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JÁNOSSY GÁBOR BÁTYÁMURAM Móra Ferenc ásatásaiból
PARLAMENTI SZAVALLATA

a 18 éves lányok kötelező férjhezmenéséről, a sadchenek megrendszabályozá- 
sáról, a nők szavazati jogáról, a púderról, a közigazgatási reform-nadrágról

és egyéb pajzán dolgokról.

Tisztelt Ház!
Szeretett Képviselőtársaim !
Mivel a közigazgatási reformhoz 

már sokan hozzászóltak, én sem ha
gyom magam kéretni, mint valami 
kislány. Mert ugyebár, azt már önök 
is észrevették, hogy a lyánykák ma
napság igen hagyják magukat kéretni. 
Még akkor is, amikor férjhezmenésröl 
van szó. Bizony, tisztelt Ház, manap
ság csak a púderen, az arcmázoláson 
jár a kislányok esze, nem a férjhez- 
menésen. Joggal kérdem tehát a köl
tővel: Mi a magyar lány? Rút, sziba- 
rita máz! -Bezzeg, ha én lennék a bel
ügyminiszter úr helyén, törvényt hoz
nék, amely minden 18 esztendős lányt 
kötelezne a férjhezmenésre. Hiszen 
már lánglelkű költőnk is megmondta: 
c*mber küzdj és bízva bízzál abban, 
hogy eladósorban levő lányodat mi
hamarabb férjhez adod.

De persze, ma más állapotokat 
élünk. Más állapotokat látunk a fiatal 
lányoknál is, nem úgy mint azelőtt. 
Ma választójog, feminizmus, szociáliz- 
mus meg fascizmus kell a lányoknak, 
nem pedig férj. Persze ebben a fér
fiak is hibásak. A mai degeneráció 
gyámoltalanul, lekonyult fejjel szem

léli a lányok destruálódását. Csak len
nék pár évvel fiatalabb', majd adnék 
és ezeknek a fruskáknak fascitmust! 
Mindenesetre a sadclmneknek sem ár
tana egy kis rendszabáfyozáí?. Mégis 
csak az ő kötelességük a partik (még 
hozzá lehetőleg kormánypártik) össze
hozása.

Ami pedig a közigazgatási reform
ról való további észrevételeimet illeti, 
sajnálattal láthatjuk, hogy a nők ezen 
a téren is csak a modem hóbortokat 
szeretik. Mert ha ma kérdezné meg 
a költő egy bakfistól: „hová merült 
el szép szemed világa, mi az, mit ké
pes lapokban keres, talán a múlt idők 
barchend nadrága, min öreg urak 
könnye rengedez?” — az illető bakfis 
biztosan lebiggyesztené a száját és így 
szólna: „Ugyan kérem, ki hord ma 
barchend-dolgot? Nem látja, hogy én 
habselyem reform-nadrágot viselek?"

Bizony, szeretett képviselőtársaim, 
így van ez manapság és nem máskép. 
Ha nem hiszik el, győződjenek meg 
róla személyesen.

Mondanék még sok mást is, de a 
klotür-iámpa, amelynek színe élénken 
emlékeztet ifjúkorom kilengéseire, 
arra kényszerít, hogy a költővel így 
kiáltsak fel: „Mikor üt a megváltás 
órája, mikor üt a boldog óra már”, 
melyben az árván maradt árvalány- 
hajas árvaszéki ülnökök nyugdíját 
rendezik? Magam is árvaszéki ülnök 
voltam, nem egy árvalányt vigasztal
tam költői lelkem nemes hevületével, 
miközben éreztem, hogy anyagice bi
zony rosszul állok és szűkebbre kell 
fognom a nadrágszijjat.

De befejezem szavaimat. Ha tud
tunk Miss Európát adni a világnak, 
legkevesebb, hogy férjhez tudjuk adni 
a sok Miss Hungáriát. Nőtlen kép
viselőtársaim ezen a ponton bizonyít
hatják be, hogy méltók a honatya el
nevezésre. Mindezek alapján teljes bi
zalommal vagyok a belügyminiszter 
úr iránt és a közigazgatási reformot 
baráti szeretettel elfogadom. Ne fe
lejtsék el házasodni készülő bürokrata 
testvéreim az egykori főispán híres 
mondását, mely szerint „az asszony 
nem vármegye, — ott dolgozni kell.”

NEMO ESI MISS EUA0P1 IN PATRIA SÍM !

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

(A helyes megfejtők közt értékes 
könyvet sorsolunk ki. Beküldési határ
idő: március 31.)

Mikor Károlyi József gróf 
először szólalt meg...

(Károlyi József grófnak tizenkét 
évvel ezelőtt is volt valami sürgős 
mondanivalója. 1917-et írtunk és az 
egész magyarság fegyverben állt, 
északon, délen és keleten ontva vérét. 
És Károlyi József beszélt. Hogy mit, 
mellékes. Hogy mi volt a hatása, mu
tatja a Borsszem Jankó 1917 március 
25-iki számában megjelent ez a kis 
közlemény, amelynek „BILLIÁRD- 
GOLYÓK MOZGALMA” volt a címe 
s amelyet az eredeti illusztrációval 
együtt adunk:

„Mint értesülünk, 
Károlyi József gróf 
beszédének hatása 
alatt az ország vala
mennyi klubjában, ka
szinójában és kávé
házában . tartózkodó 
billiárdgolyók közt 
élénk mozgalom tá
madt. A billiárdgolyók 
legközelebb nagygyű
lést tartanak, amelyen 
Károlyi József grófot 

egyhangúlag elnökükké fogják vá
lasztani, annak örömére, hogy végre 
megszólalt Magyarországon — egy 
billiárdgolyó. Azt is kimondják a 
nagygyűlésen honi billiárdgolyóink, 
hogy ezentúl reformátusoktól, evangé
likusoktól, zsidóktól és mohamedánok
tól nem hagyják löketni magukat” .

Mit csinálnak 
a M. TUD. AKADÉMIÁN?

Kaptuk és szószerint adjuk a kö
vetkező meghívót:

„Meghívó a Magyar Tudományos 
Akadémia I. osztályának 1929. évi 
március 4-én (hétfőn) délután 5 (öt) 
órakor tartandó ülésére. Tárgya: 
Némethy Géza r. t.: Az ember és az 
Isten. (Gondolati költemény.) Utána 
„zárt ülésben folyó ügyek".
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T  U H  O M A N  Y Kereskedők öröme
Pótlás az új nagy -  

„Brehm“ -hez
*

VÁNDORMADARAK
Különböző vándormadarak léteznek. 

