
Éljen a férfi emancipáció !
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A postatiszt : Micsoda? A Kegyelmes úr poste-restante levelekért jött?...
Vass József : A lakók leveleiért jöttem, nehogy meglássák szegényeket a háziurak, hát 

poste-restante küldik a panaszos leveleiket.
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A Z 'E LLE N ZÉ K
— Túlságos szabadon Madách után —

BETHLEN:
Le van szerelve minden itt, igen.
A nép morog, az alkotás pihen. 
Kormányom a dicsőség tetején 
Bis hundertzwanzig megmarad helyén.
S maradni fog, míg magyar szüretel, 
Amíg nem készül Lillafüred el,
Amíg csak áll egy ódon épület,
Mit restaurálva, elfog szédület 
Dalai lámát s honi parvenüt,
Míg végig nem fogyasztunk pár 
* menüt

A földkerekség minden követével.
Míg írnak rólunk cikket kötetével, 
Amelyben zeng a szent magasztalás 
S a bársonyszék ölén marasztalás.

(A z egységespárti kéjrviselők, fő 
ispánok és egyéb kormány főtaná

csosok kamrához):
Fel hát, hatalmam oszlopai, fel, 
Mindegyikőtök: európai fej,
Dolgozzatok, nyüzsögjetek tehát 
S termeljetek jóléti ideát.

KAR:
Fel, fel vitézek a csatára,
A bizalomnak nincs határa.
Dörren az autó, csattog a kart- 
El s lelkesíti „vivát” -ra a magyart.

BETHLEN:

(8 szál demokratához és 15 
szocialistához )  :

S te Ellenzék, hallgatsz, önhitten állsz, 
Madáchcsal szólva: törjön ki a frász! 
Dicséretemre vájjon nincs-e szó,
Vagy titkos választójog kell, —  e’ zó! 
Avagy nem tetszik tán, mit alkotánk, 
Sok állami pagodánk s palotánk?
Mi kéne még? A  nyájam oly jól él itt, 
Elég volt, azt a nem jó népjólétit!

ELLENZÉK:

Mi tessék, oh uram, dicső müvedben?
Az tán, hogy hosszú parlament

szünetben
Fogunk a némaságtól csikoroghat,

TRAGÉDIÁJA
Míg kormányod adóprést nyikorogtat? 
Vagy tán az, hogy kis Rakovszky

Ivánnak
Barátaid még tíz állást kívánnak, 
Hogy ennek ülés kell, amannak állás, 
Két rostélyosra újabb bő zabálás, 
Hogy Lillán nincs eléggé hosszú fúró, 
Míg néped kosztja: ötért hagyma s

• túró? . . .
Vagy az tessék tán, hogy a szolid

Kohnok
Sem konszolidáltabbak, mint a gójok, 
Hogy minden szóra itt csak egy a

rigmus:
Az általános és nyílt nimolizmus?

BETHLEN:
Ez lázadás! Felhívom a bírákat! 
Csak hódolat illet meg s nem bírálat! 
Belőled ocsmány irigység beszél,
De balga szód’ elfújja lenge szél.

KAR:
Dicsérni őt, a Legfőt, itt vagyunk, 
Húsosfazékba köpni nem hagyunk! 
Ne félj, Vezérünk, míg e tábor áll, 
Az Ellenzék hiába laborál.
Ne félj, amíg te osztasz itt kegyet, 
S a konchoz más nem kap szabad

jegyet,
Áll rendületlen büszke táborod 
S az Ellenzék hiába háborog.

BETHLEN:
Ily dicséretre rá nem szorulok, 
Inkább legyek kimart, kivert tulok, 
Inkább harapjon, tépjen Rassay 
S az Ellenzék minden kuvasszai!. . .

KAR:
Vedd hát el az Ellenzék kenyerét, 
Majd kritizálunk mi!

BETHLEN:
Ez lám, derék!

Az Ellenzéknek többé nincs szava,
A kritikát im átveszi maga 
A párt s hogy áldás legyen majd ezen: 
A kritikusokat kinevezem.

DZSIN

Öszinfe ima
— Pistike, micsoda dolog az, hogy 

ma nem imádkozol!
—  Dehogy is nem! Minden este ké

rem a jó Istent, hogy —  égjen le az 
iskola.

—  Mért csodálkoznak úgy azokon 
az emberevő cigányokon, mikor ma
napság a kultúremberek is majd hogy 
megeszik egymást?

Borsszem Jankó levelesládájából
Kedves Borsszem Jankó!

Egy társaság tagjai azon vitatkoz
tak, vájjon hogy kell helyesen mon
dani : doktor Molnár Jenő, vagy 
Molnár Jenő doktor. A vélemények 
megoszlottak, már szavazásra akar
ták vinni az ügyet, amikor egyik tag 
megszólal :

—  Én azt hiszem, hogy Molnár 
Jenő doktor van helyesebben mondva, 
mert előbb lesz valaki Molnár Jenő 
és csak később doktor.

Tisztelő híve
S. D.

(Budapest, Lovag u. 3.)

Családi összhang
—  Mondja, Janka, mi a szülei vé

leménye rólam?
—  Még nem tudom, Pista. A mama 

megvárja, amíg apa nyilatkozik, hogy 
azután az ellenkezőjét állapítsa meg 
magáról.

—  Mondja, Öli, maga is mellre 
szívja a füstöt?

—  Csak ha Khedivét szívok. Arról 
egy gyönyörű török fiú jut az 
eszembe.

Ágai Adolf
és a

Magyar Zsidó Lexikon
A Magyar Zsidó Lexikon, amely a 

magyarországi zsidóhitű írók, mű
vészek, tudósok és közéleti férfiak 
munkásságát behatóan ismerteti, 
Ágai Adolf doktorral, a magyar tár
cairodalom megteremtőjével, a „Bors
szem Jankó” első nagy szerkesztőjé
vel meglehetős mostohán bánt. Az 
Irodalomtörténet című folyóiratban 
Pintér Jenő budapesti tankerületi fő
igazgató, a kiváló esztétikus, jóleső 
(manapság erényszámba menő) tár
gyilagossággal állapítja meg a külön
ben nagyértékű lexikonnak ezt a hi
báját. Szószerint közöljük, amit a ma
gyar irodalom élő és holt értékeinek 
ez a buzgó számadója mond a lexikon
ról írt kritikájában:

„Kevés hálát nyert az utókortól 
Ágai Adolf is. A  cikkíró megtehette 
volna, hogy önállóan megjelent mun
káit rendes évszámjelzéssel és telje
sebben sorolta volna fel. Ilyen szak
lexikonban Ágai Adolfnak legalább 
két hasábot kellett volna adni s az 
általánosságokat megfogható adatok
kal is ki kellett volna egészíteni. A 
szerkesztőség talán meg fogja enged
ni, hogy Ágai Adolfról a lexikon 14. 
lapján közölt cikknek utolsó két sorát 
—  mint a magyar írók emlékének 
egyik őrzője —  ezen a helyen felcse
réljem az új kiadás számára a követ
kező szöveggel : „Ismertebb munkái : 
Porzó tárcalevelei. Két kötet. Buda
pest, 1876. —  Forgó bácsi gyermek
színháza. Tizenhat vígjáték, színmű 
és apró jelenet. Budapest, 1882. —
Por és hamu. Barátaim és jóembereim 
emlékezete. Budapest, 1892. —  Igaz 
történetek, Húsz elbeszélés. Budapest, 
1893. —  Vízen és szárazon. Útirajzok. 
Két kötet. Budapest, 1895. —  Egy 
görbe nap. Énekes bohózat. Budapest, 
1902. — Új hantok. Budapest, 1906. 
Utazás Pestről Budapestre. Budapest, 
1908.”
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Ide jutottunk!

