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Ö T V E N  É V  E L Ő T T . . .
— A Borsszem Jankó 1879. április 
' • 27. számából —

Jókai Mór ünneplése Pozsonyban.
( Krazelhuber Tóbiás és társai vál- 
lukra emelik a költőt.)

A jubiláns Bethlen
(Petőfi után)

Itt születtem én ezen a párton,
Az egységes szép nagy prónaságon. 
Ez a párt a születésem helye. 
Mintha vegyes népekkel vón tele. 
Most is látom Tibort, kilépett bár, — 
Cserebogár, csereberebogár!

Hol vagytok ti volt minisztertársak? 
Közületek itt egyet se lássak! 
Foglaljatok helyet a bankokban, 
Hadd felejtsem, hogy ily sok bukott

van.
Nyolc esztendő, az idő hogy eljár! — 
Cserebogár, kicsi Méhely-bogár!

Pista vagyok, Pista lettem újra. 
Lovagolok, ellenzékre fújva. 
Lovagolok ős vesszőparipán, 
Vadászni mék, bakot lőni csupán. 
Szoci ha szól, aszondom: Kuss,

betyár! —
Cserebogár, vörös csodabogár!

Hazajövök, ölébe vesz Kuna,
S így évődik velem: „Maga csúnya!" 
Babéromon elaludnék, el ám,
De hamarább alszik el jó Kunám. 
Álmában is aggódik és felnyög: 
„Meddig leszel még miniszterelnök?"

Aradról írják :
Kedves Borsszem Jankó! Az itteni 

halpiacon ezt a rövid párbeszédet 
hallottam :

K ofa : Hogy az én halaim nem fris
sek? Hisz tetszik látni, hogy mozog
nak.

Vevő: Azt nem tesz semmit, hisz 
maga is mozog . . .

Különös közjáték egy pesti lokálban
Az Agglegény apa fütyörészve lé

pett be a mulatóhely ajtaján. A lokál
ban már vártak rá a Beleznay asz- 
szcmyok és mosolyogva integettek 
feléje. De ő megbúvói ten nézett az 
egyik páholyba és szeme egy halk 
finomságú Szürke ruhára, tapadt. A 
következő percben már senki másra 
nem figyelt, senki mást nem látott, 
mintha valami Vakablak került vol
na a szeme elé. A többi nők mind el
homályosodtak előtte, csak ezt az 
egyet látta, csak ezt nézte s öregedő 
szivébe fiatalos, boldog Diákszerelem 
költözött, amint feléje közeledett.

—  Bocsássa meg tolakodásomat, 
asszonyom, de nem tehettem mást, 
mert egy rajtam kívül álló hatalom 
irányítja elhatározásomat.

—  Miféle hatalom? — kérdezte 
mosolyogva a no.

—  A végzet hatalma.
—  Furcsa ember maga, —  szólt 

elgondolkozva a nő — alig ismerem 
par perce s máris olyan szuggesztív 
hatást gyakorol rám, hogy szinte azt 
teszi veiem, amit —  akarok. Maga 
kis Rasputin !  — szólt, ujjával tréfá
san megfenyegetve.

A következő percben már pezsgös- 
vödrok álltak az asztaluk mellett s 
az agglegény apa, recés „Novitas” -- 
szál a szájában, elkiáltotta- magát:

—  Ide azt a jazz-band-et! Nem él
hetek muzsikaszó nélkül!

— Érdekes férfi maga, —  mondta 
a nő — akárcsak hajdani szerelmem, 
a Tábornok.

Majd hirtelen megkérdezte:
—  Szeret táncolni?
—  Hogyne!
—  Na, akkor jöjjön — és már vit

te is vidám charlestôn-léptekkel a 
parkettre.

—  Miféle Boszorkánytánc ez? — 
kérdezte pár lépés után a férfi.

—  Hogyan, maga nem ismeri a 
charlestont?

'  — • Nem, —  felelte az agglegény 
apa —  de nem vesztettem vele sem
mit, mert mégis csak ammondó va
gyok, hogy sokkal szebb tánc a régi, 
jó  Szupécsárdás.

— ó, maga ósdi öregember — szólt 
a nő, miközben egy Túlbuzgó fiatal
ember karján tovalejtett.

—  Haragszom rád! — szólt utána 
az agglegény apa.

—  Bánja az ördög! — szólt vissza 
a nő az ajtóból, de a fiatalember rá
szólt:

—  Siessünk, drágám, mert ha soká
időzünk, még lekésünk . a ..Rivierar 
expresszröL (Hesz)

Szúdy Elem ér —

„Két renaissance” címen mind
végig lenyűgöző tudással és művészet
tel írja  le olaszországi benyomásait. 
A szivárvány színeivel váltakozó té
mák hol a poétát, hol a filozófust, 
majd a művészettörténetek mély is
merőjét, de mindenek fölött az izzó 
magyar hazafit szólaltatják meg a 
brilliáns tollú íróban. A „Borsszem 
Jankó”-nak méltán lehet oka nehez
telni Szúdy Elemérre, aki —  mellé- 

' késén —  miniszterelnökségi sajtó
főnök is: ilyen könyvvel szemben ki
hull kezünkből a szatíra fegyvere. 
No és akkor miből éljünk?

Az összefüggés
m

Egy vidéki újság így parentálta el 
a város polgármesterét:

„  . . .  A sokat szenvedett férfiú la
punk nagyrabecsült előfizetője volt 
első számunktól kezdve.”

Alapos ok
—  Képzeld, Péteri csak azért vette 

el a lányomat, hogy kifizethesse az 
adósságát. Miért nem szóltál nekem 
erről?

—  Nekem is sokkal tartozott.

E/eiőtt Most *

TÜDŐ-
betegekkel készséggel közlöm, hogy 
szabadultam meg nehéz tüdő-, 
gyomor-, ideg- és vesebajomtól. 
Orvosok már lemondtak életemről. 
Csontig lefogytam és azután ismét 
visszanyertem régi testsúlyomat. 
Lásd fenti képet azelőtt és most. 
Zárt borítékban 50 filléres bélyeg 
küldendő. Cint: Oscar Heh. Ernst. 
Stgt. Cannstadt A. 93. (Deutsch
land.)
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A Népszóvetség-kávéházban
vagy: hogy is állunk azzal a leszereléssel ?

—  Parancsoljanak Excellenciátok. . .  Csupa prima értékpapír. ígérvények.
—  Nekünk mondja ? . .  Hiszen mi Ígérjük.

Beth len  István színdarabot ír  !
Bethlen István gróf, felbuzdulva 

felesége sikerén, színdarabírásra hatá
rozta el magát. A szenzációs mû tar
talmáról eddig alig szivárgott ki va
lami a nyilvánosság elé, de a Bors
szem Jankó színházi Intimpistájának 
sikerült kinyomozni a darab témáját.

Bethlen színművének Fregoli-ruha 
a címe, amely három felhúzásban és 
tizenhárom kifordításban kerül majd 
színre. A miniszterelnök-szerző darab
jának hőse, Egységessé P. Döme szé
dítő karriért fut be. Az első felhúzás 
első kifordításában még névtelen adó
fizető, de attól a perctől kezdve, hogy 
ritka szerencse folytán abban a meg
tiszteltetésben részesül, hogy a minisz
terelnök autója elgázolja, koponya
alapi törést s ezzel együtt politikai 
szerepet kap. Az orvosok ugyanis 
megállapították, hogy csak agyi el
változást szenvedett, ennélfogva ki
válóan alkalmas egy megüresedett 
mandátum betöltésére. Egységessy P. 
Döme fokról-fokra zuhan fölfelé a 
konszolidált lejtón, míg végre az ön
szanálás legmagasabb polcára jut: 32 
bank és ipari részvénytársaság igaz
gatósági tagja lesz.

