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A Borsszem Jankó karikatúrái 
külön szobát kaptak a Parlamenti Múzeumban

A múlt héten nyílt meg a felsöház magas földszint
jén a Parlamenti Múzeum, a magyar közélet kiváló
ságainak jelenlétében. Budapest új múzeumában kü
lön szobát kaptak azok a politikai karikatúrák; ame
lyek 1868 óta a Borsszem Jankóban jelentek meg. Ma 
már történelmi jelentőségűek ezek a klasszikus rajzok, 
mert egy nagy korszak lelkületét rögzítették meg, 
Klitsch Antal, Jankó, János, Faragó József, Homicskó 
Athanáz, Bér Dezső, Garay Ákos mesterképei Nagy- 
Magyarország kulturális megújhodásától egészen a 
világháborút megelőző parlamenti harcokig kalauzol
ják el a közönséget. A megnyitás napján a Borsszem 
Jankó-szobának ugyanannyi érdeklődő látogatója volt, 
mint a gazdagon berendezett Deák Ferenc-szobának.

— Nini, — mondták — ez itt Tisza Kálmán. . .  
ez Baross . . .  ez Wekerle. . .  Jaj, de kitűnő az a Poló- 
nyi-kép! . . .  Hát az a „nagyszájú? . . . ”  Hja, Lengyel 
Zoltán, mikor obstruált... Nézd csak, az öreg Ugrón, a 
rabonbán . . .  Bánffy Dezső . . .  Hieronymi. . .  Szilágyi 
Dezső...  a fiatal Apponyi. . .  Vázsonyi. . .

A „Pesti Napló” -ban ezt a leírást olvassuk a Par
lamenti Múzeum karikatúra-szobájáról:

„Az egyik teremben forgatható képtáblákon külö
nös karikaturagyüjtemény látható: Bér Dezső, Garay 
és más művészek eredeti karikatúrái, főleg a koalíció 
és a munkapárti rezsim ellenzékének vezetőit vagy ve
zéreit figurázzák ki. Az egyik karikatúra például a 
dánosi rablógyilkosság idejéből a koalíciós minisztere
ket láncra fűzve ábrázolja, amint összesúgnak, hogy 
mit fognak vallani. Egy másik Károlyi Mihályt tün
teti fel, amint üvöltő kozákok élén tör Magyarország 
ellen. Ennek a karikatúrának magyarázata a követ
kezőképpen szól: „1914 április 5-én Lipcsey Ádám 
gondolatára jött a Borsszem Jankóban ez a jóslat
szerű. kép: „Muszka invázió Károlyi Mihállyal. Kozák 
sajtóbrigád! Rajvonal! Irány: Magyarország! Meg

szállni a kormánypárti szerkesztőségeket.” A függet
lenségi pártnak azt a törekvését gúnyolja ki, amidőn 
függetlenségi képviselők pétervári látogatással akar
ták enyhíteni az orosz—magyar feszült viszonyt.”

A múzeumnak abban a termében, ahol a milleniu- 
mot követő kor állami fér fiainak képei vannak elhelyez
ve, külön asztalt szenteltek a századeleji nagy „tech
nikai obstrukciónak” . Itt látható Bér Dezsőnek egy 
rendkívüli műgonddal készített parlamenti helyzet
képe, amely a síppal-trombitával dolgozó ellenzékieket 
„munka közben” ábrázolja. Ez a kép eredetileg egy 
röpiratnak volt a melléklete. A röpiratot — 1913 nya
rán — több millió példányban nyomatta ki a nemzeti 
munkapárt. És most már elárulhatjuk: Tisza István, 
Lukács László és Jeszenszky Sándor megbízásából la
punk szerkesztője, Molnár Jenő írta ezt az annak ide
jén nagy feltűnést keltett brosúrát.

A különszobában két hatalmas, forgatható táblák
kal ellátott állványon helyezte el a múzeum vezetősége 
a válogatott eredeti Borsszem Jankó-rajzokat. Negyed
óra alatt Nagy-Magyarország közelmúltjának ötven 
esztendeje tárul a néző elé mozgalmai, változatos, el
mésnél elmésebb képekben. A gyűjtemény persze nem 
teljes. Sok-sok eredeti karikatúra hiányzik, amelyek 
a Borsszem Jankó szerkesztőségének és művészeinek 
ajándéka gyanánt a nagy államférfiak családjaihoz 
kerültek. Számos karikatúra van a Tiszák, ifj. We
kerle Sándor, ifj. Ugrón Gábor, Polónyi Dezső, özv. 
Vázsonyi Vilmosné stb. birtokában. Hiányzanak to
vábbá Gáspár Antalnak, a Borsszem Jankó művészeti 
fömunkatársának új felfogású pompás rajzai a szá
zad első negyedének politikai eseményeiről. Ezek 
a rajzok fogják betetőzni a Borsszem Jankó művészei
nek hat évtizedes alkotását és kiteljesítik a Borsszem 
Jankó parlamenti szobájának művészettörténeti ér
tékét.

Nem probléma
— Most nem tudom, hova menjek.
— Miért?
— Egy esküvőre kell mennem és 

egy temetésre.
— Menj az esküvőre. Ott kettőt 

temetnek.

— Főtisztelendő úr, kézit csókolom, 
tessen sietni, merthogy nagyon sür

gős a dolog . . .

Az újságíró és a zsiványok
A lelkiismeretes újságíró fölkereste 

a kültelken a fegyházból kikerült be
törőket, rablókat és egyéb hasznot- 
hajtó foglalkozást űző férfiakat, hogy 
megtudakolja tőlük: hogyan élnek, 
amióta kiszabadultak?

— A fene megette! — dörmögött 
az első. Seholse kapok munkát. Leg
jobb lenne, ha megint valami bűnt 
követnék el.

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

— Amióta becsületesen akarok élni,
éhen döglök. Nem marad más hátra,
mint az éccaka meglesni valakit és...•

A harmadiknak félelmetesen csil
lant meg a szeme és hetykén mondta:

— Mire jó a szabadság? . . .  Ma
gyarázza meg nekem az úr, mit csinál
jak ezzel a fene nagy szabadsággal? 
Amíg odabent voltam, mostak rám, 
fűtött helyem volt és megkaptam a 
napi porciót... Nahát!

A riporter hátrált egy kissé és meg- 
hökkenve szólt:

—  H allja!-. Csak tán nem akar 
megölni ?

A gonosztevő fölkacagott:
— M agát?... Egy ú jság írót? ... 

Majd bolond leszek !... Hogy a bíró
ság fölm entsen !?...