Főfajtáik: a vándorszínész, vándor
jogász, vándorló legény, vándorvese, 
vándor madár, végül Vándor Iván és 
Vándor Kálmán. Minden vándor
madár közt legképzettebb a daru, 
mert magasan repül és szépen szól. 
(Különösen a pesti építkezéseknél 
szól szépen.) Iskolázottságát azzal is 
elárulja, hogy a V betűt ismeri, amit 
már Petőfi is megénekelt. („Vándor 
daruknak V betűje száll.” ) A vándor
madarak közös ismertető jele, hogy a 
t betűt meg tudják különböztetni a 
d betűtől. Ugyanis mihelyt közeledik 
a tél, dél felé húzódnak. E madarak 
közé sorozható a sármány is. (Lásd 
bővebben Schiller „Sármány és szere
lem” c. ornithológiai szomorúj átéká
ban.) A fecske szintén fölkeresi a dél
szaki tájakat. Csodálatos, hogy ily 
távoli útra az egy szál frakkal beéri 
s még csak egy kendőt sem visz ma
gával, sőt ez utóbbit (vulgo: fecsken
dő) otthon hagyja. Hogy hány madár 
költözködik ki és tér vissza évenként, 
azt hiányos madár-statisztikánk és az 
útlevél-ügy bonyodalmai mellett bajos 
volna hozzávetőleg is megmondani. A 
legtöbb madár vízum nélkül utazik, 
köztük sok jómadár is.

A magángazdaság albumába
Aki korán kel, késedelmi kamatot 

lel.

— Na, hogy van megelégedve az üzletmenettel, Bronstein úr?
— Képzelheti. . .  A tiszti főorvos megdicsért, hogy az én üzletemben a 

legszigorúbban van betartva a járványrendelet.
, — Hogy-hogy?

— Nádam tizenöt méter körzetben csak egy vevő található.

Tűnődések
Seiffensteiner Salam oniul

O keszthelyi szép kisasszonyba, o 
Simon Böske lett Miss Európa és oz 
egész világ hódolta neki. De itthond, 
régi finom szokás szerint, von óriási 
pokkadás és edjes lapok még oz anti
szemitizmus: nadj dobjába is bele
ütöttek. Idj okorják pületikailag ki
használni o tisztelt nem szép hüldjek 
mérgehidésit. Minthodj pedig feleke

zeti különbség nélkül o nem szépek 
vonnok mindég tübbségbe, ép udj szá- 
míthotnok rája, hodj ennek o tojtékzó 
djülölködésnek, omitül még o volt el
lenségeink is távol mogukat tartot
ták, lesz edj nadj pártja, mint eccer 
o Simele Drehkopp, oki idj sóhajtott 
fü l: „Bárcsak én volnék volomennyi 
bolondoktul o királyim Mondták neki: 
„Micsoda szenvedés terád? Mit okorsz 
te o bolondoktól?” Felelte rá : „Én 
idj 8pekolálok: ho én volnék volomeny- 
nyi bolondoktul o király, okkor én 
volnék o leghotolmosabb oralkodó, 
mert edjnek se nem volna annyi 
alattvalója.”  — Oszposz: oz o legerü- 
sebb párt és ojság, omejiknek o leg- 
tübb nem szép hüldj von o táborába.

Edjes döhös ojság-orgánumokrul 
jót ja eszembe o Smáje Mekecer 
Dümsüdön, okirül információt kért 
edj pesti nadkereskedü. frNadjon ren
des, pontos ember, — idj szólt oz in
formáción. — Minden este pont hét 
órakor be von rúgva és il jenkor ren
desen megveri o feleségit." — Akku- 
rát ezek o lapok. Minden reggel pon
tosan megjelennek és akkor rendesen
zsidóznak.

Oz excellenc Wekerle pénzűdjmi
niszter oreság, okitül o papájának is 
voltam edj rendületlen hive, po- 
noszkodta o porlomentbe o lassú és

drága adminisztráción miott. O 
Naftáié Triimp, okinek volt ed selyem 
koftánja és edj merész sasorra, po- 
noszkodta mogát, hodj omikor utazott 
Tarnovbul Mármorosszigetre, két- 
három katonatiszt o kupéba nadj on 
csúfolta o zsidókat. Kérdezi tűle o 
Zálme Krümp: ,JJű, és te mit szól
tál hozzá?”  —  „Én? — felelt o Naf
táié. — Én nem árultam el magamat, 
hód vadjok edj zsidó.”  —  Cince-conce : 
oz excellenc Wekerlét hollgották szép 
csendbe oz államtitkár meg o volt mi
niszteri tanácsos oreságok, okikbül 
lettek képviselők és nem árulták el 
magukat, hodj ük bürokraták.

O kurzus-oj ságok tesznek folton 
szemrehányást o kormángynok, hodj 
o zsidókkal szemben milejen előzékeny. 
Eccer Zilahon o Jékele Maulbeer 
szidta o Smelke Pancsert, hodj oz o 
bor, omit vett tőle, nadj on fül von 
vizelve. O Smelke tette o kézit o szi
lire és mondott: „Udj éljek én, hodj 
nincs igazod, mert obbon oz üvegben, 
omit tűlem vettél, ed csepp bor se 
nem voltP’ — Girem-górem: o kor- 
mángy is nyogodtan megesködhet, 
hodj edjetlen zsidót se nem kinevez 
o minisztériumokba, o különféle mam- 
mut-intézméngyekhez, de még sak tör
vényszéki jog gyakornoknak vadj zu
páé őrmesternek se.
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Leventei Kardoss Mór: Hát ez le
gyen az a híres „Különös köz
játék!” . . .  Nem rossz. A szereplők 
külön mondják el a gondolataikat és 
ilyenkor kivilágosodik az arcuk. Az 
üzleti életben pont fordítva van. Ha 
az embernek elsötétedik az arca, ak
kor biztos, hogy gondolkozik.

Leventei Kardoss M ámé: Hör’ mai 
auf, Morisz! Mi köze az üzletnek eh
hez a darabhoz?

Kardoss: Azt kérdezd meg attól a 
raffinált amerikai szerzőtől, meg a 
Vígszínháztól. Itt az az üzlet, hogy a 
Gombaszögi nem a férjétől akar gye
reket, hanem egy orvostól.

Dr. Steinitz Gyula: A férjek álta
lában kímélve lesznek, kedves Móricz 
bátyám.

Kardoss: Kíméld az öregapádat!
Kardossné: En arrière avec les 

chien, Morisz! És különben is: mit 
érne el a Gyuszi avval* ha most kí
mélné a nagyapját? ő  már a világon 
van, nebbich. ^

Steinitz: A méltóságos asszony min
dig olyan szellemes.

Kardoss: Szellemes, szellemes... 
de még egy vasat se keresett a szel
lemével.

Kardossné: Ne disznólkodj, kérlek. 
Inkább figyelj az orvosra, már mint 
erre a fess Vértesre és tanulj tőle, 
hogy kell egy finom urinő óhaját tel
jesíteni. *

Kardoss: Tőlem ilyen nyíltan még 
nem kért nő effélét.

Kardossné: De titokban megtetted, 
du Vagabund!

Steinitz: Ennek a drámának éppen 
az az előnye, hogy mindent nyíltan 
csinálnak benne.

Kardossné: Kérem, csak gyerekről 
ne beszéljen, Gyuszi.

