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A nyelvelők

Vass József: Vigyázz, nagyon vészedéin es a nyelveik í
Bethlen: Dehogy is veszedelmes! Ismerem őket! Adták és adják ezek még alább is • • •
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Simon Böske balladája
Simon zsidóéknál minden esztendőbe 
Nagyobb lesz az öröm, mint az előzőbe.

De másutt az öröm alig-alig röfnyi:
Hogy merte Böske a „ lányunkat” lefözni?

Simon zsidóéknál jaj de vígan vannak,
Az „Uj Nemzedék”-nél viszont odavannak.

Hirdetik és írják: „Bármit mond is Waleffe,
Nem a fokos győzött itt, hanem a „halef” .

A Waleffe is Maurice, ennélfogva Móric,
Direkt kapóra jön nékünk ez a szóvicc.

Incze Sándor diktál nekünk szépség típust?
Jól ismerjük ezt a választási rítust!

Nem imponál nekünk se Waleffe, se Incze.
Nemzetközi zsűri, mi az? Ince-fince!

„ Grattez le russe” , —  mondja a francia szája 
S kibújik a tatár vigyorgó pofája.

Kapard le a rúzst csak és meglátod menten,
Hogy Miss Európa zsidólány, a szentem.

Mert nem a ,,Magyarság” ringatta az ősét,
Hanem a fajbüszke, kóser „Egyenlőség” .

Hiszen mi nem mondjuk, csinos lány a fruska,
De hát mikor izr. az apuska, anyuska!

Szép a Böske, szép az arca, lába, bőre,
Csak az, hogy zsidólány, biz ez nem szép tőte.

Dicséretét ergo nem fogjuk kőtára, —

Ez a Simon Böske fajvédő nótája.”
(Kiss József után: m -f- h)

A Mózsi cslpkebokra. a Ju h o k .; 
meg a köztisztviselők fizetése
Megint azt kérdezik a kisebb köz

tisztviselők: mikor fogja az állam föl
emelni a fizetésüket?

Seiffensteiner Salamon bátyánk ezt 
a kérdést a következő anekdotával vi
lágította meg:

— Dunapentelén szatócs volt a 
Leberschmalz Mózsi és már hosszú 
idő óta tartozott egy budapesti nagy- 
kereskedőnek ötszáz pengővel. Egyszer 
csak megjelenik a hitelező cégnek az 
utazója Pentelén.

— Mondja csak, Leberschmalz úr, 
—  kérdezte, égő Britannikával a szá
jában — tulajdonképpen mikor fogja 
maga azt az ötszáz pengőt megfizetni ?

Felelt a Mózsi:
— Csak türelem! A legrövidebb idő 

alatt megfizetem.
Mondta az utazó:
— De kíváncsi vagyok rá, hogy 

hogyan?
— Az nagyon egyszerű, — felelt a

Mózsi. — Látja ott a kerítés mellett 
azokat a vesszőket? Azokbul a nyá
ron csipkebokrok fognak nyölni. Nú, 
jön a juhász a nyájával és a birkák 
mind odadörgölődznek a csipkebokrok
ba. Ami gyapjú beleakad, azt én szé
pen összegyűjtöm, csinálok belőle 
imádságos bojtokat és eladom és ebbül 
fogom fizetni az adósságomat.

Az utazó elkezdett nevetni. A Mózsi 
rászólt :

— Magának könnyű nevetni, a ma
guk pénze már biztos. De mit csinál
jak én, ha az a juhász nem erre hajt
ja a birkákat?

=  Osz-posz — fejezte be Salamon 
bátyánk — a köztisztviselők is akkor 
kapnak majd fizetésjavítást, ha az 
adózó birkáknak a gyapja az ó csipke- 
bokrukba akad fönn. De mi lesz ak
kor, ha a juhász, a Wekerle excellenc, 
nem ófeléjük hajtja a birkákat? . . .

A Borsszem Jankó legközelebbi 
száma március 10-én jelenik meg

— No, szomszéd, volt már a me
legedőhelyiségben?

— Voltam, de olyan exkluzív tár
saság volt ott együtt, hogy sehogyse 
tudtam fölmelegedni.

Ford kapja a Nobel-békedíjat!
Amerikai statisztika szerint az 

automobiloknak két év alatt több em
bert sikerült elpusztítaniok,. mint 
amennyi elpusztult a világháború 
alatt. Nincs szükség többé drága had
seregekre, tankokra, tengeralattjárók
ra, mérges gázokra, messzehordó 
ágyúkra: a tömeges emberirtást sok
kal gyorsabban, biztosabban és olcsób
ban végzik el. az automobilok. A há
ború e levezető csatornájának kiépí
tésében Fordnak van a legnagyobb 
érdeme, miért is ő a Nobel-békedíj 
egyetlen komoly jelöltje. Mindenki 
megelégedéssel veszi tudomásul, hogy 
a hatalmas összeget egy arra rászo
ruló, törekvő, de szegény iparos kap
ja meg.

Mai leánynevek
— Egy báli tudósításból —

Toto, Dodo, Lolo, Jocó, Mici, Pici, 
Lici, Pipi, Csábi, Ibi, Didi, Gigi, Inci, 
Baba, Sana, Maca, Zsazsa, Dusi, 
Nusi, Run, Tusi, Bessy, Jessy, Tess y, 
Cinci, Minci, Ági, Sziiszi, Sziszi, Öli, 
Joli, Dolly, And, Manci, Pand, Frand.

Ki előtt Most

TÜDŐ-
betegekkel készséggel közlöm, hogy 
szabadultam meg nehéz tüdő-, 
gyomor-, ideg- és vesebajomtól.
Orvosok már lemondtak életemről. 
Csontig lefogytam és azután ismét 
visszanyertem régi testsúlyomat. 
Lásd fenti képet azelőtt és most. 
Zárt borítékban 50 filléres bélyeg 
küldendő. Cím: Oscar Heh. Ernst. 
Stgt. Cannstadt A. 93. (Deutsch
land.)
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Magyar klasszikusokból
IV.

„Szabadság, itten hordozák 
Véres zászlóidat 
S elhulltanak legjobbjaink 
A hosszú harc alatt/4

„R ongv fráter az, aki banánt eszik  !“
Meskó Zoltán odadörögte azoknak, akik banánt, narancsot, kaliforniai 

almát és egyéb külföldi gyümölcsöt fogyasztanak, hogy „rongy, hitvány frá
terek!” A Borsszem Jankó munkatársai hazafias kötelességüknek tartották, 
hogy utánajárjanak, kik is azok a rongy fráterek, akik a fenti bűnöket elkö
vetik? Több napig tartó nyomozás után megállapították, hogy azok, akik nem 
esznek banánt, ananászt, narancsot, kaliforniai almát, kivétel nélkül rongy 
fráterek. Mind rongyokban jár.

Tűnődések
Sciffensteiner Salamoniul

O Menáse Blózbalg, oki volta edj al- 
kaholiszt, szokott mondani, mikor kér
deztek tide, hodj miért iszik olejan 
sokat: „Én supáncsak két olkolommal 
szoktam inni: elűszür mikor kiimpá- 
niábo vad jók, másodszor mikor edje- 
dül vadjok." — Didele-dódele : oz og- 
rár oreságok is sopáncsak kétszer 
szokták panaszolkodni: mikor edjedül 
vonnok és mikor edjütt vonnok.

