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Szavalja : Petravdcz Gyula
Talpra magyar, h» » „Reichspost“ , 
Ott készül a pesti fein koszt.
Ki legyen a vezér: Bethlen,
V’agy Wolff Károly, az egyetlen? 

Erre-arra, johbra-halra 
Esküszünk,
Esküszünk, hogy mamelukok 
Nem leszünk.

Fényesebb az Ernszt a Vassnál,
Aki nékünk mitse használ.
Mert mióta olyan fent ül, 
Bethlennel egy húron pendül.

(R efrén :)
Nem fajmagyar az az ember,
Ki osztrákul írni nem mer.
Kinek fontos, mit mond Pesthy, 
Míg Bécsben a súlyt elveszti.

(R efrén :)
Kurzus neve megint szép lesz, 
Méltó régi nagy híréhez.
Mit rákent sok neo-gyaur.
Lemossa azt W'olfenau úr.

( Re frén : )
Hol hátaink domborulnak. 
Miniszterek elborulnak.
S dühöngjön bár spanyol nátha. 
Támogatjuk tovább — hátba. —- 

Erre-arra, jobbra-balra 
Esküszünk.
Esküszünk, de ellenzékbe 
Nem megyünk.

Sanyaró Vendel 
nyögései

; — Wekerle néhány 
pengőt leszorított a bérű
it ázó sokná l. A ni ilyen i>eh - 
hem van: pont ez az én 
tavaszi ruhám.

— Az én békebeli terü
leti integritásomról a ku
tya se beszél. Pedig ak
kor öt lukkal kijjebb volt 
a nadrágszíj jam !

— Nem is tudtam, 
hogy a sertéshús olyan

drága. Ezentúl még nagyobb áhítattal 
tekintek a hentes kirakatára.

— Azt kérdezi tőlem a múlt kot 
Malákné asszony: „Tudja-e, Vendel
ként, mi a különbség kettőnk közt?”  
Hamisan mosolygott hozzá, de én le
hűtöttem. ,„Az a különbség, Malákné, 
— feleltem — hogy magának van fene 
szája, de szegény Vendelnek nincsen 
szene, fája.’*

— CSAK A HÓHÉR-DINASZTIÁT 
NEM DET RONIZÁIJÁ K ? ÉLJEN 
ÍI. KOZAREK!

KOZ A RE K ANTAL  
ÁLLAMI ÍTÉLETVÉGREHAJTÓ

Minthogy Schadl tanácselnök úr 
féltő szeretete arra kényszerít, 
hogy ebben az influenzás világban 
szobámat őrizzem, ezúton gratulá
lok Önnek, fényes állásához. Re
mélem, nem ragaszkodik a szemé
lyes találkozáshoz és megelégszik 
életfogytiglani barátságom ntfilvá- 
nításával.

Köteles tisztelettel: 
ERDÉLYI BÉLA

Sok a dolga, 
még több a gondja 
a Népszövetségnek

(A Borsszem Jankó genfi 
tudósítójától.)

A Népszövetség elnöke megnyitó 
beszédében azt hangsúlyozta, hogy 
fontos ügyek kerülnek az új ülésszak 
elé. Először

a mexikói kérdést
tárgyalták. A szónok örömének adott 
kifejezést, hogy az új lázadásnak 
csak 4150 halottja van. Egyedül a 
Népszövetségnek köszönhető,' — úgy
mond — hogy nem 4160 halottja volt 
a felkelésnek. Biztos tudomásunk van 
ugyanis arról, hogy az a tíz delegá
tus is az áldozatok között lenne, akik 
most velünk tanácskoznak a Népszö
vetség üléstermében. Ezután 

a Göncölszekér ügyét
tárgvalták. A szonok kifogásolta, 
hogy a Göncölszekér tengelye nincs 
olajozva. A csillagászok legutóbbi 
kongresszusán megállapították, hogy 
a szekér fülsértőén csikorog. Ezt 
nem lehet tűrni! Már az is furcsa, 
hogy nem cserélik ki a szekeret 
autóra. Elvégre a mai korba inkább 
illik egy Göncölautó, mint egy Gön
cölszekér. #

A napirend harmadik tárgya \ 
a szivárvány-ügy

volt. A szónokok azt javasolták, hogy 
a szivárvány csak a Népszövetségben 
helyet foglaló államok színeiben tün
dökölhessen. A legjobb megoldás az 
lenne, hogy sorrend szerint, egyszer 
az egyik, másszor a másik állam szí
neiben ragyogna a szivárvány.

A napirend utolsó pontja
a madárdal reformja

volt. Egy szónok, általános helyeslés 
közben azt javasolta, hogy az éneklő 
madarak hangját képeztessék ki, mert 
vétek í% madarak torkában levő kin
cset parlagon hevertetni. Minden ma
darat el kell fogni, több dalt kell be
gyakoroltatni velük, azután újra sza
badon kell bocsátani .őket. Milyen 
Öröm lesz azután, ha ligetben, erdő
ben sétálva, a Tosca imáját vagy a 
Barcarollát halljuk csicseregni, pi- 
tyegni, fütyörészni és csipogni.

A Népszövetség új ülésszaka ezzel 
végétért. (palásti)

Azt még kibírnák a színház
igazgatók, hogy a színház nem 
megy. Nem az a baj itt. Az a baj, 
hogy a közönség nem megy.

REB MENÁCHEM 
CICESZBEISZER 

SZÖRNYŰ ÁTKOZÓDÁSAI
— Te ledjél 

oz elsü leköte
lezett hiúé oz

.új hóhémok !
— O te sza

bód o Kozarek 
mestertől t oda
koz ódjón o to

nyakbűséged 
felül!

— Akadjon 
el o te lélegze
ted, mikor o 
Kozarekkel elű-

— Ritkítsál te o párodat!
—  Oz illem-heljen todjál te meg, 

hodj: ,Késö van mái', nem lehet!” ,
— Katonás menyecske ledjen o te 

feleséged!
— Határidő-búzábul süssenek tene

ked kenyeret!
— Oz „U j Nemzedék kérjen te fü

led „ jmrdont” minden délotán!
— Oztot todják o te csoládi békes-

ségedrül, omit gondol o lord Ruther- 
mere oreság o madjar társadajlom 
edjetértésiriil! ^

Fülellen gombok
— Mi a neve az após apjának?
— Apóstata.

♦
— Mi lesz Kanadából, ha sok zsidó 

vándorol oda?
—  Kohnoda.

*
— Mi a különbség a MANSz bálja 

és a Lánchíd közt?
— Az egyik nőbál, a másik himbál.

• * . r  -  .  *

— Mi a különbség a régi és az új 
képviselőválasztás között?

— A légihez három dolog kellett: 
pénz, pénz és pénz, a mostanihoz csak 
egyr dolog kell: pénz.

.  *
— Mi a neve a megrögzött auto

mobil-tolvaj pák? '
— Motórius gazember.

szűr találkozol!

E* előtt Moot

TUDÓ-
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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A Borsszem Jankó képes melléklete

99 Szupécsárdás** a Városházi Színházban,

Magasállásu. fix fizetésű 
egyén rfősülne, hozom ány nem  
fontos. Úriember jeligére

— />
Budapesten még min
dig dúl a spanyol
nátha. Ez alkalomból 
bemutatjuk a spanyol 

király arcképét.