Kardoss: Renéenek igaza van,
Gyuszi. Ne beszélj be neki ilyesmit.

Gyusei (titokban megcsípi Kardoss
né dekoltázsát): Távol áll tőlem, Mó
rié bátyám.

Kardossné : Most jut eszembe, hogy 
fel kell háborodni ezen a darabon. 
Micsoda erkölcstelenség, quelle co
chonnerie! A feleség leánykorában 
hat rokkant katonának adta oda ma
gát, wie sie sagt: csupa áldozat- 
készségből, wie ich mein’ : csupa kí
váncsiságból.

Kardoss: Kíváncsiságból? Renée, ez

Akik a kezükkel beszélnek
A „Különös közjáték” felvonásközé

ben élénk gesztusokkal beszél két 
bennszülött lipótvárosi Egy jókedvű 
kritikus elnézi őket, majd így szól: 

—  Egész jó  darabot lehetne írni 
ezekről. A címe már meg is volna: 
„Különös kézjáték” .

egy kifejezés legyen tőled ilyen eset
ben?

Steinitz: A méltóságos asszony in
kább érzelmileg van felháborodva. A 
szavak mellékesek.

Kardossné: Helyesen mondta Gyu
szi. Fel vagyok háborodva, mert mi
kor unsereiner tett ilyent a háború
ban, egyrészt súlyosan elítélték, más
részt még arra se méltatta a Molnár 
Ferenc, hogy drámát írjon a hon- 
leányi áldozatkészségről.

Kardoss: Remélem, ezt föltételes 
módban mondtad.

Kardossné: Ha héklizni akarsz, 
vedd tudomásul, hogy óhajtó módban 
mondtam.

Steinitz: Ez csak ugratás, mint lá
tom. Az őszinte gondolatokat, mint ez 
a darab is mutatja, nem mondja ki 
az ember.

Kardoss: Akarod tudni, Gyuszi, mi 
az én őszinte gondolatom erről a da
rabról? Először az, hogy nagyon 
hosszú . . .

Steinitz: Amerikában még hosz- 
szabb.

Kardossné: Ott minden hosszabb.
Kardoss: Úgy van, még a hossz is. 

Másodszor: én nevetni jövök ide és 
ne vágjanak nekem ezek a jó  színé
szek ilyen keserves pónemokat. Ulti
mékor ép eleget látok belőlük a kun
csaftjaimnál. i

Kardossné: Persze neked csak fia
tal lányok kellenek a színpadon, akik 
a különös játékra hangulatot csinál
nak. Vegyél rólam példát. Én hatá
rozottan fel vagyok izgulva . . .  
(Steinitzhez hajol.)

Steinitz: Nem értelek, Móric bá
tyám. (Szorosan Kardossné mögött.) 
Engem is izgat ez a különös közjáték.

Kardoss: Akkor gratulálok nektek. 
Meinerseits előadás után egy lokálba 
megyek.

Kardossné : Csakhogy nem egyedül!
Steinitz: Akkor én maradok.
Kardoss: Mit? Té maradsz? Hát 

ezért prédikálta neked O'Neill ebben 
a darabban a házassági háromszö-
get?

Kardossné: Morisz, schám’ dich! 
Fogd b e ! . . .

Kardoss: Jó, jó, már befogom. Hisz 
úgyis tudom, hogy én vagyok ebben a 
háromszögben a befogó.

(Mongodin)

B arnhelm i Minna
— Mondd, kérlek, szolid darab ez 

a „ Barnhelmi Minna” , amit most a 
Nemzetiben játszanak?

— Hát semmiesetre sem meztelen, 
mert — mint az öltöztet önöt öl hal
lom — ; L e s s z i  n g !

A „Különös közjáték”  humora
O’Neill drámájában, amelyet a Víg

színház nagy sikerrel játszik, egy 
fikarcnyi humor sincsen. Annál több 
vidám szójáték és tréfa születik a 
kulisszák mögött. Eredetileg úgy volt, 
hogy a fiatal Gordon szerepét Mészöly 
Tibor játsza, de két nappal a pre
mier előtt Somló István vette át a 
szerepet. Gordon a darabban Nina 
(Gombaszögi Frida) gyermeke. A 
másik gyermekéről, mielőtt a világra 
hozná, lebeszéli Nina anyósa (Var
sányi Irén), mert attól fél, hogy a 
magzat beteg atyja vérét örökli. Ezt 
kell tudni a következő vicc megérté
séhez:

Két színész beszél a társalgóban.
— Mondd, egészen kimarad a da

rabból a fiatal Mészöly?
— Dehogy! ő  játsza azt a gyere

ket, akiről Varsányi lebeszéli Gomba
szögit.

Lina és Nina
Kedves Borsszem Jankó! Úgy-e, em

lékszik még, hogy Molnár Ferenc bril- 
(iáns „01ympiá”-jában ezt mondja a 
hercegnő, Lina nevű pletykás sógor
nőjével kapcsolatban: „Egész Bécs 
egy nagy Lina.” Most a „Különös 
közjátékéban Törzs Jenő mondja 
Gombaszögi Fridáról, aki Nina sze
repét játssza: „Te jó  öreg Nina!” 
Én nem tudom, mi nevetni való van 
az ilyen régi Ninakotékákból kiásott 
vicceken! Magyarázza meg, kedves 
Jankó! Tisztelettel Minna von Bam- 
helm.

A Kamaraszínház újdonsága
— Ki írta az „Asszony és az író

gép” című vígjátékot?
— Biztosan Remington.
— Én úgy hallottam: Barrie.
— Lehet. Ezt a márkát nem isme

rem.

A rossz csont

— Öt „Királyéból egyet elszít- 
tál ? . . .  Aztán a csirkefogó barátaid
dal kártyáztál ? . . .

— De hiszen a kártyában is csak 
négy király van, papa!
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Magyar klasszikusokból
V.

REB MENÁCHEM 
CICESZBEISZER 

SZÖRNYŰ ÁTKOZÓDÁSAI
— O tükébe- 

tes i>lejte szélin 
ori'ol vigasztol
jál te magadat, 
hodj oz adóid 
otán saksopán 
12 percent kése
dé jlemi kama
tot füze tsz!

— Olejan jó 
napod led jen 

neked oz 
. észtén-

dübe, mint ahodjan érezte mogát 
néhány ezer hiildj o Miss Európa 
fényes betanulásánál!

— Oz én híres olaszliszkai csoda
rabbi kollégám vizitáljon meg o te 
hajadon lángyodat és azután mond
jon teneked: „Na látod, még mindég 
tiirténnek csodák!"

— Ledjél te edj teve és okorjál át
bújni a tű fokán, vadj inkább ledjél 
edj honosításra váró adóalangy és 
okorjál átbújjú a küzigazgatási ret or - 
fákon !

— Led jen o te feleséged lelkes híve 
o Bethlen-kormángynak és küvesse 
ütet obbon is, hodj o jüvedelmed üt- 
venkét procentjét kiilti el személzeti 
kiadásokra !