O dúsgozdog Leopold Bimsenstein- 
tül o fiú, oz Áirpádko egész nap ült oz 
íróosztolnál és kültiitt. Verseket, re
gényeket, drámákat és mindenfélét. 
Eccer gyött ed könyvüdjnök és oján- 
lott oz öreg Bimsensteinnek kölönféle 
klasszikus műveket. Mondta o Bim- 
senstein: „Minek nekem könyv? En
gem sak o pénztárkönyv érdekel!”  — 
„De hát o kedves fiánok, oki edj író!”
— kapacitálto oz ágens. — „O fiam
nak? No hallja! Ha neki kuli ed 
könyv, leül és ír magánok edjet.”  — 
Dili-dali o gráf Bethlen miniszter- 
elnük oreság. Minek neki oz ellenzék? 
Ha ed kis obstrukción küll neki, ott 
van o saját pártjo, abbul kommandí- 
roz ki mogánok oppoziciónt.

O tiibbségi párt mast nadjon agilis 
lette údj o sajtótürvéngy-ankéton, 
mint o spiritusz-gyavaslatnál. O Ge- 
dalje Griinkopfnak Alsódabason volt 
edj rűfüs boltja. O Gavrile Topfen- 
knedlnek is udjanalejan üzlete volt o 
másik occába. 0  kettű foltemasan ve
szek edték edj o mással. Edj nap o 
Topfenknedl meghalt, mire o Grün- 
topf három nopon át becsukott oz üvé 
boltját és kiírt: „Haláleset miatt zár
ta .” — „Mért te becsuktál oz üzlet?”
— kérdezett iitet o szomszéd. — „Hi
szen te haragodtól o T opf enknedlre T
— Felelt o Grüntopf : ,„Vz7, hadj ne 
mondhasson senki, hodj nadjon örülök, 
hát inkább údj motatok, hodj bánkó
dok.”  — Girem-górem: a jobboldali 
oreságok ódj motatnak, hodj nekik a 
sajtó g y avaslat nem jó és fá j nekik o 
szesztürvéngy, hát őzért sokat beszél
nek ellene is. De mink tudjuk, hodj 
sak oz örömüket okarják leplezni.

ELITE MOZI
Lipót körűt 16 

műsora
SZENZÁCIÓS!

_ f l  „kívülről”  támogató párt ’
Ha W olff kilép, Vass bent marad. 
Ha Vass kilép, W olff bent marad. 
S ha mind a kettő bent marad.
A béke köztük szent marad.
De nem kell hozzá fifika.
Itt megbukik a fizika.
Mert Wolff, az mindig lent marad. 
Míg a nehéz Vass fent marad.

Egy kis pletykát, ah Jankó, 
ne legyen oly fajankó!

— Hamar azt a pletykát!
— Már mondom. Tehát: a mondén 

körökben ismert pesti házaspár válni 
készül. A napokban felmentek az 
ügyvédhez, hogy bejelentsék üdvös 
szándékukat.

— Szeretnénk elválni, — mondta 
őnagysága.

— Úgy van, — helyeselt a férj — 
még hozzá asztaltól és ágytól.

— Oh, — biggyesztette le száját 
megvetően az asszony, — hát már 
enni se tudsz?

Nem igaz,
hogy Emszt és Petrovácz ma is 

destrukciónak tartják, ha valaki bécsi 
lapban támadja élesen a magyar 
kormányt ;

hogy Rothermere lordnak a magyar 
arisztokraták és plutokraták konku
renciát akarnak csinálni jótékonyság 
dolgában ;

hogy a színházi kritikusok „Vak- 
ablak” -on keresztül néznek most min
den szerzőt;

hogy Simon Böske haragszik arra 
a 789.543 magyar nőre, aki haragszik 
rá, mert „pont” ö lett Miss Európa;

hogy Petrovácz a „Reichspost” -ba 
írt cikke után a miniszterelnökségi 
sajtóirodától kapott honoráriumot.

— Tudod, mi a különbség a poloska 
és a rögeszme közt?
. — Nem tudom. Még nem volt rög
eszmém.

— Akkor hallgass ide. A rögeszme 
— agyrém, a poloska — ágyrém.
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Borsszem Jankó a színházban Az új Színházban

Leventei Kardosa Mór: Ugy-e, 
Gyuszi, ez egy legitimista darab le
gyen, ez a „Királyi család” . . .

Dr. Steinitz Gyula: Nem, Móric bá
tyám. Ez egy amerikai vígjáték.

Leventei Kardoss Mámé : Vígjáték? 
Nem is tudtam. Ugyan, Gyuszi,. kic- 
lizzen meg, hogy nevessek.

Dr. Steinitz: Pedig éppen most le
het nevetni. A Góthné azt mondja, 
hogy direkt Nagypénteken szülte le a 
Zombory Mercedest, mert akkor nincs 
színház és így nem kellett hogy le
mondja az előadást.

Kardossné: Ahogy én tudom a 
színházi lapokból, a Mercedest a 
Góthné meg a Góth együtt szülték.

Kardoss: Hogy milyen naív vagy 
te, Renée!

Kardossné: Amilyen naiva a Mer
cedes! Milyen kár ejgentlich, hogy ez 
a szép teremtés nem pályázott a 
„Miss Hungária” címre.

Steinitz: Amilyen szép, biztosan 
megnyerte volna.

Kardossné : Úgy van. És most Niz
zában lenne. Apropos: Miss Hungária. 
Igaz, hogy a kis Simon Böske színész
nő lesz?

Steinitz: Szó sincs róla.
Kardossné: Na, ennek örülök. Ne

kem egy színésznő ne legyen szép, ha
nem tehetséges.

Kardoss: Bemondom a kontrát.
Kardossné: Rekontra, Morisz!

Mért? A Fedák talán szép, a Gaál 
Franci meg a Honthy szép? És látod, 
milyen nagyszerű színésznők.

Kardoss: Éppen az a baj, hogy itt 
nem látom. De nini, mért ugrál any- 
nyit a Rajnai? És mért futkosnak 
ebben a darabban folyton az emberek? 
Miféle Iád van rajtuk?

Steinitz: Ez a cselekményhez tar
tozik . . .

Kardoss: E zó! Add ide a Zeiss- 
üvegedet, Gyuszi, azzal talán én is 
fölfedezek valami cselekményt.

Kardossné: Sei ruhig, Morisz, si
lence! Egy kész boldogság, hogy nem 
kell figyelni a cselekményre. Külön
ben is az ilyesmit csak magyar szer
zőktől követeli olyan szigorúan az 
ember.

Steinitz: Amerikában már rég meg
szűnt ez a babona. Onnét nem jön ide 
súlyos darab.

Kardoss: Na ja, mert akkor na
gyobb a vámja.

Kardossné : Morisz, kérlek, ne bla- 
mírozd magad és ne szólj bele a ma
gasabb esztétikába.

Kardoss: Na h a llod !... a pén
zemért! Mondd, Renée, ha még csak 
nem is kritizálhatnám le a darabokat,

mi értelme volna egyáltalán, hogy 
színházba járjak?