Most következik a dráma szenzá
ciós fordulata: Egységessy P. Döme

egy nap azt olvassa egy újságban, 
hogy —  vezércikket írt. Ettől kezdve 
kedvet kap a cikkírásra és népszerű
séget hajszol. Abban a balga hitben, 
hogy független ember, kilép a kor
mánypártból. Másnap mind a har
minckét részvénytársaság kirúgja az 
igazgatóságból. Szerző megrázó szí
nekkel ecseteli Egységessy P. Döme 
tragikus lelkiállapotát. Hőse már ép
pen azon a ponton áll, hogy valami 
végzetes lépést kövessen el és belép
jen a demokrata-pártba, de meggon
dolja magát és lépteit a kormánypárt 
felé irányítja. Az utolsó percben fel
támad benne az igaz hazafi és puri
tán s „Egy életem, egy halálom!” 
kiáltással beleveti magát a harminc
két részvénytár saság igazgatósági 
székébe. A jeleneteket váltakozva bo
rús és boldog szerelem szövi át, 
aszerint, hogy Egységessy momentán 
kint van-e vagy bent van a jövedel
mező állásokban. A happy end pilla
natában egy operettcsillag gyűl ki a 
feje fölött.

A  Fregoli-ruhá-é rt, mint hajdan 
Homérosz születési helyéért, hét szín
ház küzd. Legvalószínűbb, hogy egy 
nyolcadikban, a Parlament-Színház
ban kerül színre.

REB MENÁCHEM 
CICESZBEISZER 

SZÖRNYŰ ÁTKOZÓDÁSAI
— Ledjél te edj 

szürke ember és 
ír já l edj olejan 
darabot, omiért o

kritikusoktól 
kapsz ruhát!

— Te is írjá l 
edj ,JSzürke ru
ha" című darabot 
és o cenzúra szed
je ráncba!

— Ledjél te edj 
gürbeorrú turista

és o Cholnoky Jenő oresággol tonál- 
kozzál oz országúton, omikor ú motor
biciklin nyargal!

— Szenzációs todományos küvetkez- 
tetéseket vonjon le o Méhely profesz- 
szor o te hajadon leángyod fajtalan 
biológiájábul!

— Két vasat tortsál te o tűzbe és 
ne ledjél benne o vaskartelbe!

—  O Méhely oreság tanulmángyozza 
o te hálószobád falán o zoológia fe j
lett példángyait!

— Vácon üljél te annyi ideig, mint 
Bethlen o miniszterelnüki székbe!
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Borsszem Jankó a színházban

Leventei Kardoss M óm é: Alors 
nous sommes là . . .  Micsoda événe
ment, quelle grande szajré! Micsoda 
théâtre paré!

Leventei Kardoss M ór: Paré, 
paré . . .  Azt hiszem, inkább szeparé. 
Nagyon is szeparálva van itt nekem 
a hivatalos Magyarország és az adó
fizető társadalom.

Kardossné: Kuss toi! Talán csak 
nem hiszed, hogy azért a rongyos pár 
százasért, amibe a páholyunk kerül, 
a Teleki Pál gróf itt nyilt színen von
ja vissza a fajvédelmi teóriáját!? 
Különben is hova gukkerozol olyan 
erősen?

Kardoss: A Simont nézem.
Kardossné: Csak ne tetesd magad, 

Morisz. Mondd hozzá, hogy a Böskét 
nézed, a Simon Böskét, hiszen te úgy 
se a másik Simont, a Krausz Simont 
bámulod.

Dr. Steinitz: Ki lehet az a két szép 
arisztokrata hölgy Bethlen István 
gróf páholyában?

Kardossné : Biztosan két új szerző, 
akiket a Vígszínház fog fölfedezni. 
Ideje is már, hogy a szerzők érdekes 
egyéniségek legyenek, hogy ne min
dig a pincelakásból —  quelle odeur! 
—  kerüljenek ki. De, nini, ott a Göm
bös! Stramm fiú. És a hosszú Besse- 
nyey Zénó. . .  és a rövid Erdőhegyi 
Lajos —  és Sándor Pálék . . .  és Her- 
czeg Ferenc . . .  Ez egy publikum. Ez 
egy darab! Ahogy te tévedsz, Morisz, 
hogy én nem rendelek a Szidy-szalón- 
ban egy ilyen „Szürke ruhát” !

Kardoss: Dem Re.nen ist ailes rein. 
A  szürkének minden szürke.

Kardossné : Mit szól hozzá, Gyuszi?
Wie mein Mann heute sprudelt!__
Én és szürke? Nézze meg az arcomat.

Dr. Steinitz: Méltóságos asszony 
arcán a boldogság pírja ragyog a 
magyar drámairodalom ezen ünnepi 
estj én.

Kardoss: Erre iszunk. Hoch, hurrá! 
Illetve: pszt! Kezdődik az előadás.

Kardossné: Nézd csak, Morisz, az 
ott szemben a Bánffy Miklós gróf, 
ha nem csalódom.

Kardoss: Te nem szoktál csalódni. 
Renée. Csak én csalódtam.

Kardossné : És nézze csak, Gyuszi, 
abban az elsőemeleti páholyban azt a 
kis ronda fiskálist. A múlt évben 
tért ki és máris arisztokratákra vadá
szik itten.

Dr. Steinitz: Magam is megrovom 
érte. Egy ilyen estére csak olyanokat 
lenne szabad beengedni, akik leg
alább öt éve, hogy kitértek. Az ilyes
mit arc után is meg lehet állapítani. 
A  görbeorrú férfiakat és a libamáj -

arcú nőket igazolás nélkül beenged
ném. Azok biztosan rég kitértek.

Kardoss: Ne beszéljetek már, nem 
látjátok, hogy vége az első felvonás
nak és mingyárt jön a kegyelmes 
asszony.

Kardossné: Már itt is van. Ent- 
zückend! Éljen, éljen! Látjátok, így 
kellene kinézni minden szerzőnek. Ezt 
utánozza az a híres Molnár Ferenc! 
Egyáltalán kedves lenne, ha felvoná
sok közben csak a grófnőt látnánk. 
Szünet alatt aztán lehetne játszani 
a darabot.

Dr. Steinitz: Méltóságos asszony 
elfelejti, hogy a szerzőnek nagyon 
finom és meglepő mondanivalója van. 
Zseniális asszony!

Kardoss: Akkor mondja el ó maga 
nekem a pénzemért. Meinerseits éj
félig is elhallgatom. Szavamra, ked
vem lenne Bethlen Margit grófnő 
miatt egységespárti lenni, ha már 
nyolc éve nem lennék az.

Kardossné: Micsoda toalettek!
Nézd azt az almazöld költeményt, 
Morisz! Spencer se tudna olyat írni, 
ha élne!

Kardoss: Ne blamáid magad, Renée. 
Spencer egy zeneszerző volt.

Dr. Steinitz: De Móric bátyám! 
Spencer!. . .

Kardoss: Jó, jó, egy ilyen Spence- 
ren nem veszünk össze, mikor egy 
sokkal különb kreáció van itt, ez a 
„Szürke ruha” .