Madridból jelentik :
Kedves Borsszem Jankó! Egy bika

viadalt végignézett a napokban egy 
pesti hölgy is a leányával. Egyszer 
csak így kiált fel a mama:

— Az istenért, Manci, dugd el 
gyorsan a rúzst és tegyél zsebkendőt 
a szájad elé. Közeledik a bika —

— Ezt vedd meg, fiam.
— E zt? Ilyet nem visel senki.
—  Akkor ezt.
— Ugyan! Ilyenben jár mindenki.
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Ettől az európai kultúrától

lúdbőrzik az afgánok háta

T űnődések
Seiffensteiner Salamoniul

Oztot olvasok, hodj o volt francia 
pénzüdjminiszter, o Moszjö Klotz, oki 
sok millió frankot csalt üssze, meg
bolondulta. Eszembe jót ja o Lipme 
Rosenstiel, oki edj nap újságolt oz 

Erzsébetvárosi kávéházbo, hodj o 
Códek Wasservogel megütötte o fű
nyereményt és ürümiben megbolon
dulta bele. Mondják o Lipmének: 
„Nű, most már o Códek bizemosan ki 
fogja elégíteni o hitelezűit.ff Felelte 
mosologva o Lipme: „Onnyira még 
nem bolondulta meg o Códek!”  — Osz- 
posz o Klotz oreság se bolondulta meg 
bizemosan onnyira, hodj kifizetné o 
sok becsapott embert.

Némeljik új liberálisrul, okik szó 
nélkül lenyelnek edjes reakciós dol- 
gokt, mindig eszembe jotja o Naftóle 
Trümp, okinek volt edj seljem kaf
tánja és edj feltűnő sodorra. Eccer 
panaszkodta, hodj amikor otazott 
Tamovbul Sandetzbe, o katonatisztek 
o kupébo nadjon csúfolták o zsidókat. 
Kérdezi tüle o Zalme Krümp: „Nű, 
és te mit szóltál hozzá?” —  „Én? — 
felelte o Trümp. — Én nem árultam 
el magomat, hodj vöd jók edj zsidó." 
— Cince-conce : ezek o mái liberálisok 
se nem árulnak el mogukat, okárcsak 
o Naftóle Trümp.

Ha eccer-máskor megöresedik edj 
finom állás, megesik, hodj éppen nem 
o legkülönb tehetség kapja oztot. Oz 
Át'rem Snorrer kérte olomizsnát o 
Jékes Kéleftiil, oki volt edj fokarsá- 
gárul híres gozdog ember. 0  Jékes 
adta neki két fillért, omit oz Ávrem 
vi8szaotosított avval, hodj ű tübbet 
várt. Mondta erre o Jékes: „Mit gon
dolsz, hodj oz isten őzért adta nekem 
a pénzt, hodj koldusoknak szétoszto
gassam?” Felelte oz Ávrem: „Dehodj 
gondolomI Én csak .oztot gondolom, 
hodj oz isten őzt tette a pénzzel, omit 
o paraszt szokta csinálni.” — „Udjan 
miért?” — ,M ért o paraszt is mar
hába szokta ölni o pénzitJ' — Oz 
„osz-posz”-t tessék nekem ezottal el
engedni.

A Sas-uccában
— Mit szól ehhez a nagy hideghez, 

Fuksz úr?
— Én nem fázom, sót, ma direkt 

melegem van.
—  Hogy-hogy?
— Ma jár le egy kétezerpengös 

váltóm.

Rádiót a raboknak
Külföldi mintára nálunk is be akar

ják vezetni a börtönökbe s fegyhá- 
zakba a rádiót. A zeneszámok meg
választásánál néhány fegyór is fog 
segédkezni, hogy a műsor minél lebi- 
lincselöbb legyen. Ugyanez lesz az el
járás a novellák beiktatásánál is. A 
jövőben csak olyan müvek kerülnek 
felolvasásra, amelyek rabul ejtik az 
embert. íme, egy részlet a budapesti 
rádióműsorból :

Vasárnap
$ óra: Fegyházi zene Vácról.
12 óra: Pontos időjelzés, nemcsak 

az órák és a percek, hanem a hónapok 
és az évek bemondásával.

13 óra: Technikai előadás: I. A ket

tős rács alkalmazása. II. A magas kő
falak építési módja.

H  óra: Főzőtanfolyam. I. A berán- 
tás. II. Mi kell a fogolyhoz? III. A kö
rözött előállítása. IV. Finom gyümöl
csök konzerválása.

16 óra: Magyar népdalok: I. Rá
csos kapu, rácsos ablak. II. Nem lop
tam én életemben.

17 óra: Irodalmi egyveleg: I. A rab 
(Hegedűs Sándortól). II. Két fogoly 
(Zilahy Lajostól). III. A tolvaj 
(Henry Bernsteintól).

20 óra: Akasztófahumoros előadás: 
„A  rádió a rabok és fegyencek szolgá
latában.” (Majdnem olyan vicces, 
mint a rádió többi humoros előadása.)

21 óra: A westminsteri templom 
lélekharangja. (Kizárólag halálra
ítéltek számára.)
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Leventei Kardoss Mór: Mi legyen 
ez a „Beszterce ostroma?”

Leventei Kardoss M ámé: Ez egy 
mikszáthi darab legyen a hercig Har- 
sányi Zsolttól, a régi jó  időkből, amK 
kor még nem volt automobil.

Dr. Steinitz Gyula: Csakhogy a 
Harsányi áttette a darabot a század 
elejére, amikor már volt automobil és 
ezért is szerepel Mercedes a darabban.

Kardoss: A zinberi Zombory Mer
cedes? —  Na, ennek örülök. Allen 
jidischen Kindern gesagt egy ilyen 
Mercedes !

Kardossné: Pfuj, Morisz, te már 
megint nem vagy szobatiszta. Ne fe
lejtsed el, hogy mink nóbel katoliku
sak vagyunk.

 ̂Kardoss: Ahogy én teveled meg 
tudnám nyerni a katolikus Nobel- 
díjat!

Steinitz: Most jött be a Góth. Egy 
lengyelt játszik.

kardossné: Empőrend! Egy gali- 
ciánfrt? . . .  Akkor én már megyek is!

Steinitz: Dehogy, méltóságos__
Egy lengyel nemest. Olyan Vasch- 
lapski és Krapulinski-félét, mint 
ahogy a Heine írta.

Kardossné: Excusez, de nálam a 
Heine nem egy jogforrás. Nálam a 
jogforrás az irodalomban Tormay 
Cecilnél kezdődik. ' •

Kardoss: Azószer, hogy én ebből a 
forrásból merítsek! De nézd csak a 
Góthnét. . .  egy vidéki primadonnát 
játszik —  Isteni, hogy milyen grü- 
berlijei vannak. És kontra.

Kardossné : Quant à moi, a Góthné 
általam imádva lesz. Van benne vala
mi majesztétikus.

Kardoss: És ami engem ille t ...
Kardossné: Couche toi! Benned va

lami pajesztétikus van.
Steinitz: Hagyjuk ezt az unesztéti- 

kus vitát. Mit szólsz, Móric bátyám, 
ehhez a bolondos grófhoz, akit a 
Somlai játszik?