Kardossné: Nézheted a csípőig de- 
koltált nőket a páholyokban. Nekem 
mondod? Úgyis csak ezért jössz.

Kardoss: Hagyd, R enée... Mióta 
ezek a nők mindenki számára meztele
nek, senkinek sem vetkőznek le.

Kardossné: Schám’ dich Morisz, 
hogy ilyen véleménnyel vagy a jobb 
hölgyekről.

Kardoss: Meinerseits legyen iga
zad! Hát levetkőznek.

Steinitz: Én azt hiszem, nem úgy 
értette a méltóságos asszony . . .

Kardossné (Steinitzhez) : A maga 
számára úgy értettem. (Kardosához.) 
Te pedig egy egészen közönséges 
disznó vagy, mein liebes Kind.

Kardoss: Akkor nincs baj. De néz
zétek csak azt a királyi mispóhét. . .  
hogy ezek milyen gezéreszt csinálnak! 
Mit érdekel engem, hogy a Góthné 
meg a Varsányi meg a Rajnai meg 
a Mercedes a színpadért élnek-halnak. 
Hát nem azért kapják a nagy gázsit?

Steinitz: De Móric bátyám, hiszen 
te valósággal színészfaló vagy. Hát 
már nem szereted őket?

Kardoss: Eckelhaft, mikor a színé
szek magukat játsszák. Ez éppen 
olyan, mintha most én elkiáltanám 
magam: adok tíz vágón kukoricát! 
Társaságban ne beszéljen az ember a 
mesterségéről. Nicht wahr, Renée?

Kardossné : Hát a te mesterségedről 
jobb is nem beszélni társaságban.

Kardoss: Mért? A tiedről talán 
lehet?

Kardossné: C’est une aljas imper
tinence! Mit tudsz te énrólam? Mi
lyen mesterségem van nekem? Az, 
hogy mit grosser Mühe elköltőm a te 
könnyen szerzett pénzedet? Na, hal
lod, ezt bátran kikiálthatom itt az 
egész publikumnak . . .

Steinitz: De méltóságos__ne iz
gassa fel magát.

Kardossné: Hát mit csináljak?... 
( Steinitzhez súgva.) Mikor maga nem 
izgat fel engem . . .

Kardoss: Csak csöndesedjél, Renée! 
Mutassuk meg a publikumnak, hogy 
mink nem vagyunk egy „Királyi csa
lád” . Mink nem fogunk összeveszni.

Kardossné: De azért az. amit mond
tam neked . . .

Steinitz: . . . a  családban marad.
Kardossné: Aleváj zongorázni tud

nám azt a különbséget, amennyivel 
érdekesebb ami most itt játszódott le 
a mi polgári családunkban, mint az, 
ami a színpadon történt ebben a „K i
rályi családiban. (Megcsípi Steinitz 
karját.) És ami még le fog ját
szódni . . .  (Mongodin)

—  És miféle darab ez? Olvasta 
már valaki?

— Igen, ott volt valamennyi nagy 
színháznál, de visszautasították.

— Visszautasították? Akkor csak 
jó lehet. El van fogadva!

* Boross Elemér
Nem mondom rátok régiek, 
Hogy most már megtagadlak. 
Nem mondom nagynak, éginek, 
De új ez a „ Vakablak,\
De szív az, mit költője mér 
S habár ideget őröl:
A bátor Bor088 Elemér 
Hallat még szebb jövőről.

Kedves Borsszem Jankó !
Egy budapesti színigazgató, akinek 

az a szokása, hogy minden este meg
jelenik a színház pénztárában és zseb- 
regyűri a bevételt, az egyik este 
egyetlen fillért sem talált a kasszá
ban.

— Teljesen üres a nézőtér — so
pánkodott a pénztárosnő.

Az igazgató szomorúan nézett a 
kasszára és így sóhajtott fel:

— Hát már mindenki elhagy? . . .  
Et tu mi fili bruttó?! . . .

Két költő
Az Otthon-Körben történt. Az egyik 

asztalnál hárman römiznek. Egyszer 
csak odalép Boross Elemér, a „Vak
ablak” szerzője. A kártyázok közül 
két kollégát ismer. A harmadiknak 
bemutatkozik. Az illető megmondja a 
nevét és hozzáteszi:

—  Egyházi költő.
Boross Elemér most kiegészíti a 

saját bemutatkozását:
— Fegyházi költő.

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

MISS AMERIKA
Péchy Erzsi Fejei Teri 
Szokolay Öli Kabos Gyula
Kertész Dezső Radó Sándor

I I
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Dr. TÖMB SZILÁRD
tudományos líra-magyarázatai

Teve van egypupú, van kétpupú, 
Van négypupú, sőt több.
Teve van egijhetes, van kéthetes, 
Van négyhetes, sőt több.
Bár ez a dal egy kissé hiile, 
Mégis röhögni lehet tüle.

Költőnknek a zoológiában való jár
tassága az első pillanatra nyilván
való. Tudomása van arról, hogy van 
camelus dromedarius (egypupú teve) 
camelns bac triâmes (kétpupú teve), 
sőt négy- és többpupú is. A patások 
rendjébe tartozó ezen állat, amelynek 
családja két élő és huszonkét kihalt 
nemet mutat fel, annyira igénytelen, 
hogy még az operett-versek ellen sem 
tiltakozik. A költőnek az embrioló
giában való különös otthonosságát 
árulja el, hogy tisztában van azon kö
rülménnyel, miszerint van egyhetes, 
kéthetes, négy-, sőt többhetes teve. 
Ezek után joggal csodálkozhatunk a 
költő kérdésén, amely az idézett dal 
hüleségét (értsd: hülyeségét) bizo
nyos önszatirával konstatálja, holott 
a természettudomány mai fejlettsége 
mellett a hüleség semminő kritériuma 
nem fedezhető fel azon tényben, hogy 
valaki a teve púpjainak számát és 
életkorát exaktul tudja.

Annál feltűnőbb, hogy költőnk sze
rint röhögni (vulgo: kacagni, ridere, 
rire, laugh) lehet „tüle” , értsd: a 
daltól. Zoológiái szemüvegen keresz
tül vizsgálva a költeményben közre
adott tényálladékot, egyáltalán nem

merül fel a röhögés szükségessége. 
Sőt, csak elismeréssel lehet adózni a 
költőnek, aki a lírai költészet mai fe
lületes korszakában tudományos ala
posságra törekszik. Mindezeknél fog
va a költemény végső következtetésé
vel nem érthetünk egyet és a költő
nek ellentmondani tudományos köte
lességnek tartjuk.

*

Jaj de csúszik ez a banánhéj,
Rajta csúszni veled babám, kéj.
Dobd el valahova,
Jobb, mint a datolya.

A banán behozatal ellen elhangzott 
agrár-kifakadások hidegen hagyták 
költőnket, aki fejébe vette, hogy a ke
mény hideg dacára sem keresi fel nő
nemű barátjával (köznyelven: baba) 
a korcsolyapályát, mert nyilván ol
csóbban áldozhat csúszkáló szenvedé
lyének egy banán (ára 24 fillér) hé
jának felhasználásával. Az eljárás 
feltétlenül praktikus, mert a banán 
héját különben el kellene dobnia. A 
költő ugyan azon sürgető felszólítást 
intézi a nőnemű egyénhez, hogy dobja 
el valahova a banán héját, de föl kell 
tételeznünk, hogy a banán héja olyan 
helyre dobandó, ahol csúszkálni lehet 
rajta. Például az előszobába, ahol a 
belépő végrehajtó rálépvén, azonnal 
kitöri a nyakát.