— Nincs, a teremtésit, vesztes, csak én ! („Bánk bán")

Nem igaz,
hogy Károlyi József gróf mindig el
szólja magát, (csak akkor szólja el ma
gát, ha tíz évben egyszer beszédet
mond) ;

hogy a magyar nyugdíjat húzó volt 
osztrák tábornokok 1920 után is 
,JCossuth-Hund” -oknak mondták a 
magyarokat ;

hogy Simon Böske rágalmazás! 
port indít a szépségét kétségbevonó 
nők ellen és büntetésül azt kéri a bí
róságtól, hogy kötelezze őket a hú fo
tográfiáik hírlapi közzétételére;

hogy Berki Gyula azért lépett 
vissza az egységespártba, mert attól 
félt, hogy Bethlen behozza a nume
rus clausust a pártjában;

hogy Károlyi József gróf ezentúl 
nem gabona-, hanem ötlettermelésböl 
akar megélni;

hogy a nyomorgó pesti orvosoknak 
szánta a kormány a negyedfél millió 
pengő költségvetési fölösleget.

— Hát már mindig csak bajunk 
lesz a Károlyi grófokkal?

Miss Európa és Pöstyén
— Hallottad? Az idén csupa pesti 

növel lesz tele Pöstyén.
— Miért? Talán annyian félrelép

tek a télen?
— Ezúttal csak a nyelvük ficamo- 

dott ki a Miss Európa ócsárlásában. 
Ezért kell nekik a pöstyéni kúra.

A főnyeremény%/ %/

— Hallotta? A Rosner megütötte 
a főnyereményt és örömében meg
bolondult.

— No akkor most biztosan ki fogja 
fizetni azt a sok adósságát.

— Annyira nem bolondult meg!

Festők egymás közt
— Mit ábrázol a képed, öregem?
— Csendéletet — sonkával és sza

lámival. De ha a zsűri nem fogadja 
el, felvágott lesz belőle.

Mi kell a miniszterséghez?
Herrmann Miksa kereskedelmi mi

niszter otthagyja székét, mert ,mint 
több oldalról egybehangzóan Jelentet
ték — influenza kínozza és el l'an 
kedvetlenedre. Aki a sorok közt tud 
oli'asni, megkonstruálhatja magának 
a jövő kereskedelmi miniszter képét. 
Vagyis: Herrmann Miksa utódja 
olyan ember lesz, akinek nincs influ
enzája és aki nincs elkedvetlenedve. 
Egyéb kellék a kereskedelmi minisz
terséghez, úgy látszik, nem szükséges.

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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Ötven év előtt, az első cigánybálon
(A  napokban volt ötven esztendeje, hogy a cigánymuzsikusok az első nagy báljukat megrendezték Budapesten. 

Ebből az alkalomból jelentek meg a Borsszem Jankó 1879 március 9-iki számában ezek a kor- és hangulatfestő kari
katúrák Jankó János mesteri tollából.)

Mokány Berci: Szervusz, Liszka! 
Tisztötet a Muhi, az öregapád, a vály- 
Jcosom. Ne ugorjunk egyet, füstös 
angyalom? No, mit gondúkozol? 
Upre talpra!

Monocles báró (magában) : Elle est 
bien culotté, cellel-là. — No, kis bár- 
ná Ninácska, nyújthatom a kárromat?

Nina: Merci, je ne danse 
Monocles: Sapristi!

:s.r

— Mit bám ult, hé? . . .  A fekete 
fene burítsa be a kîpedet!

—  Hát olyan kilenes ázs nekem, 
ámikor nem bágózsol.

Udvözlégy Tavasz!
— Szemelvény magyar írókból —

Karinthy: „A  tavasz energiája”
A szédületes iramban előretörtető 

civilizáció csatakiáltása: több ener
giát. A tavasznak azonban nincs 
energiaéhsége. Javasolom, hogy a 
tavasz minél nagyobb energiatömegre 
tegyen szert. Legyen több ibolya, 
több liliom, több liliomtipró, legyen 
sűrűbb a levegő és sűrűbb a tej. Le
gyen több energia a szerelemben is. 
Ebbe* a kérdésben különben egy idő
sebb hölgyismerősöm is osztja véle
ményemet.

Szomory Dezső: „Mr. Tavasz”
Láttam. Szemeim muzsikáltak az 

örömtől, ami van. Látszott a homloka, 
erekkel hímzett felület, mint repe
dezett márvány, melyet bearanyoz a 
halványsárga nap. És igen. A szeme 
a parázsló dohányra meredt. Álma
tag és kegyetlen szem, kéklő és bi
zonytalan, pirosló és fáradtan pihent 
és nedvesen száraz. Az orra is lát
szott. Kidomborodva és éles hala- 
ványsággal, amint zömök erejével, 
mint lapos arca, hegyesen kiszökellő 
ereje virágzott. Odajött és így mu
tatkozott be: Mr. Tavasz vagyok.

Hegedűs Lóránt: „A  tavasz és Szi
lágyi Dezső”

Szeretem a tavaszt, tehát nem sze
retem. Ez nem paradoxon, mert hi
szen tudjuk, hogy ki mint vet, úgy 
maga esik bele. Tehát Szilágyi Dezső, 
aki nagy utazó volt világéletében és 
aki mindig másra utazott, egyszer 
rettenetes dühös lett a tavaszra. Olyan 
mérges volt, hogy mikor Darányi 
Ignác dicsérte előtte a tavaszt, ma
gából kikelve ordított reá: „Aki a 
tavaszt szereti, jó ember nem lehet!”  
Természetesen nem okolta meg ki
jelentését és én, megbízható forrásból 
nyert értesülésem szerint, tudatha
tom mélyen tisztelt, nagyrabecsült és

rajongó olvasóimmal, hogy a Tavasz 
egész Szilágyi Dezső haláláig dühös 
volt a nagy államférfiúra. Aki nem 
hiszi, fusson elébe.

Erdős Renée: Miss Tavasz
Már az iskolából is kicsapták, mert 

egyszer beleharapott a latin tanár
lábszárába. Azt mondta, hogy ízlik 
neki. Később, amikor a harmadik 
gyereke született ettől a tanártól és 
amikor amputálni kellett a sok hara
pás miatt a tanár lábát, szakított 
vele. Azóta csak néhány száz szere
tője volt. De nem látszott meg rajta. 
Miss Tavasz már nem él erkölcstelen 
életet. De nem tőle függ, hanem a 
férfiaktól. Ugyanis az elmúlt héten 
volt hetven éves.

Szép Ernő: „Tavaszka”
Szívtam a kis Khedive-cigaretlit, 

amikor halk kopogás hallatszott és 
belépett hozzám Tavaszka. Azt 
mondta: „Oppardon, bocsánat, hogy 
élek és alkalmatlankodom, de úgy 
gondolom, hogy itt az ideje, hogy 
megjelenjek.”  — ó , igen, — mon
dottam és lesegítettem róla az ózon- 
dút, meg a harmatot, az illatot és a 
jól szabott szellőcskét. Tavaszka meg
köszönte és leült. Olyan édes volt a 
drága, hogy egyszerre melegem lett. 
Kinyitottam az ablakot és beszélgetni 
kezdtem vele. Azt mondta, hogy na
gyon szeret engem és sose hagy el. 
De hiába. Minden nő egyforma. Még 
Tavaszka sem kivétel. Június 21-én 
hűtlenül elhagyott.