Kardossné: Nahát, ez a T ö rzs !... 
Úgy játszik, h ogy ... na meglátjátok, 
holnap közölni fogja a hivatalos lap, 
hogy Törzs-főnök lett.

Kardoss : Mért? Azt hiszed, ezek 
után a Jób meg a Roboz nem lesznek 
a kollégáim?... Kormányfőtanácso
sok? Egy ilyen leisztung után!

Dr. Steinitz: Na és a Gombaszögi?
Kardossné: Majd valami lovaspóló- 

vagy golfegylet vagy a galamblövé
szek díszei nők nője. Somlaira flau va
gyok. Legföljebb a Nemzeti Színház-

F Ő V Á R O S I
O P E R E T T S Z I N H Á Z

MISS AMERIKA
Az utolsó 

Verebély-lóny

hoz kerül, ott szeretik az ilyen — 
wie sagt man nur das? — patinás 
színészeket.

Kardoss: Legyetek csöndben! Most 
fotografálják a közönséget. Attandé! 
Most minket fényképeznek.

Kardossné (súgva Steinitzhez) : 
Gyuszi, vegye le a kezét onnan . . .  
még rajta lesz a fényképen!

Kardoss: így ni, most meg vagyunk 
örökítve. Reszkírozok kétezret, hogy 
benne legyek minden képeslapban, de 
kikötöm, hogy pont a Scitovszkyék 
mellett. Na, menjünk!

Kardossné: Gyuszi, vegyen egy 
színlapot.

Dr. Steinitz: Most, az előadás után?
Kardossné : Meg van maga bolon

dulva, Gyuszi? Hát nézhettem én a 
darabot, amikor ilyen közönség van 
a nézőtéren? És mondja csak, Gyuszi, 
igazán Gombaszögi játszotta a női 
főszerepet?. . .

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

— Halljuk a pletykát!
— Már mondom. Tehát: A kis mű

vésznőtől azt kérdezi a kolléganője:
—  Miért vagy olyan bánatos, éde

sem, hogy még a Khedive sem ízlik?
— Ne is kérdezd! A vőlegényem, 

az az undok, nem akar elvenni.
— Sose búsulj ezért, —  vigasztalta 

a kolléganő —  olyan vőlegényt, aki 
nem akar elvenni, mind a tíz ujjadra 
kaphatsz.

Ezt a viccet
aztán mégsem hagyjuk kisajátítani. 
Úgy történt, hogy Bethlen Margit 
grófnő színművének bemutatója előtt 
a Fészek-művészklubban azt kérdezte 
szerkesztőnk a Vígszínház egyik ben- 
fentesétól:

—  No és mit gondoltok, nagy sikere 
lesz „A  szürke ruhá” -nak?

— Azt hiszem, —  hangzott a vá
lasz —  legalább tíz telt háza lesz.

—  Azonkívül Tisztelt Háza, — 
tette hozzá szerkesztőnk.

(A  „Pesti Napló” fürgetollú szín
házi krónikása ezt a szójátékot Beth
len Margit grófnő szájába adta. Nem 
baj. Az illusztris írónő tud ennél 
jobbakat is.)

— MÁR A MINISZTERELNÖK 
FELESÉGÉNEK IS O LYAN ROSZ- 
SZUL MEGY, HOGY MAGA KÉ
SZÍTI A SZÜRKE RUHÁJÁT?
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Szenzációs újítás Magyar klasszikusokból
az irodalmi művekben szereplő szemé
lyek foglalkozásának meghatározása

körül.

Az utóbbi időkben egyre sűrűbben 
ismétlődik meg az a furcsaság, hogy 
egyes hivatásbeli és foglalkozási ágak 
óvást emelnek a körükből való egyé
nek ilyen vagy olyan irodalmi sze
repeltetése ellen. Nyilvánvaló, ugye
bár, hogy édes hazánk csak úgy nyü
zsög az angyaloktól, hogy itt nincs 
hibátlan ember, sőt hibátlan asszony 
sem, úgyhogy maholnap nem lehet 
drámát vagy pláne bohózatot írni 
olyan cipőfelsőrészkészítőről, aki tár
saságban Molnár Ferenc szellemi ní
vója alatt marad, vagy olyan vásár- 
csarnoki árusnőről, aki megcsalja al
tiszti rangban tevékenykedő férjét. 
Mert rögvest fölemeli tiltakozó sza
vát a cipőfelsőrészkészítók, illetve a 
vásárcsarnoki árusnők szövetsége.

Ezen a bajon segíteni kell. Hogy 
kitűnő írótársainkat megkíméljük a 
nagy fejtöréstől, alább egy mintakol
lekciót adunk a műveikben szerepel
tetni szándékozott nevekből. Vegyünk 
talán egy színművet alapul. A színlap 
így festene:

Xavér Kázmér, középosztálybeli 
egyén, érettségivel.

Bendegúz, a fia , középosztálybeli, 
de egy fokkal feljebb csúszott egyén, 
Röser-érettségi vei.

Suzanne, a leánya, felsőbb leány
iskolát végzett, vagyonos emberhez 
feleségül ment nőnemű egyén.

Fux Illés, bizonytalan származá
sú, de biztos jövedelmű pesti adó
fizető. (Foglalkozását már csak 
azért is fölösleges k’ ími. mert min
denki azt kérdezi: miből él ez az 
ember?)

Fesh Oüy, biztos származású, de 
bizonytalan jövedelmű, középisko
lát nem végzett, a szerelem iskolá
ját végzett nőnemű alany.

Tüzes Kamilló, előbbi nő életé
ben az állítmány, egyébként a tár
sadalom legfelső és középső rétege 
közt bolygó egyed.

Kredencz Hümér, tisztes család
apa, a társadalom középső és alsó 
rétege közti csoportból.

Agáta, a felesége, tisztes, de fő
leg katonatisztes családanya.
Szerény véleményünk szerint nyu

godtan hajthatják le fejüket jeles 
íróink, ha ezt a recipét követik. Mért 
kelljen harcolniok a mindenféle hiva
tások, társadalmi csoportok stb. kép
viselőivel is? Nem elég, ha a nincset- 
lenséggel harcolnak? Nahát!

Mindennap
ye meg a

Magyar Hírlap•ot

Ferenc József belső ko
mornyikjának emlék
irata a legkülönb, leg
izgalmasabb olvasmány

„Múltadban nincs őröm, 
Jövődben nincs remény.44 (Bajza József)

AMIN MOST
Tsmerik, ugyebár, azt a viccet, amely 
-i arról szól, hogy a kisdiák egy 
napig elmaradt az iskolából és mikor 
a tanítója feleletre vonja. így mente
geted zik:

— Kérem, tanító úr, a mamámnak 
kisfia született, azért nem jöhettem.

— Hogy születhetett kisfia a ma
mádnak, amikor a papád már másfél 
éve Amerikában van? —  kérdezi a 
tanító.

—  Mert a papám mindennap leve
let írt.

Eddig a vicc. Most jön az új csat
tanó. Mikor a kisdiák bemondja a 
levélírást, Móricka a hátulsó pad
sorokból csodálkozó hangon kiált fel:

Micsi toll!

