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P I R O S  T O J Á S
Régi szép tradícióinkat sorra legá

zolta a cinikus kor könyörtelen 
tankja. Piros tojás . . .  révedezik fel 
bennünk a régi szép emlék. Hol van 
ez már? Ki fest ma pirostojást? A 
nők ma inkább saját magukat feste- 
getik, nem pedig a tojást. De talán 
igazuk is van, mert hajh, nem kell 
azt a tojást manapság festeni. Piros 
lesz az amúgy is. De a mai időkben 
nem a festéktől lesz piros, hanem a

szégyentől, hogy az árdrágító kofák 
olyan magas árakat mernek kérni ér
tük. Mert a tojásban még van becsü
letérzés. Bezzeg a tojás árúsítóiban 
ez annál kevesebb. Apropos: bezzeg! 
Bezzegh-Huszágh főkapitány urh iga- 
zánh szétüthetneh márh egyh kicsith 
közöttükh. Hiszen ez semmi különö
sebb akadályokba nem ütközik. Olyan 
egyszerű ez, mint a Kolumbusz piros 
tojása.

i H I R E K i
— AZ ÖNTÖZÉS ÁLDOZATA.

Zauffer Benő húsvéti tojásfestőmű
vész, a „Száraz kút a gégém csapja” 
asztaltársaság illusztris elnöke, hus- 
vét hétfőjén elhatározta, hogy nagy
arányú öntözést rendez. Betért tehát 
a „Búsuló antialkoholistához” címzett 
vendéglőbe és szorgalmasan kezdte 
öntözni a torkát. Reggel nyolctól éj
jel fél tizenkettőig űzte ezt a tradicio
nális és kedves passzióját egyfolytá
ban anélkül, hogy a legcsekélyebb 
baja történt volna. Féltizenkettö után 
pár perccel azután megivott egy 
hosszúlépést és ez megártott neki. 
Alkoholmérgezési tünetek között szál
lították a Rókusba. A  mentők gyo
mormosást végeztek rajta, ami meg
lehetősen nehezen ment, mert Zauf
fer Benő eközben mindenáron brúdert 
akart inni a gyomormosást végző 
mentőorvosokkal.

X  MONSTREGYCLÉS AZ ÖNTÖ
ZÉS MELLETT. A  Milimárik Or
szágos Egyesülete tegnap monstre- 
gyűlést rendezett. Zuvielwasser 
Szepl elnök szónoklatában meggyőző 
erővel tiltakozott az ellen, hogy az 
öntözés ősrégi népszokásától meg
fosszák a tradíciókat ápoló milimári- 
kat. A gyűlés résztvevői szűnni nem 
akaró tapssal fogadták a nagyhatású

Egy kis meglepetés

beszédet, majd ünnepélyes fogadal
mat tettek, hogy az utolsó cseppig 
továbbra is öntözni fogják a Pestre 
hozott tejet.

+  PÖRT INDÍTOTT GAZDÁJA 
ELLEN, AMIÉRT MEGÖNTÖZTE. 
Beö Julianna dadát husvét hétfőjén 
gazdája merő figyelmességből meglo
csolta, mire a dada azonnal pakkolt és 
távozott. De nem elégedett meg eny- 
nyivel, hanem bepörölte gazdáját. Ke
resetében azt állítja, hogy ő száraz- 
dadai minőségben szegődött be, en
nélfogva gazdája szerződésellenes 
módon viselkedett, midőn őt száraz- 
dadai jellegétől megfosztotta azáltal, 
hogy megöntözte.

§§ MÁR A M ADARAK IS PANA- 
MÁZNAK. A  rendőrség már évek óta 
figyeli, hogy a hollók nagypénteken 
feltűnő módon mossák fiaikat. A nyo
mozás során kiderült, hogy a hollók 
fiai nagyobbszabású panamákban 
vettek reszt és a hollóapák a külön
féle panamavádak alól akarják fiai
kat tisztára mosni.

SZÍNHÁZ
=  A  SZÍNHÁZAK IS ÖNTÖZNEK. 

A  budapesti színigazgatók elhatároz
ták, hogy a húsvéti ünnepek alkalmá
val ők is kiveszik részüket az öntö
zés hagyományos szokásából. Hír sze
rint elsősorban a színházaik műsorán 
szereplő vígjátékokat és operetteket 
fogják megöntözni, tekintettel arra, 
hogy azoknak humora túlságosan szá
raz.

X  FÉLD MÁTYÁS TÁRSULATÁ
NAK  HÚSVÉTI TURNÉJA. Féld 
Mátyás, a Budapesti Színház igaz
gatója a húsvéti ünnepek alkalmából 
társulatával tíznapos turnéra ment 
Afaceszdóniába.

KÖZGAZDASÁG
— HOSSZRA SPEKULÁLNAK A 

TYÚKOK. A  budapesti tőzsdén kínos 
feltűnést keltett a tojásárak rohamos 
emelkedése. Tőzsdekörökben ennek 
okát abban látják, hogy a nagy hús
véti keresletre való tekintettel a tyú
kok ki akarják használni a konjunk
túrát és hosszra spekulálnak.

Bethlen István: Rövid szünet után 
a jövő héten folytatjuk az előadást 
Kossuth Lajos-téri színpadunkon. A 
képviselő urak számos látogatásáért 
esd —

az Igazgatóság

APRÓHIRDETÉSEK
MEGISMERKEDNE két piros to

jással pohárban B-listás. Lehet eset
leg másszínű is. Leveleket „Színvak” 
jeligére a kiadóhivatal továbbít.

PESTI UCCA szívesen kötne isme
retséget hagyományhű úriemberrel, 
aki a húsvéti ünnepek alatt meglo
csolná.