Petrovácz Gyula környezete igyekszik 
kiköszörülni a pártfegyelmen esett 
csorbát. Képünk a derék párttagot 

köszörülés közben ábrázolja.

megelégedve a mai kutya
állapotokkal.

Anonymus, a névtelen jegyző is fázik 
— a közigazgatási reformtól.

A keresztény gazdasági párt az ártatlanság liliomát 
nyomta Petrovácz kezébe. Meg se látszik rajta, hogy

Becsben milyen mérges tud lenni.

Régi Jankó-vicc
A Borsszem Jankó egyik régi tré

fáját üdvözöltük a L'Humeur című 
párizsi újságban és ennek nyomán 
egy tucat más külföldi és hazai lap
ban. Ez a viccünk is, mint annyi száz

más, világkörútra indult. Mért ne kö
zöljük mi is másodszor? Tehát:

Az újdonsült férj ezt írja X. úr
nak:

„Igent tisztelt Uram! Mielőtt el
vettem a feleségemet, Ön szorosabb

kapcsolatban volt vele. Kérem, hogy 
a jövőben kímélje meg otthonunkat 
látogatásától!”

X. úr nyomban válaszol: „Igen tisz
telt Uram! Van szerencsém elismerni 
nagybecsű körlevelének vételét. .
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Lev ént ei Kardoss Mór: Mit olva
sok? . . .  A Városi Színház igazgatójá
nak kölcsönt szerzett egy kis színész
nő, hogy fölléphessen . . .

Leventéi Kardoss Mámé: Ajvé . . .  
je voulais dire: mon Dieu! Maurice, 
ez a te pénzed volt!

Dr. Steinitz Gyula: De méltóságos! 
így meggyanúsítani az én kedves 
Móric bátyámat!?

Kardossné: Én a maga kedves Mó
ric bátyjának a kedvesét gyanúsítom 
meg, aki ahelyett, hogy elsőrendű női 
szükségletekre költené az uram pén
zét, színházba öli, ami dupla kiadást 
jelent. Dupla kiadás, szimpla élvezet, 
kann ich Dir sagen, Morisz.

Kardoss: őméltóságomon alulinak 
tartom, hogy erre a vádra feleljek. 
Mert harmadszor: úgy nézek én ki, 
hogy már csak egy eladott telt házért 
üresedik meg számomra egy színész
nő szíve? Negyedszer: nekem még in
gyen se kellenek.

Steinitz: Ez önérzetes beszéd volt. 
S ahogy téged ismerlek, Móric bá
tyám, bizonyára hasonló önérzetet 
vársz el tőlük is.

Kardossné : Ez nagyon jó. Tudni
illik: ő sem kell ingyen a színésznők
nek.

Kardoss: Ejgentlich micsoda mar
haság erről beszélni, mikor itt az 

Agglegény apá” -t játsszák. Milyen 
finom itt a társalgási tónus! „Maga 
ló! Dögöljön meg! A fene ott egye 
meg!” így csak egy született angol 
főúr házában lesz beszélve.

Kardossné : Meinerseits el vagyok 
ragadtatva. ( Steinitz~ce\ térdlizik.) 
Nézze csak, milyen hercig a Titkos! 
És milyen csokolnivalóan ordenáré! 
Látja, így kell bánni magukkal!

Kardoss: Ez a szerző beiratkozhat
na hozzád, Renée, hangnemet tanulni. 
Tudsz te ennél különbet is!

Steinitz: De, Móric bátyám ... ta
lán ne csináljunk itt családi jelenetet.

Kardoss: Miért? Úgyis a család
ban marad.

Kardossné: Tudom, hova célzol, 
Morisz, de nem érzem találva maga- 
mát. (Steinitzhez súgva.) Ez nem 
magának szól.

Kardoss: Pedig telitalálat volt.
Kardossné: Nagy legény vagy te, 

Morisz — elméletben.
Steinitz: Én mint praktikus em

ber . . .  szóval . . .  azt ajánlanám, fi
gyeljük inkább a színpadi játékot. 
Hegedűs direkt elsőrendű. És, nini, a 
Dénes Gyuri. . .  Tíz évvel fiatalabb, 
mint az a siheder, akinek imponálni 
akar.

Kardossné: Ne bántsa a Jávort. 
Ha most a Belvárosi Színházban ül
nék, azt mondanám: „Ez az én 
esetem.”

Kardoss: Tudtommal már be is ne
vezett a nehézsúlyú birkózóbajnokság
ra. Na, de ez a Neményi L ili__mi
lyen vicces! Hol volt ez azelőtt?

Steinitz: Operett-szubrett volt Sze
geden, de onnét a nagy árvíz félszá
zados évfordulója kiöntötte.

Kardossné : Úgy látszik, nemcsak a 
Tisza, maga is áradozik, Gyuszi!

Steinitz: Ez csak afféle kedveske
dés, méltóságos. . .  0

Kardossné : Még az volna szép, ha 
ebben a nagy árvízveszélyben nedves
kedés lenne! Shocking.

Kardoss ( sóhajt)  . . .  és semmi kom
biné!

Kardossné: Mi az, Morisz? Olyan 
nagy hossz van talán az ingatlan- 
piacon? Úgy látom, megint izgatnak 
a fekvő értékek.

Steinitz: Én úgy vettem észre, 
hogy Móric bátyám inkább kombiné- 
ellenes. Régimódi, konzervatív ember. 
Nem hiába: alsófehérmeg^ei.

Kardossné: Mért? És maga talán 
nem ellensége a kombinének?

Steinitz: Az attól függ, méltósá
gos . . .  Szép nőnél mindenesetre ellen
zem.

Kardossné: Etez-vous meshugué, 
Gyuszi ?

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

Steinitz (súgva): Ellenzem, hogy 
akkor is . . .

Kardossné (hirtelen tapsol): Na
hát, nagyszerű ez a darab! El va
gyok ragadtatva!

Kardoss: Mit tapsolsz? Hiszen még 
nem ment le a függöny!

Steinitz: Móric bátyámnak igaza 
van . . .  Előbb a függönynek le kell 
menni.

Kardosné: Gemacht! (Steinitzhez.) 
Ebben maradunk. Mongodic

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

— Mi van a pletykával?
— Már mondom. Tehát: a kis mű

vésznő, aki egy pompás négy üléses 
autót kapott imádójától, elhatározta, 
hogy túrára megy a kocsival és maga 
fog vezetni. Sofőr helyett tehát a ba
rátnőjét vitte magával a nagy útra. 
Vígan száguldott a kocsi az ország
úton, mikor az egyik útelágazásnál a 
művésznő hirtelen fékezett.

— Mi az? — kérdezte a barátnő, 
idegesen rágcsálva egy finom „Khe- 
divé“ -t.

— Azt hiszem, rossz útra tértem 
— rebegte a művésznő.

A barátnő bosszúsan biggyesztette 
le a száját:

— És pont autózás közben jut 
eszedbe ezen tűnődni?

Szupécsárdás
Farkas Imre azt üzente: 
Győzött az új operettje, 
Másodszor nem kell üzenni, 
Úgyis mind el fogunk menni. 
Él jen„M ókuci !”