— Hallom, hogy a politikai pályára akar lépni, Mimiké.
—  Igen és a legelső alkalommal föl is lépek. A  férfiak biztosan mind 

rám szavaznak. Én ugyanis lelkes előharcosa vagyok a férfiemancipációnak.

Maga csak tudja Intim Szíriusz,
milyen idők várhatók mostanában?

— Honne, honne! A tartós zivatarok után, melyek a lakásrendelet körül 
dühöngtek, némi kis napsütés következett a lakókra, míg a háziurak homloka 
táján erős borulás volt észlelhető. A levegő meglehetősen nedves, az itt időző 
száraz amerikaiak legnagyobb örömére. Ez a nedves atmoszféra egyébként 
igen jótékony hatást gyakorol a műsoron lévő operettek, vígjátékok és a 
napilapok karcolatainak száraz humorára.

Prognózis: A viharok csökkenése, a parlament vakációja, egyszóval jobb 
idők várhatók.

Illik? Nem illik?

A „János vitéz” -ből
—  Ismeretlen, de korszerű töredék —

. . .  Kukorica János, amikor ezt hallja, 
A francia királyt imígy vigasztalja: 
„Látom a bajodat, felséges királyom, 
De hogy el is múljon, én tán

kicsinálom.

Kiváglak én uram ebbül egy csapással, 
Ha nem is karddal, de egy huszár

vágással.
Belső marakodást erőszakkal nem

kell —
El lehet simítni szelíd, békés tettel.

Tudod, hogy nálamnál nincsen jobb
embered,

Hát ha, amit mondok, megtenni
megmered:

Akkor itten, hidd el, kisüt nemsokára 
Az egész országra béke napsugára.

Piros karmazsinbul, bársonybul,
puhábul,

Csináltass, királyom, széket arany
fábul.

Ültesd bele abba, aki legrangossabb 
S akinek a hangja hozzá

leghangossabb.

Csakhogy ám ettől még a baj el nem
fordul:

Többet is csináltass ebbül a bútorbul. 
Nappal széknek valót, éjjelre meg

ágynak,
Hogy mindnek jusson egy, kik csak

bele vágynak.”

Eltűnődik ezen franciák királya: 
„Értelek, Jánosom! —  szól mosolygva

rája.
A tanácsod pompás, ám egy nagy

gond éget:
Hol vegyek én, János, annyi bársony

széket? ..

A kis praktikus
— Hány éves vagy, kisfiam?
—  Ha gyalog megyek: öt, ha vil

lamoson: három.

Itt minden nyelven beszélnek. . .
Kedves Borsszem, Jankó! A múlt 

héten autókirándulást tettem a Du
nántúl. Egy kis városkába érve, de
fektust kaptunk és másfél órát egy 
vendéglőben kellett töltenünk. Leg
nagyobb meglepetésemre és örömöm
re ezt a nagybetűs felírást találtam 
a vendéglő ajtaján:

„ Itt minden nyelven beszélnek.”
Magyar szívem feldobogott: ime, 

hogy haladunk, milyen jó  hírnevünk 
lesz, ha a példát minden vidéki ven
déglős követi. Gondoltam: próbát te
szek a tulaj (Ionossal.

—  Du you speak en g lis h? —  kér
deztem tőle.

Dermedten nézett rám. Franciára 
fordítottam a szót:

—  Parlez-vous français?
— Nix, n ix . . .  —  dadogta.
—  Sprechen Sie vielleicht deutsch? 

— adtam fel az utolsó kérdést.
— Nix, nix . . .
—  De hát akkor —  kiáltottam —  

a mennydörgŐ8 ménkűbe, hogy meri 
kiírni, hogy itt minden nyelven be
szélnek?

—  Igen, a vendégek! —  felelt a 
vendéglős, nagyot nyelve.

Ha egy fé rfi találkozik egy hőig y- 
gyei, akit ő csábított el s az oldalán 
halad a felesége, illik-e a két nőt 
egymásnak bemutatni?

*

Ha a fé r j hazajön és egy fé rfi 
surran ki az ajtón, miközben eltüsz- 
szenti magát, illik-e kedves egészsé
gére kívánni?

*

Ha egy nagy lány három hónapig 
vidéken volt a nagymamájánál, vutz-

szaérke zésekor illik-e megkérdezni,
hogy fiú  volt-e, vagy leány?

*

Ha a fiatal menyecske bevallja a 
férjének, hogy a főnöke már meg
előzte, ilKk-e ezért a főnökétől fizetés
javítást kérni?

0 t
Ha az ember meg van híva a ,{Bel

ügyi Vigadó”-ba, illik-e megkérdezni,
mennyibe került a restaurálása?

0
Ha valakit Kohn Mórnak hívtak,

illik-e rávésetni a sírkövére, hogy a 
világháború hősi halottja?
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*
A Fészek-klubban

— Rémes, milyen rosszul megy a 
színházaknak! És amellett milyen 
nagyigényű a közönség! Legfőbb ide
je volna már, hogy kicseréljék a 
publikumot.

—  pehogy a publikumot! A szín- 
igazgatókat.

Nemzeti Színházi nóta 
a Shakespeare-bemutató után

Száz liba, mtkd sorba,
Vo.lt itt a „Winékor” -ba. 
Elől já rt a Csortos,
K i pocakot hordoz,
De nem a Falstaffét.

MÓRA FERENC ásatásaiból

A helyes megfejtők közt értékes 
könyveket sorsolunk ki. Beküldési ha
táridő: június 10. A. Borsszem Jankó 
május 10-iki számában közölt ókori 
lelet megfejtése: yiM it hoztál Isti a 
kamrákul? A szilvaízt a galuskára 
A  megfejtők közül Hegedűs Nándor 
kereskedő (Szeged, Tápéi ucca 31.), 
Polatsek József (Kunhegyes) és Gö- 
tnqri. katica (Budapest, Modem-ká- 
vpház, Ferenc József rakpart 27.) 
kaptak könyvjutalmat. .. . .

VIZSGÁZOTT BENZINTYÚK 
KIRUCCANÁSAI

— Szervusztok gyerekek! Hogy honnan 
jövök? A Lanciámtól. Ti persze még nem 
ismeritek! Stramm fiú. Eddig négyszáz 
párbaja volt. Majdnem összevesztünk, mert 
megkértem, hogy menjen az automatához és 
telefonáljon virágért, mire ő azt mondta, 
hogy nem bolond öt izébe bedugni az ujját, 
hogy végre egyetlen egy számot csinál
hasson.

...Hallottátok az Ila esetét? Két hónap
pal ezelőtt ment férjhez. Szóval Ila autó
kirándulásra ment. Per
sze nem a férjével. Az 
autó nekiment egy kilo
méterkőnek. Nem tör
tént nagyobb baj, csak 
egy kicsit elájultak. A r
ra jött egy kis Citroén.
Fellocsolta a szerelme
ik e t és legnagyobb 
meglepetésére a sógor
nőjét ismerte fel Ilában.