CSALÁDAPA, három leánnyal, 
húsvéti piros tojáshoz megfelelő fia
talembereket keres.

Szerkesztői Üzenetek
ÖNTÖZÖKOCSIS. Hogy öntözzön-e 

husvétkor? De még mennyire!

B-LISTÁS. Ön azt kérdezi, böjtöl- 
jön-e nagypénteken ? Hogy lehet 
ilyet kérdezni ? Persze, hogy böjtöl
jön. Hiszen önnek ezen a téren re
kord-praxisa van.

DIVATHÖLGW Hogy milyen ujja- 
kat csináltasson a ruhájára? Husvét 
lévén, legstílszerűbbnek a sonkaujja- 
kat tartjuk.

FUKSZ MÓR. Ön azt írja, hogy 
neje állandóan az ön kis jövedelmén 
és az ön nagy fülén rágódik. Ezen 
könnyen segíthet. Most úgyis itt a 
husvét, vigyen neki egy kis maceszt, 
akkor legalább majd azon rágódik.

KORMÁNYFŐTANÁCSOS. „Zsidó 
vagyok, de liberális, összeegyeztet- 
hetó-e a liberalizmussal, hogy husvét
kor maceszt egyek” , írja ön. Miért 
ne? Legfeljebb ha nagyon liberális 
akar lenni, egyen hozzá sonkát.

—  Ez az öntözés már igen régi 
szokás lehet.

— Honnan tudod?
—  Onnan, hogy már igen régen 

intézték Pesten az uccákaL



10. szám B O R S S Z E M  J A N K Ó 5. oldal

JAMPEC PALI link bemondásaiból Tűnődések
Seiffensteiner Salam oniul

r= Á, kezüket csókolom. Szervusz
tok, fiúk!

—  Hogy van, Pali?
=  Köszönöm, Liliké. Lehetne raj

tam segíteni egy Vigyázó-örökséggel.
—  Mi az, már megint le van égve?
=  Ez nem is szó, angyalom. A leg

öregebb tűzoltók sem emlékeznek 
ilyen égésre

—  Már megint kártyázott?
=  Lili, maga egy gondolatolvasó. 

Nem hiába erotikázott úgy a jő öreg 
Schermann atya után.

—  Megint bakkon égett 1c?
=  Naná, volán mellett.
—  Rémes pofa maga! Hát már 

sose fogja abbahagyni azt a bakka
rát?

=  Tudja, fiam, én egy bakkarat- 
erős ember vagyok.

—  Szeretem a hajnalt.
=  Na, ne mondja, már azt is? No 

és hogy állnak? Fix már a viszony
ka ? Mondja, mondja . . .

—  Menjen, maga pancser! Engem 
akar főzni az ilyen link viccekkel? 
Ez a bemondás már olyan öreg, mint 
a mamám.

=  Lili, maga már megint tisztelet- 
lenül beszél szülőanyjáról, az édesről. 
Tudja, hogy ezt nem szeretem. Mo
mentán megint a Balzac-korú nőkre 
bukom.

—  Pali, maga egy idült szentimen- 
tálista.

— Egy frászt, kisanyám. Csak nem 
szeretem, ha profanizálja legszentebb 
felgerjedéseimet.

—  Eszem ágában sincs. Azt hiszi, 
érdekelnek a szívügyei? Téved, apám. 
Jelenleg én is másfelé vagyok érde
kelve.

=  Ki a boldogtalan, ha szabad in
formálódnom?

—  Találja ki.
=  Az öreg bankár?
—  Ugyan, kérem! Honnan veszi 

maga ezt? Azért, mert egyszer fönt

voltam a lakásán? Ez igazán nem je
lent semmit.

=  Na, persze. Akkor netán közös 
haverünk, a stramm parkettáncos az 
Admuszból.

—  örült tévedés. Tudhatná, hogy 
unom már a konzum-férfiakat.

—  Na nézze, édesem, ne barkoch- 
bázzunk. Egyszerűsítsük le a dolgot. 
Momentán itt van a korzón az illető 
pancser?

— Nincs. Nem is szokott kijárni.
=  Akkor már sejtem. Szóval nem

politikus.
—  Szédületes. Hát ezt honnan ta

lálta ki?
=  Na, hallja, ha nem szokott ki

járni __
—  Ne strapálja magát, Pali, mert 

úgyse találja ki. Az a fiúka nem jár 
se a korzóra, se a Zserbóba, még csak 
lokálba se.

=  A jja j ! Szóval egy egészen zül
lött egyén.

— Az! De én mégis stejgolok 
utána.

=  Liliké, eltévelyedett kis fehér
cselédem, esküszöm, érdekel az ügy. 
Ki az illető és merre van hazája?

—  Magántisztviselő egy gabona
bizományi cégnél.

=  Lili, maga megörült.
—  Mondja már! A fő, hogy mégis 

ez a fiú az, akihez ragaszkodom, 
szexuálpszichológiám egész melegével.

=  Lili, maga veszedelmesen csusz- 
szan a lejtőn, nem gondolja?

—  Mit bánom én!
=  Na és hol szoktak találkozni?
—  Kis budai cukrászdákban. Heten

ként hétszer találkozunk és ugyan
annyiszor levelezünk.

=  Tiszta perverzitás, esküszöm.
— Tévedés. Én esküszöm.
=  L il i ! ! !
— Igen. Férjhez fogok hozzá men

ni.
=  Na, pá, anyukám, én megyek. 

Ezt az erkölcstelenséget nem hallga
tom tovább.

(h f)

Móra Ferenc ásatásaiból

(A  helyes megfejtők közt értékes 
könyvet sorsolunk ki. Beküldési ha
táridő: április 10.)