Fenmarad még a kérdés: miért do
batja el költőnk az ő rövidrenyírt 
hajú, rövidszoknyás, kitépett szem
öldökű barátjával a banánt, mikor a 
datolyánál jobbnak minősíti azt. 
Valószínűleg a már elfogyasztott ba
nánnak csupán a héjáról lehet szó. 
így már igaza van a költőnek, mert 
a banán tápereje jóval jelentékenyebb 
a datolyáénál. A banánban vitamin és 
szénhydrát, fehérje és illanó aromás 
olajak vannak, míg a datolyában csu
pán a szénhidrátból találtatik na
gyobb mennyiség. Világos tehát, hogy 
a költő az analitikus kémia törvényei
nek szabatos ismeretében írta meg 
versét, példát nyújtva költötársainak, 
hogy a lírát a metafizika ködéből a 
reális tudomány talajába az ihlettel 
párosult szakértelem sikeresen tudja 
átplántálni. (m j)

A  T ö r e k y - t a n á c s  e l ő t t
Elnök: Neve?
Vádlott: Ujsági Róbert.
Elnök: Született?
Vádlott: Született destruktív. 
Elnök: Hol született?
Vádlott: A sorok között.
Elnök: Kora?
Vádlott: A sajtó reformáció kora. 
Elnök: Köre?
Vádlott: Az Otthon-Kör.
Elnök: Hol nyomják a lapját? 
Vádlott: Hol a nyomdában, hol az 

igazságügyminisztériumban.
Elnök: Szereti a rokonait? 
Vádlott: Az ángyomat nagyon sze

retem.
Elnök: És ángyán kívül?
Vádlott: Ángyán kívül senkit. 
Elnök: Kedvenc színdarabja? 
Vádlott: „A  rab.”
Elnök: Kedvenc novellája?
Vádlott: A sajtónovella.
Elnök: Kedvenc színésze?
Vádlott: Sajtó-Novelli.
Elnök: Kedvenc nótája?.
Vádlott: Sokszor úgy szeretnék 

írn i. . .
Elnök: Kedvenc tésztája?
Vádlott: A sajtos metélt.
Elnök: Kedvenc tere?
Vádlott: A sajtó-Szabadság-tér. 
Elnök: Táncolni szokott?
Vádlott: Igen, de csak úgy, ahogy 

Ángyán fütyül.
Elnök: Hogy szereti a kenyeret? 

Vajjal?
Vádlott: Nem. Zsitvayjal.
Elnök: Van valami betegsége? 
Vádlott: Igen. Esküdtszékrekedés

ben szenvedek.
Elnök: Mi a véleménye Schermann- 

ról?
Vádlott: Boldog ember! ő  írásból 

is gond nélkül élhet. (—szf— )

Kedves Borsszem Jankó !
Vancsik bácsi minden pénzét elvesz

tette a korcsmában és pityókás han
gulatban tér haza. Az asszony szem
rehányó hangon fogadja:

— Látod, most elkártyáztad a pén
zedet. Minek jársz abba az átkozott 
kocsmába? ígérd meg, hogy többet 
nem teszed. Okos férj a feleségére 
hallgat.

— Hogy beszélhetsz ilyet? Okos fér
finek nincs is felesége!

— Hullám HOSSZ van a rádió 
tőzsdei hírszolgálatában?...

REMINGTON PORTABLE
a legtökéletesebb hordozható

Í R Ó G É P
18 havi részletre is szállítja a

R E M I N G T O N  Í R Ó G É P  
R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G

Budapest, Andrássy út 12 
Telefon :
Aut. 212-85 és Aut. 218-09
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Járvány idején

És mit mond az orvos?.. Spanyolod van? 
Véletlenül most egy olaszom van.

Rövid mese két csintalan 
fiúról és a „Vakablak ”-rél
Volt egyszer két okos fiú, akik egy 

hideg téli estén elmentek sétálni a 
városba. Az egyik Khedive-cigarettát 
szívott, a másik Coronitast. Hát amint 
mentek, mendegéltek, . egyszerre csak 
a Rév a y uccába értek. Maguk sem
tudták, hogy hogyan.

A Révay utcában amint körülnéz
tek, megláttak egy „V  akablaW'-ot. Az 
egyik fiú, Egyed Zolika, nagyon mér
ges lett, mert a „ Vakablak” elzárta- 
előle a kilátást a szép Andrássy útra. 
A szomszédban éppen egy nagy házat 
éjntettek, lehajolt hát egy darab tég
láért, meglóbálta a karját és — 
zsuppsz! — belevágta a követ a 
„V  akablak?'-ba.

A másik fiú, Márai Sanyika, na
gyot nevetett.

— Ugyan, Zoli, — mondta — ne 
strapáid magad. Én már tegnap is 
erre jártam és megdobáltam ezt a 
„Vakablak” -ot. De akkor se tört be.

—  Persze, persze, — mondta Zolika 
— hiszen euért „Vakablak''. A fene 
egye meg, csak bosszantja az embert 
és még csak beverni se lehet.

A két fránya fiú tovább ment. Egy
szer csak elébiik toppan Boross Ele
mér, aki a „Vakablak” -ot csinálta.

Nem tudom én . . .
Nem tudom én, melyik volt szebb, 
Melyik dicsőbb, melyik nagyobb: 
Az-e, aki puffogtatja 
Frázisait, akár a dob?

Vagy az, aki véleményét 
S tandemjét zsebre gyűrve, 
Csöndesen ül harminchárom 
Részvénytársasági csűrbe’ ?

Melyik a népképviselő:
Tán az, aki itthon bólint 
Bethlennek — és a „ReichsposC’-ba 
Magyar kormányt főbe kólint?

Vagy az, aki vígan horkol 
A márványos, cifra Házban, 
Vagy az, aki — a kisüstjit! — 
A kisüstért ég csak lázban?

Nem tudom én, melyik a szebb. 
Melyik dicsőbb, melyik nagyobb... 
Csak áldom az istenemet,
Hogy képviselő nem vagyok.

A parlament folyosóján
— Mit szólsz a fürdő javaslathoz?
—  Sajnos, nem izgat. Én a reumám

mal ezután is csak Pöstyén-fürdőbe 
járok.

REB MENÁCHEM 
CICESZBEISZER 

SZÖRNYŰ ÁTHÚZÓDÁSAI
— Ledjél te 

ed nadj pesti 
színháziul o di
rektor és min
dig pont ozokat 
o színdorobokat 
ótasítsd vissza, 
amik késűbb oz 
Új Színházba 
kétszázszor men
nek!

— O legfelső 
bíróság biztosít
sa tégedet, hodj Istennél a kedjelem!

— Kívánkozzál te o góthai alma- 
nachbo és kerüljél bele o góthai kre
matóriumból

— Olejan jószívű ledjen o té fele
séged, hodj még oz utolsó üngit is oda
adja!

— Szeressél te údj mogodat, mint 
o feleborátodat!