KH pap: egy plébános és egy rabbi 
egy hálófülkében utaznak. A  

rabbi felül, a plébános alul helyez-

PEST NEVET
kedett el. Már mindketten rég el
mondták az esti imát, a plébános 
szemére álom borul, de nem tud el
aludni, mert a rabbi megszólal:

— Jaj, de szomjas vagyok.
És megszakítás nélkül ismétli:
— Jaj, de szomjas vagyok! Jaj, de 

szomjas vagyok!
A jólelkű plébános fölkel, magára 

kapja a felsőkabátját, papucsba bújik 
és kimegy egy pohár vízért. A  rabbi 
hálálkodva veszi át és az utolsó 
cseppig kiissza. A plébános most már 
nyugodtan fekszik vissza, abban a 
hiszemben, hogy a rabbi is hamaro
san elpihen.

Egyszerre csak megszólal a rabbi:
— Jaj, de szomjas voltam!
És megszakítás nélkül ismétli:
— Jaj, de szomjas voltam! Jaj, de 

szomjas voltam!

Takarékosság
A képviselőház tagjainál 
Példás takarékosságot látok, 
Felveszik szépen a gázsijukat 
És kiadják a — Vanczákot.

A törvényszék folyosóján
Két ügyvéd beszélget:
—  Te, —  mondja az egyik —  tu

dod, mi a különbség Töreky Géza és 
Egry Aurél közt?

—  Biztosan van valami.
—  Hát, kérlek, Töreky Géza: 

judex, Egry Aurél pedig exjud.

A Részvénytársaság Villamos és 
Közlekedési \ állalatok számára 
(Trust) 1928. évi mérlege megfelelő 
leírások után 2,150.186.87 P tiszta 
nyereséggel zárul (tavaly 1,960.740.40 
P ). Az igazgatóság azt javasolja a 
közgyűlésnek, hogy a múlt évivel
egyenlő, részvényenként 2 P osztalék
fizettessék. Javasolja továbbá az alap
tőkének 21 millió pengőről 35 millió 
pengőre való felemelését.

Az l'rikány-Zsilvölgyi Rt. 1928. 
évi közgyűlése elhatározta, hogy a kü
lönféle leírások után 2,130.000 pengő 
tiszta nyereségből részvényenként 10 
pengő osztalékot fizet.
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„A szürke ruha“ premiérjén

Bethlen István gróf: A feleségem mégis csak ügyesebb, mint én. Olyan 
• helyre jött, ahol nem lehet közbeszólni.

Maga csak tudja Intim Sziriusz,
milyen idő várhatók mostanában?

— Honne, honne! Az a hatalmas depresszió, amely Bethlen István nyolc
éves miniszterelnöksége óta az ellenzék maradványaira ereszkedett, lassan
ként eltűnik és felsőbb körökből jövő pressziónak ad helyet. A nagy légnyo
más Lettországban, Spanyolországban és a déli részeken éri el a maximu
mot. Ez az észak-déli áramlat Közép-Európa levegőjét, de különösen a magyar 
hadikölcsöntulajdonosokat erősen lehütötte. Az áprilisi hideg arra brrta 
Sándor Pált, hogy a karteleknek befűtsön.

Prognózis: Változó idő várható, főkép a házbérrendelet megváltoztatá
sával, ellenben az adók, illetékek, biztosító-járulékok, autóhusz-viteldíjak, 
gázszámiák és vizumdíjak változatlan fenmaradásával.

Finom konvha
A hölgy: Micsoda dolog ez? Amióta 

ebédet adtam magának, minden ba
rátját a nyakamra küldi.

Koldus: Tévedni tetszik. Az ellen
ségeimet. *

Kedves Borsszem Jankó !
Egy házaspár beállít a fényképész

hez. Azt mondja a férfi:
—  A feleségemről készítsen egy jó

fotográfiát.

A fotográfusnak sikerül az asz- 
szonyt barátságos pózban levenni és 
jelenti, hogy kész a felvétel, hány 
darab képet parancsolnak?

A férj most megelégedett hangon 
feleli:

—  Nincs nekem szükségem egyre 
se, csak azt akartam látni, hogy néz 
ki a feleségem, ha barátságos arcot 
vág? . . .

Képrejtvény

A Borsszem Jankó múlt számában 
megjelent képrejtvény megfejtése: 
„Jókai M ó r ” A megfejtők közül 
Madáchy István gimnáziumi tanár 
(Miskolc, Horváth Lajos u. 13.) ka
pott könyvjutalmat.

Sándor Pál albumába
Addig üsd a vaskartelt, amíg 

hagyja magát.

Tűnődések
Seiflenstelner Salam oniul

O magos miniszter oreságok 
mindig dicsérnek és mogosztolják o 
névtelen adófizetüket, hodj milejen 
önfeláldozással teljesítenek oz ű kö
telességüket. O Smelke Salzfleck, edj 
szegéngg vidéki boltos, hivatalnoknak 
odto o fiát Pestre, de nem todta űtet 
segéljezni, hát o fiú údj segített mo- 
gán, hodj a Málcsi nénijének, oki 
volt edj vén kisasszongy és edj sza
tócsüzlet tolajdonosa Pest környékén, 
segített bevásárolni és o csomagokat 
kicipelni oz állomásra. Közben hízel- 
gett is edj kicsikét neki és o néni 
iljenkor mindig adott neki edj kis 
zsebpénzt. O napokban, hodj o tánti 
megint Pesten járt, o fiúnak nadjon 
rosszul állt o kasszája és nadjon di
csért o nénit, hodj milejen jó l néz ki, 
hadj edj re fiotolabb lesz, satöbbi, 
mire o néni mosoljogva mondott: 
„Ne mondjál annyi szépet, fiam, 
mert annyi nincs is nálam!” —  Cince- 
conce: ne mondjanak olejan sok szé
pet rólunk a miniszter oreságok, mert 
bizony annyi nincs is már nálunk.

Oz excellenc Bethlen oralkodásá- 
nak nyolcadik évfordulóján edj Beth- 
len-párti meg edj ellenzéki t'itatkoz
ták edj o mássoL Mikor már ráolva
sott az ellenzéki minden bojnak oz 
okát o miniszterelnök fejire, mondta 
o Bethlen-jHÍrti: „Idehollgoss, tudok 
edj adomát. O Majse Hintergriin el
vette ed csúnya és hibás, de gozdog 
leányt. Kérdezi tűle o Núte Rothkövi: 
„Hodj elvehetted eztet o nűt, mikor 
todsz, hodj homis o foga?” —  „Hodne 
todnámT —  „Hát oztod todtad-e, 
hodj koncsolit és hodj ki von ferdölve 
tűié o derék?” O Majse kezdte elve
szíteni oz övé törelemt: „Mindent 
todtam és ho neked nem teccik a fele
ségem, hát jó l van, ne odi'arolj neki. 
De hodj oz én gusztusomat is elvedjél 
tőle, eztet én kikérek mogomnokl” — 
És idj fejezte be a Bethlen-párti: 
„Hát jó l van, ne szeresd oz én vezé
remet, de hodj oz én gusztusomat is 
elvedjél, oztat kikérek mogomnak!"