Újabban itt is, ott is olvasok, hodj 
oz exponált kereszténgy pületikusók 
megdicsérnek o hithű zsidókat. E rrü l 
eszembe jotja  oz edjik pestmedjei fő
szolgabíró. Oz ottandi zsidók arnd  
diskoráltak, hodj fü l kellene jelenteni 
o fűbírót, mert edietlenedj zsidónak 
se szolaáltot iaozsáaot és mindedjik- 
kel gorom báskodik. Eccerre csak bele
szól o vitábo oz Avróme Schnorrer, 
oki volt edj ágrulszokodt, fütyülő 
zsidó. „Oz nem iaoz, —  mondta — 
hodj o füszolnablró edj ant'szemit. 
Engem például nádion szeret. O must
kor is oztot mondta, hódi bár minden 
zsidó údj nézne ki. mint én!*’ —
Osz-oosz, oztot hiszem, hodj azok o 
bizemos kedjes pületikusók is csupa 
iljen hithű zsidókat akarnak látni.

O Berki Join képviselő oreság szé
pen üsszekerült oz excellenc Bethlen 
pártjáról. O Pinkász jerek őzt kér
dezi o tatájától: „Papa, hol szület
tél te?” —  „Én. fiam, én Apostagon 
szü le ttem —  „Hát a mamám hol szü
letett?” —  „O mamád, oz Dümsüdön 
született” —  „Hát én hol szület
tem?" — „Te, fiam, te Bodapesten 
születtél.” Mondja o Pinkász: ,M i 
lyen külünüs, hogy mégis Összekerül
tünk!” —  Akkurát o Berki oreság 
meg o tübbi korm ángy párti képviselő 
oreságok, okiktül másutt született o 
pületikai papájuk, másutt a pületi- 
kai mamájuk és mégis olej an szépen 
üsszekerültek.

Még mindig szántszándékkal össze
keverik o vallást meg o pületikát. O 
Lébes Blaustein elküldte o fiát két 
nadj üreggel o korcsmároshoz, hodj 
hozzon edj liter bort. Kérdezte o korcs
ma ros: „M it akarsz erre/ a két üveg
gel? Talán két liter bort akar az 
üreg?" —  Felelt o f iú : „Oz én tatám 
okor edj liter bort, de őzért küldte 
két üveget, hód oz edjikbe töltse o 
vizet, o másikba o bort.”  —  Cince- 
conce: tessék külön tenni a vallást, 
omi való o templomba és o csoládbo 
és külön o pületikát, omi való o por- 
lomentbe és o nemzeti családbo.

Tud. Akadémia
Budapest

Ejnye, micsoda konkurencia ez 
már megint?

M. kir. Dohányjövedék



6. oldal B O R S S Z E M  J A N K Ó 10. szám

A Borsszem Jankó i i indenre
képes melléklete

Pillanatfelvétel a rádióelőfizetőről, 
amikor harmadszor közvetítik neki 
„A  tenor” című operát.

Amit Scitovszky belügy
miniszter nem vett észre 

a tavaszi tárlaton.

e

/  
4----

Örömhír a magyar középosztálynak: 
a jég elvonult, szabad a pálya.

oésü és jó összeköttetésű társ 
kerestetik. Érintkemi lehet 
Lébemannéknál, Doháov-utca 
57. szám alatt.

— Simon
Böske Keszt
helyen van. ú j
ra remélhetek...

—  Manapság 
a gazdasági vi
szonyoknál csak 
a szerelmi vi
szonyok rosz- 
szabbak.

Egyiptommal helyreállt a baráti vi
szony. Mint képünkön látható, Beth
len miniszterelnök „Khedivét” szí.

Pesti nő tavasza, vagy: 
hol az a férfi, aki autót 
és villát vesz nekem?

Mit és mennyit nyom  
Önagysága ruhája?

Az egyik északamerikai állam sza
bócége kimutatta, hogy a divatos 
amerikai hölgyek öltözéke, beleértve a 
ruhát, cipőt, kalapot és a többi öltöz
ködési alkatrészt, cakumpakk nem 
nyomhat többet 600 grammnál. A kö
vetkező napdh egy délamerikai szabó
cég ugyanazt, hozzácsapva még egy 
30 centiméter átmérőjű retikült is, 
500 grammból állította ki.

Mire e sorokat írom, valószínűleg 
akadt amerikai divatszalon, amely 
ennél is kevesebből állít ki egy női öl
tözéket.

Elmentem hát egy létminimumos 
pesti színésznőhöz, akiről tudtam,

hogy igen spórolós nő, mert százhat
van pengős havi fizetéséből havonta 
annyit takarít meg, hogy autót tart 
és Poirét-ruhákat hord. Tőle kértem 
felvilágosítást.

—  Ötszáz gramm? —  csicseregte 
ajkbiggyesztve a művésznő, miközben 
nagyot fújt rám egy finom Coronitas- 
cigarettából. —  Hát ez is rekord?

— Miért, lehet ennél kevesebből is 
öltözködni? —  kérdeztem.

— Mi az, hogy lehet? Én például 
semmiből öltözöm.

A  százhatvan pengős fizetésre gon
doltam és igazat adtam neki.

Innen a Dunakorzó felé vettem 
utamat. A korzó szépeit vizsgálgat- 
va, a lenge ruházatokból meg kellett 
állapítanom, hogy ezek a hölgyek

szintén olyan könnyen öltöznek, hogy 
ez a hűvös tavaszi napokon direkt 
könnyelműség. Némelyiken a rúzson 
kívül alig volt valami.