A „Vakablak" körül
Boross Elemérrel, a „Vakablak” 

szerzőjével találkozik egy ismerőse. 
Nem a kellemesebb fajtából való.

— Na, beütötték? — kérdezte 
szarkasztikus hangsúllyal, azokra a 
marakodó kritikákra célozva, amelyek 
itt-ott a „Vakablak” ellen íródtak.

— Nem! Beütött! — felelte Boross 
lakonikusan.

Keglevics és Keglevich
Kiss Menyhért a fővárosi színügyi 

bizottságában azt állította, hogy Keg- 
ievics Mariette színésznő nagyobb 
kölcsönt szerzett a Városi Színház 
igazgatójának és mikor ez megtör
tént, fölléptették. Sebestyén Géza az 
igaztalan támadás hallatára alig tu
dott magához térni. Keglevich- 
konyakkal kellett magához téríteni.

„Nagy cipőben kis fiú"
Az Andrássy úti Színházban né

hány hét óta nagy sikerrel játsszák 
Nádas Sándor egyfelvonásosát, amely
nek ez a címe: „Nagy cipőben kis 
fiú.”

— Most írhatnál egy kontradarabot 
— mondta a szerzőnek Barabás Ló
ránt, a kis színház dramaturgja.

—  Hogy érted ezt? — kérdezte
Nádas. i

— Egy darabot, amelynek ez a cí
me: „Kis csizmában nagy leány.”
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Pesti fagy-vicc
— Mondd, kérlek, mi is volt Des

cartes híres bölcs mondása?
— Cogito, ergo sum. Gondolkozom, 

tehát vagy ok.
— És hogy mondanád ma ebben a 

tízfokos hidegben?
— Mit tudom én!
— Így: gombolkozom, tehát fagyok.

Színigazgatók Pöstyénben
A Színigazgatók Szövetségének leg

utolsó ülésén fölmerült az az ötlet, 
hogy az idén testületileg Pöstyénbe 
mennek.

Egy komikus megkérdezte Sebes
tyén Gézától, mi van e mögött az el
határozás mögött.

— Tudod, fiam, — mondta Sebes
tyén — a dolog kezd már tűrhetetlen 
lenni. A színügyi bizottságban és a 
sajtóban folyton megjegyzést tesznek 
a tagjainkra. Hát Pöstyénbe me
gyünk, hogy kikúráljuk.

Fedák és Medák
—Te, tudod mi a különbség Fedák 

Sári és Medák Sári közt?
— Hogyne tudnám! Egy F. Az az 

F, amit kettőjük közül Medák tud 
énekelni.

És még azt mondják, megbu
kott a legitimizmus e lv e !.. .  Hát 
akkor hogy lett a Kozarek Ferenc 
fiából hóhér?

— SZÍNHÁZPOLITIKAI TÉREN 
KISS MENYHÉRT A „PARAB"- 
ONT?

— # Gyerekek, ma nincs előadás a hideg miatt. 
—  Jó kifogás! A tanitó úr nem készült!

Miért hívták meg Simon Böskét Genfbe ?
Eurójaszerte nagy feltűnést keltett, hogy Simon Böskét, Európa szép- 

ségkirálynöjét Genfbe hívták. Utánajártunk a dolognak és megtudtuk, hogy 
Simon Böske jelenlétére i>olitikai okokból van szükség. A \ épszövetségre 
ugyanis, valahányszor összeült, azt mondták: „Szép kis társaság!” A Nép- 
szövetség elnöki tanácsa most azt akarja, hogy az ilyen kijelentéseknek legyen 
is kellő alapja. Ha Simon Böske köztük van, akkor nyugodtan vállalják a 
„ szép kis társaság” elnevezést.

Az Andrássy-úti divatüzletben
Egy vidéki földbirtokos állít be 

Komlós Sándor úridivatüzletébe.
— Mit szól ehhez a tavaszi olva

dáshoz, Komlós úr?
— Az én vevőim számán, hál’ Is

tennek, nem veszem észre

Az utolsó szó
Bíró: Nekem nincs több kérdezni- 

valóm. Az utolsó szó a magáé.
Vádlott (nem felel, hátranéz). 
Bíró: Mért néz hátra?
Vádlott: Hogy nincs-e itt a felesé

gem?

Maga csak tudja Intim Szíriusz,
milyen idők várhatók mostanában?

— Honne, honne! Az időjárás egyes vidékeken változó, de egyes helye
ken, mint például a sásdi választókerületben, nagyon egyhangú. A rövekvil 
felhőzet következtében az állatorvosi főiskolán ólmos csapadékok voltak ész
lelhetők. Az időjárás azonban itt is rövidesen (fejbe)verőfényesre fordul.

Prognózis: Továbbra is egyhangú idők és mandátumok várhatók, a kor
mánypárt pozíciójának további szilárdulásávai.

A Magyar Országos Központi 
Takarékpénztár Rt. részvényeseinek 
Wolfner József igazgatósági elnök 
vezetése mellett tartott közgyűlése az 
igazgatóság javaslatait változatlanul 
elfogadta. A kimutatott 1,821.635.29 
pengő tiszta nyereségből az 1928. évi 
osztalékszelvényt darabonként 6 pen
gővel ( ! 2 pengővel többel, mint ta
valy) váltják be. A közgyűlés az in
tézet alaptőkéjét 8,000.000 pengőről 
12,000.000 pengőre emelte. Az igaz
gatóságba Metzler Jenő dr., Schitna- 
nek Emil és Strasser Alfréd eddigi 
tagok ismét és új tagokul Delmár 
Emil dr. és Haggenmacher Henrik, 
a felügyelóbizottságba pedig Bottlik 
József egyhangúlag választattak meg.

r s i

bevezetés és reklám céljából 
10000 db Gero-Rádió-készüléket

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

Semmi mellékkiadás 
Nagyszerű vélemények

Érdeklődők küldjék címüket:

Dehnick-áruház, Berlin-Britz, Abt. III.
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A szegedi árvíz és a B orsszem  Jankó
1879 március 12-ének éjszakája pusztulást hozott Szegedre, gyászt egész Magyarországra és Európa 

emberséges együttérzését olyan mértékben költötte fel, mint talán azóta sem-. Ország-világ serénykedett a 
halott város feltámasztásán. Szeged halála és újjászületése, ez a mostani ötvenedik évforduló: nem helyi 
ünnep. A tiszaparti város feltámadása a nemzeti erő örökkévalóságának egy része, Szeged mai nagysága 
az emberi szolidaritásnak azt a másik, európai arcát mutatja, amelynek ázsiai lárvája később olyan kegyet
lenül vigyorgott felénk. A szegedi nagy árvíz a Borsszem Jankó 1879. évi március 16. és 23. számainak 
uralkodó témája volt. A félszázad óta szunnyadó írások és rajzok közül (az utóbbiak Jankó János müvei) 
kiválogattunk néhányat, emlékezésül a tragédiára, de arra is, hogy a tnagyar ember még a legszörnyübb 
sorscsapások közt sem veszíti el istenadta kedvét, ízes humorát, amely minden időkben megóvta acsüggedéstöl.
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B. J. — Oda nézz!. . .  Az az áradat ott sokat kipótol,
amit a Tiszáé elrontott.

