud
na felelni, aztat gyanúba venném
rögvest, mert biztos, hogy nem jár
be pontosan az egyetemi hivatalba.
Aki peig ismeri a pofozkodókat, oszt
mégis beengedi az egyetemre, annak
alaposan ódalba kapnám az ajtómá
niáját. A z egyetemöt nem csuknám
be én, dehogy is csuknám. Szépen
nyitva hagynám, csak éppen más
népséget kvártély óznék be oda. Né
hány száz rokkantat a kültelekről,
akikkel eddig sohase vót baja a m.
kir. rendőrhatalomnak. Van ezek közt
a rokkantak közt olyan is, akitől na
gyon sokat tanulhatnának az egye
temi lármázok, teszem azt: hogyan
köll a hazáér dógozni a külső ellen
séggel szembe, békeidőbe mög csön
desen maradni. . . De hát a politika
nem az én kenyerem, azér van a sok
nagyfejű plofesszor, hogy űk jobban
tudják.
. . . Öreg vakom itt a sarkon, kendre
is kimondom a numerusz klózuszt,
mert még nagyon elbízza magát ebbe
a borzasztóan nagy kóncolidácijóba,
— azért hát befelé, mert röndnek
muszáj lenni!

B eth len fölveti a k a b in e tk é rd é st
Bethlen István gróf elhatározta, hogy abbahagyja a cigarettázást és át
tér az új szivarspecialitásra, a „Ca 6tnet” -re. Politikai körökben izgatottan
várják, hogy Bethlen kabinetkérdést csinál-e a dologból, vagy pedig megeiégszik-e azzal, hogy ebbe a Cabinet-be is beveszi Gömböst?
Az elvakultság és a vakrák egy anyaméhelyben született?

— Elza, most már látom, hogy ta
karékos: végre Heilig-harisnyát (K a 
zinczy u. 7.) hord.

REB MENÁCHEM
CICESZBEISZER
SZÖRNYŰ ÁTKOZÓDÁSAI
— 0 debrece
ni kollégium odvarán tábortűz
mellett éltessél
te o Népszavát!
— Csináljon o
te fiad edj nadj
karínért : nevez
zék ki űtet oz
edj etemen valúságos belsu tit
kos eltanácsolónak*
— Oddig ledjél te egészséges, ómig
o fűiskolákon csend és rend lesz!
— Olejan tekintéljed ledjen neked
o családodbaf mint edjik-másik pro
fesszor oreságnak oz ü diákjai elű tt!
— Led j él te nadj on mexorulva és
keserűviz heljett külljön teneked vár
ni o gráf Bethlen oreság lemondá
sára !
— A rra ledjél te Ítélve, hodj egész
életedbe sak szidni todjál o panamis
tákat!
— Minden vadjo7iod ledjen Kiizségi
Takarékpénztári részvéngyekbe és sak
oz vigosztaljon téged, hodj oz igazga
tássági tagoknak is elég sokat kiill
zsebrevágni!
— 0 hajadon lángyod melegedjen o
debreceni diákok tábortüze m ellett!
— Pont o Takarékossági Napon
lepjen meg téged o feleséged ikrt kkel!

FŐVÁROSI
OPERETTSZINHÁZ
Á brahá m — Drégely— H a rmath

AZ UTOLSÓ
VEREBÉLY-LANY
A m agyar operett szenzációja
Gaál Franciska, Fejes Teri, Kabos, Szokolay,
Sarkadi, Kertész, fíadó
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melléklete

Szabó Dezső hosszabb ideig Párizs
ban marad. Romain Rolland wird sich
kratzen . . ,

Móricz Zsigmond, amint a Nemzeti Színház kiskapujában ezt énekli
Hevesi Sándornak: „Vagyok olyan legény, mint te, vágok olyan rendezőt,
mint te!”

Pohonya Vencel pesti mészárost abból
az alkalomból mutatjuk be, hogy fáj
neki, amiért ő most nem lehet egye
temi lármázó (ezelőtt: hallgató).
Friedrich István szóvátette a Ház
ban, hogy a Lánchidat félórára elzár
ják a forgalom tól, ha magas méltósá
gok hajtatnak át. Képünk Friedrichet
mint lánchidi szakértőt ábrázolja
anno 1918.

A Névtelen Bankárt, akihez a meg
vert és megtépázott zsidó egyetemi i f 
jak segítségért fordulnak, abban a
jnllanatban kapta le fotográfusunk,
amint „kitérő” választ ad.

A takarékos em ber
Gál Jenő elégedetten állapítja meg,
hogy az ő egyetemi hallgató-korában
— unberufen! — nem voltak vereke
dések.

— Hol töltötte a Takarékossági
Napot?
— Pöstyénben voltam. Olcsón akar
tam megszabadulni a reumámtól.

Galantai Gyula könyv- és vicc
kereskedő, aki könyvben a régit, vicc
ben az újat szereti.