Végezetül egy pesti férjet kérdez
tem meg, mint elismert szaktekin
télyt, arra vonatkozólag, hogy mit 
nyom szerinte egy női ruha.

—  Hogy mit nyom? — felelte bá
natosan. —  A férjek fejét!

Dymi

ELITE MOZI
Lipót körút IQ 

műsora

SZENZÁCIÓS!
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Megfigyelések 
a tenyészállat

vásáron
%

Mindig tudtam, hogy 
sok marha van Pestev, 
de hogy ennyi legyen, azt 
mégsem gondoltam volna.

*

Lóból is megárt a sok.

*

Egy politikai nagysá
gunk megállt az egyik 
ökör előtt. Hosszasan el
néztem őket: melyik di
csőbb, melyik nagyobb?

*

Két bak fis a disznókat 
nézegette, közben vicceket 
mondottak egymásnak. A 
disznók csak álltak és pi
rultak.

*

A tyúkok is sikereket 
arattak. De c&ak a pes
tiek. A vidékiek —  libák
nak bizonyultak.

fl méltóságos úr esete a luftbalonnal

Pincérek a színpadon
Egy gyönge lábon álló pesti szín

ház — és melyik az a boldog magán- 
• színház, amelyik ma erős lábon áll ? 

—  olyan darabra készülődik, amely
nek egyik felvonása egy előkelő étte
remben játszik. Az igazgatói irodában 
fölmerült az a gondolat, hogy a ha
tás teljessége kedvéért néhány első
rendű pincért kellene szerződtetni, 
akik elképesztenék a közönséget az 
ügyes mozgásukkal. A  gondolat tet
szett is.

—  Akor hát nézz körül a nagy ho
telekben —  mondta az igazgató a 
gazdasági főnöknek — és szerződtess 
négy jóképű pincért.

—  De kaucióval! — tette hozzá a 
gazdasági főnök.

—  Mit szólsz Simon Böskéhez?
—  Szép.
—  És ahhoz, hogy magyar új

ságok írnak ellene?
—  Csinos.

Egy kis kulturkép
A szezon csak tengett-lengett. 
Végre megjött a Mistinguette. 
Amit dicsőn kezdett Baker, 
Betetőzi ez a sláger.
Minden űr és dáma ott van,
A körúti Orfeumban.
Kikből egyet se lelhettél 
Az erdélyi színészeknél.

Egy por m argó jára
Teleki Pál, Teleki Pál,
Nincs, ki téged itt lepipál.
Nagy ember vagy, gróf Teleki;
Ki nem hiszi, ki vele, ki!

Vészi József, Vészi József,
Őszinteség itt nem jó seft.
Hetvenegy év —  fájva kérdem —
Már minálunk az se érdem?

Megférünk mi Telekivel,
Hőstettei seregivel.
De ha lenne újra vész itt.
Öt kövessük? . . .  őt s ne Vészit?

Professzor úr Teleki Pál!
Ha a külföld Önbül citál 
S nem a .,Lloyd"-ból, itt a kezünk: 
Mi is önnel szövetkezünk.

—  Hogyha adóvégrehajtó és nem 
Ítéletvégrehajtó volna Kozarek, akkor 
is félóráig tartana a műtét?

3750 pengő esik 
egy emberre

Drága Szerkesztő Uram, ez volt 
aztán az örömhír! Azt olvastam, hogy 
a nemzeti vagyonból 3750 pengő esik 
egy emberre édes hazánkban. Lám, 
mily nyomorultan hálátlanok voltunk, 
adófizető polgárok, a mi édesanyánk
kal, a Magas Kincstárral szemben! 
Míg teli volt a szájunk méltatlan pa
nasszal, ő zokszó nélkül tűrte a gya- 
-ázkodást és gyűjtötte a garasokat, 
hogy aztán egy szép nanon odaáll
hasson elénk és a kötényéből kiszórja 
az aranyat. 3750 pengő esik egy fe j
re! Ki se merem mondani, öt neve
letlen gyermek lábatlankodik körülöt
tem, azonkívül imádott nőm és körül
rajongott anyósom. Heten vannak, ve
lem együtt nyolcán, így hát a mi kis 
családunkra kereken 30.000 pengő 
esik. Éljen Búd, éljen Wekerle, éljen 
Bethlen, éljen a szanálás, a konszoli
dáció, a fajvédelem, a jogrend, sőt 
éljen Simon Böske és Fábián Béla! 
Ihaj-tyuhaj, de jó kedvem van! Min- 
gyárt ki is szólok az anyjuknak, ho
zasson egy liter bort. De nini. . .  mi
csoda furcsa hangokat hallok az elő
szobából!... Lássuk csak! Vérehaj- 
tók cipelik el a holmijaimat! Mi ez, 
kérem? Meg vannak bolondulva? Hi
szen nekem 30.000 pengőm van! Se
gítség, segítség!__ Hazafias boron
gással Dr. Latéin Ernő.
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Egy csokor szenzáció

Már reggel észrevettem, hogy va
lami nincs rendben. A villamoson 12 
fillérért adtak egy szakasz jegyet és 
amikor figyelmeztettem a kalauzt, azt 
mondta, hogy ennyibe kerül. A Nem
zetinél csodálkozva vettem észre, hogy 
eltűnt a villanyrendőr. Az Apolló- 
kabarénál ámulva láttam, hogy átépí
tették és valami „Corvin” című revüt 
játszanak benne. Mellettem két úr 
beszélgetett :

— Igaz, hogy Bethlen felutazott 
Bécsbe Ferenc Józsefhez?