— Ha nem is hollgotják te rád, de 
fidjeljenek tégedet meg!

— Ledjél te edj intű példa!
— Akkor otazzál te nászúira, ovii

kor o feleséged viszonyai megengedik!
— Védjél te részt edj alkoholmen

tes banketten és rágjál te be keserű- 
víztül! i

— Züld ágra vergődjél te!
— Nyogtasson meg téged oz o tó

dat, hodj o gráf Bethlen oreság min
dennel meg von elégedve!

Simon Böske albumába
Az egyik lipótvárosi kávéház arról 

nevezetes, hogy Budapest leghíresebb 
jogászai járnak oda. A törzsasztalnak 
Vámbér y Rusztem a legszellemesebb 
tagja. A Miss Európa választás után 
a női szépség értékéről indult meg 
parázs vita. Vámbéry ezt mondotta: 

— Ha a kis Simon Bözsi elém ten
né az emlékkönyvét, ezt írnám bele: 
Tóm is money! (A gyöngébbek ked
véért: Time is money =  az idő pénz. 
Tám =  női báj.)

Tévedés áldozata
Az aradi járásbíróságon történt. A 

bíró így szól a vádlotthoz:
— Maga ellopta ezeket a kínaezüst 

evőeszközöket. Mit tud a védelmére 
felhozni?

— Azt, hogy tévedés áldozata va
gyok.

—  Hogyan?
—  Azt hittem, bíró úr, hogy valódi 

ezüstből vannak.
— Törjük be a fe jé t!  — súgta Sa

nyika a Zolikának.
— Azt már nem! — tiltakozott

Zolika. . '
— Aztán mért nem?
— Mert olyan fiú ez a Baross, — 

mondta nevetve — hogy mindenkit 
f  egyházba cipel. . .  Aztán kuksolha
tok én is a „Vakablak” mögött.

Ezzel szépen tovább ballagott a két 
csintalan fiú.

Ü J  S Z Í N H Á Z

V A K A B L A K
BOKOSS ELEMÉR
szenzációs színmüve
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A Borsszem Jankó képes melléklete

Akik Simon Böskét, az európai szép
ségverseny győztesét szapulják.

Mexikóban egyre nagyobb tért hódít a parlamentárizmus.

Aki minden pályán 
megáll, még a tekepá
lyán is, bebizonyítva, 
hogy a férfi akkor se 
báb, ha Gáspár mester 

annak rajzolja.

Kép a kutyahidegből. (íme, a kutyák. 
A hideget nem lehet látni, csak

érezni.)

A spanyol belpolitikában árnyalat
beli nézeteltérések merültek fel. Don 
Viaszkosz generális ismert tapinta
tosságával simítja el az ellentéteket.

Josephine Baker ismét Budapesten van. Büntetésből nem 
mutatjuk be Petrovácz képviselőt, aki kötelességmulasz
tást követett el, mert nem emelt vétót a fekete táncosnő

ellen.

A bankdirektorok és a részvények

Meg tudná nekem mondani, mért megy olyan jól a nagybankok 
direktorainak, mikor olyan rosszul állnak a részvények?

— Nézze csak, a dolog nagyon egyszerű. A részvényeknek nagy belső 
értékük van és kicsi a hozadékuk. A nagy bankdirektoroknak kicsi a belső 
értékük és nagy a hozadékuk.

Baker és Petrovácz
Fölkerestük Josephine Bakert abból 

az alkalomból, hogy Petrovácz Gyula 
az idén elfelejtette öt a parlamentben 
megtámadni. A fekete táncosnő, villo
gó fogai közül egy Khedive-cigaretta 
füstjét eregetve, mondta:

. — Úgy látszik, lecsúsztam a ba
nánhéjon . . .  Leghűségesebb ellensé
gem, Petrovácz képviselő sem támad 
már engem. Sót, mint hallom, meg
csal Bethlen Istvánnal. Most már 
csak őt támadja. Ez a magyar lova
giasság? így bánni egy védtelen fe
kete nővel?__

A szokás hatalm a
— Mit szólsz hozzá? A volt nép

párti politikusok a bécsi „Reichs- 
post” -ban támadják Bethlent. Mért 
mennek ezek Bécsbe?

— Hát nem emlékszel? Régente is 
így csinálták. Ha kormányt akartak 
buktatni, Bécsbe mentek.

— Vájjon milyen politikát fog
nak követni a bankigazgatók Vass 
József beszéde után?

— Az az egy bizonyos, hogy vas- 
cisták nem lesznek.
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MOKANY BERCI RANDEVÚJA
Színpadi tréfa — írták: MOLNÁR JENŐ és HALÁSZ IMRE

(Személyek ; Mokány Berci, Mihaszna Andrást
Mihaszna András (a ixmztján áll 

és olyan mozdulatokat tesz, mint a 
közlekedési rendőr).

Mokány Berci (hozzá lép ): Adj is
t e n ! . . .  Mondja csak, merre van a 
Hajós ucca?

Mihaszna ( fordul egyet és kitárja 
a két karját).

^Víokány (előbb az egyik karjára, 
aztán a másikra néz): Hát most erre, 
vagy erre? Mit mutogat itt nekem?

Mihaszna: Hát nem látja az úr? 
Tanulok. Jövő héten kell hogy levizs- 
gázzak

Mokány: Házasodik? ( Ölelő moz
dulatot tesz.)

Mihaszna: A fene! . . .  Előlépek. Ká 
betűt kapok ide ni. (A karjára mu
tat.)

Mokány: Mi az a Ká?
Mihaszna: Azt se tudja az úr?

Kurtítás.
Mokány: Ká? Aztán minek a kur

títása?
Mihaszna: Forgalmi!
Mokány: Forgalmi? No hát akkor 

mondja meg, hogy jutok el innen a 
Hajós uccába, mert nekem forgalmam 
sincs róla.

Mihaszna: Hát az attól függ, gya
log tetszik-e menni, vagy villamossal?

Mokány: Mondjuk: villamossal
hogy lehet menni?

Mihaszna: Hát azzal sehogy se, 
mert a villamos nem jár arra.

Mokány: Azt szeretném én látni! 
Ha én, dombszögi és bugaci Mokány 
Berci ráparancsolok arra a kalózra 
a Hajós u ccá b a !... Én fizetem az 
árát!

Mihaszna: Csakhogy az a villamos 
nem mehet le a sínről.

Mokány: Már miért nem?
Mihaszna: Mert hatóságilag tiltva 

van. Röndnek muszáj lönni. Menjen 
az úr taxiival.

Mokány: Mennék én, de úgy olvas
tam, hogy a taxihoz engedély kell. 
Különben se igen merek taxiba ülni. 
Könnyen kibukhat az ember. A Fol- 
kusházy is amiatt bukott ki. Megyek 
én gyalog. Csak mondja meg már, 
merre menjek.

Mihaszna: Hát mondom én, mon
dom, mért ne mondanám?... Azért 
vagyok itt. Ez a mesterségem. Mert 
van, aki ebbül él, van, aki abbul él . . .

Hát az úr, ha meg nem sértem, mi
fajta?