S:t. Liszt Ferenc, a habok fölött lebegve, 
csodáiévá ujjait ismét végigbiüegeti, bő kezét is
mét megnyitja az ínségeseknek. Fortissimus 
pianista, Claviator maximus, dicsőség neked és 
hála!

A szegedi botrány
— A „D eutsche Zeltung“ -ból —

Pár nap óta Szegedin nagy magyar falu oly 
botránynak színhelye, melyet le nem leplezni lelki
ismeretlenség volna olvasóink iránt. Egy Theiszparti 
magyar falu, mely tudvalévöleg sárból van építve, 
szeretne már végre kővé válni. De a kó drága s az 
újjáépítés belekerülne vagy negyven millióba. Mit 
tesz tehát Szegedin falu? A kormányt rá tudja ven
ni, hogy a Theiszt szabályozzák, természetesen az or
szág költségén. E szabályozás belekerül vagy hat mil
lióba, melyhez Szegedin vagy húszezer forinttal hoz
zájárul. Ki tudja azonban eszközölni, hogy a Theisz 
rosszul szabályoztassék és elmossa Szegedint az un- 
garische Glóbusról. Most elkezd jajgatni: „özönvíz! 
Özönvíz!” és föllármázza az egész jótékony Európát, 
mely két hét alatt kiszúr vagy ötven milliót a víz
károsultak számára. Erre Szegedint szépen felépítik 
köböl, téglából s egy garasukba sem kerül. Utólag 
kinevetik Európát, különösen a Deutsche Zeitung 
előfizetőit, kik saját pénzükön változtatták négyeme
letes palotákká a szegedini háziurak vályogkunyhóit.

Ez eljárás olyan botrány, amilyen a bábeli to
rony építésének a vállalkozók által történt abbaha
gyása óta nem fordult elő. De növeli a botrányossá
got, hogy az egész spekuláció közvetlenül a kormány 
szemei előtt folyt le, hogy a miniszterek egyrésze 
maga is jelen volt a színhelyen és külön hivatalos 
közegek működtek közre az „elemi csapás” igazgatá
sában. Sőt többet mondunk. Nyílt titok, hogy Tisza 
min szterelnök, Thaisz budapesti főkapitány és Theisz 
folyam egy és ugyanazon név — vagy mondjuk egye
nesen : cég alatt működnek. S a mindent tudó bölcs 
Európa, ezt nem tudva, vaktában dobja bele millióit 
e háromszoros Theisz örvényébe.

t e  persze nem csoda, ha Ungarn évről évre job
ban felvirágzik, míg Ausztria ugyanabban a mérték
ben hanyatlik. M; megtettük kötelességünket és le
lepleztük a botrányt, mert mi a fenekére látunk az 
ádáz fondorkodásoknak.

Árvizes rigmusok
Szeged, Csongrád, Szentes, Hódmezővásárhely : 
Mért hogy mindegyiktek olyan gyászos árhely? 
Hódmezővásárhely, Szeged, Csongrád, Szentes: 
Mért hogy határotok nem vala ármentes? 
Hódmezővásárhely, Szentes, Szeged, Csongrád, 
Mért hogy az enyészet oly iszonyún ront rád? 
Hódmezővásárhely, Szentes, Csongrád, Szeged: 
Jaj hogy kenyeredet mostan sirvaszeged!

Seiffensteiner Salamon az árvízről
Arrul beszélték or oreságok, hodj o vizet ki küll 

Szegedbül szivottyózni. Omire rá őzt mondták, hodj 
erre o kormánynok nincsen elegendü ereje. Omire én 
őzt mondtam: hod-hod, oreságok? O kormány hodne 
todná ki szivottyózni Szegedet, mikar ki todja szivoty- 
tyózni edj egész országi?
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A szegedi árvíz és a Borsszem  Jankó
SZEGED

Széttörve a gát, jött az ár azon át! 
Zúg, bőg, forog és tör a sodra.
Éjjel jön orozva, halált, vészt hozva, 
Nem virradnak soha napra!
Mint fenevad, prédára ha csap,
S gyilkos foga szívbe, vesébe harap: 
Égy marcangolja az ár Szegedet, 
Gyógyítani, van-é csodaszer, sebedet?

Még tegnap az ország színe-java! 
Ma futnia kell, nem tudni hova! 
Tegnap még város, ma tengerfenék, 
Tegnap még bölcső, ma temető.
Még tegnap küzdött hősin a nép,
Ma belőle kihalt az erő.
Volt, n in cs... Az utolsó jajszó 
Az egész világra elhangzó.

Ámde el nem hangzik. Megjött rá a
[válasz.

Aki először szól: maga a király az. 
Királyát a nemzet követi és nyomba 
Szegedet a sorstól visszavásárolja. 
„Kelj fel Lázár és já r j!” És Szeged

[járni fog.
Prometheus veszi a sáros agyagot 
És tüzet fúj belé és lelke visszatér, 
S hirdeti: magyarban vízzé nem vál

[a vér!

Árvizes rigmus
Tiszaparton van egy város elöntve, 
Abban fekszik a szép Alföld elölve, 
Jértek, jertek, az ölünkbe fektessük, 
Támasszuk fel, öltöztessük, etessük!

A nagy mentés

Az elsők, akiket az árvíz elől megmentettek, a t. c. rablógyilkos urak voltak, 
hogy — Isten ments! — valami kár ne essék drága egészségükben!

A Jövő Szegedből

Mire a hosszú disputa és szakavatott huzavona 
után felépülnek a töltések s a Duna— Tisza közét 
csatornák fogják összekötni, addig bizony még sok 
i'iz fog a Tiszából kiáradni. Ennek elejét veen
dő, a fenti expedienst fundáltuk ki, hogy a közlekedés 
és egyéb jtolgári foglalkozás egy pillanatra se 
legyen kénytelen szünetelni. (1879 március.)

A nemzetekhez
Gyüjtsetek, gyüjtsetek nyugati nemzetek. 
Szegény magyarokra részvéttel nézzetek!
Ezer évig voltunk a ti védbástyátok.
Sok pusztító tenger nem mehetett rátok. 
Rajtunk foga kitört, bár mi is csorbultunk.
De most elmerültünk, csaknem be is fultunk 
Adósságba, vízbe. Tisza itt, Tisza o tt . . .
Szép volt oh nemzetek, hogy ránk gondoltatok.

Harminc éve most lesz, akkor is néztetek 
Szegény magyarokra, nyugati nemzetek!
Akkor is elöntve, vértengerbe fulva
Nagy sebekbe nyögtünk, szivünkig feldúlva.
De akkor, oh nemes nyugati nemzetek.
Nekünk alamizsnát ti nem gyűjtöttetek.
Hanem igaz könnyel ti megsirattatok 
És sírunk fenekén — a l u d n i  h a g y t a t o k .

Gyüjtsetek, gyüjtsetek. nyugati nemzetek!
Minél több pénzt, mi több: katonát gyüjtsetek! 
Mert határainkat muszka tenger mossa,
S jaj nektek is, ha tán egyszer letapossa.
Tisza pusztítását mégcsak kiheverjük. 
Részvétadománnyal medrébe tereljük.
De ha tenger önt el, akkor oh nemzetek. 
Alamizsnát, könnyet hiába küldetek! (1879)

Ű J  S Z Í N H Á Z

V A K A B L A K
BOKOSS ELEMÉR
szenzációs színműve

SEBESTYÉN GÉZA
VÁROSI SZÍNHÁZ

VIGYÁZZON, MERT VELÜNK 
IS MEGJÁRHATJA, HA BI
ZOTTSÁGI TAGOK LESZÜNK.