. . .  Azt persze nem 
tudjátok, hogy én va
gyok a favoritja az 
autószépségversenynek.
Nem mondom, van az 
enyémnél szebb kocsi is, 
ie olyan jól nem ismer senkit a zsűri 
minden tagja, mint engem.

. . .  Hogy Mimivel mi Van ? Sem
mi. Elment autón násziccakázni. Az 
autócsárdában berúgott a drága és 
elmesélte, hogy ki mindenkit boldo
gított. A negyedik üveg pezsgőnél a 
fiú felsóhajtott.

—  Azt hiszem, hogy részt veszek 
a centenáriumodon.

Mimi elkacagta magát és így szólt:
—  Fricikém, te még hátulgombolós 

voltál, amikor én a századikat jubi
láltam.

most egész Anglia drukkolna, hogy 
a princ elvesz feleségül. De nem a 
zsánerem. A Frici, az egészen más. 
Minden benzintyúknak legyen 
mondva!

. . .  Hát azt hallottátok, mi tör
tént Böskével ? A palija leégett és 
eladta a Fiatot. Kétezerért sózta rá 
egy fűszemagykereskedőre. A  do
hánnyal rögtön kifizetett két váltót, 
úgyhogy egy vasa se maradt. El
ment újra a fűszereshez és kért még 
ötven pengőt.

—  Mit kapok érte? —  kérdezte a 
kereskedő. . -

. . .  De be kell vallanom, hogy 
Mimi egészen jól tartja magát. Nem 
úgy, mint ti. Hidd el, Lili, hogy ha 
nem mégy el egy kozmetikushoz, 
nemsokára vagy egy Fordra vagy 
egy Chevroletre csúszol le, esetleg 
egy sárga Beszkárt-kocsira. Micsoda? 
Engem ne félts! Én akkor is a volán 
mellett fogok ülni, amikor a törvény
telen unokáid a szeretetházba járnak 
majd ki hozzád.

...N em  akarok nagyot mondani, 
de tavaly a londoni autókiállításon a 
walesi herceg szájtátva bámult utá
nam. Ha pali lettem volna rá, akkor

—  Hogy mit? Nézzen be a kocsi
jába!

A  fűszeres kinézett az ajtón és ott 
találta Mimit a volán mellett. Jól 
megnézte, azután harmincat adott 
érte. Nem akarok hízelegni neked, 
Lilikém, de teérted nem adott volna 
tíznél többet.

. . .  Na, szervusztok. Megyek ben
zinért, mert viharos éjszakára van 
kilátás. Frédi már két nap óta nem 
látott és ilyenkor nagyon szerelmes 
szokott lenni. Pá!

— sti
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I Izgalmas amerikai riport j
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Falstaff körül
A Nemzeti Színház tudvalevőleg 

felújította Shakespeare „A  windsori 
víg asszonyok” című vígjátékát, 
amelyben Csortos Gyula adta a híres 
Falstaffot. Előadás után két kritikus 
beszélget.

—  Érdekes, — mondja az egyik — 
Csortos csak az egyik felét játszotta 
meg Falstaffnak.

—  Hogy érted ezt? — kérdezi a 
másik.

—  Úgy, hogy Fals volt.
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Simon Böske Abbáziában

Elmondja: ROÓZ REZSŐ, a Magyar Hírlap főszerkesztője

— Azon a napon történt, amikor 
néhai IV. Károly katonaság élén akart 
visszatérni Budapestre és Budaörsnél 
a kormány csapatai ebben a szándé
kában megakadályozták. Az egész 
országban, de különösen a fővárosban 
óriási izgalom volt. Ágyúdörej hangja 
hallatszott idáig. Mi, Márkus Miksa 
főszerkesztővel az élünkön, a Ma
gyar Hírlap szerkesztőségében ült
tünk remegő idegekkel és vártuk az 
újabb híreket. Egyszerre csak nyílik 
az ajtó és kalap nélkül, izgatottan, 
lihegve beront egy negyven év körüli 
alacsony férfi. Kezében valami sárga 
cédulát lobogtatott.

—  Tessék megírni! A legnagyobb 
disznóság! Tessék megtámadni a ra- 
senancot. . . !

Valamennyien csodálkozva néztünk

az izgatott ismeretlenre. Első gondo
latunk az volt, hogy szegény ember 
megőrült, vagy legalább is az általá
nos izgalom váratlanul megzavarta 
az idegrendszerét.

— Mit akar? — kérdeztük tőle.
Magából kikelve harsogott:
— Disznóság a rasenanctól!
— Mitől? — tudakoltuk, a szót 

nem értve.
—  A rasenanctól! — ordított és 

bőszen mutatta a sárga cédulát.
Kivettem a kezéből, megnéztem. A 

Renaissance-Színház aznapi előadá
sára szóló jegy volt. Tehát ez a ra- 
senanc. A Röneszánszot ejtette ki a 
derék ismeretlen Rasenancnak.

—  Hát mi baja van a Röneszánsz- 
Színházzal?

—  Hát kérem, a legnagyobb disznó
ság! Jegyet váltottam a mai matinére 
és nem tartják meg nekem az elő
adást.

— Ember! —  mondtam. — Tudja, 
hogy mi történt?

Értelmetlenül nézett rám. Rá
kiáltottam:

— Nem hallja, hogy lövöldöznek?
— Bánom is, hogy lövöldöznek. Azt 

se bánom, ha agyonlövik egymást. 
Mi közöm hozzá? Én megváltottam 
a jegyemet a Rasenancba. Nekem 
tartsák meg az előadást. Tessék be
tenni az újságba!

—  Jó, jó, —  mondtuk neki —  men
jen csak haza, majd megírjuk.

Magunkban pedig irigyeltük ezt a 
nagyszerű idegzetű embert, akinek 
ezen a kritikus és izgalmas napon az 
volt a legnagyobb gondja, hogy a 
„Rasenanc” -ban megtartják-e a ma
tinét vagy sem?

Miss Európa:
Hamar hozzá
szoktam a ma
karónievéshez. 
Nem csoda. 
Egy magyar 
lánynak, aki 
európai szép
ségkor álynö 
mer lenni, so
kat kell nyel
ni .

SPORTSZEM  JA N K Ó
A Vadnyugat FC. — Belevele TK.

futballmérkőzés
I. FÉLIDŐ

SCHWARTZ: Hiába dumál, a Vad
nyugat egy beteg csapat.

WEISZ: Hülye!
i POFON (elcsattan Weisz arcán). 
GÓL (berepül Vadnyugat kapuján). 
BÍRÓ (tévesen fütyül). 
KÖZÖNSÉG (pfújol). 
ZSEBTOLVAJ (lop).
N AP  (süt). *
EGY HÁTVÉD (belehal egy has

rúgásba).
HULLAKOCSI (elviszi a hát

védet).
ELSŐ FÉLIDŐ (véget ér).

IL  FÉLIDŐ

SCHWARTZ: Na, mit mondtam 
magának?

WEISZ: Ha megpukkad, akkor is 
a Belevele T. K. győz.

SCHWARTZ: Marha!
POFON (elcsattan Weisz arcán).

BÍRÓ (11-est ítél).
LABDA (berepül a Vadnyugat ka

pujába). ; C
ESŐ (esni kezd).