Mokány: Van egy kis földem . . .
Mihaszna: Vidéken?
Mokány: Mit gondol, a Dob uccá- 

ban? Hevesben.
Mihaszna: Aztán milyen volt a ter

més?
Mokány: Hát a búza jól fizetett, a 

rozs is jól fizetett, de a zsidó, az rosz- 
szul fizetett.

Mihaszna: Már hogy az izraelita... 
Újabban úgy kell mondani, merthogy 
tilos a kilengés.

Mokány: Ehhez a hideghez meg mit 
szól, András bácsi?

Mihaszna: Hát eddig sok baj volt 
vele, de ezentúl már nem lesz. Mer 
az a Bethlen gondoskodik, hogy min
dig megfelelő kielégítő legyen a hő
mérséklet.

Mokány: Hogyan?
Mihaszna: Ki fog nevezni harminc 

kormányftó'tanácsost. Azok máj’ in
tézkednek a meleg felöl. Akkor oszt 
nem lesz rá szükség, hogy még a nők 
is csizmába járjanak.

Mokány: Az jó is lesz. Mer most 
azt se tudja az ember, fiú vagy lány 
van-e abban a csizmában. Tegnap is 
egy pár lakkcsizma után kocogtam, 
hát ahogy utolérem és megszólítom, 
mit gondol, ki volt?

Mihaszna: Kicsoda?
Mokány: Kuna Pé. Ijedten a fülébe 

súgtam neki azt a nótát, hogy (éne
kelve) „Maga Kuna, maga Kuna, de 
szeretem magát” .

Mihaszna: Pedig jó  lesz nem tré
fálni, mert hallom, hogy nemsokára 
kinevezik. Nagy úr lesz.

Mokány: Micsoda?
Mihaszna: Álomtitkár.
Mokány (hirtelen oldalt fordul és 

jobbfelé mutat): Nézze csak, András 
bácsi, ki megy ott? Nem Bethlen?

Mihaszna: A Bethlen? Nem megy 
az, kérem, soha.

Mokány: De én már megyek. Hát 
hol is van az a Hajós ucca? Ez itt, 
ugy-«, a Nagy korona ucca?

Mihaszna: Csak vót. Most Wekerle 
Sándor ucca.

Mokány: Akinek azt a sok adót fi
zetem? (Rosszalóan.) Oszt még uccát 
keresztelnek át a nevére!

Mihaszna: Most sok uccát át fognak 
keresztelni itt Pesten, mert már nincs 
semmi értelme a nevüknek. Teszem 
azt: a Bérkocsis uccát. Mer itt Pesten 
már senki se jár bérkocsin. Vagy a 
Fillér uccát. Mer itt Pesten már sen
kinek sincs egy fillérje se.

Mokány: Ez itt, ugy-e, a Fürdő 
ucca?

Mihaszna: Csak vót. Már átkeresz
telték.

Mokány: Mer itt Pesten már senki 
se fürdik. Mi?

Mihaszna: Oszt oda a Hajós uccába 
minek akar menni az úr?

Mokány : Randevúm van. Egy hölgy 
vár. Nagyon finom úridáma. Tegnap

ismerkedtem meg vele az Andrássy 
úton.

Mihaszna: Csak nem szólította meg 
az úr? Mivel hogy az erkölcsileg tilos.

Mokány: Csak nem képzeli, hogy 
megszólítok az uccán egy úrinőt?

Mihaszna: Azért!
Mokány: ő  szólított meg engem.
Mihaszna: A ’mmán más! Mert ha 

az úr szólította volna meg, az nyolc
van pengőjébe került volna.

Mokány: Hát akkor legközelebb 
mégis én szólítom meg. Mert így száz
ba került. Azontúl még színházba is 
el kell, hogy vigyem. Mondja csak, 
mit érdemes megnézni?

Mihaszna: Aszondják: a „Pista 
néni” -ben a Zsazsa bácsit.

Mokány: Aztán mondja csak, hogy

hívhatnak egy nénit Pistának?
Mihaszna: Hát az úgy vót, hogy 

amikor azt az Amazon-t játszották, 
aszondta a Fedák: „Pista legyek, ha 
ezt nem játszom el százszor!”  Hát 
így lett belőle Pista.

Mokány: Ugyan! Ki mesélte magá
nak ezt a marhaságot?

Mihaszna: Engem ne tanítson az 
úr színházi tudományra! Minden hé
ten egyszer én kapom meg a színházi 
infekciót.

Mokány: Tán inspekciót?
Mihaszna: Hallja, ne feleseljen ve

lem az úr!
Mokány: Hogy mer velem így 

kiabálni?
Mihaszna: Kuss!
Mokány: Micsoda hang ez?
Mihaszna: Parlamentáris.
Mokány: Vigyázzon, m e r t !...
Mihaszna: Fenyeget az ú r ? . . .  Ha

tóság elleni erőszakot akar tán raj
tam elkövetni? Akkor befelé! (Karon 
ragadja.)

Mokány (ellenkezik) : Mi az? Ho
vá visz?!

Mihaszna: A kapitányságra. Gye
rünk, gyerünk!

Mokány: Jó. Hát gyerünk. Majd én 
jelentem fel ott magát. Gyöjjön. 
(Indulni akar a háttőr felé.)

• Mihaszna: Nem arra! (Jobb kéz 
felé, a kijárat felé mutat.) Erre men
jünk, a Hajós uccán keresztül. (Ka
ronfogva viszi a kijárat felé.)

Mokány: No, végre megtudom, hol 
a Hajós ucca!
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Maga csak tudja Intim Szíriusz, Legalább őszinte. . .
milyen idők várhatók mostanában?

— Honne, honne! Erősen felhős idők jönnek. A felhők különösen a szín- 
igazgatók és a sajtótörvényre készülő újságírók homlokán gyülekeznek. A par
lamentben az ellenzék részéről további depresszió, a kormánypárt részéről 
további obstrukció várható, sűrű le- és becsapódásokkal.

Prognózis: A gazdasági kilátások továbbra is sötétek.

A kutyák is . . . ?
Kedves Borsszem Jankó! A sajtó- 

törvény bennünket, alulírottakat is 
közelebbről érint. Hűséggel kérjük, 
legyen szíves tudassa velünk, hogy a 
fokozatos felelősség kiterjesztésével 
— amennyiben sem a szerző, sem a 
felelős szerkesztő nem volna kiszima
tolható — jogában áll-e a bíróságnak 
a kutyanyelv ősbirtokosát felelősségre 
vonni, ha kiderül, hogy az inkriminált 
cikk az ő nyelvén íródott? Teljes vak- 
kantással Sajó, Bodri, Pincsi és társai.

ELLENZÉK, MADRID
MEG VAGYTOK ŐRÜLVE, 

SPANYOLOK? ÁGYÚVAL LöT-
t ö k  v é r e b e k r e  ? v e g y e 
t e k  PÉLDÁT RÓLUNK. ÍR
JATOK CIKKSOROZATOT A 
REICHSPOSTBA!

ERNSZT, PETROVÁCZ j 
________________ ÉS TÁRSAI I

K éprejtvény

CZ=C

* , r í

A Borsszem Jankó február 20-iki 
számában közölt rejtvény megfejtése: 
„Az asszony ingatag". A megfejtők 
közül dr. Soltész József orvos (Török - 
szentmiklós) kap könyvjutalmat.