— Igaz. Gondolod, hogy kinevezik?
— Nem hiszem. Ha Tisza enged 

az olasz kérdésben, akkor marad.
— Azért az olaszokat is izgatja a 

dolog. Hallottam, hogy egy Mussolini 
nevű olasz újságíró nyilatkozatot kért 
tóle a „Popolo D’Italia” számára.

Egy rikkancs ugrott fel a villa
mosra.

—  A Nap, Az Est, Abendblatt! — 
ordította.

Vettem egy újságot, amelyben cso
dálkozva odvastam a következőket:

„V. Mohamed török szultán szárny
segéde, Kemál pasa kíséretében A fga
nisztán fővárosába, Kabulba érkezett, 
ahol a beteg király helyett fia, Ama- 
nullah fogadta nemzeti viseletben.”

Az újság másik oldalán ezt olvas
tam:

„Vázsonyi Vilmos nagy beszédet 
mondott a forgalmiadóellenórök túl
kapásai ellen. Hibáztatta azt is, hogy 
a kormány még mindig nem indítta
tott fegyelmit Fábián Béla forgalmi
adóellenőr ellen, aki különösen a kis
kereskedőket sanyargatja.”

A harmadik oldalon ezt olvastam:

„Ferenc Ferdinánd trónörökös Kle- 
belsberg Kunó gróf társaságában 
megtekintette az expresszionisták ki
állítását és ott nagy vásárlásokat 
eszközölt. A trónörökös azután a Bel
városi Színházba ment, ahol megte
kintette a „Nászéjszaka” 300-ik elő
adását.”

Utána ezt a hírt találtam:
„Fédák Sári megérkezett Cetinjébe 

és kihallgatáson jelent meg Nikita 
montenegrói királynál, aki este meg
tekintette a „János vitéz” -t. Itt cá
foljuk meg azt a hírt, hogy Molnár 
Ferenc válik Darvas Lilitől.”

A  negyedik oldalon ezek a hírek 
ötlötték szemembe :

„//. Vilmos német császár Hinden- 
burg őrnagyot ezredessé nevezte ki.” 

„Az osztrák-magyar hadügyminisz
ter Pilsudszki hadapród jelöl tét had
apróddá léptette elő.”

„Csemoch János hercegprímás Vass 
József papnövendéket pappá szen
telte.”

„Huszár Károly sárvári tanító nagy 
cikket írt a gyermekszaporodásról a 
Néptanítók Lapjá-ba.”

„Mikszáth Kálmán végignézte a 
Vígszínházban „A  Noszty-fiú”  elő
adását és melegen gratulált Harsányi 
Zsoltnak.”

„A  Gizella téren és a Kossuth Lajos 
uccában húsz új kétfogatú állt ki a 
standra.”

„Wolfenaui W olff Károly törvény- 
széki aljegyzőt jegyzővé nevezte ki a 
m. kir. igazságügyminiszter. A Név
telen Jegyzőt Sipőcz Jenő városházi 
segédfogalmazóhelyettes üdvözölte.”  

„A  spanyol tiszti lovasmérkőzést 
Primo de Rivera nevű százados nyer
te meg, akinek Alfonz spanyol király 
megveregette a vállát.”

„Károlyi Mihály gróf Zelenski Ró
bert gróf kerületébe utazott, hogy az 
általános, egyenlő, titkos választójog 
ellen és a közös vámterület mellett 
agitáljon.”

„H ír szerint egy olyan repülőgép 
készül, amelyben két utas számára 
van hely és amely Párizsból Londonba 
tud repülni. Ezt a hírt a legnagyobb 
fentartással közöljük.”

Ekkor felébredtem. Első pillantá
som a naptárra tévedt, amelyről ez a 
dátum piroslott felém:

Április 1. Palásti László

REMINGTON PORTABLE
a legtökéletesebb hordozható

ÍRÓGÉP
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 2184)9

REB MENÁCHEM 
CICESZBEISZER 

SZÖRNYŰ ÁTHÚZÓDÁSAI
— O te fele

ségednek saksu- 
pán o kora em
lékeztessen té
gedet Mistin- 
guettre!

— O házior
vosod állajntson 
meg o hajadon 
lángyodon, hodj 
tényleg itt o to- 
vosz és füléb
redt o termé

szet! — O tenyészállatvásáron kelt
sél te áltolános feltűnést!

— Oz ledjen o te edjetlen vigoszto- 
lásod, hodj o feleséged viszonyai meg
javultak!

—  O Duna ün tűzzön meg téged 
husvétra!

— Semmi más nyereséged ne ledjen 
oz önnepekre, saksupán az, hodj meg
spórolod olvasni o képviselő, oreságok 
küzigozgotási beszédeit!

ARANYKÖPÉSEK
Vannak asszonyok, akik csak azért 

panaszkodnak a férjükre, hogy már 
előre igazolják hűtlenségüket.

A legtöbb fé rj olyan, mint a 
.hintaló: nem érzi, hogy lovagolnak 
rajta.

*

A szerelem a fé rfi türelmetlenségét 
teszi próbára, a házasság a türelmét.

*

A házastársak sem unatkoznának 
annyit, ha többet beszélnének ön
magukról. Karádi Emil

M. kir. Osztálysorsjáték
84 .000  sorsjegy 42.000 nyeremény

Minden második sorsjegy nyer!
Legnagyobb nyeremény szerencsés esetben

P 500.000
Jutalom és ny eremények készpénzben :

300.000
200.000 
100.000

50.000
40.000
30.000

25.000
20.000
15.000

stb., stb. pengő, összesen közel
8 m illió  pengő,

mely összeget azonnal kifizetik.