EGY FEJ (leesik az egyik csatár 
nyakáról).
T MENTŐK (nem bírják a lerúgott 
fejet visszatenni).

KÖZÖNSÉG (örül a vérnek). 
BÍRÓ (az öltözőbe menekül). 
KÖZÖNSÉG (üldözőbe veszi). 
HULLAKOCSI (elviszi a bíró tete

mét).
WEISZ (újból megsérti Schwarzot).
POFON (ismét elcsattan Weisz 

arcán).
EREDMÉNY 3:0 Schwartz javára.

P. L.

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

KÉRJE A 7-ES P R O S P E K T U S T
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A Borsszem Jankó képes melléklete
«

A szigorú tanító bácsi előadást tart 
a parlamenti elemiben a kariéiról.

Ifj. Wekerle Sándor nem engedi nö
vekedni az adóterheket. Id. Wekerle 
Sándor meg van elégedve a fiával.

S tV ’ íf ' ,1 rr*
V  I , ” I  •- »■}*■ “

Fábián lovag ledöfi a forgalmi
adé sárkányfejét. (A  háttérben 
új sárkányfejek nőnek, ami 
még képünkön sem látható.)

pesti görlicék bevonulnak a Budai Színkörbe. Sebestyén 
igazgató és több nyári óvszerkesztő fogadja őket.

Bethlen Spanyolországba megy. 
Mint képünkön látható, már be 
is szerezte a hozzávaló gallért.

Pásztor
Színház

néz

Béla, a Bethlen-téri 
igazgatója bizakodva 
első szezonja elé.

Scitovszky Béla: Azt mondja Friedrich, úgy szór
tam a pénzt, mint egy maharadzsa. Hol van egy 

maharadzsa a magyar belügyminisztertől?

Kedves Borsszem Jankó! 
Protzék zsúrján a társalgás 

németül is folyik. —  Egyik 
hölgy ép egy páros motorbicikli- 
ldrándulás izgalmait ecseteli.

—  Es ging eine Stunde glan- 
zend und rasend! Da kam aber 
plötzlieh die gefáhrliche K urve...

—  Aber. —  szólt feddőieg 
Protzné őnagysága —  Sie hátten 
wirldich ..( honte” sagen können.

Még egy biztosítási vicc
A Nagykörúton autóbaleset törté

nik. Csődület támad, ahogy ez ilyen
kor szokásos. Odafurakodik egy idő
sebb ember is. Külseje után ítélve: 
Bélistás kereskedő. Mikor azt hallja, 
hogy az autó elütött valakit és a men
tőket várják, odamegy a kocsi tulaj
donosához és így szól:

—  Tessék kérem megengedni, hogy 
én is a kocsi alá feküdjek.
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A pesti pincelakás
á t r á n y a es e lő n y e

REB MENÁCHEM 
CICESZBEISZER 

SZÖRNYŰ ÁTKOZÓDÁSAI
—  O kassai ci-

gányleángyok be
cézzenek tégedet 
ídj : „drága kis
húsom!”

— Oz autóbusz 
üssön el tégedet 
attul o remény- 
ségtül, hodj oz 
életbiztosításodat 
élvezheted!

— Repülőgépei; 
óta zzál te o Duna

fiilütt és napokig tartó munkát okoz
zál o búvároknak !

— Eső otán használjál te gumi- 
küpünyeget!

—  Edj nöorvo8 mondja o te hajadon 
leángyodra, hodj megvon o formájal

—  Hívjanak tégedet Kohn Izrael
nek és addig külljön teneked várni o 
madjar honosságod elismerésire, ómig 
engedéljt kapsz o névmadjarosításm!

— Ledjél te megelégedve o mete
orológiai jelentésekkel, saksopán o 
foltonos szelek bántsanak téged!

—  O te edjetlen fiad o Scitovszky 
belüdjminiszter oresághoz járjon ta
karékosságot tonulni!

EGYSÉGESPÁRT
Mikor a demokráciát sürgettük, 

önök mindig azt mondták: majd 
ha fagy! Most fagyott. Gyerünk 
azzal a demokráciával!

Polgárok és munkások

A tihanyi visszhangnál
Én: Mi az, amitől úgy megszépült 

a belügyi Vigadó?
A insszhang: .. .a d ó !

*

Én: Hogyan fenyegeti meg a kímé
letlen adóvégrehajtókat Wekerle?

A visszhang: . . .K e r le !

K Á R O LY I JÓZSEF gróf
Mennyiben befolyásolja az ön 

politikai véleményét az a körül
mény, hogy a búza ára folyton 
esik?

SZA B A D K IR Á LY V  ÁL A SZ TÓK

OMGE-dalok
Érik a, érik a búzakalász,
Áránál rosszabb árat nem találsz. 
Gazda, te bánatos, á ria  madár, 
Jaj, mi lesz itt, hogyha eljön a nyár?

*

A tőzsdére kéne menni,
Adni kéne ott vagy venni.
A neu'yorki kábelt tárom,
Hátha segít az agráron.

AMIN MOST
A méltóságos asszony Abbáziába 

utazott. A férje itthon maradt, 
mert a részvénytársaság, amelynek 
elnöke, most készül a közgyűlésre. 
Benyit hozzá egy jóbarátja és na
gyon rossz hangulatban találja.

—  Valami bajod van? —  kérdezi. 
—  Ne is kérdezd. Egészen oda

vagyok. Ma egy névtelen levelet kap
tam „Abbáziái jóakaró” aláírással. 

—  Na és mi van benne?
— Hogy a feleségem odalent két 

férfival is megcsal.
—  Sose izgasd magad, öregem. Az 

ilyen híreknek rendszerint csak a fele 
igaz!

Nagyon fel volt háborodva a kis 
színésznő egy kritika miatt, 

amely az egyik estilapban jelent meg 
róla. Mérgében levelet írt a kritikus
nak:

„Tisztelt Tram! Lakásom legszű
kebb helyiségében ülök és az ön kri
tikája van előttem. Egy perc múlva 
azonban már mögöttem lesz . . . ” 

zt kérdezi a tanító a gyerekek
től:

— Ki tudna olyan mondatot, ame
lyikben a „gyermek” az alany?

— A  gyermek leckét tanul, — 
mondja Pistike.

— .Nagyon jó. Ki tud egy másikat? 
—  A gyermek sétálni megy, — 

mondja Ferike.
— Helyes. És ki tudna még egyet? 
—  A nővérem férjhez akar menni. 

—  mondja Dolfika.
—  Szamár! Hol itt a „gyermek” ? 
—  Tanító úr kérem, tessék nekem 

elhinni, hogy ott van a gyermek. Hi
szen azért mondtam, hogy férjhez 
akar menni.

PEST NEVET
Gyuri bácsi meg akarja magya- 

rázni a négyesztendős Petinek, 
hogy mi az a védangyal.

—  Tudod. Petikém, ki van este az 
ágyadnál, amikor lefekszel?

—  A  kisasszony, —  feleli Pétiké. 
—  Hát még?
—  Meg amikor már azt hiszik, 

hogy alszok. hát a papa.
— Más senki? — kérdi Gyuri bácsi. 
—  De igen, néha a mama is oda

jön. Akkor aztán másnap új kisasz- 
szonyt kapok.

Rövid párbeszéd egy belvárosi női 
divatüzletben.