Kardoss: Én mondom neked, Gyu- 
szi, hogy nem is olyan bolond. Sze
gény, nagyon jól tudja, hogy a mai 
világban semmit sem lehet bevenni, 
hát legalább Besztercét akarja be
venni.

Kardossné: Hór auf, Morisz! Te 
bevehetet en vagy máma!

Steinitz ( Kardossnéhoz) : De én . . .  
remélem . . .

Kardossné (Steinitzhez) : Aranyos! 
(Fenn.) Igaz, Morisz?

Kardoss: Mit parancsolsz, Renée, 
h°gy igaz legyen?

Kardossné: Ép azt mondtam a 
Gyuszinak, milyen kár, hogy ez a ro
mantikus kor már csak a színpadon 
van meg. Meinerseits, odahaza a sze
mélyzetemet is így szeretném vérbíró
ság elé állítani, mint ez a gróf itt az 
ő embereit.

Kardoss: Was sagst, Du, Renée? 
Vérbíróság? Le akarod nyakaztatni a 
cselédeidet? Hiszen azok, szegények, 
úgyis fej nélkül szaladgálnak, ha rá
juk ripakszol.

Stein tz: Ripakodol, Móric bátyám... 
Ripakodol !

Kardoss: Csak te ne akarjál engem 
kijavítani! Mi vagy te? Egy cenzor? 
Ha pedig cenzor vagy, akkor ne ja 
víts, hanem egyszerűen törülj.

Steinitz: Isten ments, Móric bá
tyám. Én nem törüllek téged, de nem 
is húzlak. Én nem vagyok cenzor, még 
csak kritikus se vagyok . . .

Kardoss: Nekem mondod? Mikor 
én a kritikus pillanataidban mindig 
magadra hagylak!

Kardossné: Engedd meg, Morisz, de 
ez egy hülyeség. Itt van egy kitűnő 
darab és te nyelvtani vitákat csi
nálsz? Ahogy neked jól áll a nyelvé
szet! Nézd inkább, milyen elegáns a 
Törzs a huszáruniformisban.

Kardoss: Tudtam! Az egész ostrom
ból csak az uniformis érdekel benne
teket.

Steinitz: Azt hiszem, vannak nők, 
akik sokkal magasabbrendüek, akiket 
nem az uniformis izgat, hanem az, 
ami . . .

Kardossné: Gyuszi, csak nem akar
ja itt befejezni ezt a disznó gondo
latot ? !

Kardoss: Ahogy én ismerem a Gyu- 
szit, egész tisztességes szándéka volt. 
Illetve, egyszer legyen és akkor se 
engeded.

Kardossné: Akkor engedem. (Stei
nitzhez.) De nem itt.

Steinitz: Bravó, bravó! (Kardoss- 
hoz.) A Góth-párt tapsolom.

Kardoss: Igazad van. A nézőtéren 
ülő párok tanulhatnának tőle. Hogy 
hogyan kell összejátszani. . .

Maga csak tudja Intim Szíriusz,
milyen idó'k várhatók mostanában?

— Honne, honne! A parlamentben szavazás, az országban havazás vár
ható. Egyszóval a béiistások kereseti lehetőségei továbbra is szilárdak lesznek. 
A talaj az erős fagy folytán meglehetősen csúszós lesz, úgyhogy sok ember 
feje alól még a párna is kicsúszik.

Prognózis: A parlamentben a közbeszólás-szahadság hívei részéről a 
közbeszólások egész lavinája várható.

„Út az erő és szépséghez"

A fenti címen megjelent könyv 
nyomán Hájas Izidor erőt gyűjt és 
széjrül.

„Pista néni"
A kis Évikét elvitték szülei a Ki

rály Színház újdonságához, a „ Pista 
nénï’-hez.

— Na, hogy tetszett? — kérdezik 
tőle másnap a kis barátnői.

— Jaj, —  lelkendezik Évike — ha 
láttátok volna, milyen jó volt benne a 
— Fedák bácsi!

A Kereskedelm i Csarnokban
— Na, hogy megy az üzlet?. . .
— Hogy menjen, mikor már a szín

házak is konkurenciát csinálnak.
— Ne mondja! A színházak?
— Igen. A Magyar Színház például 

Irlandi vászon-na\ kereskedik.

Egy kis pletykát ah Jankó, 
ne legyen oly fajankó!

— És a pletyka?
— Állok rendelkezésükre. Tehát: 

a kis művésznő, akinek — hogy 
úgy mondjam — színházbarátok kö
rében nagy publicitása van, a napok
ban így szólt a barátnőjéhez:

— Képzeld, az a kis kopasz ban
kár megkérte a kezemet.

— Na és mit válaszoltál neki?
— Még semmit. Egyelőre alszom 

a dologra egyet.
— Kivel? — kérdezte indiszkré

ten a barátnő.

Vese a hétről

Az a bizonyos két rosszmájú 
kritikus beszélget.

— Na, milyen darab az az 
„Irlandi vászon''?

— Hagyd, kérlek! Ez se jobb a 
Deákné vásznánál.

Színházi ruhatárnál
Egy ideges úr öt perc óta várja, 

míg rákerül a sor a színházi ruha
tárnál. Végre így szól:

—  Hallja, lelkem, maga se pályáz
hatna a hóhéri állásra.

A ruhatárosnő, aki meglehetős ne
hézkesen dolgozik, méltatlankodva 
felel :

— Már hogy jut ilyesmi az úr 
eszébe !

— Mert nem tud akasztani.
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Ami a Parlamenti Múzeumból kimaradt

/. Patacsi Dénes levetett csizmája. 2. Erdőhegyi Laios cipőié. 3. Búd János adóprése. 4. Gaál Endre cukorka- 
doboza. 5. Pékár tolta. 6. Rothenstein tolla.

A

A lillafüredi Palota-szálló csodái
Még épül, de a látogató már tiszta képet kaphat a pa

zar bőkezűséggel berendezett szállóról. A Borsszem Jankó 
leutazott Lillafüredre és megtekintette. íme a beszá
moló: -v'

Amikor a bejárathoz értünk, a fémjelzőhivatal embe
rét pillantottuk meg, amint éppen a tizennegyedik karátot 
véste be az aranyból készült ajtófélfába.

Beléptünk az előcsarnokba, de alig tettünk egy pár lé
pést, elmerültünk.

— Mi történt? — kérdeztük remegve.
— Semmi kérem, csak a szőnyegre tetszettek lépni.
Beléptünk a fürdőszobába.
— Tessék megfürödni — indítványozták.
Eleget tettünk a felhívásnak. A pénztárnál jegyet vál

tottunk. Egy sovány, ősz ember adta ki a jegyet. Megle
petve ismertük fel. Rockefeller volt. A fürdőben meg
eresztettük az egyik csapot. Tej folyt ki belőle. A mási
kat is megcsavartuk, abból vaj ömlött a kádba.