Nagy haladás a tuberkulózis le
küzdése terén. Az a küzdelem, amely 
a tüdőbetegség leküzdését évtizedek 
óta célozza, szerencsére olyan ked
vező stádiumba jutott, amely sok száz
ezer szenvedő embernek fogja a gyó
gyulást meghozni. Sokéves munka 
után sikerült Oscar H. Emstnek 
olyan gyógyszert felfedezni, amely 
O. H. E. tabletták név alatt került 
forgalomba s a legbiztosabb szer a 
tuberkulózis leküzdésére. Számos kí
sérlet, amely a tüdő-, gyomor-, ideg- 
és vesebajosokkal történt, a leg
pompásabb gyógveredménnyel vég
ződött. Az O. H. E. tabletták még 
az orvosok részéről is a legnagyobb 
elismerésben részesültek. A felfedező 
birtokában számos elismerőlevél van, 
amelyek bizonysága szerint az ösz- 
szes kultúrállamokban (a klinikákon 
is) hálásan elösmerik a nagyjelentő
ségű találmányt. Ha ma mindenki, 
aki tüdőbeteg, O. H. E. tablettát hasz
nálna, pár év múlva nyoma veszne 
az átkozott betegségnek. A tabletták 
olcsó ára lehetővé teszi a szegények
nek is, hogy beszerezhessék e kitűnő 
gyógyszert. Forduljanak bizalommal 
Oscar Heh. Emst gyároshoz, Stgt. 
Cannstadt A. 93. (Deutschland.)

Majd így kenik  e l . . .
Wolff Károly egyik kijelentése 

miatt nagy az izgalom az egységes
pártban. A kormányt kívülről támo
gató férfiú ugyanis azt mondta, hogy 
szálljon le Scitovszky belügyminiszter 
a magas lóról, amikor a fővárossal 
beszél. Jó. Mondjuk, hogy ezt mondta. 
Hát majd szépen kimagyarázza vala
hogy így:

— A nekem tulajdonított kijelentés 
az újságírók helytelen értelmezése 
alapján került a sajtóba. Hogy mond
hattam volna én, hogy a belügyminisz
ter úr szálljon le a magas lóról, mi
kor tudom, hogy a belügyminiszter úr 
nem lovon, hanem autóban ül! Ebből 
is kitűnik az újságírók felületessége 
s ép ezért követelem a szigorított 
sajtójavaslat sürgős beterjesztését.

— Csontos Imre megint a kis- 
iiströl beszélt.

— Mi a szesz!

A fizika csalhatatlan
A nagy hideg összehúzza a testeket. 

Ennélfogva a bankok, a nagy hidegre 
való tekintettel, összébb húzták a hi
telkereteket. Az érdekeltek a fagy 
erősödésétől és ezzel kapcsolatban a 
hitelkeretek további összehúzódásától 
tartanak.

" .....
7

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

KÉ R J E  A 7-ES P R O S P E K T U S T

— És magának, Stefiké, hogy tet
szik Simon Böske?

— Nekem ugyan nem tetszik.
— És mi nem tetszik rajta?
— Az, hogy ő lett a Miss Európa.

Kívül és belül
A keresztény gazdasági párt tagjai 

az utóbbi időben egymásután írnak 
támadó cikkeket Bethlen István ellen 
a bécsi „Reichs]wst"-ban. Ha így 
megy tovább, a párt, amely eddig a 
kormányt „kívülről támogató párt" 
nevet viselte, valószínűleg fölveszi a 
„kívülről támadgató párt” nevet.

EGYSÉGESPÁRTÍ SZÍNHÁZ
A TÚLBUZGÓ FIATALEMBEREK

OBSTRUKCIÓS VÍGJÁTÉK 
TÖBB FELSZÓLALÁSBAN

A fagyhullám
A magyarországi gazdasági életen 

szokatlanul erős fagyhuüám vonult 
végig, amely Daleszországból indult 
ki és tőlünk északkeletre Nimolé- 
ország felé tartott. A nagy hidegben 
az összes folyószámlák befagytak. 
Több híres panamista máki'irág a 
fagyhullám hatása alatt jégvirággá 
változott.

I z  Bndrássv-úti divatüzletben
Komlós Sándorhoz így szól az egyik 

előkelő vevője:
— Mit szól a sajtónovellához, Kom

lós úr?
— Látszik, hogy nem az én üzle

temből való.
— Miért?
— Mert tőlem ilyen elszabott holmi 

nem kerülhet ki.

bevezetés és reklám céljából 
10000 db Gero-Rádió-készüléket

elsőrangú kivitelben, szállítási költ
ségek megtérítése ellenében. A ké
szüléket hallásra készen szállítjuk.

Semmi meliékkiadás 
Nagyszerű vélemények

Érdeklődők küldjék címüket:

Dehnlck-áruház, Berlin-Britz, Abf. III.
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FORGALMI  ADOLflR
dalaiból

m

Amerre csak megyek, járok. 
Panaszkodnak a kalmárok. 
Kedvük olyan, mint egy mai 
Jeremiás siralmai.

Engem ugyan meg nem hatnak. 
Még is mondtam huszonhatnak. 
Másik huszonhattal pedig 
Végrehajtóm incselkedik.

Tele van a város 
Minden földi jóval,
Illetékkel, járulékkal,
Forgalmi adóval. 
Adóalanyoknak 
Fejei, hej, fölnek.
De mért fájjon feje vájjon 
A forg. ellenőrnek?!

*

Engemet még a Wekerle 
Kemény ökle sem teper le. 
Kibőjtöltem néhány tisztelt 
Adóügyi főminisztert.
De ha sokat fenyegetnek. 
Rossz vége is lehet ennek: 
Miniszter-forgalom után 
Kivetem az adót, úgy ám!

*

Egyszer esik esztendőbe 
Víz ke reszt.
Belém akadt Fábián és 
Nem ereszt.
Tudom én, attul fél,
Hogy engem elvisz a szél,
És akkor ő mibül él?

♦

Szép asszonynál van forgalom. 
Ergo: tűzzel lefoglalom. 
Átkarolom, fékomadtát,
Mint madzag a poros aktát.

Belenézek a szemébe,
(Közügy, erigy a fenébe!) 
Csókom tapad az ajkára.
Mint a bélyeg az aktára.

— BORTÖRVÉNYBEN AZ IGAZ
SÁG?

— Mit mondtak az egységespárt 
tagjai Bethlennek, mikor elolvas
ták a rádiószerződést?

— Mit?
— Haragszunk rádió!

ARANYKÖPÉSEK
A nö akkor alázza meg a férfit, 

amikor meg akarja tartani magának, 
a férfi a nőt akkor, amikor meg akar 
szabadulni tőle.

*

A nö máson veszi észre, hogy öreg
szik, a férfi önmagán.

*
A házibarát olyan, mint a légy: 

meghívás nélkül iil le az asztalodhoz.
*

Nagy baj, ha az asszony nem felel, 
de nagt/obb baj, ha nem kérdez.

Karádi Emil

— Nem is képzeled, Mimi,
— Nekem eggyel kevesebb,

mennyi gondom van ! . . .
mióla HOLZEfí-nél vásárolom a ruháimat.
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Amitől a héten egész Pest 
gurult a nevetéstől

Egy terézvárosi családnál tör
tént az eset.