ELITE MOZI
( Lipói körút 16)

műsora

SZENZÁCIÓS!
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Céllövészet
Gödöllőn Az orvos d ilem m ája

A Gödöllői Hírlap című 
szépirodalmi, társadalmi és 
közgazdasági hetilap, a Gö
döllői Járási Közművelődési 
Egyesület hivatalos lapja, 
amelynek dr. Hovhannesian 
Eghia a felelős szerkesztője, 
április 14-iki számában a 
következő hírt közli :

„Céllövészet. A Gödöllői 
Lövészegyesület ápr. 28-án, 
illetve folytatólagosan május 
9-én d. e. 8— 1-ig és d. u. 
3— 6-ig rendezi szezonnyitó 
házi versenyét. A verseny 
feltételei a következők : 
fegyver: miniatűr céllövő
puska; távolság: 50; cél
tábla: 50 m-es MOVE-cél- 
tábla. Használható két 
irányzék. Próbalövés nincs. 
Az egyes versenyszámok a 
következők: I. szeglövés, II. 
állva lövés, III. fekve lövés. 
A harmadik számban höl
gyek is indulhatnak. Neve
zési díj számonként és so
rozatonként 1 P. Díjazás: az 
első számban három, a má
sodikban tizenkettő, a har
madikban öt díj kerül ki
osztásra. Az első szám 
(szeglövés) első díja 1 darab 
céllövö-pisztoly. Blredmény- 
hirdetés és díjkiosztás a 
helyszínén, május 9-én 6 
órakor. Díj- és készpénzado
mányokat köszönettel nyug
táz az elnökség.”

Városházi szállóige
TAXI NON E VERŐ, — 

PROBATO!

Abból az alkalomból, bog g az újság
írók kitűnő födoktorát egészségügyi 
főtanácsossá nevezték ki.

Vass József: Egészen odavan a betegünk. Segítsen, doktor űr!
Várkonyi Jenő dr.: Legelső egészségügyi főtanács: olyan ápolókat kérek, 

akik nem jeges ruhával borogatják a beteget. À töobi aztán az én dolgom.

Legalább stilszerű
— Láttad Herrmann kereskedelmi 

minisztert, mióta a Riviéráról haza
jött?

—  Igen. Pompás színben van. 
Egészen le van sülve.

—  Akárcsak a kereskedelem. Az is 
egészen le van égve.

író és kritikus
Boross Mihály nagy regényt írt 

„Az ész sztrájkja” címén. Egy szín
házi főpróbán találkozik egy kritikus
barátjával.

—  Megkaptam a könyvedet — 
mondja a kritikus. — Legközelebb 
írok róla.

—  Kérlek . . .  De mielőtt levágod a 
könyvet, vágd fel!

Méhely bánata
—  Mit akar tulajdonképpen az öreg 

Méhely Lajos tanár Simon Böskétől?
—  Nem tudom, de úgy látszik, meg

csalták a vakrákok és így akar felej
teni.

Egy „görbeorru" 
turista dalaiból

Kirándultam híres-neves Egörbe, 
Bánatosan jöttem vissza, letörve. 
Cholnokgval találkoztam Egörbe', 
Aki így szólt: trAz ön orra de görbéi”

Nem járok én görbe úton, útfélen. 
Nem ártok én Cholnokynak, úgy

vélem.
E j nye tanár uram, mért oly goromba, 
Mért üti az orrát az én orromba?

*

Akinek as: orrom nem kell,
Beszédet rá minek szentel?
Mért emleget annyi szentet,
Hisz a végzet így teremtett. 
Cholnoky bár bosszút forral,
De én állom, sej-haj,
Görbe lábbal, görbe orral.

*

Görbe ran a, görbe van az én
orromra jtstne, 

Cholnokyval találkozom minden áldott
estve.

Túra után kiskocsmába járok, 
Fajvédőkkel görbe estét dafke is

csinálok.

Kedves Borsszem Jankó!
Olvasta Bethlen miniszterelnök be

szédét? Azt mondta, hogy nehéz na- 
polcban megosztják a népjtel a fekete 
kenyeret. Na és mikor osztják meg a 
néppel a fehér kenyeret?

Köszvényesek albumába
ÚGY ÉL, M INT REUMÁS — 

PÖSTYÉNBEN.

— Te, mit gondolsz, mit tanul
mányozza annyit Méhely tanár a 
Simon Böske fényképeit? M it ta
lálhat rajtuk?

— Biztosan úgy okoskodik, hogy 
néha a vakrák is talál szemet.

Tudományos színház
GÖRBE-GÖRBE

Schnitzler Artur „Körbe-körbe” c. 
színműve után szabadon sírta: Chol
noky Jenő.

Szenzációs (fu jturista  darab!
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Róna József,

a nagy szobrász, akinek most megje
lent pompás kétkötetes művéből („Egy  
művész élete") megtudjuk, milyen 
a művész élete, illetve azt, hogy 
Magyarországon mégis csak a ban
kár és a földbirtokos az élet művésze.

Modern tudomány
—  Mondd csak, hogy hívják azt a 

zsidó egyetemi hallgatót, akit Méhely 
Lajos, a kiváló herpetológus tanítá
sainak hatása alatt egy elvakult vak- 
rákszakértö tanítványa orrba vág?

—  Ormitológus.
—  Dehogy! Horpadtológus!

Most jelent meg!
I Miniszterelnökség zsebAönyve
Gyakorlati tanácsadó kezdő vagy 

pár éves miniszterelnököknek, 
írta: Bethlen István gróf.

Utószóval ellátta: az ellenzék.
Ára, a konszolidáció reményéhez 

fűzve: 10 pengő, ellenzéki módra 
gúzsba kötve: 20 pengőre átváltoz
tatható kétnapi elzárás.

Indrássy úti divatüzletben
Egy színházbarát állít be Komlós 

Sándor úridivatüzletébe.
—  Mit szól „A  szürke ruha” kriti

káihoz, Komlós úr?
— Látszik, hogy ez a ruha bár

milyen tetszetős is, de nem az én 
üzletemből való.

—  Miért?
—  Mert azokon a darabokon, ame

lyek tólem kerülnek ki, még Ambrus 
Zoltán sem találhat kritizálni valót.

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

KÉRJE A 7-ES PROSPEKTUST

KI beszélt legszebben?
Egy jóléti intézmény közgyűlésén 

megjelent Magyarország egyik legna
gyobb szónoka, aki gyönyörűen be
szélt. Kívüle mások is sikeresen bi
zonyították be, hogy a magyar a szó 
embere. Csak egyetlenegy felszólaló 
akadt,, egy kiváló közgazdász, aki 
nagy meghatottságában al'g tudta el
mondani néhány szavas mondókáját, 
viszont igen nevezetes summát aján
lott fel az intézménynek.

Közgyűlés után két résztvevő be
szélget:

— Neked melyik beszéd tetszett 
legjobban?

—  A közgazdászé.
—  No hallod! Hiszen se alany, se 

állítmány nem volt benne.
— Az nem, de volt benne húszezer 

pengő.

A fajtudós körül
Nem fér hozzá semmi kétely: 
Nagy jrrofesszor doktor Méhely. 
S hogyha olykor meg is csiki- 
Csiki-csiki-csiklandozza 
Tudós Csiki,
Hogy milyen a lépe, mája,
Honnét van a diplomája: 
Világbotrányt úgy sem ér el, 
Bizonyisten,
Mert csak itten
Tudjuk, ki a doktor Méhely.

ARANYKÖPÉSEK
A kirakatba tett női harisnya olyan,

mint az újságban megjelenő regény:
a folytatására gondolunk.

*
A nőnél sosem tudhatjuk, milyen 

szerepet fog játszani életünkben, de 
még azt sem, hogy premierre készül-e 
vagy reprízre?

♦

Az emberek elhitetik magukkal,
hogy boldogok. Másokat nem lehet
oly könnyen becsapni.