—  Nagyságos asszony, —  kapacitál 
a segéd —  ezt a pompás kelmét me
legen ajánlhatom. Nem árt neki sem
mi, nem gyúródik.

— Oh, én úgyis kímélem, — mondja 
őnagysága. —  Amikor strapának 
lenne kitéve, mindig levetem.

Békebeli történet. Egy kis faluban 
kellett bekvártélyozni az ezredet. 

Nehezen ment a dolog. Egyetlen jó
képű lakóház volt, egy gazdag pa
raszté. A tisztikar a padlásra került, 
a legénység a pajtába.

Az ezredes másnap megtudta, hogy 
a kvártélycsináló altiszt ;n>mpásan 
aludt a ház „tiszta szobájában”, pe
dig azt mondta, hogy ott a gazda 
alszik a fiatal feleségével. Maga elé 
citálta a káplárt és ráförmedt:

—  Mért nem szállásoltál engem 
oda?

— Ezredes úrnak jelentem alássan, 
a gazda nem volt idehaza, csakis a 
menyecske. . .

—  Hát aztán?
— . . .  oszt én féltem, hogy az ez

redes úr még utóbb szégyent hoz az 
egész ezred fejére.
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Sanyaró Vendel 
nyögései

— Ha már megint a 
„restaurációk” korát él
jük és mindenüt drága 
pénzen restaurálnak, 
mért nem ju t nekem 
egy akármilyen vasúti 
restauráció, ahol bel
ügyi takarékossággal 
ebédelhetnék?

— Egy szép napon 
mégis csak felülök Ke
len földön a vonatra és

kölcsönkért jelmezben mint külföldi 
diplomata állítok be. Akkor legalább 
egy félévig tömhetném a bendömet a 
különféle banketteken.

—  A napokban ritka leletre buk
kantam. Elmentem a magántisztvise
lők állásközvetítő helyisége előtt és 
egy Britannika-szivarvéget találtam.

—  Ahelyett a sok zöldség helyett, 
amit a vásárcsarnoki drágaságról ol
vasok, jobb szeretnék egy kis zöldsé
get a vásárcsarnokból.

—  Bécsben egy ember hetvenegy 
óráig zongorázott egyfolytában. Ez is 
rekord? Én nyolcvan óráig tudnék 
enni egyfolytában.

—  Én már régóta gyakorlom a tit
kos választójogot a hentesüzletek ki
rakatai előtt.

— Liberális ember vagyok, de félig- 
meddig a konzervativizmus híve is. 
Tudniillik a konzervé.

—  Ez a Piri vagy nagyon sze
gény lett, vagy kokott lett.

— Miből gondolod?
— Hallom, hogy egy bankár a 

hóna alá nyúlt.

Ellesett párbeszéd 
a népkonyháról

Önagysága, a jótékony egyesület el
nöknője, szóbaáll egy 30— 32 évesnek 
látszó férfivel, aki a népkonyhán ét
kezik.

—  Mondja csak, jó ember, régen 
van már munka nélkül?

— Idestova A— 5 hónapja.
—  Na és mit csinál, ha megéhezik?
— Mint tetszik látni, ide folyamo

dok a népkonyhára.
— A maga korabeli férfinek 

egyébre is van szüksége . . .  Hogy is 
mondjam csak, hova fordid . . .

—  Értem, kézit csókolom. Akkor is 
ide fordulok.

—  A népkonyhára? Ezt nem értem.
— Hát tetszik tudni, a magamfajta 

ember ételéről a népkonyha gondos
kodik, a szerelméről pedig a konyha
nép.

Mindennap
vegye meg a

Magyar Hírlap.t
Ferenc József belső ko
mornyikjának emlék
irata a le g különb, leg
izgalmasabb olvasmány

Legelső volt a kevesek közt,
Kik a munkát mint harcieszközt 
Honvédő fegyverré avatták.

Nagy sikerek el nem ragadták, 
Belőlük új erőt merített. 
Vigyázott, küzdött, lelkesített.

Gyönyörű élet, tiszta pálya:
A tett arisztokráciája 
Őbenne érte el a csúcsot —
És véle sok minden búcsúzott.

Tóbiás és Éliás, az ikrek
Kedves Borsszem Jankó! Éliás és 

egy félórával idősebb ikertestvére, 
Tóbiás, úgy hasonlítanak egymáshoz, 
mint amilyen mértékben jellembeli tu
lajdonságaik különböznek. Éliás ked
ves és szerény, Tóbiás erőszakos és 
tolakodó.

—  A maga fivérénél tolakodóbb 
frátert ritkán látni, —  panaszkodik 
valaki Éliásnak.

—  Nekem mondja? —  felel Éliás. 
—  Hiszen azért lett a bátyám.

A R A N Y K Ö PÉ SE K
Az ostoba úgy van a pénzzel, mint 

a növel: azt hiszi, megtarthatja ma
gának.

*

Amikor ravaszabbnak hisszük ma
gunkat a nőnél, akkor csal meg leg
könnyebben.

*

A legbiztosabb jele annak, hogy 
nem tévesztenek össze bennünket 
mással, az, ha elnéznek a fejünk 
felett.

*
A szerelem olyan, mint a cigaret- 

tázás: előfordul néha, hogy nőtől ké
rünk tüzet.

Karádi Emil

Kereskedői mélabű
„Nemzetek lesznek, nemzetek vesz

nek.”
Üzletek lesznek, üzletek vesznek . . .  
De a vevők, azok sohasem vesznek.

Ezelőtt Most

TtD Ő -
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.)

Az iskola hatása

— Tudod, ha én férjhez megyek és 
olyan későn jön haza a férjem, mint 
ahogy a papám szokott, mindig bi
zonyítványt kell hozni a szüleitől, 
hogy beteg volt.

Barátnők egymás közt
—  Mit szólsz Aranka szerencséjé

hez?
—  Mi az, mi történt vele?

— Tegnap társasjátékot játszottak 
nálunk és a vesztes férfiak vagy egy 
csókot vagy egy doboz bonbont tar
toztak adni neki.

—  És Aranka ? . . .
—  Tizenhét doboz bonbont kapott.

Meghívó
a Borsszem Jankó lapkiadó vállalat 
részvénytársaság, Budapest VI, Mo
zsár ucca 9. I. 3. szám alatt 1929 jú
nius 15-én délelőtt 10 órakor tartandó

REN D ES KÖZGYŰLÉSÉRE.
Tárgysorozat: 1. Az igazgatóság 

jelentése az 1928. üzletévről. 2. A  fel
ügyelőbizottság jelentése az 1928. üz
letévről. 3. Mérleg- és eredményszám
lák megállapítása, határozathozatal a 
kimutatott veszteségről, felmentvé
nyek megadása. 4. Felügyelőbizottság 
választása. 5. Esetleges indítványok.

Mérlegszámla: Vagyon: Pénztár
készlet P 1110.82, Lapérték P 48.000, 
Adósok P 7572.31, Egyenleg mint 
veszteség P 6880.37. Összesen P
63.563.50. Teher: Részvénytőke P 
34.500.— , Tőketartalék P 17.660.— , 
Hitelezők P 11.403.50. Összesen: P
63.563.50.

A Z  IGAZGATÓSÁG
Fenti mérleget megvizsgáltuk és 

rendben lévőnek találtuk.
Budapest, 1929 február 28.