Fürdés után a fedett autópályát tekintettük meg. Pisz
kos munkaruhában egy férfi jött felénk. Mélyen meg
hajolt. Finom „Novitas” -szivar volt az ujjai közt.

— Ki ez? — kérdeztük kíváncsian, mert nagyon isme
rős volt az arca.

— Ford. Ő tanítja soffírozásra a vendégeket.
Pár lépéssel arrébb egy őszhajú férfi szerelte fel a 

csengővezetéket. Mintha már láttuk volna valahol. Veze
tőnk nem hagyott sokáig töprengeni bennünket.

— Ez Edison. Mi csak jó és neves munkaerőket dolgoz
tatunk. Például az étlapot Molnár Ferenc fogja nálunk 
írni.

Az ebédlőbe tértünk be. Egy sereg ember ült az aszta

loknál, kényelmesen hátradőlve a karosszékben. Mind
egyiküknek tátva volt a szája. Egyszerre csak tompa 
berregés hallatszott. Meglepetve pillantottunk meg egy 
sereg repülő sültgalambot, amelyek elektromos irányítás 
mellett pontosan a tátott szájakba repültek.

Az udvaron címtáblákat festettek. Az egyik táblán ez 
állott: kijárat; a másikon: bejárat; a harmadikon: toilette; 
a negyediken: iroda. Két festő dolgozott a táblákon. Az 
egyik a japán Foujita, a másik László Fülöp volt.

Egyszerre hangos röfögés ütötte meg a fülünket.
— Mi ez? — kérdeztük.
— Ezek a fedett, kristályüvegfalú vadászterület vad- 

disznai. Itt fog Bethlen kegyelmes úr vadászni.
Liften a tetőterraszon lévő golfpályára mentünk. A lif

tes pillanatok alatt felröpített bennünket. A borravalót 
angolul köszönte meg. Megismertük. Lindberg volt.

A bárba tértünk be ezután.
— Parancsolnak hölgytársaságot? — kérdezte veze

tőnk.
— Hogyne!
Pár perc múlva Greta Garbo és Pola Negri lépett be a 

terembe.
— Csak nehezen kaptuk meg őket a First Nationaltól, 

de mégis sikerült — magyarázta kalauzunk.
Másnap reggel lovagolni mentünk. Egy szimpátikus 

külsejű fiatalember segített bennünket nyeregbe.
— Erre az * akvizícióra vagyunk a legbüszkébbek — 

súgta fülünkbe a kísérőnk.
Jobban megnéztük a lovászfiút és megismertük.
A walesi herceg volt.

(palásti)

A zsúfolt panzió
— Csakugyan nem tud semmiféle 

szobát adni?
—  Lehetetlen, kérem. Már a ruha

szárító kötelet is kiadtam egy kötél- 
táncosnőnek.

Berlini párbeszéd
Két köztársasági képviselő beszél- 

get:
— Mit szólsz a császárhű alattvalók 

doomi tósztjaihoz?
— Nagyon doornirtak.

Orvosok egymás közt
— Mit szól ehhez a Pofacsek kol

légához? Hogy fent hordja a fe jé t!
— Igen, úgy viselkedik, m;ntha 

legalább is ő találta volna fel a sjm- 
nyol-náthát.

Ami a Parlamenti Múzeumból kimaradt

7. Klettelslterg zsaketje. 8. Bethlen bársonyszéke. 9. Fábián Béla zsebkése. 10. Yiezián István haja. 11. Pakots 
József monoklija. 12. Kuna Pé pipája. 13. Gömbös Gyula fokosa.
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A Borsszem Jankó indenre
képes melléklete

[C  ‘  f t j

A
f

Móricz Zsigmond nem engedi, hogy 
nagyobb író legyen nála: minden év

ben magasabb talapzaton áll.

Aki a szépségver
senyből „rút intri
kák miatt'* kima

radt.

Az a bizonyos elegáns hölgy, aki vé
gigülte az Erdélyi bünpör tárgyalását.

Ifj. Hegedűs Sándor, vagy aki per
cenként 600 szótaggal beszél, másod
percenként egy novellát ír és ugyan

akkor a szerelemre gondol.

Akiről már senkisem be
szél, vagy „A  hálátlan 

utókor” .

Képünk abban a pillanatban ábrá
zolja Samarjay Máv-elnököt, amikor 
haragszik, mert nem találja az asz

talán a Borsszem Jankót.

A „Pista néni” szerzője 
megbűvölten nézi Zsa- 

zsa bácsi alakítását.

A hercegprímás és a kultuszminiszter egymás után szólaltak fel a 
Wolkenberg-féle egyetemi banketten. Melyik a prímás, melyik a

m m  m
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Miregondola közönség, 
ha újságot olvas?
A hír: A gondolat:

Doornban nagy 
udvari parádé 
volt II. Vilmos 
excsászár 70-ik 
születésnapján.

Afganisztán új 
politikai fordulat 
előtt áll.

A La Manche 
csatorna alatt ha- 
narosan megépí
tik az alagutat.

Egész Európá
ban óriási hava
zás volt a héten.

Trockijt a szov
jetkormány 
Moszkvába szál
líttatja.

„Nem maradok 
nyáron Pesten, ha 
addig nem lesz 
meg a szegényebb 
néposztály nagy 
strandfürdője.” 
fVass József ki
jelentése.)

Mi az? Még 
mindig hetvenke- 
dik az a II. Vil
mos? . . .

Fordulat? . . .  
Nem rossz! Hi
szen ezrével for
dulnak fel sze
gény afgánok.

Elég lenne ne
kem a századré
sze annak a pénz
nek, amit ott ösz- 
szepanamáznak.

És még azt 
mondják, nincs 
szükség a Bé-lis- 
tás lateinerekre !

Képzelem, hogy 
örül Trockij, a- 
mikor az ő vö
rös Moszkváját 
látja!

„Na és én? . . .  
Akár lesz strand
fürdő, akár nem, 
talán Pesten ma
radok?” (Multi
milliomosok nyi
latkozata, akik a 
mellény zsebük
ből kifizethetnék 
a strandfürdő 
költségeit.)

Magyar klasszikusokból
11.

ERDÉLYI BÉLA: Szabadság, szerelem,
E kettő kell nekem !

Mit mond Schermann ?
Minket is elfogott a Schermann- 

láz. Egy csomó kézírást magunkhoz 
véve, beállítottunk a híres pszihogra- 
fológushoz. Egymás után tettük eléje 
az írásokat. Elsőnek

Bethlen István
írását mutattuk meg neki. Schermann 
csak ránézett és így szólt:

,JIagyon kényelmes természetű em
ber. Például ha egyszer leül valahova, 
képes tíz-tizenöt évig föl nem kelni 
onnan.”

Búd János
írása alapján a következő megállapí
tást tette:

„Zseniális ember. Szellemének egy 
egész ország — adózik.”

És most sorjában közöljük a Scher
mann mester által adott lélek- és jel
lemrajzokat.