TITKOS DRÁMAÍRÓK
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SZEGEDI NOTESZ
Ki mit csinálna árvíz esetén 1929-ben?

Somogyi Szilveszter polgármester a 
városháza erkélyéről megafónokkal 
erősített gyönyörű megnyugtató be- 
; zédet tartana.

Klebelsberg Kunó gróf, a város el- 
cő kerületének képviselője, kijelente
né, hogy a katasztrófa elkerülhető 
lett volna, ha a másik két kerület is 
egységespárti képviselőt választott 
volna.

Rassay Károly a képviselöházban 
megtámadná Bethlent, mert Tiszától 
nem az építést, hanem a rombolást 
tanulta el.

Löw Immánuel főrabbi hívei jubi
leumot rendeznének, hogy a tudós 
pap immár a második árvizet éli át.

Vidákovics Kamill sebésztanár fel
panaszolná, hogy a katasztrófa alkal
mából a mentők egy beteggel többet 
szállítottak a városi közkórházba, 
mint a klinikára.

Pálffy József színházi intendáns 
letiltaná a vizenyős darabokat.

Wimmer Fülöp a városi közgyűlé
sen interpellálna az árdrágítók ellen.

Pásztor József lapszerkesztő szemé
re vetné a városi tanácsnak, hogy „az 
árral úszik” .

Móra Ferenc mezítláb nekiállna az 
i szap-ása tásnak.

Juhász Gyula szomorú magyar ver
set írna ezzel a refrénnel: „Szegény 
ember vízzel főz !”

Szalag József kerületi főkapitány 
és író a Dugonics-Társaság némely 
tagját víz alá nyomná.

Szabó László mint árvízi csolnakos 
a helyszínen megírná háromkötetes 
főművét Szeged feltámadásáról.

Molnár Jenő a Pestig áramló víz
viccek elől külföldre menekülne, hogy 
r. kis „Borsszem Jankó” -t szárazba 
.egye.

Tone Ili Sándor heves cikksorozatot 
indítana a kormánybiztosság ellen, 
mert a vizipuskák beszerzésénél mel- 
’özte a helyi ipart.

Wolf Miksa földbirtokos és színházi 
habitüé Pálffy József intendáns ellen 
fegyelmit kérne, mert összetett kézzel

MOKÁNY BERCI 
Szögedében 

a nagy víz ideién

nézte, hogy az árvíz elöntse az idei 
naiva-termést.

Fekete Ipoly, a kegyesrendi tanárok 
atyai lelkű nesztora, felajánlaná szol
gálatait, hogy a kiáradt vizeket ré
szint a Fekete-tengerbe, részint az 
Ipoly folyóba vezeti le.

Bállá Jenő, Szeged kritikus-doyen
je, lerántaná az árvizet, mert „lap
zárta után” lépett fel.

Papp Ferenc tűzoltófőparancsnok 
az árvízvédelem legfőbb irányítójának 
állását kapná — külön lakbérillet
ménnyel.

Tamai Ernő igazgató a színházban 
nagy Tisza-ünnepélyt rendezne à la 
I)una-ünnepély.

Wolf városi főorvos amerikai pro
paganda-kőrútra indulna.

A városi tanács, tekintettel a ter
mékenyítő iszaplerakódásokra, fel
emelné a városi földek béreit.

A kereskedők az árvízzel okolnák 
meg, hogy vagyonuk elúszott.

A tejesamok, tekintettel az árVÍZ 
okozta tej szaporulatra, az elemi csa
pás által sújtott területeken 278 új 
fiókot létesítene.

A borkereskedők és vendéglősök 
borállománya örvendetes emelkedést 
mutatna.

A Bástya átalakulna — vízi póló
csapattá.
Az Uj Nemzedék „schwarz auf weiss” 

kimutatná, hogy az árból és vízből 
keletkezett árvizet az átkos liberális 
sajtó és annak nagyszámú előfizetői 
okozták.

A vízvezeték a külvárosokban is 
szuperálna.

A színházi kritikusok megtámadnák 
Tamai Ernő színigazgatót, mert tár
sulatát — a vízben hagyta.

(m -f- sz)

Borsszem Jankó 
szegedi vizek fölött

Borsszem Jankó: A csáklya hegyé
ről 48 évnegyed tekint le reád, oh ma
gyar! Szerszámommal döfök, de von
zók is. Könny és epe árjában fuldok- 
lik jókedved. Csáklyámmal kimentelek 
belőle. De hozzám gyere, hogy hozzád 
mehessek. (1879, március.)

Politikai Kis Ábécé
Egy:

Bethlen vadászni megy. 
Kettő:

Jobban leszünk ettő’. 
Három :

Pár év múlva nyáron.
Négy:

Kormánypárti légy.
Öt:

Ez hoz örömöt.
Hat:

Lesz majd jó falat.
Hét:

S tán egy bársonyszék. 
Nyolc:

Szép magas a polc. 
Kilenc:

Ha félre nem billensz —
Tíz:

A hasad meghíz’.

Irmgard asszony
és a te á sk a n n a
miiiiiiiHiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiuuuiiiiimiitiiiiiiw

IU

Irmgard asszony nagyvilági Hölgy 
Sosem adna vendégeinek, akár hí
vottak, akár hívatlanok, hig, erőtlen 
teát — Látogatói részére és rend
kívüli alkalmakra mindig van otthon 
egy csomag "Teáskanna" Arany, 
India legnemesebb terményeinek 
e mesteri keveréke — "Mint kelet 
virágillatú költeménye" -  mondjak 
vendégei erről a teáról. — És 
igazuk van. —
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így kezdődött, 
így folytatódik

és mujri m eglátják  :

ez lesz a vége
— A jobboldali sajtó nyomán —

%
1927, Rothermere lord, a világ leg

nagyobb sajtóhatalmassága, az önzet
len és nagyszívű magyarbarát, az 
igazság páncélos lovagja . . .

1928, karácsony. Rothermere lord, 
az angliai társadalmi viszonyok ala
pos ismerője, a magyar ügy lelkes hí
ve, úgy látszik, megtévesztés áldoza
ta lett.

1929, január. Rothermere lord, a 
magyar ügy jóindulatú protektora, 
aki sajtójával az angol közvélemény 
egy részére kétségtelen befolyást gya
korol, bizonyos tájékozatlanságot árul 
el, amikor rólunk ír.

1929, február. Rothermere lord, a 
dúsgazdag angol újságkiadó, aki a 
magyar üggyel egy idő óta behatóan 
foglalkozik, a mi bel- és külpolitikánk
ra nézve utasításokat kezd adni. Bi
zonyos, hogy radikális és zsidó ta
nácsadóira hallgat ez a tisztesmultú 
férfiú.

1929, március. Rothermere lord, ez 
a magyar ügyekben tájékozatlan elő
kelő idegen, újabb izenetet küldött. 
Már bocsánatot kérünk, de nékünk ne 
izengessen semmiféle lord, ha még 
oly magas gumisarkot hord!