Húzás április 12-én kezdődik!
Az L ősz . sorsjegyek hivatalos árai :

Egész

24 P
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„Pihen a Ház, szétküldötték, benne hallgat a sötétség!" (Petőfi után)

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

— Na és a pletyka?
— Parancsoljanak. Tehát : Egy 

fiatal színész felkeresi a híres spe
cialistát, hogy elpanaszolja baját-bú- 
ját. Az orvos megvizsgálja, aztán 
megkérdi tőle:

— Milyen szerepkört tölt be?
— Én vagyok az első szerelmes.
A  doktor megcsóválja a fejét és

így szól:
— Hát ebben az esetben nem maga 

volt az első szerelmes, kedves bará
tom.

Az Andrássy-úti divatüzletben
Egy színész beszélget Komlós Sán

dor divatárukereskedővel.
— Mit gondol, Komlós úr, mi lesz 

a tavaszi divat?
— Alighanem a szürke ruha.
—  Az „A  szürke ruha” , amit Beth

len Margit grófnő csinált?
—  Inkább az, amit az én szabá

szom csinál.

FUletlen gom bok
—  Mi a különbség egy ellopott ken

gyelvas és egy kolduló lengyel kö
zött?

—  Az egyik: lopott kengyel, a má
sik: kopott lengyel.

*
—  Mi a különbség egy ügyetlen 

metsző és egy balkezű éjjeli őr 
között ?

—  Az egyik: buta sakter, a másik 
suta bakter.

Kisvárosi idill

—  Ne tessék erőszakoskodni, nagy- 
sád! Én egy védtelen férfi vagyok.

Képrejtvény

A  Borsszem Jankó március 20-iki 
számában közölt rejtvény megfejtése: 
„Kilátszik a lóláb." A  megfejtők kö
zül Kiss Károly jegyző (Nagymágocs) 
kap könyvjutalmat.

— Képzelje, mennyit kell az em
bernek zsebrevágni! A főnököm 
azt mondotta nekem tegnap, hogy 
csirkefogó vagyok.

— Na és mennyit vágott zsebre?

A Magyar Általános Kőszénbánya 
Részvénytársulat igazgatósága már
cius 28-án tartott ülésében elhatá
rozta, hogy az évi rendes közgyűlés
nek harmincöt pengő osztalék fizeté
sét indítványozza.

A  Gschwindt-féle szesz-, élesztő-, 
likőr- és rumgyár rt. március 23-án 
tartott rendes évi közgyűlése az 1928. 
évre a vállalat 50 pengő névértékű 
részvényei után 10 pengő osztalék 
kifizetését határozta el. A  szelvények 
e hónap 26-tól kezdve váltatnak be 
részvénytársaság központi irodájában 
(IX , Ipar ucca 15— 21.) és a Pesti 
Magyar Kereskedelmi Bankban.

Wiener Bank-Verein, Wien igazga
tótanácsa megállapította az 1928. üz
letév mérlegét, mely 5,145.999.98 
schilling tiszta nyereséggel zárul, a 
tavalyi 6,132.604.36 schillinggel szem
ben. Az igazgatótanács az április 
16-iki közgyűlés elé azt a javaslatot 
terjeszti, hogy részvényenként 1.50 
schilling =  7%% osztalék (a múlt 
évben 1.80 schilling =  9%, a rész
vényesek között felosztassék, a tar
talékalap 500.000 schillinggel java- 
dalmaztassék és 210.436.72 schilling 
új számlára vitessék át.

BORSSZEM  JANKÓ ÜZENETEI
S. S. Azt a bizonyos hangszer

ügyet, mint utóbb kiderült, hamis 
melódiával játszották, így hát a hoz
záfűzött megjegyzés tárgytalan. — 
Purim. Azt a zsargon-verset, amelyre 
kíváncsi, 1869-ben néhai Donáth 
Ábrahám írta, aki nagyon szívére 
vette a magyar zsidóság asszimiláló- 
dását. Az egyik strófa így hangzik:

„Wo hört man schon rufen: Marne?
Ein Weib heisst man: Madame.
Den Tatén heisst man: Vater
Und man geht ins Theater."

G—ly (M iskolc). Kívánsága szerint 
átdolgoztuk. A  témát jól megérezte. 
A Madách-paródiában itt-ott felcsil
lan a finomabb szatíra. Alkalmasint 
átgyúrjuk. —  Bées. 1. A  berlini „Das 
kleine Magazin” című, rendkívül el
terjedt folyóirat márciusi számában 
jelent meg a kérdezett humoros no
vella Molnár Jenó tollából, Maurus 
Mezei fordításában. Szerkesztőnk 
több német, osztrák és svájci maga
zin, heti- és napilap szépirodalmi 
munkatársa. 2. Hesz Ferenc, akinek 
vidám írásaival szintén sűrűn talál
kozik német lapokban, továbbá Halász 
Imre és Erdödy Mihály, akiket nem 
kevésbé kezd megismerni a német 
publikum, a Borsszem Jenkó kitűnő 
munkatársai.

Hideg m árcius

— Menjen, maga smucián!... 
Nyakláncot Ígért és a végén karperec 
lett belőle . . .

—  No hallja, Pipike. . .  Nem tudja, 
hogy a hideg összehúzza a tárgyakat?



10. oldal B O R S S Z E M  J A N K Ó 1Ô. szám

M A DAC H : AZ.dM6í.Q TQ.AG £Dt fljq  
iífl&aooh hita : Y W liv U 1»

A! *<£.£>£.
P0

M«*s/ iCfN

Lucifer:
(egy kis flakónt tart Éva orra alá,

amitől megszédül):
Nem látja, kérem ? . . .  Bé neje el

ájult.
Ádám :

Még ez hiányzott nékem. Éva, Éva! 
(Éva mély ájulásban fekszik.)