Vass József:
,Jéagy filozófus. Állandóan a lét 

és népjólét problémáján töpreng.”

Fábián Béla:
„Forgalmiadó-ellenörök kedvence. 

Sok párbaja volt, de lesz még pár 
baja a parlamentben.”

Gál Jenő:
„Ideális férfiszépség. Kerüli a fel

tűnő szereplést. Kedvenc jogásza

Baracs Marcell. Kedvenc orvosa: 
Minich Ödön.”

Baracs Marcell:
„Kedvenc politikusa: Fábián Béla. 

Kedvenc jogásza: Gál Jenő” .

Krausz Simon:
,Nagyszerű írása van. Magam is 

szívesen elfogadnám bármilyen össze
gű váltón.”

Kuna Pé:
„Meggondolt ember. Fontos dolgok

ra mindig alszik egyet.”

Rózsahegyi Kálmán:
R égebben Xemzeti alapon állt, je 

lenleg Király-párti.”
Király Ernő:

„Oljfan a hangja, hogy még a.sut
togó bariton füle is eláll tüle.”

Fedák Sári:
„Férfias tulajdonságai vannak. 

Valóságos Pista néni. Még Bús Fe
kete is Pista bele. Cipőkrémeket ne
veznek el róla, úgy, hogy a többi pri
madonna népszerűsége hozzá képest 
suviksz.”

Titkos Ilona:
„Már egészen kislánykorában ki

tűnt, hogy milyen energikus. Akkor 
is durcáskodott, ha nem kapott kést 
és — villát.”

Gaál Franciska:
,,A próbaírás azt mutatja, hogy 

nem szereti a próbákat. Bámulatos a 
színészi fegyelmezettsége.”

Molnár Ferenc:
yjdinthogy a bemutatott sorok írója 

ezer dollárt kért kéziratáért, Scher
mann tisztességtelen konkurencia 
miatt bepörölte.”

Milotay István:
,M cg van győződre, hogy az ön

gyilkos zsidó kereskedőknek és állás- 
nélküli magónhivatalnokoknak még a 
bőrük alatt is milliók vannak.”

Weiss Fülöp:
„Hithű római katholikus. Vajszívű 

ember. A szobrát is vajból fogják 
csinálni. A vajat már gyűjtik is a fő- 
csacsenerei fejéröl.”

Erdélyi Béla:
„Gyámoltalan, szürke kishivatalnok, 

akinek egyhangúságban telnek évei.”

Az anyósom:
„Egészséges teremtés. Még ötven

hatvan évig elél.”

E sorok írója
is átnyújtotta kéziratát. Schermann 
mester átfutotta és így szólt:

— Nna! írhatott vobia jobbat is!
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Eltemette, illetőleg — utolsó kívánságához képest — elégettette 
a feleségét Rosenduft Salamon. Amíg a kegyeletes aktus tartott, 
odakint ólmos eső esett. Rosenduft szomorúan hagyja el a kremató
riumot, de alig tesz pár lépést, megcsúszik és majdnem hanyatt vá
gódik. Most belenyúl az urnába és egy marék hamut vesz ki. Mikor 
a barátja látja, hogy mit müvei, méltatlankodva szólal meg:

— Mit csinálsz, Salamon?
Rosenduft pokoli nyugalommal feleli:
— Kegyelet ide, kegyelet oda, — én szórok . . .

A pesti hó humora
Az ismert pesti nőorvos egy volt 

iskolatársával találkozik az uccán. A 
barát panaszkodni kezd, mint ahogy 
ez már Pesten szokás:

— Rémes helyzetben vagyok, kér
lek, a vagyonúm elúszott hadikölcsö- 
nön, a lakásomat elárverezték, az ál
lásomból kirúgtak.

— Na és most mihez akarsz kez
deni?

— Kénytelen leszek beállni hóka- 
parónak.

— Látod, ez kitűnő ötlet — szólt 
elismerően a nőorvos. — Idővel egé
szen szép pénzt összekaparhatsz ma
gadnak.

Természetes halállal...
Erdélyi Béla bünpörében azt a meg

állapítást tette az ellenőrző orvos
szakértő, hogy Forgács Anna termé
szetes halállal halt meg.

Hogy is szól az az ismert vicc a 
poloskairtásról?... Az ügynök min
denképpen rá akarja beszélni a pa
sast, hogy vegyen rovarirtószert. Azt 
mondja az illető:

— Na és mit szólsz ahhoz, ha én 
egyenként fogdosom össze a poloská
kat és agyonnyomom őket?

— Agyonnyomni? . . .  Úgy is lehet... 
— mondta az ügynök.

Forgács Anna természetes halállal 
múlt k i? . . .  Hát kérem, úgy is lehet...

A BUNDA
— Egy férj naplójából —

Hétfő. Vacsora utáni Trabukómra 
gyújtva gyanútlanul dőltem hátra 
karosszékemben, mikor egyszerre 
csak az ölembe kuporodott a felesé
gem és simogatni kezdett. Hirtelen 
keserűnek éreztem számban a szivart 
és ideges nyugtalanság vett rajtam 
erőt. Itt valami baj lesz — éreztem 
halálos biztonsággal. Hogy mi, azt 
egyelőre még nem tudom, de ha a fe
leségem az ölembe ül és simogat, az
TOSSZ j g J»

Kedd. Amitől féltem, bekövetke
zett. A feleségem bundát akar. Ma 
érveinek egész arzenálját felsorakoz
tatta a bunda halaszthatatlan fontos
sága mellett. Nekem azonban beszél
het. Azzal a megingathatatlan elha
tározással tértem aludni, hogy a bún 
dát nem veszem meg.

Szerda. Hajnaltájban, mire elalud
tam, elhatározásom úgy megingott, 
mint egy süllyedő hajó árboca. Egész 
éjjel nem tudtam aludni a bunda 
miatt. De ez nem csoda. Feleségem 
tudniillik egész éjjel arról beszélt.. 
Délután elmentem vele a szűcshöz és 
megvettem a bundát.

C'sütörtök. Meg kell hagyni, ez a 
bunda gyönyörű egy darab. A Haupt
mann Gerhart „Bundá” -ja egy vacak 
darab hozzá képest. Sokba került, az 
igaz, de egye meg a fene! Ez a kis 
csacsi asszony olyan boldog és olyan 
hálás, hogy szinte már magam is 
örülök, hogy megvettem neki.

Péntek. Ma este későn jöttem haza 
a hivatalból, mert különórázok, hogy 
behozzam a bunda árát. Feleségem 
boldogan újságolta, hogy délután a 
Gerbeaudban mindenki utána fordult, 
mikor az új bundában belibegett.

Szombat. Feleségem ma délben 
gyermekes örömmel közölte velem a 
hírt, hogy a Palántainé megpukkadt, 
mikor a bundáját meglátta.