*
A házasságban a segítő kéz nem

mindig Istentől ered.
*

A bosszút és a fekete kávét a nő 
egyformán szervírozza: jó  forrón.

Karádi Emil

A Nova Közlekedési és Ipari Rész
vénytársaság igazgatósága megálla
pította az 1928. évi mérleget és zár
számadást. A mérleg az előző évi nye- 
reségáthozattal együtt 1,620.704.02 
pengő nyereséget tüntet fel az előző 
évi 1,565.809.77 pengővel szemben. Az 
igazgatóság a május 11-én megtar
tandó közgyűlésnek részvényenként 3 
pengő osztalék kifizetését fogja ja 
vaslatba hozni.

—  És hogyan jutott eszébe női ügy
védet fogadni?

— Hát nem tudja, hogy a nőknek 
mindig igazuk van!?

BORSSZEM  JANKÓ ÜZENETEI
Dmt. Mexikó titokzatos világát 

tárja fel Lawrence „A  tollas kígyó” 
című kétkötetes népszerű regényében. 
Az istenkeresés súlyos problémáját 
állítja a történet tengelyébe s ezzel 
mély horizontot nyit meg, a szórako
záson kívül elgondolkozásra késztet, 
egyben tanít és nevel. A mindvégig 
lebilincselő végzetregényt, amely a 
Révai-cég gondos kiadásában jelent 
meg, minden kultúrembemek el kell 
olvasnia. A fordítás Gál Andor ki
fogástalan munkája. — B. J. Forma
érzék nélkül nem szabad verset írni. 
De ha már hiányzik a forma, leg
alább az ötlet legyen jó. Egyik föl
tételnek sem felelt meg. A jóvátételi 
bizottsághoz utasíttalik. Már a követ
kező héten jóvá teheti valami elmés 
prózával. — K. S. Útnak indítottuk. 
A küldemény kedves volt. Egy kis 
szorgalmat kérünk. — K. M. Lakos 
András egy csokorra való versét gyűj
tötte össze. Finoman érző lélek feljaj- 
dulásai ezek az írások, amelyeken a 
világháború vihara zúg keresztül. — 
„Magántisztviselő egy gabonabizomá
nyi cégnél.”  A Jampec Palinak kül
dött és Jampec Lilinek szóló üzene
tet átadtuk az egymáshoz méltó pár
nak. A fiatalok viszont önt üdvözlik, 
bort, búzát, békességet kívánva.

A két Pali
Sándor Pali támad,
Biró Pali vagdal,
No de nem kell félni, 
Nem lesz ebből nagy baj. 
Pro és kontra kartel 
Hangzik bár az ének, 
Végül még a Palik 
Is kartelbe lépnek.

ÚJsz
I
IV
Hf
A
Z

T  Y O l V i ï  A  B R Ó D Y  S Á N D O R
M -J  M. 1. J C i x m .  nagyhatású színműve!

F Ö L D E S  I MR E  H P E T 'D T E ^ 'E j '
ragyogó vígjátéka: .M.
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A Borsszem Jankó indenre
képes melléklete

Ezennel bemu
tatjuk Fábián Béla 
kedvencét, Szabóky 
Alajost.

Bethlen István, amint „A  szürke 
ruha” felvonásai után a tizedik 
Khedivét szívja a premier izgalmai 
közben.

Kérdés: Mért nem olvasunk több új magyar könyvet? 
Felelet: Mert — mint képünkön is látható — Jókai 

Mór már nem írhat többet.

— Micsoda? Sán
dor Pál hajbaka- 
pott Biró Pállal? 
Az ilyesmire nem 
vagyok „pali” .

A  „görbeorrú tu
risták” ezzel a 
bronzszoborral lep
ték meg Cholnoky 
Jenó' tanárt.

— •

w

\ 5

A francia kormány sok milliárd frankot 
követel a németektől. Windischgraetz Lajos 
herceg lázasan figyeli az alkudozás ered
ményét.

Bethlen nyolc éve miniszterelnök. Ez alkalomból Rothenstein kalapot 
emel a még megmaradt alkotmányos jog, a közbeszólás szabadsága előtt.
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Jó kedvem v a n ...  Rossz kedvem van ..
Önök is úgy vannak ve le?__Az

ember fölébred és minden ok nélkül 
jókedve van. Máskor még minden ok 
nélkül morózus. Kitől vagy mitől 
függ, hogy milyen hangulatom van ? 
Megpróbáltam elemezni, testi és lelki 
alkatrészeire bontani minden figye
lembe jöhető mozzanatot. És egyszer 
megállapítottam, hogy a világon 
semmi bajom sincs, mégis rosszkedvű 
vagyok, máskor megállapítottam, 
hogy tele vagyok gonddal, bajjal, 
mégis kitűnő a kedvem. Hogy lehet 
ez?

Hadd meséljem el két reggeli él
ményemet. így talán nyitjára jövünk 
a dolognak.

Az egyik reggelen heves csöngetés 
riasztott fel kései álmomból. Ma
gamra rántottam a fürdőköpenyt, ki
rohantam. Ajtót nyitok. Barátságos 
arcú postás lép be.

—  Expressz ajánlott levél, — 
mondja.

Elolvasom. Egy garamvölgyi város
kából egy ismeretlen hölgy arra kér, 
protezsáljam be „A  lila szörnyeteg” 
című filmdráma főszerepére, ő  ugyan
is azt olvasta a lapokban, hogy erre 
a szerepre karcsú, szőke, kissé 
bandzsal nőt keresnek, mert a dráma 
legfőbb jelenete a nő bandzsalitásán 
fordul meg. Őnagyságát különösen 
predesztinálja erre a szerepre, hogy 
mind a két szemére bandzsal, ami 
miatt —  magunk közt szólva —  sok 
baja volt mar a férjével, aki meg
gyanúsította, hogy a helyi patikussal 
kacérkodik, pedig ugyanakkor a kör
zeti állatorvossal szemezett. A rész
leteket —  írja —  hajlandó nekem el
mondani szemtől-szembe.

L^het, gondoltam magamban, hogy 
válaszolok neki és Pestre hívom, de 
akkor mindenesetre gondoskodni fo
gok róla, hogy egy jóbarátom is je
len legyen a találkozásnál, nehogy a 
garamvölgyi szirén zavarba jöjjön és 
ne tudjon munkát adni a másik sze
mének.

A levél átolvasása után vissza
feküdtem, anélkül, hogy nehezteltem 
volna a filmszínész nő-ön jelöltre. Sőt. 
Jóleső érzés fogott el, arra gondolva, 
hogy egy kisvárosi életre kényszerí- 
tett úrinó tőlem várja a megváltást. 
Miközben így jól éreztem magam, 
újra megszólalt a csengő. Takarító
nőm szíves előzékenysége folytán 
megint nekem kellett ajtót nyitnom. 
Takarítónőm ugyanis csupa kímélet
ből, hogy föl ne ébredjek, csak akkor 
jelentkezik a lakásomon, amikor én 
már rég nem vagyok otthon. Villany- 
számlát hoztak.

—  Nézze csak, barátom, — mon
dom — a hét végén esedékes egy 
nagyobb összeg, amit dollárban ka

pok. Jöjjön el akkor, jó borravalót 
fog kapni tőlem.

A villanyszámlát kiparirozva, most 
már felfrissültén öltözködni kezdtem. 
Újabb csöngetés. A szabóinas.