1929, április. Rothermere lord, aki 
a világháború alatt a nagyántánt ka
tonáinak milliónyi hadseregét zúdí
totta ránk és Amerikát is háborúba 
izgatta ellenünk, azt állítja „Daily 
Mail” című lapjában, hogy ő a ma
gyar ügy rendületlen barátja. Erre 
mi csak azt mondjuk: ments meg 
uramisten a jóbarátainktól!

1929, május. Bizonyos nevezetű 
Rothermere lord újabb táviratát köz
ük a baloldali lapok. A világháborús 
konjunktúrának ez a szerencsés 
sajtólovagja már megint écákat ad 
nekünk. Mink pedig azt mondjuk: 
elég volt! Écákkal el vagyunk látva! 
Adjon a lord úr tanácsot Beneséknek!

1929, június. A „Daily Mail” című 
londoni helyi újság, amely a nyilvá
nosság teljes kizárásával jelenik meg, 
Rothermere lord nevű kiadójának egy 
cikkét közli a magyar ügyben. Meg 
akarjuk kímélni olvasóinkat a jelen
téktelen írásmű élvezetétől. De kér
dezzük: ki adott R. úrnak mandátu
mot, hogy a mi nevünkben beszéljen?

FŐVÁROSI
O P E R E T T S Z I N H Á Z

K é k  M a d á r
J U S H N Y
világhírű orosz kabaréja!

A karaván halad • ..

Még néhány
Mint a Borsszem Jankó értesül, a 

sajtójavaslat sikerén felbuzdulva, 
minden minisztériumban lázasan ké
szülnek különböző reformokra. Ben- 
fentesünknek alkalma nyílt bepillan
tást nyerni a szenzációs új javaslatok 
műhelyeibe. Az egész sajtót megelőz
ve, itt adjuk tudósítónk leleplezését:

Színházreform
A színrekerülő darabokért nemcsak 

a szerző, illetve a fordító, hanem a 
színigazgató, színházi titkár, színpadi 
ügyelő, minden szereplő színész, a 
kellékes, díszlettologató munkás, a 
jegypénztárosnő és a színházi tűzoltó 
is felelős. A fokozatos felelősség el
vénél fogva feleletre vonható a néző- 
közönség is, mégpedig elsősorban az 
úgynevezett potya jegyesek, azután a 
fizetők. A soros kir. ügyész minden 
előadáson megjelenik, hogy az izgató 
hatású darabok szerzői ellen mingyárt 
a helyszínen vádat emeljen, zenés da
raboknál pedig az idegen magántulaj
don védelméről kötelességszerüen gon
doskodjon. Poent-gyilkosság esetén a 
szerzőt, vagy ha ez ártatlan, a szí
nészt nyomban letartóztatni köteles. 
Azon szerző ellen, aki darabjának 
cselekményéhez hégi színművek motí
vumait tömegesen használja fel, esz
mei bűnhalmazat címén tartozik el
járni.

Házassági reform
A házasság intézménye gyökeres 

reformra szorul. A férj jogait és a 
feleség kötelességeit végre törvénybe 
kell iktatni, hogy megszűnjön a mai 
állapot, amely csak férji kötelessége
ket és feleségi jogokat ismer. Mint
hogy a házasságok az Égben köttet
nek, a légügyi rendőrség utasítandó, 
hogy repülőgépeken kutassa át a leg
magasabb régiókat és az ott talált há- 
zasságközvetítóket (inclusive: öreg
asszonyok) tartóztassa le, hogy az 
égi hatalmak a jövőben minden presz- 
szió nélkül, szabadon intézkedhessenek 
házassági kérdésekben. A feleség a

nagy reform
jövőben nem tű-, hanem dohánypénzt 
kap, hogy a férj körül legyeskedő ba
rátnőket ki füstölhesse. (Szfinksz-
szel, Sztambul-lal stb.) A férj éven
ként négyheti szabadságot igényel
het, hogy a házasság gyönyöreit ki
pihenhesse.

Egészségügyi reform
Tekintettel arra, hogy a tüdővész

nek a tisztátalanság és a szegénység 
a melegágya, mindenkinek kötelessé
gévé tétetik, hogy tiszta és jómódú le
gyen. A tisztasághoz nem kell más, 
csak víz és szappan, a jómódhoz nem 
kell más, csak pénz. Vízről a vízveze
ték, szappanról az állam gondoskodik, 
joggal elvárhatja tehát, hogy a pénz
ről mindenki maga gondoskodjék. így 
lesz hazánk a tüdővészmentes emberek 
Eldorádója.

Lakásügyi reform
Miután a háztulajdonosok vagyonát 

csaknem száz százalékig valorizálta a 
kormány, most a lakók vagyonának 
valorizálását tűzi napirendre. E cél
ból kérdőívek bocsáttatnak ki, ame
lyeken minden lakó feltüntetni tarto
zik, hány poloskával rendelkezett bé
keidőben. A törvény utasítani fogja 
a kormányt, hogy a lakók jelenlegi 
poloska-álománya a békebeli színvo
nalra emeltessék föl.

Étkezési reform
A takarékosság elvét tartva szem 

előtt, a napi étkezések számát csök
kenteni fogja ez az új népjóléti javas
lat. Abban a tudatban teszi ezt a kor
mány, hogy az egész magyar közép- 
osztály és a munkásság legtitkosabb 
gondolatát váltja valóra s így bizton 
remélhető, hogy senkisem fogja pro
vokálni a hatósági beavatkozást, ha
nem spontán határozza el magát az 
önélelmezés korlátozására. Ily módon 
a társadalom zokszó és megerőltetés 
nélkül tud majd eleget tenni a köz
teherviselés fokozott követelményei
nek. (m j)
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T ű n őd ések
SHffensteiner Salamoniul

O kíviilrül támogató kereszténgy 
gozdosági párt Becsbe abcugot mond 
o Bethlen-kormángyra, idehaza pedig 
éljent kojebál. Errül jotja eszembe o 
régi eset o Jékele Bandwormtul, oki 
fi jótól korába került ed Rendjel gar- 
nizonba mint rezervista. O kvártél- 
ján oz elsü éccaka nem elaludni todta 
o sok ezer bolhátul. Ide-oda hánkolód- 
ta mogát. Végre elfogott edjet o sok 
közül és mondta neki: „Mi vadj te, te 
bolha? Ha vadj te beteg, mért ug- 
rándolsz? Ha vadj te egészséges, mit 
keresel oz ágyba?" — Gírem-górem: 
ho von komiángy támogató jmrt oz o 
párt, akkor mért szolodgál Bécsbe le
hurrogni o gráf Bethlent, ho pedig 
nem támogat o kormángyt, akkor 
mért éljenez neki itthond teli torok- 
bul? i

Olvasok, hodj rosszul medj o pesti 
színházoknok. O küzünség rengeteg 
sokat küvetel, drága színészeket, fé 
nyes kiállítást és o végin — nem medj 
o színházbo. Akkurát o Naftáié Mer- 
melstein, oki volt edj szigorúan orr 
thodox legény és elvenni okort ed 
neológ leányt. Ez küvetelt tűié, hodj 
vágja le o pájeszt. Megtette. Oztán 
küvetelt, hodj vessen le o kaftánt. Ezt 
is megtette. Mikor már údj láccott, 
hodj minden rendben von, őzt kivánto 
o menyasszongy, hodj f  űröd jön meg. 
O Naftáié tanácsot kért oz üvé tátijá- 
tul, oki mondott neki: „Hát förödjél 
meg, édes fiomV' Felelt erre o Naf
táié: „Nü és mi lesz, ha i'isszamedj 
a v a r th ie ? . ."