Vasárnap. Ma délelőtt, szokásomtól 
eltérően, én is kimentem feleségem
mel a korzóra, hogy sütkérezzek egy 
kicsit az ő ragyogó bundája mellett. 
Tényleg, mindenki megfordult utána. 
Szó, ami szó, elragadóan néz ki ben
ne. Boldog büszkeséggel szorítottam 
magamhoz a karját, mire ó idegesen 
rámszólt :

— Vigyázz, kérlek, egészen össze
gyűröd a bundámat.

Elgondolkozva húztam ki karomat 
a karjából. Elgondolkozásomat a kö
vetkező rideg tényekben foglalhatom 
Össze:

Nagy áldozatok árán vettem felesé
gemnek egy bundát. A bundából én 
eddig csak a következőket élveztem:
1. A férfiak megfordulnak a felesé 
gém után és falánk pillantásokkal 
nézik. 2. Palántainé megpukkadt. Ez 
ugyan nem nekem élvezet, legfeljebb 
a Palántainé férjének. Élvezeteim itt 
be is végződnek. Ezzel szemben az
előtt nyugodtan karolhattam a fele 
ségembe, most pedig ideges, mert 
félti tőle a bundáját.

Hát kellett ez a bunda — nekem?!
HESZ FERENC

V

irmgard asszony és 
a teáskanna
iim iu iiim iiiiiu iiiim u iiiu M iiiiu iiiiiiiiu im a im iiiiN r

Irmgard asszony kijön a háztartáspén 
zébóL — Reggelire tea van, de nem az 
a híg, unalmas felöntés, amely réme 
minden teaértónek, hanem erősebb, majd
nem sötétbarna tea a "Konsuma Melange” 
olcsó törmelékkererékből, mel>bez tejet 
▼agy tejszint önt. — Ez nemcsak kifo 
g ás tálán gazdálkodáshoz segíti, hanem 
férjét is kielégíti — Amióta Teáskannát” 
iszik reggelire, azóta érzi magát való
ban jól és /magában el van rag ad tarra, 
hogy feleségének mily kevés h az tartás
pénzre ran szüksége.. .

A Borsszem Jankó legközelebbi 
száma február 10-én Jelenik meg
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FŐTÁRGYALÁSI ENYELGÉS
Duett. — Éneklik: Gál Jenő és Minich Károly
GÁL: MINICH:

Ön, mint képzett, tudós elme, 
Kinek nagy a szakértelme,
Azt hiszi, hogy csalhatatlan 
És felfortyan, mint a katlan.
Ha a híres Haberda 
Igazolja: halt, wer da?

MINICH:
Tudományban, mint Haberda, 
Vagyok olyan „dicke Bertha” . 
Szakértelmem előtt kelj fel, 
Magasabb az, mint az Eiffel.
Ha kíváncsi: wer bin ich? — 
Megtudhatja: dér Minich!

GÁL:
Láttam én már karón varjut...
Ha egy kicsit megkaparjuk, 
önbül is kibújik menten 
A vaskalap, drága szentem. 
Lehűtöm e hő kebelt:
Erdély nem zsinegeit!

MINICH:•
Hogy a nyakon nem volt zsineg?... 
Mesélje csak Erdélyinek!
Ezt a kefét nem veszem be.
No hiszen van is eszembe! 
Hullafolt? . . .  Az nulla volt. 
M egfojtották... Hulla volt.

GÁL:
Bizonyíték rá a múltam:
Én a leckét megtanultam. 
Akármilyen itt a tónus.
Vagyok olyan anatómus,
Mint tanár úr, dér Minich.
Most ön látja: wer bin ich?

TÁVI RAT

MI LOT A Y ISTVÁN
BUDAPEST

Hogy mink konszolidálva va
gyunk? . . .

Hasonló gazdasági konszolidá
ciót kívánunk!

Reb Menachem Ciceszbeiszer,
mint az állásnélküli magánhivatal
nokok és vevőnélküli kereskedők

szószólója

— Igaz, hogy a Schossberger-ház- 
nak meginogtak a TORNYAI?

Ezt kikérem, ezt a hangot. . .
Hol kapott ön tudós rangot? 
Vesződött már boncolással? . . .  
Mert szakértő-koncolással 
Nem viszi ön messzire,
Legföllebb a vesztire.

GÁL:
Kis Kenyeres, nagy Kenyeres, 
Mind megírta, ami helyes. 
Kenyeres úr tankönyvébül 
A védői agy is épül.
Ennélfogva: Minich úr,
Csak ne olyan snájdigul!

MINICH:
Mondhat bármit már felőlem.
Én ebben az esztendőben 
Nem adok egy szónyi választ. 
Kérdésekkel ha eláraszt, 
Feleletem: egy röhej. — 
így kívánja ez a hely!

GÁL:
Téved tisztelt uraságod,
Hogyha most gorombaságot 
Vár a védő fogsorábul,
Noha nyelvem rája csábul.
Csak ne olyan mérgesen . . .
Nesze puszi, édesem!

EGYÜTT:
Hogyha már rekedt a gége,
A vitának csók a vége.
Orvos- és jogtudomán>
Tapsol majd e csók nyomán.

DZSIN

Spanyol víaszk
I.

Ciudad Real spanyol tartományban 
tört ki a zendülés Primo de Rivera 
diktatúrája ellen. Úgy látszik, vannak 
még Spanyolországban Reál-polit ku- 
sok.

II.
Két spanyol beszélget.
— Mit gondolsz, kellemes ez az élet 

Primo de Rivera országában?
•— Hát az bizonyos, hogy sokkal 

kellemesebb volna, ha Primo nem itt 
lenne, hanem a Riviérán.

III.
Ciudad Reálban egy tüzérezred ki

vontatta ágyúit a főváros uccáira. 
Ugyan! Ágyúval lőnek — vérebekre?

TA VIRA T
BE T H LES-KA BISE T

PARLAM ES T
MI AZ? ÖNÖKET MÉG MIN

DIG NEM SODORTA EL AZ 
ORSZÁGSZERTE DÚLÓ LAVI
NA?

MISISZ TÉRJ ELÖL TEK 
ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

— AZ ADONYI VÁLASZTÁS 
UTÁN MEGINT TÖBB LESZ EGY 
EGYHANGÚ KÉPVISELŐVEL?

Palatinus-láz
Kedves Szerkesztő Űr, ma már 

minden Palatínus Budapesten? 
Palatínus a ház,
Palatínus az ásványvíz,
Palatínus a szobor,
Palatínus a legjobb szivar, 
Palatínus a kávéház,
Palatínus a strandfürdő, most pe

dig
Palatínus rózsáiról dalol az új 

operett is.

Jó tanács

AMANULLAH
AFGANISZTÁN

Most aztán gyorsan szervez
ze meg Felséged az afganisztá
ni Amanullah— Inayatullah—Ha- 
bihullah-féle egységes mohamedán, 
keresztény, keresztyén, zsidó pol
gári és kisgazdapártot.