—  Azt izenteti a gazdám, tessék 
már fizetni a nagyságos úrnak, mert 
nem tud tovább várni.

— Mondd meg a gazdádnak, fiam, 
hogy várjon; ha sürgős a dolga, csak 
menjen el.

—  Pénzt nem kapok?
— Dehogy nem. Itt van egy pengő 

és mondd meg a gazdádnak, hogy 
nem találtál itthon és a takarítónőm 
azt mondta, hogy gázmérgezés miatt 
a légszeszfőzdébe szállítottak. Szeret
ném, ha meglátogatna és ott lenne, 
amikor a doktorok kieresztik belőlem 
a gázat.

Fütyörészve mentem vissza a für
dőszobába. Borotválkozni kezdtem. 
Majdnem elkészültem a félarcommal, 
amikor odakint csöngettek.

A biztosító társulat pénzbeszedője.
— A hátralékért jöttem, nagysá

gos úr.
— Rosszul tette, barátom, — mon

dom. — Ha előlegért jött volna, akár 
három hónapot is lefizetnék, de hátra
lékra most nincs pénzem.

— Hiába, mindig mond valami 
viccet a nagyságos úr —

—  Hja, barátom, én nem eresztek
el senkit csak ú gy__én nem vagyok
egy mogorva fráter, aki gyilkos ké
pet vág, amikor pénzért jönnek hozzá. 
Énnálam az udvariasság nem frázis. 
Én nem haragszom magukra, köte
lességüket híven teljesítő végrehaj
tókra __

— Pardon, én csak pénzbeszedő 
vagyok.

— Nem baj, az is jön mindjárt, 
— felelem. —  önök a társadalom 
oszlopai és támaszai, önöktől függ 
szegény hazánk jóléte és virágzása... 
úgy legyen!

A pénzbeszedő mélyen meghatva 
távozott, egyik kezében a ki nem 
fizetett díjnyugtát, másik kezében 
zsebkendőjét tartva, amellyel kicsor
dult könnyeit törölgette.

Végre leszedhettem arcom másik 
feléről is a borostát. Ritka eset, hogy 
a saját magam énekkísérete mellett 
borotválkozom, de most ez történt. 
Tele voltam dallal, örömmel. Már 
éppen elkészültem hazulról, amikor 
újra csöngettek.

Megint egy postás.
—  Expressz ajánlott? — kérdezem 

gépiesen.
—  Nem, kérem. Pénzesutalvány. 

Öt pengő hetvenöt fillér.
Megnézem a feladó nevét, óriási! 

Egy régi adósom. Két esztendeje vá
rom tőle munkám díját, ezerötszáz 
pengőt. . .  és most végre, oh a derék

ember! Öt pengő hetvenöt fillér. Mi
csoda boldogság! Tízezer pengő defi
cittel feküdtem le az éjjel és most 
öt pengő hetvenöt fillér vagyonnal 
ébredek.

Hát mondják kérem, nem volt meg 
minden okom arra, hogy jókedvű le
gyek?

. . .  A másik reggelen egészen kü
lönös dolgokra ébredtem. Ott kezdő
dött, hogy nem csöngetésre ugrot
tam ki az ágyból. Magamtól keltem 
föl. És úgy folytatódott, hogy öltöz
ködés közben senki sem csöngetett. 
Nem jött sem a szabóinas, sem a 
gázember, sem a villanyszámlás, sem 
a biztosító társulat pénzbeszedője, 
sem a könyvrészlet, sem a bútorrész
let, sem a fehémemürészlet, sem a 
fogkeferészlet behajtója, nem jött az 
adóvégrehajtó sem . . .  Már rég meg 
voltam borotválva, a reggeli újságot 
is kiolvastam és még mindig nem 
jött senki.

Nyugtalankodni kezdtem. Valami 
félelemérzés fogott el. Az egyedüllét, 
a társadalomból, ebből az áldott kö
zösségből való teljes kikapcsolódás 
szürnyü sejtése.

—  Itt valami nincs rendben, — 
tűnődtem és keserű íz támadt a 
számban.

Ebben a nagy magánosságban éle
tem minden keserűsége kikelt a sír
jából és az arcomba vigyorgott. Csel
hez folyamodtam. Föltettem magam
ban, hogy nem megyek el hazulról. 
Várok, amíg valaki jön, valaki, aki 
huszadik századi embervoltomra em
lékeztet, aki visszaadja az életbe ve
tett hitemet.

Félóráig vártam. És akkor se jött
senki.

Hát mondják, kérem, nem volt meg 
minden okom arra, hogy rosszkedvű 
legyek ?

Méhely és Cholnoky túrái
— Hallottad, hogy Méhely Lajos és 

Cholnoky Jenő mostanában mindig 
együtt láthatók a túrákon.

— Milyen túrákon?
— A karikatúrákon.

—  Mit hallok, Mari? Szeretője van? 
Na és azt hiszi, használ ez magának 
valamit?

— Az a hasznom máris megvan 
belőle, hogy a házbeli nagyságák 
nagyobb respektussai néznek rám.
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MÓRA FEREN C ásatásaiból VOLÁN iOlÀKI k!rucca*nasaiÊ 'NT**:*K

A  helyes megfejtők közt értékes 
könyvet sorsolunk ki. Beküldési ha
táridő: május 1. Az április 10-iki 
számunkban közölt ókori lelet meg
fejtése: „Ámor arcán a Maris tenyere 
látszik” . Könyv jutalmat Gaertner 
Sándor (Pápa, Rákóczi út 3.), dr. 
Hetey László ügyvéd, Hajdúmegye 
tb. alügyésze (Hajdúszoboszló) és 
Vértes Oszkár (Budapest) kaptak.

CH OLXOKY JENŐ, B U D A PE ST

NEM A MI ORRUNK GÖRBE, 
T ISZTELT TAN ÁR  ÚR, HANEM 
ÖN NÉZ RÁNK GÖRBÉN. AZ A 
GÖRBEORRÚ E IN STE IN  MÁR 
RÉG MEGMONDTA EZT A RE
LATIV ITÁSRÓ L ÍRT MÜVÉ
BEN.

GÖRBE ORRÚ TU R ISTÁ K  
SZÖVETSÉGE.

Vass József,
az ujságírórend nagymestere

Újságírók beszélgetnek a Nyugdíj- 
intézetük közgyűlése után, közvetlen 
hatása alatt annak a ragyogó be
szédnek, amelyet Vass József minisz
ter a sajtó hivatásáról és a társada
lom kötelességéről mondott. Azt 
mondja az egyik:

-— Nagyszerű ember ez a V'ass Jó
zsef. Rövid idő alatt hogy belejött a 
mesterségünkbe! Megint milyen nagy
szerű beszédet vágott ki!

SZERKESZTŐSÉG ÉS K IADÓH IVATAL: 
VI. MOZSÁR U. 9. TEL.: ALT. 238— 24.

FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓ.