A nevelőnő egy reggel kijelen
tette, hogy nem kel föl. Hiába 
kérlelte a nagysága, sőt még a 
nagyságos úr is, a nevelőnő nem 
mozdult ki az ágyból.

__ Itt nem marad más hátra, —
mondta az asszony — el kell hi
vatni a háziorvost. Biztosan Va
lami betegsége van, amit titkol 
előttünk.

Félóra múlva megjelent a házi
orvos.

— Na, mi a baj? — kérdezte 
mosolyogva a nevelőnőtől.

— Magának megválthatom, dok
tor úr, — mondta a lány. — Nincs 
nekem semmi bajom.

— Akkor keljen föl!
— Dehogy kelek föl. Hat hó

napja vagyok itt és még egy vas 
fizetést se kaptam. Nem kelek 
föl. Sztrájkolok.

Az orvos nem szólt egy szót 
sem, ellenben levetette a kabátját, 
a mellényét. . .  Mikor már a nad
rágnál tartott, a nevelőnő rémül
ten kiáltott fel:

— Mit csinál, kérem?
— Maga mellé fekszem, kisasz-

szony.
— Na de kérem !... — sikol

tozott a lány.
A doktor nyugodtan felelt:
— Én öt éve vagyok házi- I

orvosa ennek a családnak és ed- I 
dig egy vörös garast se kaptam. I 
Én is sztrájkolok. I

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

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: 
VI. MOZSÁR U. 9. TEL.: ALT. 233—24.

FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓ.

A szerelem hímpora

A szalonban A konyhában
«

B O R S S Z E M  JANKÓ ÜZENETEI
—ik (Arad). Levél ment. — G. F. 

(Miskolc). 1. Első kísérletnek bevált, 
ami annyit tesz, hogy várjuk azt a 
folytatást, amely már közlésre is 
érett. A kifejezésekben több köny- 
nyedséget kérünk. A premiérre szánt 
témát egyébként múlt számunkban 
feldolgoztuk. Körülbelül ilyen hang
nemben kell írni. A nehézkesség le
húzza a szatírát, megfojtja a jóked
vet. 2. A nyilvánosságtól nem szabad 
visszariadni annak, aki érzi, hogy 
mondanivalója van. A nyomtatott 
betű szárnyat ad. — Kolozsvár. Ön
nek van igaza. A „Prágai Magyar 
Hírlap” budapesti színházi kritikáit 
szerkesztőnk írja. — Lira. Odakint 
Szibéria dühöng és ön bimbónyitó ta
vaszról dalol? Elment a jó dolga? 
— Karcag. Nem olyan nagy legény 
az, hogy karikatúrával tiszteljük 
meg. Sohasem is lesz akkora. A Bors

szem Jankóban való kiszerkesztés 
kritikai mértéket is jelent, amellyel 
a közélet és a kultúra szereplőit so
rozzuk. — Szfinksz. Lehetőleg a hó
nap minden „ötös” napjára kérjük az 
írást, tehát: 5., 15. és 25-ikére. .— 
S. S. A. Mint látni méltóztatik, az 
elmés téma rajzba szökkent. — Ha
yon. A hosszú hallgatás csak hasz
nált. De most már rövidebb szünetet 
kérünk. — Exkize. A magyar nyom
dásztársadalom régi kedvelt szakma
beli élclapja, az „Exkize” , friss 
egészségben feltámadt. Hubert Adolf 
szerkeszti, aki a nyomdászok sajátos 
humorának — úgy látszik — alapos 
ismerője. Az első szám Molnár Jenő 
„A  nyomdász és a humor” című vi
dám írását közli. — Sz. E. (Szeged.) 
1. Terézkörúti Színpad (Nagy Endre), 
Andrássyúti Színház (Barabás Ló
ránt). 2. A „mellékelt” aktuális ap
róságot nem mellékelte. 3. Az árvíz
jubileum dolgában pár nap múlva le
vél megy.

Irmgard asszony és a teáskanna
■ iiiiiiiiiu H iin iu u iiiM iiH i ü m i M i ü i i u i i n i m i m u i u i i i i u n t l i m m i u u i i u i i i i m i i i i n i i i i i i i i i

a

Irmgard asszony igen praktikus Ter
mészetesen a háziasszonyok elsői között 
Tolt akik "Komplett*" szűrőkannát 
mondhattak magukénak. — Ez az ^rend
szerű kanna fölöslegessé teszi a tea 
leöntését leforrázis után és igy haszná
latával időt és munkát takarítunk meg. — 
És ami a legszebb : az egész "Komplett*" 
servicén nem voltak külön kiadásai: 
a "Teáskanna" csomagok üres burko
latát gyűjtőre és evvel szerezte meg — 
Közelebbi felvilágosítást minden keres
kedő ad-Minden háziasszonynak azt 
ajánlja, hogy csak "Teáskanna" teake
veréket vásá
roljon.
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Az influenza humora

— Mit hallok ? Maga a Lilinek udvarol ? Nem fél tőle ?
— Mért félnék?
— Mert 6 is olyan, mint a SPANYOL : mindenki megkaphatja.

Köszönetnyilvánítás
Az Anyósok Egyesülete az állandó 

hideg idő miatt forró köszönetét nyil
vánította — egyéb fórum hiányában 
— a Meteorológiai Intézetnek. Amióta 
ugyanis a fagyhullám tart, az idő
járás-viccek valamennyi hazai és kül
földi vicclapból kiszorították az anyós- 
vicceket.

t

Pesti párbeszéd
— Rémes ez a pesti vízhiány.
— És a legnagyobb baj, hogy Bor

vendég tanácsnokra bízza a város a 
vízhiány megszüntetését.

— Miért baj ez?
—  Mert egy vízvendég még csak se

gítene a vízhiányon, de egy Bor
vendég?!

Enyelgés a folyosón
Kállay Tibor: Látod, látod. . .  

Mennyivel jobb a nyílt ellenzék, mint 
az a titkos, amelyik a te pártodban
dúl!

Bethlen István: Nincs semmi baj. 
Hiszen a házasfelek is összezördülnek 
olykor. Egy kis engedménnyel, aján
dékkal azután mindent rendbe lehet 
hozni.

Kállay Tibor (n evet): Ha így van, 
akkor most örülök csak igazán, hogy 
nem én vagyok a pénzügyminiszter.

Külföldi kritika
Egy hollandus újságíró, aki Buda

pesten járt, a megrovás hangján ál
lapítja meg, hogy a magyar főváros
ban rengeteg sok a korcsma. Hát még 
ha azt is tudná, hogy a szereplő em
berek között Budapesten mennyi a 
korcs ma!

L A P Z Á R T A :

Spanyolország konfliktusa a hatalmakkal
A spanyol kormány erélyes hangú jegyzéket intézett a nagyhatalmakhoz, 

amelyben tiltakozik az európaszerte dúló influenzának spanyol betegség gya
nánt való feltüntetése ellen, mert, mint mondja, egy olyan országban, ahol 
télvíz idején az egész tüzérség leveti egyenruháját, ott se influenzajárvány, 
se fagyhullám nem lehet. Spanyolországban — így végződik a jegyzék — a 
polgárok nem fáznak, sőt sokaknak direkt melegük van.