Lucifer:
Nincs doktor a közelben?...

Akkor. . .
Ádám :

Segíts, barátom! Mit tegyek vele?
Lucifer:

Itt nem segít más, csak varázslat.

Éva:
Ah élni, élni: mily édes, mi szép!

Ádám :
És úrnak lenni sok „dohány” felett!

Éva:
Érezni, hogy gondoskodnak mirólunk, 
Hogy van egy férfi, aki ránk keres, 
Bár jövedelme szimpla, míg 
A kiadása kétszeres.

Ádám:
Parancsolj drágám bármit: teljesítem.

Éva:
Oh Ádám, hogyha tudnál úgy szeretni, 
Ha volna szíved vélem oly rokon, 
Bizonnyal akkor nem vennéd zokon, 
Hogy most kitárom keblem mélyeit 
S ím, tőled egy szép autót kérek itt.

Ëgy hang a magasból:
Megállj, megállj! Szemed hová

merült ?
Minden tiéd__de az autót kerüld!

' Ádám:
Mit szólsz e hanghoz ? . . .  Hallod,

hallod, Éva?
Éva:

Bocsáss meg, de én másra gondolok, 
Hisz úgy tudom, hogy ez a hely: az

Éden.
Paradicsom, hol örök nyári hévben 
Ezernyi üdv és boldogság fakad,
Hol minden zugban új szépség akad. 
Nem értem hát, mért lenne tiltva

éppen
Az autózás a kéjek özönében ?

* Ádám:
Ne kísérts, kérlek, baj lehet belőle. 
Mit szól az Éden legfőbb 
Forgalmi ellenőre?

Éva:
Kacagnom kell a naivságodon,
Tán azt hiszed, hogy ébren álmodom? 
Csak nézz körül, hisz már a sarki

boltos
Sem ül kordéba, —  automobil hordoz 
Bankámét, doktornét és kicsi

macskát. . .
Ádám:

Eh, mit fecsegsz itt össze annyi
csacskát!

E földön más az én rendeltetésem. 
A  válaszom határozott: nem és nem!

Éva:
Na mondhatom, én szépen házasod

tam!
Egy állítólagos Paradicsomban 
Lám, még csak rongyos autóm sincs

nekem.
Ha tudná születendő gyermekem!

Lucifer (magában):
Mit késel? Fel, munkára fel!

Autót kíván__  hát lenni kell!
(Szélroham kerekedik. Lucifer meg
jelenik a megrémült emberjyár e lő tt): 
Mit álmélkodtok?

( Évához, aki futásnak eredt):
Oh megállj, kecses hölgy! 

A gondolat, mi benned megfogant, 
Kitűnő és azt mondom én: ne tágíts! 
Ádám, te félsz?

Ádám:
Előbb azt mondd meg, ki vagy?
S egyáltalán: hogy mersz engem

tegezni ?
Lucifer:

Tragédiákban, kérlek, így szokás.
Éva:

De én unom már a tragédiát. 
Komédia: ez az én esetem.

Ádám:
De ahhoz nincs elég keresetem.

Éva:
Egy rongy autóra mégis telne bőven.

Ádám:
Hogy micsoda szekánt nem ez a

nőnem !
Lucifer:

Ádám úr, hadd jelentsem ki szeré
nyen :

Ez ügy ben nékem más a véleményem. 
Mit őnagysága kíván: bagatell,
S ön jól láthatja, néki maga kell,
De kell az autó is, tehát
Egy szép gesztussal nyújtsa át.

Ádám :
•  •

Nincs gusztusom, se gesztusom . . .
Éva:

Jaj, mit tegyek?__Oh Jesszusom!

Ádám:
Tudod a bűvszót ?

Lucifer:
Hogyne tudnám!

Ádám :
Súgd hát fülébe!

Lucifer:
(lehajol Évához és a fülébe súgja ): 
Meglesz az autó! Prima márka. 
Ádám a pénzt kiguberálta.

Éva:
(erre magához tér, bágyadtan néz

körül) :
Mi az? Mi történt énvelem? 
Meghaltam ? . . .  Ah, úgy képzelem, 
Sokáig tartott, tán évezredig . . .

Ádám:
Mindössze három percig, drága

szívem.
Éva:

Meghaltam, ám egy égi szózat 
Oly bűverővel járta át valómat, 
Hogy élet szállt belém. Mi volt e szó ?

Ádám:
(súgva Luciferhez) :

Ne mondd meg néki!
Éva:

(gyanút fog, Ádámhoz) :
Mit? Te súgsz? E’ zó?
Lucifer:

Nincs mit titkolni benne, kérem,
Az autó szóra lett ön újra ébren.

Éva:
(boldogan Ádám mellére veti magát): 
Oh drága Ádám, férjek mintaképe, 
Hidd el, „Az ember tragédiájáénak 
Ez a leghatásosabb képe.

Meggyőződött róla
— Képzeld, Aladár, —  mondja az 

asszony az urának — olvasom, hogy 
a kalapviselet megritkítja az ember 
haját.

—  Nekem mondod! —  legyint a 
férj. —  Ahányszor kalapot veszel, 
mindig pár szállal kevesebb lesz a 
hajam.

Szerény kívánság
Azt mondja az ügyvéd a válni aka

ró atyafinak:
—  Aztán meggondolta jól a dolgot? 

Harminc évig hűséges egyetértésben 
élt a feleségével és most harminc év 
után akar elválni tőle?

— Azt hiszem, ügyvéd úr, harminc 
év után ennyit csak megérdemelnék...
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Simon Böske (Miss Európa) diadala után

Hölgyeim, teljes megértéssel osztozom bánatukban...