Körúti töprengés
—
KŐ ESö
KÖ PÖ N YEG ?

UTÁN

RENDŐR-
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B F IR M IN G M Ö G Ö T T
Z E R K O V ITZ Bélának azt mondja
a héten valaki:
— Mondd, kérlek, mi lenne, ha „É r
tő j;ött a hegedűm” című darabodnak
nem )ei^ne sikere?
*■
Megváltoztatnám a címét — fe
lelte Zerkovitz.
.
— Na és milyen címet adnál neki?
— Eltörött a mécsesem!
*
R Á T K A I Márton a Magyar Szín
ház újdonságában, „A jazz-énekes” ban aratja első komolyad rámái sikerét.
Egy zsidó kánlbat^fiai jáfsfczti, aki nem
akar kántor "lenni, de végül mégis az
lesz. Mint értesülünk, a pesti hitköz
ség most a dohányuccai zsinagógába
akarja szerződtetni Rátkait. À mű
vész azonban e szavakkal hárította ei
a meghívást:
— Minek nekem a Dohány ucca?
Aközönség így is bejön az uccámba.
dohányt pedig eleget, kapok.
*
CSORTOS Gyula fiatalnak játsza
meg új szerepét, Shylockot. Epés és
rosszmájú színházi emberek szerint
„ilyen fiatalénak.
Amit a teáról tudni kell. Talán még
kevéssé ismeretes, hogy a tea abban
a formában, ahogy ez az ültetvények
ről Európába érkezik, a mi ízlésünk
szerint még élvezetre egyáltalában
nem alkalmas. Csak a különböző tea
fajták gondosan összeállított keveréke
képes azt*a finom aromát nyújtani,
amelyet a szakértő teaivó pld. a
„Teáskanna” védjegyű teakeyerékekben annyira becsül. A teavásárló
háziasszonynak nem szabad elfelej
teni, hogy az olcsó tea a házi haszná
latban korántsem olcsó, mert nem az
ár határozza meg a tea olcsó voltát,
hanem a forrázat kiadóssága. A dúsaromájú tea kedvelői az „Arany” és
„Piros” fajtákat, míg az erőteljes
„Urak-teája” italt főkép a férfiak ré
szesítik előnyben. A többi Teáskanna
fajták, mint a „Kék” , „Zöld” r „Bar
na” , „Sárga” a különböző más egyéni
ízlés számára alkalmasak.

K éprejtvén y

A múlt számban közölt rébusz meg
fejtése: „ B r i t a n n i k a A megfejtők
közül
Steiner
Elemér, Budapest
(Thököly út 60.) kap könyvjutalmat.

Képünk abban a pillanatban ábrázolja Petrovácz kép
viselő urat, amint éppen ártatlan az egyetemi ifjúság
hangulatának felpaprikázásában.

B O R S S Z E M JANKÓ ÜZENETEI

Beszélgetés
az Andrássy úti divatüzletben

K— z F— c. A kezdetleges techni
kájú versben egy régi viccet dolgozott
fel, a prózai kísérletből viszont hiány
zik az ötlet. Egyelőre még inkább ol
vasnia kell s ha ír, csak saját haszná
latra. Idővel talán sikerül. — Bajtárs.
„Debrecenbe kéne menni” kezdetű
népdal-paródiáját
saját érdekében
nem adjuk közre. Ha másért nem,
hát ezért eltávolítanák a filozófiai fa
kultásról. Az irodalom technikája,
sajnos, még nem fejlődött odáig, hogy
fokossal lehetpe verset írni. Hát még
elmés verset! — Greskovics József
(Csongrád). Milyen föltételek mel
lett hajlandó lapunk külmunkatársai sorába lépni? Első parlamenti fe l
szólalását olyan „általános derültség”
fogadta, hogy mulasztást követnénk
el magunkkal és közönségünkkel
szemben, ha sürgősen nem szerződtet
nénk képviselő urat. Legyen szeren
csénk. — Mííbarát. Hogy Gellert La
jos nemcsak a színpadon egyéniség,
hanem a rajzolás terén is, pompás ki
állítású gyűjteménye („E g y cigány,
egy k ir á ly ...” ) tanúsítja. A magyar
irodalom, művészet, sajtó, közgazdasági és társadalmi élet egész sereg
markáns alakját mutatja be és ceru
zája hol portrészerű biztonsággal dol
gozik, hol a karikaturista kegyetlen,
de mindig találó ötletességével lep
meg. A könyvből ötszáz számozott
példány készült, de már csak alig
egy tucat kapható a kitűnő szerzőnél.

— Mit szól ahhoz „A szürke ruhá” hoz, Komlós úr, amit Bethlen Margit
készített?
— Az elvem tiltja, hogy erre felel
jek.
— Miért?
— Mert az én elvem az, hogy a
konkurenciáról vagy rosszat, vagy
semmit.
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