Palásti László

Wekerle Sándor, Budapest.
Mint halljuk, Excellenciád ki

találta a házadómentességet. Nem 
lenne olyan szíves Mexikó részére 
kitalálni a lázadómentességet?

Mexikói jogrend-jtárt.

Milánóból jelentik:
A tavaszi évad lendületesen indult 

meg. Általános feltűnést keltett az 
,yA szürke ruha” , amelyet Bethlen 
Margit grófnő hozott magával. Min
den jel szerint ez lesz az idén a 
divatos darab.

S Z A B A D  S Z Í N P A D
Különös közjáték

Egy ellenzéki képviselő rövid 
ellenzéki élete. Egy kilépésben, 
egy belépésben és számos bal
lépésben elkövette: Berki Gyula.

Boszorkánytánc
Simon Böske európai diadalától 

betegre ájultan járják az agg- 
szűzek és egyéb csoroszlyák.

Gazdasági nótafa
Esik eső karikára 
A sok kartel kalapjára.
Valahány csepp esik rája.
Annyi Ciceszbeiszcr-áldás szálljon

rája !
Éljen a magángazdaság,
Éljen, hogyha tudl

FŐVÁROSI
O P E R E T T S Z I N H Á Z

MISS AMERIKA
Péchy Erzsi Feje* Teri 
Szokolay Öli Kabos Gyula 
Kertész Dezső Radó Sándor
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A „Különös közjáték” előadásán

Ruhatáros: És tetszik tudni nagysága, ebben a darabban azt is 
kimondják, amit gondolnak . . .

A bankár barátnője: Na hallja, öregem! Ez is valami? Én min
dig azt gondolom, amit kimondok.

M. hir. állami lant
— Pengeti: egy számgyakornok —

Októbernek első napján 
Számgyakomok lettem.
Atkozom is azt a najyot,
Amelyen születtem.
Semmi, babám, semmi, 
így szokott az lenni,
Segélydíjas gyakornoknak
Hej, alig jut enni.

*
Egy kis leány azt kérdezte 
Tőlem a múlt héten:
Mondjam meg már, mondjam

[meg már,
Mi a fizetésem?
Semyni, babám, semmi! 
így szokott az lenni: 
Gyakornoknak száz pengővel 
Meg kell elégedni.

•

Tegnap éjjel a Körúton 
Megszólít egy dáma:
„Mondja, mi a kívánsága? 
Jókedvem van máma.”
Semmi, babám, semmi!
Ezt kellett felelni, 
Gyakornoknak, szegénynek így 
Muszáj ki telelni.

Rövid interjú Xozarekkel
Megkérdeztük Kozarek Antalt, az 

új állami ítéletvégrehajtót, mi a pro
gramja.

— Kérem, — felelt a szimpatikus 
férfi — én a kor gyermeke vagyok. 
Mint minden modern végrehajtó, én 
is kíméletesen fogok dolgozni. A 
delinkvens feje alól nem fogom ki
húzni a párnát, csupán a lába alól 
a zsámolyt. S hogy az áldozat kelle
mes érzése zavartalan legyen: az 
egész műtét alatt mosolyogni fogok. 
Erre a mosolyra utasítottam segédei
met is.

Törvény előtt
A majsai parasztot kérdi a bíró:
— Milyen a családi állapota?
— Keserves, — hangzik a válasz.

Színházi rébusz

MUJt»JSÛ p|n*) so zuvj^uosoy

| Kaszab Aladár |

A kevesek, a tisztaszivüek,
A jótevőknek fejedelme volt. 
Irgalmas lélek, munkás elme volt.

Munkával, tettel amit keresett. 
Magának abból csak kevés maradt. 
Hogy éhezőknek jusson több falat;

Hogy szenvedőknek jusson puha ágy, 
Melynek a szíve volt a vánkosa,
A szíve, mely már nem dobog soha.

Miss Európa^ Budapest.
Könnyű ott győzni, ahol a za

matos, molett vidéki szépség olyan 
képviselőjét, mint engemet, a 
nagyántánt aknamunkája meg
akadályozott abban, hogy a ver
senyen résztvegyek.

Özv. Kuezorúné, Mucsa.

Haller István a Nemzetiben
A Nemzeti Színházban március 

15-én „A  híd” került színre és Haller 
István mondta az ünnepi beszédet. A 
hallgatóság egyik destruktív tagja 
így szólt a szomszédjához:

— Kíváncsi vagyok, miről fog be
szélni ?

— Biztosan el fogja szavalni a 
Talp/a magyart.

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

— Kérem a pletykát!
— Már mondom. Tehát: A kis 

művésznő indignálódva mondja a ba
rátnőjének:

— Képzeld csak. mi történt velem? 
Az a piszok bankár szakítani akart 
és egy ötezer pengős csekket nyújtott 
át.

— Na, és te mit válaszoltál erre 
a sértésre?

— Zsebrevágtam a sértést!
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Or. TOMB SZILARD tudományos líra-magyarázatai

Kinek a pék, kinek a pékné,
Kinek a pékné Zsuzsi nevű lánya. 
Majd ad a pék, majd ad a pékné 
Egy kis lisztet csak a hozományra. 
Hej, akkor kutya kutya kutya kutya 
Kedvem lesz,
Ha majd a zsemlye potya, potya, 
Potya, potya lesz.

A huszadik század materiális világ
nézete jut költőnk e művében klasz- 
szikus kifejezésre. A markáns gondo
latot nyilván a világháborúban alkal
mazott kenyérjegyek és az ezzel járó 
kényelmetlenségek ifjúkori beidegzése 
váltotta ki. Azok a bizonyára sajná- 
latraméltó jelenségek, amelyek az 
1914— 1918. években, sőt később is a 
kenyérellátás körül fölmerültek, mint
egy tudat alatt tovább éltek költőnk 
lelkében, kitenyésztvén belőle a szo
ciális lírának egy kései, de azért dús 
virágát.

Hogy az anyagias gondolkozásmód 
mégsem ejtette egészen hatalmába a 
költőt, bizonyítja a vers első sora, 
amelyben mély, morális disztinkció 
foglaltatik. Napjainkban, midőn a 
nemek egymáshoz való egészséges vi
szonyát bizonyos kóros kilengések szo
rítják háttérbe, nem lehet elismerés 
nélkül elhaladni a vonzalom vagylagos 
körülírása mellett. A magasabb er- 
kölcsiség bizonyára kielégítőbbnek 
tartja ezt a mindkét nemre vonatkoz
tatott tételt, mint akár a pékné, akár 
a pék kizárólagos bírhatásának elő
nyét, avagy hátrányát, illetve ennek 
megállapítását. Sőt: a költő odáig 
megy a morál pedáns tiszteletében.

hogy a péki házaspár érintetlennek 
feltételezett Zsuzsi nevú lányát mint 
harmadik — de nem utolsó — meg
oldási lehetőséget ajánlja a fiatalabb, 
illetve az elaggottabb nemzedék figyel
mébe.