A FELÜ G YELÖ B IZO TTSÁ G
Megjegyzés. A közgyűlésen részt- 

venni óhajtó részvényesek tartoznak 
részvényeiket az alapszabályok értel
mében a társaság pénztáránál (V I, 
Mozsár ucca 9. I. 3.) legalább 5 nap
pal a közgyűlés előtt letenni.

EKETOW
CIRKUSZ
VILÁGVÁROSI
M Ű S O R
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BORSSZEM JANKÓ ÜZENETEI
J. I. Napilapban, a sok mindenféle 

írás közt, elcsúszna, sőt kellemesen 
fel is tűnne. A mi speciális mérté
künk szerint nem elég vidám és sza
tírának nem elég metsző. —  S. H. 
(Arad.) A  javát felhasználjuk. 
Üdv! —  Merénylő. 1. A  t. p.-t meg
indítottuk. 2. Lapzárta minden hó
nap 5-én, 15-én és 25-én. 3. Minden 
hó végén kiutaljuk a szokásos (leg
magasabb) tarifa szerint. 4. A test
véri szeretet mint protekció ezen a 
téren csődöt mond ugyan, de az ötle
teket egy kis jóakarattal sikerült 
megmenteni. Nem kell mentegetődz- 
nie miattuk. 5. A gépírás nagyon ho
mályos. Manapság a kéziratokhoz 
nemcsak színes stílus, hanem jó fes
tékszalag is kell. A párbeszédek előtt 
külön „kikezdést” és a papiroson két- 
három centi margót kérünk. 6. S. J. 
úrnak szíves üdvözlet. Attól tartunk, 
nagyon is jó barátságban vagyunk 
vele. —  A. D. (Berlin .) A Frankfur
ter Zeitung püskösdi irodalmi mellék
letén közölt humoros tárca — ezúttal 
már a harmadik —  („Kein Mensch 
ist zufrieden” von Eugen Molnár) 
szerkesztőnk tollából való. Eredetileg 
a Borsszem Jankóban jelent meg. A 
nagytekintélyű Frankfurter Zeitung 
csak kivételesen szólaltat meg magyar 
írókat. Agai Adolf dr. (Porzó), 
a Borsszem Jankó halhatatlan emlékű 
megalapítója volt az első magyar író, 
aki a Fr. Z.-ban teret kapott. Utána 
hosszú ideig hiatus támadt, míg bol
dogult Szenes Bélának, a B. J. kitűnő 
munkatársának és Molnár Jenőnek 
írásai jutottak a világhírű német lap

hasábjaira. —  Sz. E., Sz. A. (Sze
ged). Ezúttal kiválóan sikerültek. — 
Könyvekről. Száva y Zoltán új versei 
és dalai két kötetben jelentek meg. 
A  kitűnő poéta a líra értékes termé
keivel gazdagította a modem magyar 
költészetet. Nótái könnyedek, ízesek, 
nem csoda, hogy majdnem valameny- 
nyit megzenésítették. Költeményei 
mély érzelemvilágról és filozófiáról 
tesznek tanúságot. Pajzs Elemér új 
regénye („Öreg lány” , Genius-kiadás) 
gondosan fölépített, mondanivalója 
érdekes, részleteiben sok finomsággal 
és egyéni meglátással. „Az agglegény 
Pinterits” és a „Cirkusz" szerzője 
ezúttal is beváltotta a tollához fűzött 
reményeket.

Pech a szerencsében, 
mázli a pechben

Kner Izidor, a híres gyomai nyom
dász és humorista, a következő rövid, 
de drámai feszültségű pályázattal 
vesz részt a Borsszem Jankó országos 
pech-versenyén :

Suttyó koromban mint könyvkötő
inas kértem valamit a gazdasszo- 
nyomtól, aki beárult a gazdámnak. 
Ez oszt adott!

Pöstvén,
a tenoristák Mekkája

— Olvastad? Tauber Richárdon, a 
híres bécsi kamaraénekesen, aki sú
lyos beteg volt, Pöstyén segített.

— Jó lenne akkor néhány pesti te
noristát is elküldeni Pöstyénbe.

—  Minek?
— Hátha rajtuk is segítene!

Fekete, fehér, igen, nem!
Kereskedők társasjátéka

ELNÖK: . . . a  kérdés, uraim, az 
elmondottak után: fölfektessük-e a 
nemfizetők fekete listáját? Igen, 
vagy nem?

FE K E TE : Uraim, a felállítandó 
fekete lista hosszú, de én rövid leszek! 
Igenis követeljük a fekete lista, a 
nemfizető vevők országos kataszteré
nek haladéktalan felállítását. A köz
nek használ, aki kipróbált nemfizető 
vevőit becsületesen bejelenti.

FEHÉR: A tisztelt előttem szóló 
nagyon fekete szemüvegen keresztül 
nézi a világot. Uraim, fekete lista 
nem kell és nem is lehetséges! Hol az 
a papírtömeg, hol az a tintatenger, 
mely a fekete lista fölfektetéséhez 
szükséges? Hol a hivatalnokoknak az 
a hadserege, mely ezzel a munkával 
megbirkózik? Végül hol az a tőke, 
mely az ilyen országot, sőt világot át
fogó adminisztrációhoz szükséges? 
Nem, uraim, a mai fekete világban 
nem fekete, hanem fehér listára, 
vagyis népszerűén a fehér holló lis
tára van égető szükségünk ! írassanak 
össze a jól és pontosan fizető vevők! 
Ezzel a listával két díj nők egy nap 
alatt elkészül.

ELNÖK: Konstatálnom kell, hogy 
a feketék és fehérek pártja egyfor
mán erős. A testvérharcot kerülendő, 
van egy közbevető indítványom. A ha
tározathozatallal várjunk még 1—2 
hónapig. Akkor már senki se fog f i 
zetni! Ez esetben pedig se fehér, se 
fekete listára nem lesz szükségünk. 
(Általános élénk helyeslés.)

—intey

— Olyan kellemes hely ez a FLORIDA, hogy ha Gárdonyi Géza élne, itt írná meg 
a Florida regényét."

(Buda új szenzációja: Florida étterem, kávéház, cukrászda. Tánc. Retek ucca 81)
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Mikor a tréfa komolyra fordu l. . .
Pont három esztendeje, hogy félre

vertem a harangot az elnyomott fé r
fiak felszabadítása érdekében. Persze 
nem gondoltam komolyan. Csak vic
celtem. Ép azért fordult komolyra a 
dolog. Bátor voltain megjósolni, hogy 
az elnyomott férfiak ligába fognak 
tömörülni, hogy a zsarnok női nemmel 
szemben kivívják emberi jogaikat. Ez 
is vicc volt. És ez is valóra vált. Most 
olvasom, hogy Bécsben összeül a 
férfiemancipációért küzdő nemzetközi 
liga. A  programon csupa komoly ügy 
szerepel. Körülbelül ugyanazok, ame
lyekről a Borsszem Jankó 1926 május 
9-iki számában írtam. Nem engedem 
magamtól elvitatni a kezdés dicsősé
gét s ezért közlöm az én eredeti ter
vezetemet, amely akkor készült el, 
amikor az oktalan férfiak még nem 
ébredtek függetlenségük tudatára. 
Büszke vagyok rá, hogy egy tréfával 
Európaszerte felráztam őket. íme, a 
férfiemancipáció vicces aranybullája, 
szószerint úgy, ahogy annak idején 
megszületett az én sokáig lenézett 
reformeragyamban :

Éljen a férfiemancipáció!
Örömmel közölhetem az elnyomott 

férfitársadalommal, hogy immár csak 
rövid idő választ el bennünket attól 
az óhajtva várt naptól, amikor vala
mennyien felszabadulunk a rövid
hajú, laposmellű, férfiruhás, elfiúso- 
dott női társadalom uralma alól. A 
férfi-emancipáció —  hála néhány 
oroszlánszívű férjnek, akiket a leg- 
válogatottabb házi büntetések sem 
riasztottak vissza —  az utóbbi idők
ben óriási lépésekkel jutott előre,

úgyhogy nemsokára megalakulhat a 
„Férfiak felszabadításáért küzdő 
Liga” , melynek budapesti elnökéül e 
sorok vakmerő írója van kiszemelve.