BETHLEN

. . .  A lovag úrnák is csak  
az a szenvedélye, hogy meg
nézze az isteni Greta Garbót 
„ A  S Z E N V E D É L Y “ -ben.
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úton-útfélen egyebet se hall az 
ember, mint ilyen és ehhez hasonló 
sóhajtásokat:

— Ha én ezt tudtam volna ! . . .  Ha 
én új ra tizennyolc éves lehetnék ! . . .  
Csak orvos ne lettem volna ! . . .  Csak 
színésznek ne mentem volna ! . . .  Csak 
a tisztviselői pályára ne léptem vol
na ! . . .  Hogy vert volna agyon az 
apám, amikor jogász lettem !... Bár 
sohase hallottam volna iparról ! . . .

Röviden: senki sincs megelégedve 
ebben az országban a magaválasztotta 
mesterséggel. Én sem, te sem, ó, szí
ves olvasó, ő sem, akivel erről a kér
désről naponta legalább egyszer be
szélsz. Hát akkor minek kellett volna 
lennünk? Hogy lenne jobb, szebb, bol
dogabb az élet? Egy héten keresztül 
minden ismerősömet kivallattam, meg 
van-e elégedve a pályával, amelyen 
működik, illetve mi szeretne lenni? 
Lelkiismeretes vizsgálataimról az 
alábbiakban számolok be:

A földbirtokos: Hogy mi szeretnék 
len n i? ... őszintén megmondom. A 
saját magam jószágigazgatója.

A jószágigazgató: Ha én egyszer 
földbirtokos lehetnék!

A bankár: Mikor kis bankhivatal
nok voltam, egy regényt és egy drá
mát írtam, ó, én szamár! Ha ott 
hagytam volna a bankot és az írói 
pályára léptem volna . . .  most ezrével 
kapnám hetenként a dollárokat. . .

A vendéglős: Hogy mi szeretnék 
lenni? Fópincér a saját vendéglőm
ben. Annak biztos a jövedelme és 
nincs az a kockázata, ami nekem.

A főpincér: Minden kárért én va
gyok a felelős. Edénytörés, lopás, 
bliccelés . . .  Pincér szeretnék lenni. 
Az legalább tudja, hogy amit keres, 
az tisztán az övé.

A pincér: Ha én egyszer fópincér 
lehetnék ! . . .

A drámai színész: Egy másodrendű 
énekes négyszer-ötször annyit keres, 
mint én. Ha nekem hangom lenne!. . .  
Ha énekes lehetnék ! . . .

Az énekes színész: Nincs valami ré
mesebb a mi pályánknál. Az a foly
tonos rettegés, hogy az ember egy 
nap elveszíti a h a n g já t!... Ha én 
drámai színész lehetnék!

A házassá g közvetítő : Az én mester
ségem akkor lenne jó, ha nem a vő
legény kapná a hozományt, hanem én.

A vőlegény: Az egész házassági in
tézményt a közvetítőknek találták ki. 
Hozomány?. . .  A hozomány elúszik, 
a feleség megmarad.

A nagykereskedő : Ha már minden
áron muszáj kereskedőnek lenni, csi
nálja kicsiben az ember. És csak sem
mi szem élyzet!... Szerény, de biztos 
haszon.

A kiskereskedő: Mi csak tengődünk.

Mindent lefölöznek a nagykereskedők, 
övék a hitel, övék a haszon.

A középkereskedő: Csak a fixfize- 
tésüeknek megy jól. Azok tudják pon
tosan, mit kapnak elsején és beoszt
hatják maguknak. Ha én hivatalnok 
lehetnék !

A hivatalnok : Az én szegény apám 
azt akarta, hogy úr legyen a fiából. 
Hát úr vagyok én? Csak előlrül kezd
hetném! Egyetlen ideális pálya van: 
a kereskedői.

A lapkiadó: Hogy mi szeretnék len
ni? Újságíró, aki elsején pontosan 
megkapja a gázsiját.

%Az újságíró: Én csak a felét sze
retném egy hónapra annak, amit a 
kiadóm egy nap alatt keres, De, hogy 
valamivel szerényebb legyek, megelé
gednék azzal is, ha egy jó ujságárus- 
standot kapnék a Terézvárosban.

A színigazgató: Szívesen cserélnék 
bármelyik középgázsi jú színészem
mel.

A színész: Szívesen cserélnék a 
színigazgatóm barátnőjével.

És most leleplezem az egyetlen em
bert, aki nem panaszkodik. Szószerint 
ezt mondotta nekem a Körúton:

-— Az én életem se nem jobb, se 
nem rosszabb, mint volt a háborúban, 
vagy még régebben. Egy pillanatig 
se hagytam el a helyemet. Újabban 
sok régi gazdag reflektál ugyan rá, 
de az én kuncsaftjaim hűek marad
nak hozzám. Nem mondhatnám, hogy 
elégedetlen vagyok s ha azt kérdezi 
az úr, mi szeretnék lenni, azt felel
ném: az, ami vagyok.

Egy elegáns hölgy libbent el mellet
tünk. A megintervjuolt ember rész 
kető hangon szólította meg:

— Nagyságos asszony, kézit csó
kolom, egy falat kenyérre valót. . .

Bethlen Pöstyénbe m egy?
— Úgy hallom, Bethlen Pöstyénbe 

megy a tavasszal.
—  Már miért menne?
— Egy kis kúrára. Mert most is 

sántikál valamiben.

A B O R S S Z E M  JA N K Ó

GY VI »

a Zeneakadémia dísztermében,
február 2-án, szombaton este fél 6 órakor
A szereplők névsora :
Bánóczi Dezső, Berky Lili, Biller Irén, Csatay 
Janka, Harsányi Ilona, Hollós Ilona, László 
Lili, Neszmólyi Rózsi, Dénes Oszkár, Farkas 
Imre, Fenyő Aladár, Gárdonyi Lajos, Gedő Li- 
pót, Gázon Gyula, Gyergyay István, Harsányi 
Zsolt,Kabos Gyula, Keleti László, Lengyel Vil
mos, Molnár Jenő, Radó Sándor, Törzs Jenő. 

Mály Gerömint Mokány Berci, Sarkadi Ala
dár mint Seiftensteiner Salamon, Szegheö 
Endre mint Mihaszna András

A műsort FARKAS IMRE, MOLNÁR JENŐ.HAR- 
MATH IMRE. HALÁSZ IMRE és HESZ FERENC 
írták

Eredeti új tréfák bemutatója!
A BORSSZEM JANKÓ vidám estéjét a STÚDIÓ hanpver- 
senyiroda (Szervita tér 5. Telefon: Aut. 810-30) rendezi. 
Jegyek már csak korlátolt számban Rózsavölgyi és Társa 
cégnél és a Z e n e a k a d é m i a  portásánál kaphatók.
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— Kérek húsz fillérért rovarirtó
szert. \

— Skatulyában vagy stanicliban?
—  Tudja mit? . . .  Hintse mingyárt 

rám.