Ahol nincsenek távollevők
Általános parlamenti szünet:
A fülünknek jólesik e tünet. 
Honatyáknak nem kell külön

„ écesz” , —
A szünetben mindegyikük résztvesz.

SZERKESZTŐSÉG ÉS K IADÓH IVATAL: 
VI. MOZSÁR U. 9. TEL.: AUT. 233— 24.

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

LAPTU LAJD O NO S:
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

NYOMATOTT
BÍRÓ MIKLÓS NYOM DAI MŰINTÉZETÉBEN

VII. RÓZSA UCCA 25

Ma
Mindennap
vegye meg a

ovar HirlaID-ot
Ferenc József belső ko- 

• mornyikjának emlék
irata a legkülönb, leg
izgalmasabb olvasmány ;

A  pacifista
Bíró: Azzal van vádolva, hogy a fe

leségét súlyosan bántalmazta, az 
anyósát kikergette a házból, a gyer
mekeit pedig kitagadta. Tud-e vala
mit felhozni a mentségére?

Vádlott: Igenis, bíró úr. Azt akar
tam, hogy végre egyszer békés csa
ládi életet éljek.

KOZAREK
állami ítéletvégrehajtó 

Mi az? Önnél olyan nehezen
megy a kivégzés? Jöjjön hozzánk 
és tanuljon. Mi egy perc alatt 
végzünk az áldozattal.

Színi kritik usok

Folytonosság! A Pénzintézeti Köz
pont által kinevezett fóárusítóknál 
általános szokás, hogy az osztály
sorsjátékban résztvevőknek az eddig 
játszott sorsjegyeket a következő I. 
osztályra is felajánlják a folytonos
ság biztosítása végett. Az új játékter
vet lényegesen megjavították, a nye
rési esély tetemesen nagyobb lett, 
mert a sorsjegyek árát 20#-kal, míg 
a nyeremények összegét körülbelül 
30%-kal emelték. Az új hivatalos 
árak: egész 24 P, fél 12 P, negyed 6 
P, nyolcad 3 P. Értesülésünk szerint 
a beküldött sorsjegyeket nagyon ke
vesen küldik vissza, mindenki tovább 
játszik, új reflektánsoknak tehát 
ajánlatos megbízásaikat sürgősen el
intézni. Elérhető legnagyobb nyere
mény 500.000 pengő. Minden második 
sorsjegy nyer! Húzás április 12-én 
kezdődik.

Szovjet-kultúra

A moszkvai „Lapot" című újságból vettük át ezt a jellemző rajzot. Címe: 
„F 'ainsi iskola” .

Jaj, az a divat!
Két csizmás divathölgy meglát a 

Rákóczi úton egy csizmás somogyi 
menyecskét.

— Borzasztó, —  sóhajt az egyik — 
alig pár hónapja hordjuk a csizmát 
és máris mindéit kisgazdáné bennün
ket majmol!

Kedves Borsszem Jankó!
A falusi orvoshoz kalappal a fején 

beállít egy parasztember és kéri, hogy 
vizsgálja meg.

—  Jó, jó, — mondja az orvos — 
de előbb vegye le a kalapját.

—  Már mér venném le? Nem a fe
jemnek van baja.

7
Hét modern gyógymód
rheuma, ischias, ideg, ütőérbaj 
ellen.
Dr. RÉH ELEKTROM ÁGNE
SES GYÓGYINTÉZETÉBEN
VI, Vilma királynő út 11 sz.
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Ei előtt Most

T í DO
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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—  Férjemtől, a nagy jogásztól tudom, hogy a fekvőség: ingatlan. Szerencsére nem 
tudja a férjem, hogy van olyan fekvőség is, amely ingatag

Realisztikus játék *
Egy kis vidéki színházban „A  

rablók” előadására készülnek.
—  Az erdőjelenetet nagyon rea

lisztikusan szeretném megcsinálni — 
mondja a direktor.

—  Annál nincs könnyebb —  feleli 
a rendező. — Majd beállítjuk azokat 
a színészeket, akik már nyolc hete 
nem kaptak fizetést.

így fizetnek
A pesti színházaknak, sajnos, rosz- 

szul megy. Nem egy közülük a ma
gyar szerzők tantiemjét sem tudja ki
fizetni.

Két szerző, szerény Memphis-ciga- 
rettát fogyasztva, beszélget:

— Mondd és megkaptad már a tan-
tiémedet a ........... színháztól?

— Hát nem egészen, —  hangzik a 
válasz —  de rézben.

Tisztelt Népszövetség!

Hogy a világbékét fentarthas- 
suk, kisebb kaliberű ágyúkra és 
nagyobb kaliberű politikusokra 
lenne szükség.

— HAT EZÉRT MONDJÁK, 
HOGY AZ AKADÉM IA A  HAGYO
MÁNYOKON ÉL?

L A P Z Á R T A :
Mistinguette találkozása Fedákkal

Mistinguette, a nevezetes párizsi orfeumcsillag azt az óhaját fejezte ki 
Budapesten, hogy nagynevű magyar kortársával, Fedák Sárival szeretne 
megismerkedni. A találkozást Josephine Baker közvetítette, ezzel is meg
mutatván, hogy nem olyan fekete a mulatt, mint amilyennek festik. A két 
nagy nő találkozása impozáns volt. Félórás huzavona után foglaltak csak 
helyet, mert az egyik is, meg a másik is udvarias akart lenni az öregebbikkel 
szemben. A beszélgetés során ifjúságuk közelmúlt emlékeit elevenítették föl. 
Fedák a hatvanhetes kiegyezésről, Mistinguette pedig a Bastille bevételéről 
mondta el személyes tapasztalatait.