Nadj közigazgatási vita von o t. 
Házban. Én osztot hiszek, hodj o 
mostani rossz gazdasági viszonyok 
küzt oz ilejen vita nem is annyira o 
közigazgatásnak, mint inkább o küz- 
izgatásnok használ.

— Ha már van Medák Sári, mikor 
lesz Mejes Teri?

Miregondolaközönség, 
ha újságot olvas?
A hír:

Gömbös Gyula 
szerint nehéz ve
zetni a magyart, 
mert mindenki
nek megvan a 
maga nézete.

Általános a pa
nasz, hogy a hi
vatalokban nem 
köszönnek vissza 
az ügyfeleknek.

A francia-belga 
katonai szerző
désről kisütötték, 
hogy közönséges 
hamisítvány.

A közigazgatási 
reform javaslatá
nál háromszáz
húsz módosítást 
tesznek a képvi-1 
selők. j

A beruházások 
az idén szőkébb 
keretek közt mo
zognak.

Petrovácz Gyula 
sajnálkozását fe
jezte ki a Reichs- 
postba írt kor
mánytámadó cik
ke miatt.

Trockij panasz
kodik, hogy Sztá
lin nagyon erő
szakos ember.

A gondolat:
Igaza van. Pél

dául : nekem is 
megvan a néze
tem Gömbösről.

Na és ha kö
szönnek?... Ak
kor talán van 
benne köszönet?

És attól, hogy 
hamisítvány, már 
nincs is olyan 
szerződés ? f

De ettől már 
csak ki tudom fi
zetni a hátralé
kos adóimat, ille
tékeimet, járulé
kaimat a kama
tokkal együtt!

Nekem mond
ják? . . .  Én még 
mindig a tízéves 
ruhám szűk kere
tei közt mozgok.

És a választói? 
Azok nem fejezik 
ki a sajnálkozá
sukat Petrovácz 
megválasztása 
miatt?

Na, na, maga 
kis ártatlan!

A Magyar Általános Takarékpénz
tár Rt. igazgatósága megállapította 
múlt évi mérlegét. A tiszta nyereség, 
az intézeti nyugdíjpénztárnak körül
belül 140.000 P-vel való intem dotá
lása után 1,869.177.78 P. Az igazga
tóság a március 14-re egybehívott 
közgyűlésnek javasolni fogja, hogy 
az osztalékjogosult 240.000 darab 
50 P n. é. részvény után 7 P =  149? 
osztalék (tavaly 6.50 P =  139?) fizet
tessék.

A Magyar Általános Ingatlanbank
Rt. múlt évi mérlege kerek számban 
1,447.000 P (tavaly 819.000 P) tiszta 
nyereséggel zárult, amiből 500.000 P-t 
a tartalékalapba helyeznek, 840.000 
P-t pedig osztalékra fordítanak, rész
vényenként 14. P-t (tavaly 10 P), 
vagyis 28 százalékot. Telkek parcellá
zása és egyéb transzakciók folytán a 
nyereségen felül újabb jelentékeny 
latens tartalékok keletkeztek. A köz
gyűlés március 21-én lesz.

A Magyar-Olasz Bank Rt. igazga
tósága megállapította a múlt évi 
mérleget, amely a banküzlet és a jel
zálog-kölcsönüzlet lényeges fejlődé
sét tünteti fel. Az igazgatóság a már
cius 20-ára egybehívott közgyűlés 
elé azt a javaslatot terjeszti, hogy a 
2369.713.78 pengő tiszta nyereségből 
részvényenként 5 pengő, tehát a rész
vények névértéke után 10 százalék 
osztalék fizettessék.

— Hova sietsz úgy?
— Kölcsön után szaladok.
— Minek az neked?
— Fel akarok lépni a Kültelki 

Színházban és az igazgató már kéri a 
fellépti díjat.

ARANYKÖPÉSEK
A szerelmesek egymásra vannak te

kintettel, a házastársak önmagukra: 
férj a feleségét, feleség a férjét küldi 
nyaralni.

*

A szerelemben a mások, a házasság
ban a saját ízlésünk ellen vétünk.

*
Az arcáról leolvas, testéről legon

dol egyet-mást a férfi a nőnek.
*

A repülőgépek még csecsemőkoru
kat élik: bántják a szelek.

*

A szerelem azzal végződik, amivel
a házasság kezdődik. i

*

A szerelemben a csók előleg, a há
zasságban ráadás. Karádi Emil

Sebestyén Géza sóhaja:
— Nem értem azt a Krausz Simít! 

Hogy ilyen népszerű ember mért nem 
lép fel egyszer n á lam !... Azt hi
szem, az anyagiakon nem vesznénk 
össze.

LAPTULAJDONOS :
BORSSZEM JANKÓ LAPKIADÓ RT.

IGAZGATÓ: MOLNÁR EMIL 

NYOMATOTT
BÍRÓ MIKLÓS NYOMDAI MCINTÊZETÊBEN

VII. RÓZSA UCCA 25

K éprejtvény

A Borsszem Jankó március l.-i 
számában közölt rejtvény megfejtése: 

elekezetközi béke.'1 A megfejtők 
közül Gesmay Sándor (ókécske) kap 
könyvjutalmat.