Az a reménye a költőnek, hogy a 
pék vagy a pékné lisztet ad hozomá
nyul, egy államilag és társadalmilag 
kötelező aktust szupponál, tudniillik: 
a pék-pár leányának törvényes elvé
telét. A liszt, mint hozomány (lat: 
dós, ném.: Mitgift, franc.: dot, ang.: 
dowry, régi magy.: móring) a ma
gyar nép ősi agrár jellegének egyik 
vonása. „Egy kis liszt” : tág fogalom. 
Pars pro toto is érthető, vagyis: nem 
liszt, hanem maga a búzaföld. Mint 
ahogy a magyar en^>er a leány kezét 
kéri meg. de nemcsak a kezét kapja 
meg. Sót!

A költemény ujjongó akkordban 
csendül ki. A hozománylisztből gyár
tott zsemlye ingyenes volta költőnket 
egyes szóknak (kutya, potya) négy
szeri megismétlésére ösztökéli. A ku
tyakedv bejóslása és a potyazsemlye 
fogyasztása közt causalis nexus van. 
Amilyen matérialistának indult a 
vers, annyira ideálistának bizonyult 
a költő, aki menyasszonyán kívül csak 
zsemlyét kíván. Hogy nem precizíroz- 
za, vájjon császárzsemlyét-e, ez hatá
rozottan antilegitimista érzelmeit mu
tatja. Hazánk józanul gondolkodó 
pékmesterei bizonyára komolyan fog
ják mérlegelni eladólányuk sorsának 
eldöntése alkalmával a költő szerény 
igényeit.

*
Az én babám egy fekete nö,
A szeme fénylő, fekete kő,
Fekete fajú, fekete hajú,
Boldog lehet, hogya fürdik,

[a lepedő.
Ezen versben a rasszantropológia 

első lírikus megnyilvánulását üdvö
zölhetjük. Linné, Ranke, Wirchow, 
Pearson és az antropográfia többi 
nagyjai nyilván boldogok lennének, 
ha megérték volna a tudományos el
mélet ily költői kivirágzását. A fekete 
nő körül, akit költőnk megénekel, 
lehetnek eltérések a leszármaztatás 
dolgában. Egyesek az archimorph 
fajtát, a melanoderm eredetű nőt 
sejthetik benne, mások — Huxley 
nyomán — senoi, semang, melanéziai

vért fedezhetnek föl benne, ismét 
mások talán a szudániak, kafferek, 
bantuk dolichocephal rasszának dia
dalát ünnepelhetik a költészet modern 
istennőjében, a fekete nőben, akinek 
fekete haja gyapjas, spirálisokban 
tekergődző és elliptikus átmetszetü. 
Föltételezhetjük még azt is, hogy egy 
csoport — Méhely Lajos nyomán — 
Dob-uccai busman, hottentotta vagy 
nyam-nyam vérsejtek után szimatol 
a fekete nőben, akinek a költő disz
kréten nem a fekete szagát, hanem 
a fekete szemét énekli meg. Akár
hogy is áll a dolog, költőnk nagy
fokú liberalizmusára és az idegen 
rasszok női tagjai iránt való tole
ranciájára vall, hogy a fehér nők 
túlnyomó számának mellőzésével a 
fekete nőt választja törvényen kívüli 
szerelmének cselekvő és szenvedő 
tárgyául.

Határozottan forradalmi lépés ez 
az ú. n. „baba-költészet” terén, baba 
alatt ez esetben a tizennégy éven fe
lüli és lehetőleg harminc éven aluli 
nőnemű egyedeket értve. Költőnk 
szeme előtt a Népszövetség által 
inaugurált, viszont a népszövetségi 
augurok által megkontreminált paci
fizmus távoli pitymallata dereng, hi
szen köztudomású, hogy a fajok ke
veredése minő örvendetes mértékben 
csökkenti a fajok közti ellentéteket, 
majdnem azt lehetne mondani: a 
súrlódási felületeket. Fehér férfi és 
fekete nő közt így lassanként mini
málisra csökken a súrlódási felület, 
aminek üdvös következményei kilenc 
hónap múlva — tehát a történelmi 
mértékhez viszonyítva, aránylag rövid 
idő alatt — szemmel láthatólag je
lentkeznek. Ha így a fehér és fekete 
rassz közti ellentétek kiküszöbölőd
nek, remélnünk lehet, hogy kilenc
ezer hónap, de legfölebb kilencezer 
év múlva a fehér fajok is békésen 
megférnek egymás mellett.

Egyetlen homályog pontot kell csak 
még megvilágítanunk a tudomány 
lámpásával a fentidézett versben. Ez 
a homályos pont ama bizonyos lepe
dőn mutatkozik, amelyet a fekete 
hajú, fajú és bajú nő fürdés után 
használ. Költőnk szerint boldog lehet 
a lepedő, ha a fekete nő fürdik. Azon
ban nyitva marad a kérdés, hogy 
mikor: fürdés közben vagy fürdés 
után? Némi logikával föltételezhető, 
hogy költőnk a lepedő boldogságát 
azon ténnyel hozza kapcsolatba, amely 
a fekete nőt fürdés után a lepedő 
használatára utalja, vagyis: boldog 
a lepedő, mert a vizes női test felü
letével érintkezhetik a tapadás tör
vényei szerint. De fölmerülhet a kér
dés: hogyan lehet egy szervtelen 
tárgy boldog? Mi örömet okoz a vá- 
szonlepedónek a fekete nőhöz való 
tapadás mechanikai folyamata? A 
költő itt egy visszájára fordított 
perszonifikációval élt. önmagát gon
dolja bele a lepedő helyzetébe. A 
költő lepedő szeretne lenni. Talán a 
lepedő egész terjedelmében, talán 
csak bizonyos részeiben. Ezt a pon
tot a líra köteles diszkréciója födi el 
a sóvár vulgus profanum elöl.

(m j)

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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B o r s s z e m  J a n k ó  t ár c áj a
Bál után

(Történik egy jelmezkölcsönzö in
tézet raktárában, a báli szezon vé
gén. A fogasokon és a sarokba dobva 
különféle jelmezek láthatók.)

LILA DOMINÓ: Hü, de fáradt 
vagyok! (Nyújtózik.) Micsoda éjsza- 
}t£i volt 6Z !

PIERETTE: Maga beszél? hiszen 
egész éjszaka petrezselymet árult.

BAJAZZÓ: Biztosan azt hitte, 
hogy a bicsérdysták bálján van.

PIERETTE (n evet): Das kost mir 
ein Lachen, bajazzó!

LILA DOMINÓ (sértődötten el
hallgat).