M O L N Á R  J E N Ő  DR.
MŰVÉSZETI FŐM UNKATÁRS:

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 ára i:

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

NYOMATOTT
BÍRÓ MIKLÓS NYOM DAI MCINTÉZETÉBEN
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Szervusztok, gyerekek! Dugjatok gyor
san egy „Triumph” -ot a számba, mert 
meghalok cigaretta nélkül. Maga is itt van, 
jópofa? Na, mit bámul úgy? Hogy nem 
piros a szám? Képzelje, a gróf egészen 
belémhabarodott és az előbb lecsókolta 
rólam szűziességem összes rúzskészletét. 
A  végén már a stiftemet csókolta. Majd 
megörülök . . .  nincs egy falat rúzsom. Szé
gyellem magam ilyen meztelenül állni előt
tetek. Hogy milyen a gróf? Cuki kölyök. 
És még azt mondja 
Milotay, hogy az arisz
tokrata ifjúság deka
denciában van! Minden 
■középosztálybelinek le- 

1 gyen mondva az én kis 
grófom dekadenciáj a !
Mit mondjak? Három 
terézvárosi jampee is 
megélne belőle.

Tudjátok, úgy-e, hogy 
részt vettem a verse
nyen és hogy két ben
zintársunk hősi halált 
halt. Hát elárulhatom 
nektek, hogy ez nem 
véletlen volt, hanem 
szándékos öngyilkosság. Mind a ket- 
ten halálosak voltak belém és mert 
nem hallgattam meg őket, ezt a stíl- 
szerű módját választották az öngyil
kosságnak. Sajnálom szegényeket, 
pácban hagytam őket. Requiescant in 
pác !

Hogy mondod, Li l i?—  Hogy egy 
szó sem igaz belőle? Te mondod ezt, 
akinek a múltjából az egész Motor
biciklista Klub benzinkászletével se 
lehet kipuccolni a foltokat!? És te,
Lili, te mikor mondsz igazat? Légy 
szíves kérlek előjegyzésbe venni... ott 
szeretnék lenni, amikor tévedésből 
igazat füllentsz. De ne húzd úgy fel 
az orrodat, nem akartalak megbán
tani, azért te egy édes, drága, egyet
len vagy. Hadd csókoljalak meg, szí
vem! így ni! .

Na és most füleljetek ide! Nagy ti
tok. A Pola Negri miattam válik a 
Mdivany hercegtől. Már ki is dobta 
a hálószobából a mdiványt. Pedig a 
Pola Negri egész jó nő. A mozilepedón 
meg se látszik rajta, hogy* valamikor 
Galíciában, szerény otthonában az 
ágylepedön Schwartz Paula volt. De 
hiszen tudjátok, női vonatkozásban 
nincs fajkérdés. A férfiak ebben a te
kintetben fajtalanok, akarom mon
dani, nem törődnek a fajjal. Viszont 
mi, nők, fentartjuk a fajelméletet. 
Magát a fa jt tartsák fenn mások! Na, 
nem igaz?

Rémes, hogy ti milyen könnyen tud
tok minden különösebb megerőltetés 
nélkül buta képet vágni. De ha meg
pukkadtok, akkor is elmondom, mi tör
tént a gödöllői országúton. Kilenc
venes tempóban mentünk, amikor le
állt a motor. Mit volt mit tenni, az

árok mellé húztuk a kocsit és ott vár
tunk segítséget. És bizony elaludtunk. 
Ez hajnalban történt és tudjátok, ki 
ébresztett fel bennünket reggel nyolc
kor? Egy csendőr. Aztán felírt ben
nünket Közerkölcsi ség elleni kihágá
sért. A  legszebb az, hogy a csendőr
nek igaza volt. De milyen igaza! Ja, 
erről jut eszembe: gumidétektet is 
kaptam. No de az kívánjon nekem elő
ször del ektet, aki még nem éjszaká
zott autóban. Azt hiszitek, hogy azért, 
mert autón járok, hiányzik egy kere
kem?

Ott voltatok „A  szürke ruha” pre- 
micsekjén? Nahát fényes volt! A pub
likum kilenctizedrésze avval foglalko
zott, hogy az egyTizedrészt gukkerezte. 
Ilyen körbámulást még életemben nem 
láttam. Magam is elhatároztam, hogy 
színdarabot írok, de előbb elvétetem 
magam a kis gróffal. Majd meglátjá
tok, milyen premiért rendezek . . .  na, 
nem úgy gondolom, nem szerelmileg, 
hanem a Vígszínházban. Kedvet kap
tam nagynevű írótársnőmtől. Már 
van is egy nagyszerű témán. A női 
lélek rejtelmei tizenkét képben. Min
den képben más lelki rejtelem és más 
díszlet. A díszletek élethűek lesznek. 
A legismertebb pesti találkahelyek 
után készülnek.

Na de mit beszélek nektek iroda
lomról ! Titeket csak a H P meg a ká pé 
érdekel. Juszt is megmutatom, hogy 
berobogok a színpadra. Már megyek 
is. Jób Dani vár a Vígszínháznál. 
Mit gondoltok, tetszeni fogok neki? 
Mert máma akarom megmutatni a 
témámat. Na, de már sietek. Ha 
drukkoltok nekem, potyát kaptok a 
premicsekre. Szervusztok, drágáim?

Tudományos rébusz
Az egyik Csíki. A másik kicsi.

Ki a másik?

A helyes megfejtők között a húsz 
év óta sajtó alatt lévő herpetológun 
kiskátét sorsoljuk ki. Vakrákezakér- 
Uik kiméi jenek!
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Tiszta diagnózis

—  Képzeld csak, Magdus. * .  A szőke M id fölfedte egész múltját a vőlegénye előtt. 
Ehhez igazán bátorság kell.

—  Dehogy ! Csak jó  emlékezőtehetség.

L A P Z Á R T A :

Sim on Böske tanulm ányozza M éhely Lajost
Arra a hírre, hogy Méhely Lajos fajbiológus és herpetológus hetek óta 

tanulmányozza faji alapon Simon Böske (Miss Európa) fényképeit, fölkeres
tük a világszép kisasszonyt és megkérdeztük, mit szól a professzor úr leg
újabb csodabogarához. Simon Böske bájos mosollyal mondta:

—  A  magam részéről csak helyeselni tudom, hogy egy ilyen öreg bácsi 
nem akar egészen elsavanyodni a vakrákok tanulmányozásában és most már 
haladószellemben óhajtja folytatni tudományos kutatásait, vagyis előre halad, 
nem pedig visszafelé, mint a vakrák. Méltányolva fiatalos elhatározását, 
magam is követtem példáját és megszereztem Méhely Lajos fényképeit tanul
mányozás végett. Vizsgálódásom eredménye gyanánt megállapíthatom, hogy 
változatlanul megmaradok rossz ízlésem mellett és Méhely Lajossal semmi
esetre sem engednék udvaroltatni magamnak.

KÖNYVHÉT KELL ITT, HANEM MINIMUM HÉT KÖNYV 
MINDEN MAGYAR KEZÉBE.

Nem igaz,
hogy Simon Böske is kíváncsi Mé

hely Lajos fotográfiáira;
hogy Cholnoky Jenő azért harag

szik a „görbeorrú” turistákra, mert 
ő tudja, mi az: görbe utakon járni;

hogy Méhely Lajos a Zoológiából 
csak a rovarok csípéseit tanulta el;

hogy rövidesen kánikula lesz és „A  
szürke ruha” helyébe a fürdötrikót 
szedik elő a Vígszínházban;

hogy ha Molière élne, ilyen című 
darabot írna: „Pékár a király előtt” ; 

hogy Rassay Károlyné színdarabot
ír;

hogy Somlai Artur „A  szürke ru
hádban való szereplése után szerzöd- 
tetési ajánlatot kapott Reinhardtól;

hogy Bethlen István nyolcévi mun
ka és nyolcévi miniszterelnökség után 
most nyolc évig pihenni akar.