ARANYKÖPÉSEK
Hogy az ember nincs fából, akkor 

tudja, ha szerelmes; hogy nincs vas
ból, akkor tudja, ha megnősült.

*

A nőgyűlölőt a hideg rázza, a nö- 
bolondot a meleg, ha messziről látja 
a nőt. „

A férfi, ha valami nagy dologba
kezd, előtte alszik egyet, a nő utána.

*

A gyereksírás a szobából kergeti ki 
a férfit, az asszoyiysírás a világból

Karádi Emil

Anianullah és Rivera címére
Levert zendülők számára finom 

nyakravalókat szállíthatok.
V Komlós Sándor

úridivatüzlete, Budapest

Kedves Borsszem Jankó!
Ez az eset még a világháború

ban történt.
Egyik alföldi város Vöröske

resztjének elnöknője táviratot 
kapott egy nap az Országos Vörös- 
kereszt központi vezetőségétől. A 
távirat így szólt:

„Ötven venereás katonát indí
tottunk útnak. Választ kérünk, 
van-e elegendő hely?”

A válasz még aznap megérke
zett. Szószerint a következő volt:

„Tárt karokkal várjuk szenvedő 
hőseinket. Elnöknő.”

REB MENÁCHEM  
CICESZBEISZER  

SZÖRNYŰ ÁTKOZÓDÁSAI
— Ledjenek 

elé rzéken g yülve 
oz emberek, o~ 
mikar olvassák 
o Gál Jenő ore- 
ság védübe szé
dít terviad!

— Djözze meg 
o Gál Jenő ore- 
ság o nadj pub-' 
likumt, hodj te 
ártatlan vadj!

—  Olejan üni- 
möd ledjen tenéked oz életbe, mint 
omiljen van oz afgán királjnok o 
nyogateurópai civilizációnban !

— 0  Milotay István oreság írjon 
tehozzád üdvözlő vezércikkt a jubilá
ns ünnepségedre !

— Ledjél te edj szenvedéljes ko
kainista és tévedésből o boldogult 
anyósod umájábul szippants néhán- 
gyat!

— Az idén zord telünk van. Meg 
tudnád-e mondani, kisfiam, mikor 
volt enyhe tél?

— Tavaly, tanfelügyelő úr.
— Tavaly? Hogyan?
— A tanító úr egész télen beteg 

volt.

Móricka újságot olvas
Tanító: Mit tanultunk tegnap a 

Bibliából ?
Pistike: Azt tanultuk, hogy Kain 

megölte Ábelt.
Móricka (jelentkezik) : Tanító úr 

kérem, ez tévedés lehet. Ábelt való
színűleg a Kokain ölte meg.

ELITE MOZI
LIPÓT-KÖRÚT 16

MŰSORA

SZENZÁCIÓS!

FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓ.
M O L N Á R  J E N Ő  DR.
MŰVÉSZETI FŐMUNKATÁRS:
G Á S P Á R  A N T A L

LAPTULAJDONOS:
BORSSZEM JANKÓ LAPKIADÓ RT. 

IGAZGATÓ: MOLNÁR EMIL

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: 
VI. MOZSÁR U. 9. T E L .: ALT. 2*3— 24.

NYOMATOTT
BÍRÓ MIKLÓS NYOMDAI MOINTÉZETÊBEN

VII. RÓZSA UCCA 25

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

Egész évre . . .  20 pengő — fillér 
Félévre . . . .  10 pengő 50 fillér 
Negyedévre . . 5 pengő 50 fillér

Képrejtvény

A Borsszem Jankó múlt számában 
megjelent rébusz helyes megfejtése: 
„Ninivé romjai” . A megfejtők közül 
Horváth Balázs (Budapest, Erzsébet 
körút 1.) kap jutalmat.

A János vitéz óta a legnagyobb színházi siker

T Ü Z E K  A Z  É J S Z A K Á B A N
Földes Imre szenzációs színműve az

Ú J  S  Z  í  N  H  Á  Z - b a n
VI, Révay ucca 18. Telefon : Aut.|214—22

A Szegedi Kenderfonógyár Rt.
igazgatósága megállapította az 1928. 
üzletév mérlegét, mely (a tavalyi 
618.766.28 pengő nyereséggel szem
ben) 656.987 pengő tiszta nyereséggel 
zárul. Az igazgatóság a február 
27-ére egybehívandó rendes közgyű
lésen ajánlani fogja, hogy ezen tiszta 
nyereségből az alapszabályszerű le
vonások eszközlése és az értékcsök
kenési tartalékalapnak 100.000 pengő
vel való dotálása után évi osztalék 
fejében 3.50 pengő (tavalyi 3.20 pen
gővel szemben) ez év március 1-én 
társulati pénztáránál, Szegeden és 
Kohner Adolf fiai cégnél Budapesten 
fizettessék.

FŐ V Á R O SI
O P E R E T T S Z I N H Á Z

i MISS AM ERIK A
Eisemann első operettje 

1 Szilágyi László szövegével
a szezon nagy sikere !

j Péchy Erzsi Fejes Teri 
{ Szokolay OU Kabos Gyula 

Kertész Dezső Radó Sándor
 ̂ |



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

B U D A PE ST, 1929 FEBRUÁR 1. * 4. (3115) SZÁM *  H ATVAN K ETTED IK  ÉVFOLYAM

Farkasszemet néznek a munkanélküliek

Gedő fotoriportja a múltheti csöndes tüntetésről

I z  afganisztáni mérkőzés
Az AFC (Afgán Fölkelők Clubja) 

és a KPC (Királypártiak Clubja) 
közt lefolyt mérkőzés eredménye 1:0 
(Amanulla) a királyhű csapat ja 
vára.

A stílszerü elnök
— Mért dicsérte Zsitvay a szabad

ságjogokat a * Parlamenti Múzeum 
megnyitó ünnepén?

— Mert azoknak ma már csak mu
zeális értékük van.

Modern népballada
(Ezt a rigmust az egységespárt 

legutóbbi társasi'acsoráján körözték 
nagy gandin m mellett.) *

Mi oka, mi oka,
Szegény magyar ember.
Hogy rajtad a ruha 
Olyan nagyon rongyos?
Az oka, az oka:
Szabóky kiszabta,
Szabóky kiszabta,
Vargha meg megvarrta.

Primo de Rivera albumába
KÖNNYEBB ELFOJTANI A SPA

NYOL FÖLKELÉST, MINT A SPA
NYOL NÁTHÁT.

L A P Z Á R T A :

Kisiklások és összeütközések a fővárosban
Az országos havazás rengeteg forgalmi balesetet, kisiklást és összeütközést 

idézett elő. A Községi Vásárpénztár ügykezelésében számos kisiklás történt, 
a törvényszéken pedig Gál Jenő és Minich Károly összeütközött egymással.