TÖK DISZNÓ: Ne bosszantsuk 
egymást, hölgyeim és uraim. Eleget 
bosszankodtunk az éjszaka. Én pél
dául egy ostoba, hájas kereskedőn vol
tam egész éjszaka.

BAJADÉRKOSZTÜM : Mit akar? 
Én láttam magát. Na és? . . .  Nagyon 
is stílszerű volt azon a buta hájtö
megen. Annak a pasasnak olyan volt 
a feje, mint egy tök és az alakja, 
mint egy disznóé.

APACSJELMEZ: De kár, hogy 
nem láttam azt a pasingert, adtam 
volna neki egy mejport a brusztijára. 

GLADIÁTORJELMEZ (nevet).
APACSJELMEZ: Maga csak ne 

röhögjön —  Maga egy girhes kettős- 
könyvelőn volt.

GLADIÁTORJELMEZ: Hiszen
nem is ezen nevetek én, hanem a 
Chaplin kománkon. Hogy festett az 
iksz-lábra szabott nadrágja azon a 
kormányfőtanácsoson, akinek éppen 
ellenkező fazonú lábai voltak!

CHAPLINJELMEZ: Ellenkező fa
zonú? Hogy érti ezt?

GLADÍÁTORJELMEZ: O-lábai
voltak.

APACSJELMEZ (röhög): Nem 
rossz! A zannyát neki!

EGY GYERMEKPÓLYA (a sa
rokban gügyögve) : Ne veszetedj enet 
fojton, hadjanat máj ed ticit ajudni!

APACSJELMEZ: Vigyázzon, még 
megerőlteti magát azzal a selypítés
sel. (Megvetően.) Maga is megkomo
lyodhatott volna. Lett volna rá ideje. 
Egész éjszaka azon az öreg naiván 
volt.

GYERMEKPÓLYA (már nem sely
p ít): Elég baj az nekem! Szegény 
művésznő úgy meghatódott azon, hogy 
bennem ismét harminc évvel fiatalabb- 
nak érezhette magát, hogy mindunta
lan elérzékenyült. Csupa könny lett 
szegény, ott bennem. Kétszer is szá
razba kellett tenni.

TENGERNAGYI UNIFORMIS 
(szégyenkezve) : Engem egy propel
lerkapitány öltött magára az éjjel.

HÓHÉRJELMEZ: Engem egy vég- 
rehaj tó !

TÖBBEN (egyszerre) : Mit akar? 
Maga stíl szerű volt!

EGY FÉNYUSKÖNYÖKÜ ZAKÓ: 
Nagyon jó !

FÉNYESKÖNYÖKÜ ZAKÓ: Par
don, én B-listás jelmez vagyok.

EGY FÜGEFALEVÉL (gúnyosan 
zizeg a sarokban). ,

MINDNYÁJAN: Hát magát mi 
szél hozta ide?

FÜGEFALE VÉL (sértődötten) :
Bocsánat! Én egy bankámé estélyi 
ruhája voltam. —eszfer—

Maga csak tudja Intim Szíriusz,
milyen idők várhatók mostanában?

— Honne, honne! Az időjárásban beállt lényeges enyhülés nagy válto
zásokat idézett elő. Az olvadás általánossá lett, már az ellenzék is olvadozó 
pillantásokat vet Bethlenre. Csak egyetlen téren nincs olvadás: az egységes
párt létszáma inkább szaporodik, mintsem olvad. Bizonyos pontokon áradás 
fenyeget. A közgazdasági vita elárasztja a parlamentet. Általán: megenyhül 
a lég és vidul a határcsempészet.

Prognózis: További fölmelegedés várható, főleg Wekerle Sándor iránt.

K éprejtvény
A Borsszem 

/  Jankó március 
10-iki számában 
közölt rejtvény 
megfejtése: ,J\.
nagyvilágon e kí
vül nincsen szá
modra hely.”  A 
megfejtők közül 
Fodor Lászlóné 
( Szeged) kap 
könyvjutalmat.

— TUDJA MÁR ÖN, MI AZ 
A BÚZA-LEGITIM IZMUS?

A kutbaesett alibi
— Az éjjel betörők jártak az iro

dámban. Mindent elloptak. Végem 
van.

— Mennyi a kára?
— Egyetlen fillér se. De azt mond

tam a feleségemnek, hogy egész éjjel 
az irodában dolgoztam.

A Budapesti Székesfővárosi Köz
ségi Takarékpénztár igazgatósága 
legutóbbi ülésén megállapította az 
1928. évi mérleget. A mérleg 29.992.72 
pengő tiszta nyereséggel zárul, amit 
az alapszabályszerű levonások után 
teljes egészében a tartalékalap javára 
fordítanak. A mérleg adataiból kitű
nik, hogy a főváros lakossága mind
inkább megismerkedik és megbarátko
zik a Községi Takarékpénztár gondo
latával s betéteit mind nagyobb mér
tékben helyezi el az intézetnél.

í  j  pálya  
lirai k öltőkn ek

A „Lantos-Magazin” után 
A költő-pálya nem alantos:
Van magazin, nem egy csupán, 
S lehet raktárnok ott a lantos.

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

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

— így is tetszik nekem, de
HOLZER-toalettben még elragadóbb 
lenne.



10. oldal Ö O R S S Z E M  J A N K Ó  (i. szám

A Borsszem Jankó képes melléklete
*

Porzsolt Kálmán, amint a saját 
szakállára üdvözli Simon Böskét.

Az egységespárti 
Noé-bárka, vagy: 
mindenki benne 

van.

Bónyi Adorján, a jeles író, amikor 
a Petőfi-Társaságba történt meg-f i  M  t  f  f |  »  M  M  |választásáról értésül.

A kis jassz 
Khedive- 

csutkát ta
lált

A tavaszi tárlatról: „Mért éppen 
Simon Böske? Mért nem én?”

Kner Izidor, a híres gyomai nyom
dász és humorista, akinek hálával 
tartozik az ország. A Borsszem 

Jankó egyébbel is.
Freystádtler pasa a Magyar Hír
lapban megjelent intervju után él

vezi a hatást.

Josephine Baker mint Miss
Budapest.