Nekem jutott az a feladat is, liogy 
a Felszabadítás Ligájának alapszabá
lyait kidolgozzam. Az alábbiakban 
csak úgy nyersen adom az első ter
vezetet:

1. Országos propagandát indítunk, 
hogy este hat óra után necsak a nők, 
hanem mi is egyedül járhassunk az 
uccán. Tiltakozunk a női kíséret el
len, amely állandó gyámkodásával 
erkölcsi kiskorúságban akar tartani 
bennünket.

2. A szabad szerelem gyönyöreiben 
való részvételt a férfiak, főleg a fér
jek részére is követeljük. Tűrhetetlen 
és lealázó, hogy amíg mi férfi
szeméremmel szemet húnyunk a nők 
szerelmi szabadsága fölött, ők mi- 
tólünk a föltétien egynő-szerelmet 
követelik.

3. Ebből kifolyólag jogunk van tar
tásdíjat követelni azon nők részéről, 
akik bennünket elcsábítva hoppon 
hagynak és odaadó szerelmünk szo
morú következményeire (lásd: orvosi 
szakkönyvek) fittyet hánynak.

4. Szerelmi bánatunkban lúgkő- 
oldatot ivó kollégáink eltemetéséről a 
hűtlen nő tartozik gondoskodni.

5. Asszonyainktól, akik egész nap 
fölényesen bagóznak, ki kell vívnunk 
az emberi jogot, hogy naponta leg
alább egy gyönge Khedive-cigarettát 
szívhassunk el odahaza a szalonunk
ban.

6. Mozgalmat indítunk a házassági 
jog olyatán reformja tárgyában,

hogy a hálószobában pipázó feleség
től kártérítés követelése mellett el
válhassunk.

7. Hajnalig tartó kártyacsatákból 
hazatérő feleségek kötelesek az elő
szobában cipőiket levetni és hang
talanul besurranni külön hálófülké
jükbe, nehogy az íróasztalnál gör
nyedő férjük munkáját megzavarják.

8. Követeljük, hogy a női kártya
barlangokban éjfélután kizárólag 
olyan nős rendőrtisztek tartsanak 
razziát, akik a „Felszabadítás Ligá
jának” tagjai. Nőtlen rendőrtisztek 
elcsábítását, hivatásuk gyakorlása 
közben, mégsem lehet megengedni.

9. Gyermekszülés esetén tagjaink 
részére négy heti kíméleti időt ké
rünk. Egyik kartársunk csak a múlt
kor panaszolta el, hogy felesége már 
a második hét elején kirántotta a 
gyermekágyból és ezzel rúgta ki ha
zulról: „Erigy pénzt keresni, tavasz 
van, nincs mit fölvenni magamra!”

10. Tizennégy-tizennyolc éves ifja
kat a negyvenöt-ötven éves asszo
nyok üldözése elől szigorú büntetések
kel kell megvédenünk.

11. A  nők korlátlan borotválkozási 
jogát a magunk részére is követeljük, 
úgyszintén ősi monokli- és szmóking- 
viselési jogunk helyreállítását.

12. Mindennemű női előjogot, úgy
mint: az ajtón előre való bebocsátást, 
kegyes fejbiccentést a mi mély kalap
emelésünkre, a jobb oldalunkon való 
járást, helyátengedést a villamoson 
stb., mint egy sötét középkor ál
udvariasságának maradványát, eltö
rölni kívánjuk.

13. Nők még akkor sem lehetnek 
a Liga tagjai, ha a nyakukon kívül 
az orruk alatt és az állukon is borot
válkoznak.

. . .  Azt hiszem, ez a tervezet min
den igaz férfi lelkében élénk vissz
hangot fog kelteni. Mint mondottam, 
a Liga elnökségét szívesen vállalom. 
Csak egy kis meggondolási időt ké
rek . . .  Meg akarom ugyanis kérdezni 
a feleségemtől: megengedi-e, hogy 
ebbe a Ligába egyáltalán belépjek?...

Mit kéne még tatarozni ?
Tekintettel az országszerte dühöngő tatarozási 

lázra, bátrak vagyunk felhívni az illetékes köröket 
a következő sürgős tatarozási munkálatokra:

1. Az ezeréves alkotmány falai itt is, ott is repe
deznek. Pár rongyos millióval rendbe lehetne még 
hozni, ha nem is az alkotmányt, de azokat a tisztelt 
urakat, akik a munkálatokra megbízást kapnak.

2. Annak a vádnak, hogy a kormány nem akarja 
valorizálni a hadikölcsönöket, semmi alapja nincs. 
Miután hiányzik a fundamentum, természetesen meg 
kell építeni. Az építkezéshez szükséges pénzösszeg 
a hadikölcsönök elmaradt valorizációja révén nyer 
fedezetet.

3. A parlamentárizmus épületéről mindenünnen 
hull a vakolat. Ideje, hogy megszívleljük a híres 
mondást: Vakolj magyar!

4. Azokat a gerendákat, amelyeket szereplő köz
életi férfiaink szemében oly hamar meglátnak, az 
újonnan építendő halszálka-megfigyelőállomásnál elő
nyösen föl lehet használni.

5. Sűrűn hangoztatják, hogy a társadalombiztosító 
intézménynek a mai viszonyok közt nincs teteje. 
Ebből csak az következik, hogy a társadalombiztosító 
összes épületeinek tetejét sürgősen renoválják. En
nek legalább van teteje!

Képrejtvény

A megfejtők közt értékes könyveket sorsolunk ki. Bekül
dési határidő: június 6. A Borsszem Jankó múlt számában 
közölt képrejtvény megfejtése: „Füstbe ment terv.,t A meg
fejtők közül Fodor Lászlóné (Szeged, Vasasszentpét/r ucca) 
nyert könyvjutalmat. . • -
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Tenyérjóslás “  'Ki mondja ezt ?
A Borsszem Jankó május elseji 

számában ilyen címen tíz ismert em
ber sűrűn használt szavaiból egy kis 
bokrétát állítottunk össze és olva
sóinkra bíztuk, állapítsák meg, kik 
élnek ezekkel a szavakkal. Rendkívül

—  Mit olvas ki a tenyeremből?
—  Azt, hogy nem használ szappant.