8. szám
4 4j*

B O R S S Z E M  JANKÓ ÜZENETEI
B. J. (Kaba). A helyzet úgy for

dult, hogy éppen arra a kaptafára, 
amely az ön kezeügyébe került, ma
gunk is aktuális rigmust húztunk. 
Higyje meg, már régen nem azon a 
csoporton van a hangsúly, amelyet 
egyébként elmésen perszifláltA Más
unkét fujdogálnak a böjti szelek. — 
Hahitüé. A magyar zeneszerzők, éne
kesek és muzsikusok nürnbergi nagy 
ünnepi hetében Bajorország egyik 
legtekintélyesebb hetilapja, a nürn
bergi „Fránkischer Kurier*4 külön 
meglepetéssel kedveskedett a magyar 
vendégeknek: irodalmi mellékletet
adott, amelynek közleményeit kizáró
lag magyarok írták. ' Végvári meg
kapó versén kívül néhai Sas Ede no
velláját, boldogult Szenes Béla sze
retett munkatársunk tréfáját és Mol
nár Jenő humoreszkjét olvashatták a 
bajorok, pompás német fordításban. 
— Régi eló'fizető. A „Pesti Futár” 
március elseji számának egyik érde
kes cikke a híres „Dolly Sisters” ap
ját szólaltatja meg. A cikknek az a 
része, amely iránt érdeklődik, így 
hangzik: „Pestről beszélgetünk: Ön 
talán még emlékszik arra, — mondja 
Dolly papa — mikor az első villamos- 
vasutat elindították a Podmaniczky 
uccától a Dohány uccáig. Akkoriban 
a város nem tudott fizetni, a bécsi 
vállalkozó el akarta vinni a síneket 
és a Borsszem Jankó-ban képes vicc 
volt: a rendőr rákiáltott a nímötre: 
Az apátok istenfáját, hozzá ne nyúlj 
a villanyoshoz! Nagyokat nevet Dolly 
bácsi, — írja A[adds Sándor — em
lékszik mindenre, amit akkor a Bors
szem Jankó írt. Verseket tud kívülről, 
ígen kedves. Emlékszik Perotti teno- 
ristárk, Mahler direktorsága alatt. 
Perotti „kontrakt-törést csinált” s 
ebből is vers lett a Borsxzem Jankó- 
ban.”  — A régi pestiek, ime, még 
Párizsban is szeretettel gondolnak 
vissza a múlt század végén naggyá 
nőtt városukra és derűs emlékeik a 
Borsszem Jankó egy-egy frappáns öt
letéhez, verséhez, illusztrációjához 
fűződnek. — —ik. 1. Ezúttal is jó 
hasznát vettük. 2. Köszönet a szíves 
tájékoztatásért. A plakátok pár nap 
múlva a centrumban lesznek. 3. A 
mostani számtól kezdve a késedelmes 
szállítással járó zavarok bizonyára 
végleg megszűnnek. — Pesti. Gitörgu 
Endre könyve, .,A pesti városháza” , a 
szó nem elcsépelt értelmében, hézag
pótló munka. Ennek a mi erjedő, for
rongó, agyonkritizált, de rajongóan 
szeretett Budapestünknek életét az 
élesszemű újságíró, az ötletes és szó
rakoztató író szemüvegén keresztül 
figyelte meg és adta vissza a mi 
pompástollú György Endre kollégánk. 
Kortörténeti értéket ad a könyvnek 
az a dús anyag, amelyet a szerző 
ritka lelkiismeretességgel halmozott 
fel, amellett kincses forrása a „kon
szolidációs évek" pesti humorának. 
Madaras Láixló karikatúrái külön 
színnel gazdagítják a nagyon élveze
tes és bizonyára igen kapós köny
vet. — Sz. E. Egy-kettőt félretettünk: 
talán sor kerül rájuk. A Dankó-veiv 
vége erőszakolt. —  Bordái (és egyéb 
versek). Gyönge technikával megírt 
közepes gondolatok.

f  >  "  ^
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FORGALMY ODOLÓR
dalaiból

Amerre én járok.
Még a fák is sírnak,
De meghatni engem 
Bizony ők se bírnak.
Hisz a kalmár-nép is 
Sír, hogy könnye potyog.
Magában meg énrám 
Vad szitkokat motyog.

*  1

A Sas uccán végesteien végig 
Kereskedők kasszájukat védik.
De hiába minden defenzíva,

• Forg. adójuk szépen ki lesz szíva.
*

Kis kutya, nagy kutya nem ugat
[hiába.

Forgalmista vagyok Pestnek
[városába.

Hej, Pest híres város, van itt boltos,
[gyáros.

Lógok a nyakukon s ez őnekik káros.

*

11. oldal
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Helyettem kis virág, tégy vallomást. 
Dúdolja ezt a Weisz meg a Virág. 
De engem meg nem győznek 
Akárhogyan is főznek.
Mert tőlük kérem azt a vallomást.

t'. *
Csak egy adó van a világon,
A forg. adó: az én világom.
Ez a kormány de nagyon szerethet. 
Hogy ezzel bízott meg engemet.

*
Gimbelem-gombolom,
Légy enyém, forgalom.
A félelemre nincs okod.
Viszont sírásra van jogod.

*
P

Én vagyok a város rossz* egyedül, 
Engem ugat minden kutya messziről. 
Sem az anyám, sem az apám nem

* [volt rossz,
Csak én vagyok forgalmista, oh ez a

[sors de gonosz.
* *

A fináncnak megtiltani nem lehet. 
Hogy ne zaklassa a tisztelt feleket. 
Zaklatja a feleség is az urát.
Mégis töri azt a kis vexaturát.

Azok a gyerekbetegségek!
— Látta, szomszédasszony, mi1 yen 

gontiozatlan a Kardosék kislányu?
— Alem látszik meg, hogy nörsz-c

vau.
— D thogyt Nincs annak semmi

haja! ,

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL:
VI. MOZSÁR U. 9. TEL.: AUT. 2M—24.

FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓ.
M O L N Á R  J E N Ő  DR.

%

MŰVÉSZETI Fő MUNKÁT ARS :
GÁSPÁR ANTAL

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

— Az én resszortom a népjólét, hölgyeim , . .  A nöjólét, az 
HOLIER resszortja.
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Csoportkiállítás az Ernszt-múzeumban

\  buzgó hívő
A falusi plébános így feddi egyik 

iszákos hívét:
— Folyton azt prédikálom, hogy 

az ital az ember legnagyobb ellen
sége é* kendet mindig részegen talá
lom.

— De azt is prédikálja a fotiszte- 
lendő ár, — felel a megrögzött alko
holista -r- hogy az ellenségünket sze
retni kell!'

Egy színigazgató sóhaja :
Az egyetlen újdonság, ami ebben a 

szezonban beütött: a „Novitas” . Hja, 
ehhez nem kell dohány. Ez maga is 
dohány.

Ez már csak Igazi béke !
Wekerle Sándor a pénzügyminisz

ter, Baross Gábor a budapesti közle
kedés legfőbb ura, Kozarek a hóhér, 
Fedik Sári a Király Színházban tán
cot, Hát nincsenek békebeli állapotok 
Magyarországon? !

W eekendesek alkonya
Vadevezős uram, bejelentem kendnek: 
Beföllegzett immár a csábos week-

[endnek.
Kimondották hazánk erényes bölcsei: 
A csónak házaknak lazák erkölcsei. 
Enyeleghetsz tovább ringva, c sónak áz-

[va,
Ámde nem cicáz hatsz bent a csónak-

[ ház ba.
fi* nem táborozhatsz csöndes nyári

[éjben.
Barátnőd, illetve sátradnak ölében. 
Csónakázz, erezzél toi'ább is párosba. 
Minden másért aztán — vissza a vá~

[rosbnl
Add meg a Dunának, ami a Dunáé, 
Add meg Kuna Pének, ami a Kunáé, 
Add meg az estének, azni ép az esté. 
De ne vedd el Pesttől, ami direkt

[Pesté.

— Miért nyomják el a lengyelek 
a kisebbségeket? Hisz a lengyel 
szabadságszerető nemzet!

— Tudja, ők úgy vannak a sza
badsággal, mint sok ember a fele
ségével. Szereti, de megcsalja.

L 1 P  *  4 H T A :
A kasztják a h óh ért!

Kozarek Antal hóhéri kinevezése fegybázi körökben nagy megelégedést 
keltett. Több fogoly', akinek erős kilátása van, hogy a közel jövőben nexusba 
kerül Kozarekkel, kijelentette, hogy bár szereti a függetlenséget, de ilyen 
kiváló emberrel szemben szívesen kerül függő helyzetbe. Tiszteletűk jeléül a 
hóhér jól sikerült arcképét felakasztották cellájuk falára. Kozarek meghatot- 
tan értesült a szeretet ilyen megnyilvánulásáról és azt üzente illetőknek, 
hogy alig várja már, hogy az akasztást viszonozza.

é