A tavaszi tárlatról: 
„Misa ó  ucca” .
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BORSSZEM  JBNKÚ ÜZENETEI R e h a b ilitá ció Vendrey, Komor, Fehér
Sy. Elkésett a kis farsangi karco

lattal. Reméljük, behozza. — Sz. A. 
Várjuk a jobbakat. — intey. A várat
lan olvadás elsodorta a „téli piac” -ot. 
— Apró kamrák stb. Az újabb ver
sek is egészen kezdetleges techniká
ról tanúskodnak. Nemcsak a ritmus 
és a rím, hanem a stílus körül is baj 
van. — Berlin. Tévedés van a dolog
ban. Azt a humoros karcolatot, amely 
a „Badische Presse” március 4-iki 
számában az irodalmi melléklet élén 
„Aus dem Tagebuch eines Lustspiel- 
dichters” címmel és Franz Molnár 
névvel jelent meg, Molnár Jenő írta. 
Magyarul elsőnek a Borsszem Jankó 
közölte 1928 szeptember 20-án. A 
Badische Presse azóta már korrigálta 
is a hibát. Ugyanez a humoreszk még 
öt másik nagy német napilapban is 
megjelent. Molnár Jenő „Die Schwie- 
germutter” című vidám novelláját, 
amelyet a „Neue Leipziger Zeitung” 
március 12-iki számának tárcarova
tában olvasott, eredetileg szintén a 
Borsszem Jankó közölte 1928 szep
tember 1-én „Nézd meg az anyját...” 
címmel. — B-r S. Csetényi József 
most megjelent új könyve („Nemzeti 
fölemelkedés vagy tartományi életre 
lesüllyedés” ) magasan kiválik a pub
licisztika szokványos termékei közül. 
Átfogó, lucidus elme írása, elgondo
lásban és kivitelben egyaránt nagy- 
értékeket revelál, amelyeknek olyan 
ember is föltétien elismeréssel adó
zott, mint Rákosi Jenő, aki kézirat
ban olvasta Csetényi mélyen szántó 
tanulmányát. Politikai és gazdasági 
életünk mérföldköveit rakja le ez az 
élvezetes hangon, laikusok számára 
is könnyen megközelíthető magyar 
essay. — L. N. Legyen szerencsénk!

Illetékes válasz a magángazda
ság pusztulásáról elhangzó pana

szokra.

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: 
VI, MOZSÁR U. 9. TEL.: ALT. 2S3—24.

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

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

Windischgraetz hangja a mélyből:
Feltámadunk!

Kereskedők egymás közt
— Újabban azt Ígérik, hogy kímé

letesen, afféle narkózissal fogják vég
rehajtani a hátralékos adóalanyokat.

— Félek, hogy ebből a narkózis
ból a legtöbb esetben Markózis lesz.

A Salgótarjáni kőszénhánya Rt.
igazgatósága elhatározta, hogy’ a már
cius 22-én egybehívandó rendes évi 
közgyűlésnek részvényenkint 3.50 P 
osztalék kifizetését fogja indítvá
nyozni. Az igazgatóság továbbá fel
hatalmazást fog kérni a közgyűléstől, 
hogy egy általa megállapítandó idő
pontban a társulat 910.000 darab 30 
pengő névértékű részvénye 5:1 arány
ban 182.000 darab 150 pengő név
értékű részvényre vonassék össze.

E- elolt Most

T i  DÓ-
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.)

NYOMATOTT
BÍRÓ MIKLÓS NYOMDAI MCINTÉZETÉBEN

VII. RÓZSA UCCA 25

Mind a három jubiláns, 
Nékik vájjon mit kívánsz? 
Vendreynek azt kívánom: 
Sose legyen ő Komar.
Gyula bá’nak azt kívánom. 
Hogy míg babért ostromol. 
Sose legyen bánata 
S ne szólítsák így: „ fafa” . 
Fehér Gyula felé pedig 
Ezt kívánjuk rendre mi: 
Legyen egyszer olyan fehér, 
Mint Komor és Vendrey.

A kis drága
A leányiskola egyik alsó osztályá

ban mesét kellett írni a kislányok
nak. Magduska dolgozata így kezdő
dött :

„A  világszép herceg feleségül vette 
a tündérszép hercegnőt, de nemsokára 
elhagyta őt és messze földre ment, 
ahonnét többé nem tért vissza. A 
hercegnő azonban hű maradt hozzá 
és minden évben egv-egy bájos kis 
tündérgvermekkel ajándékozta meg 
őt.”

Az Andrássy-úti divatüzletben
Egy baloldali politikus állít be 

Komlós Sándor úridivatüzletébe.
— Mondja, Komlós úr, Károlyi Jó

zsef gróf nem dolgoztat magánál?
— Isten ments! Nagyon nehéz 

volna annak ruhát csinálni.
— Mért?
— Hallom, hogy egy idő óta nem 

fér a bőrébe.

— HA MÁR KOZAREK LETT A 
HÓHÉR, MÉRT NEM BAROSS 
GÁBOR LESZ A KERESKEDELMI 
MINISZTER?

Az Angol-Magyar Bank Részvény- 
társaság Károlyi Imre gróf elnöklete 
alatt tartott évi rendes közgyü- 

^határozta, hogy a kimutatott
3,477.330.46 pengő múlt évi tiszta 
nyereségből osztalékul 2,520.000 pen
gő, vagyis részvényenként 7 pengő 
(14^v) fizettessék ki, a tartalékalap 
gyarapítására az alapszabályokban 
előírt 121.557.43 pengő dotáció he
lyett 250.000 pengő, a nyugdíjtarta
lék növekedésére pedig 300.000 pengő 
fordíttassék, míg az alapszabályszerű 
levonások után fenmaradó 164.224.60 
pengő az 1929. üzletév számlájára vi
tessék át.
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Itt a tavasz!

így vártuk így jött

Az a bizonyos szótár
Kedves Borsszem Jankó!
A zenés kávéházban két társaság 

hajbakap. Egyik odavágja a másik
nak:

— Pimasz zsidó!
— Zsidó az öregapád! — hangzik 

a válasz, de az illető rezignáltan teszi 
hozzá: — Egyébként az enyém is.

— Mit gondolsz, fog tetszeni ez 
a Lessing-darab a közönségnek?

— És ha nem fog tetszeni?... 
Akinek nem Lessinge, nem veszi 
magára !

A gondolatolvasó
— Én gondolatolvasó vagyok, 

Klárika.
—  Igazán, Lac i ? . . .  Hát akkor 

mért ül a dívány másik végén?

A bohém-asztalnál
Egy tucat-piktor elhenceg vele, 

hogy a mostani sanyarú időkben egé
szen jó vásárt csinál a portréival. Az 
egyik kollégája megjegyzi:

— Igazán örvendetes. És mondd 
csak, nem túlzol ?

— Szó sincs róla! Én nem dicsek
vésből mondom.

—  Hanem dicsekvésből, — mondja 
harsány kacaj közben egy kritikus.

L A P Z Á R T A :

Miss Palesztina tiltakozik
A Párizsból hazatérő Simon Böskét, a Miss Hungáriából Miss Európává

serdült szépségkirálynöt a győri vasúti állomáson egy elkeseredett „szépség” 
így köszöntötte: „Éljen Miss Palesztina!” Mint értesülünk, Miss Palesztina 
óvást emelt a nevével való visszaélés ellen és hitelrontási port indít. „Vagyok 
olyan szép — mondta jeruzsálemi tudósítónknak Miss Palesztina — mint 
Simon Böske és mindazok a lecsúszott magyar misszek, akik Simon Böskénél 
szebbnek tartják magukat. Nem vagyok hajlandó a magyar hölgyeknek fórt 
adni abban, hogy csak ók tartsák magukat szebbnek, mint á párizsi zsűri 
Simon Böskét.” • * • : • *■ ..