élénk volt az érdeklődés az újszerű 
pályázat-játék iránt. 185 előfizetőnk, 
illetve olvasónk küldött be megfejtést, 
köztük száznál több olyan, akinek 
csak öt-hat ember nevét sikerült el
találni. Nyolc nevet negyvenötén, ki
lencet huszonheten találtak el. Nyol
cán valamennyit eltalálták. A tíz név: 
1. Bethlen István. 2. Wekerle Sándor. 
3. Jánossy Gábor. 4. Pékár Gyula. 
5. Vass Józsefi 6. Amanullah. 7. Fá
bián Béla. 8. Bemard Shaw. 9. Vu- 
Pei-Fu. 10. Kuna P. András. Könyv- 
jutalmat Bánhidi Jolán (Budapest, 
Erzsébet királyné út 122.) nyert.

Beszéltem Edgar Wallace-szel
Kora reggel léptem be hozzá.
—  Bocsásson meg, de délig egy 

négyfelvonásos darabot keli befejez
nem. Már az első felvonásnál tartok.

—  Mi a tartalma?
—  Fogalmam sincs. Majd csak 

eszembe jut valami diktálás közben.
—  És nem fárad el közben a gép

írókisasszony ?
—  Minden másfél órában tíz per

cig pihen. Azalatt én megírok egy- 
egy regényt.

Az inas lépett be.
—  Mr. Wallace, egy feltaláló van 

itt.
—  Bejöhet.
Egy fiatalember lépett a szobába.
—  Szenzációs találmányom van. 

Egy készülék, amelynek segítségével 
össze lehet sűríteni a levest, húst és 
tésztát. Ezáltal egy szendvics alakjá
ban lehet az ebédet elfogyasztani. Ön 
megtakarít húsz percet naponta.

—  Nagyszerű! A  találmányt meg
vettem. Ezután két regénnyel többet 
írok naponta.

—  Hány regényt írt eddig?
—  Ötezer kötetet. De, sajnos, két 

hétig beteg voltam és ezért nem dol
gozhattam teljes erővel. Az orvos 
dühös volt, amikor operáció közben 
egy kétkötetes regényt írtam. Mire 
vége volt az operációnak, már meg
jelent a regény, mert a feleségem a 
műtét közben korrigálta a kéziratot.

—  Bámulatos! És hány színdara
bot írt?

— Kétezret. Holnap is bemutatnak 
egyet.

—  Mi a címe?
—  Még nem tudom. Majd este 

megírom. Vacsora közben ráérek. 
Ugyanis a Westend-éttaremben va
csorázom, ahol egy lusta pincér van. 
A hús és a tészta között így legalább 
nyerek tíz percet

— És hány órát alszik?

BÍRÓ MIKLÓS NYOMDAI MCINTÊZET 1L-T.
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—  Nyolcat
—  Ez elég sok.
—  Na igen, de én alvás közben is 

dolgozom. Tudniillik álmomban be
szélek és évek óta minden éjszaka 
ott áll két gépírókisasszony az 
ágyam mellett Ezek jegyzik azt, amit 
álmomban mondok.

—  A  nászéjszakáján nem írt re
gényt?

— Dehogy nem! Kettőt!
—  És mit szólt hozzá a kedves fele

sége?
—  Semmit! ő  gépelte.
—  És boldogok?
—  Hogyne!
—  Szabad egy fényképet látnom 

róla?
—  Ott van az asztalon.
—  Bocsánat, de az asztalon négy 

hölgy képe van. Melyik a kedves 
felesége ?

— Én bizony nem tudom. Három 
éve vagyunk házasok, de annyi dol
gom van, hogy sajnos, még nem volt 
időm arra, hogy megnézzem a fele
ségemet.

(palásti)

—  Még most se jössz rá? Ide f i
gyelj ! Hát ki ruházza az édes
anyádat?

—  A papa.
—  És az édesapádat?
— Komlós Sándor, Andrássy út 7.

Konjunktúra 
az uccaseprői pályán

Miért tolonganak az emberek az 
uccaseprői pályára? Kiküldött tudó
sítónk rájött a probléma nyitjára. A 
belügyminiszter ugyanis azt mondta, 
hogy „sokszor dobtak ki pénzt az ab
lakon úgy, hogy nem állt ott senki”. 
Kié lett ez a pénz? Csakis az ucca- 
seprőké lehetett. Sokan gazdagodtak 
meg abból a pénzből, amit az ablakok 
alatt találtak. De most nagy a felhá
borodás. A belügyminiszter elárulta, 
hogy az Országos Levéltár átépítésé
nél úgy dobtak ki pénzt az ablakon, 
hogy valaki állt ott. Ki volt az az il
lető? K i fosztja meg az uccaseprőket 
a jogos mellékkeresetüktől? Deputáció 
készül, hogy tiltakozzanak az ucca- 
seprök szerzett jogainak elkobzása 
ellen.

Lapzártakor értesülünk, hogy az 
ügy más vágányre terelődött. A  köz
vélemény azt kívánja, hogy valahány
szor ilyen pénzki dobási szertartás 
történik, abból necsak az uccaseprők 
kasztja, hanem mindenki részesedjék. 
Tekintettel arra, hogy a pénzkidobási 
aktusok sűrűn ismétlődnek, remény 
van arra, hogy minden adófizető pol
gár évenként legalább kétszer kap 
meghívót, hogy az ablakból kipotyogó 
pénzeket megmenthesse. Ez a megol
dás mindenkit ki fog elégíteni, mert a 
közönséget idejekorán fogják értesí
teni az illetékesek, hogy mikor melyik 
ablak alatt kell állnia.

A Földhitelbank Részvénytársaság
zárószámadása szerint a tiszta nye
reség 1,087.408 P-t tesz ki. Az igazga
tóság elhatározta, hogy a közgyűlés
nek javasolni fogja, miszerint a 
részvények után 6 (hat) pengő osz
talék fizettessék, ami a névérték 12 
százalékának felel meg.
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M agyar klasszikusokból
IX.

„Óh, irgalom Atyja, ne hagyj el !“

— Vájjon mit csinálnának a Kohnról, Grünről és Weiszről író viccelők, 
ha a kormány elrendelné a kötelező' névmagyarosítást?

L A P Z Á R T A :
Az angol választások hatása külföldön

Madridban az a fantasztikus hír terjedt el, hogy Angliában népképviselő
ket választanak. Primo de Rivera erélyes rendszabályokat léptetett életbe a 
rémhír terjesztői ellen.

Budapesten beavatott körök fentartással fogadták a hírt, mert nem 
tudják elképzelni, hogy Anglia ennyire mögötte maradjon a magyar alkot
mánynak.

Pekingben izgatottan várják az angol alkotmányos küzdelem veszteség
listájának közzétételét. Egy vezető kínai politikus becslése szerint legalább 
tízezer lesz a halottak száma. (Pedig ez a politikus az optimisták közé 
tartozik.)

Választási bökvers
A Lloyd George lesz bald hin, 
Hogyha győz a Baldwin,
S hogyha győz a Lloyd-George, 
Baldwin sorsa: holt sors.
De ha MacDonald győz,
Kár a benzin meg gőz,
S itthon Podmaniczky 
Nem fú j : szód, sicc ki!

A budapesti vizit után

ZALESKI külügyminiszter,
VARSÓ

ZALESKI, TE NEM PANASZ- 
KODOL, ZALESKI, TE DICSEK
SZEL.
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