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A mi Tisza-szobruitk beszéde

Andrássv Gyula: Végre egy út, amelyen találkozunk.
Tisza István : Megtanulhattad, Dueikám, hogy martirium nélkül nincs cficsöség. Martirium- 

ból pedig kivettük a részünket.
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Túladunaf anekdoták
A Borsszem Jankó részére írta: VADÁSZ NORBERT, premontrei tanár

Giesswein Sándor dr.-ral, az ország 
határain túl is nagyrabecsült ma

gyar Mezzofantival történt. A  múlt 
szazad 90-es éveiben az agg Zalka Já
nos győri megyespüspöknek volt ked
velt udvari papja. A mar törékeny, 
betegeskedő püspök az „Ecce sacer- 
dos magnus” hangjai mellett fényes 
papi kísérettel vonult be a győri ka
tedráidba, a búzavirágszinü reveren- 
daju kispapok sorfala kozott. Giess
wein vitte a püspök uszályát. Áhíta- 
tos csend uralkodott a hívok kozott.

Véletlenül egy kis fehertarka foxi- 
kutya tevedt oe a templomba. Min
denki lokoit-rúgott rajta egyet. A 
nyomorult pana odamenekuit, ahol 
legkevesebben állták, a templom fő- 
hajojaba s véletlenül a püspök hosz- 
szu es szeles seiyemuszaiyaba ugrott. 
Giesswein bosszusagaoan hol Dalra, 
hol jobbra csavaruuotta az uszályt s 
ezzel jókorákat rántott az akkor már 
gyengetest u püspökön. Vegre a 
püspök idegesen natraszólt:

—  vándor, mit csinálsz?
Giesswein a tőle megszokott angol 

flegmával, az ő közismert nazális ki
ejtésével, jó hangosan csak ennyit 
válaszolt:

—  K u t y a  v a n a  s l e p p b e n !

O  vpemlékezetü Kohl Medárd dr. 
^  püspök az apácák zárdájának 
egyik vizsgáján szerepelt mint 
püspöki biztos. A fiatal, túlbuzgó hit
oktató e szavakkal üdvözölte az apá
cák élén a főpapot:

—  M i z á r d a s z ü z e k  igaz szív
vel köszöntjük Méltóságodat!

Egy szegény asszony nehéz szívvel 
várja haza az urát a kocsmából. 

Odaszól a kisfiának:
—  Nézz ki az uccára, jön-e már 

édesapád.
A fiú kiszalad, aztán visszajön és 

lihegve mondja:
— Jön már!
— Melyik oldalon? — kérdezi az 

aggódó asszony.
—  M i n d  a ké t  o l d a l o n  — fe

leli az okos gyerek.

K ét gazda beszélget. Az egyik a 
■  kutyájára mutat és azt mondja: 

—  Furcsa, ennek az állatnak az 
apja dogg, az anyja komondor, ő meg 
pincsi. Hogyan lehet ez?

Mire a másik gazda:
—  Semmi csodálkoznivaló sincs 

rajta. A mi falunkban ennél furcsább 
eset van, a Balog Kati esete. Annak 
az ura német kómíves, ő maga bába
asszony, a fia meg tűzoltó Pesten.

ltJ 'é g  a háborút követő gazdasági 
konjunktúra idejéből való ez a 

kis történet. Egy meggazdagodott 
dunántúli gabonaugynök parvenu fe
lesége így szólt egyik férfiismerősé
hez:

—  Oh, Harmat úr, ha látná a mi 
új lakásberendezésünket! Az ebédlő 
r ö k o n e s z a n s z  stílű, a nőiszoba 
v á m p í r  stílű, a férfiszoba t a r o k k  
stilu, a háló meg l u e s z  ke ns z .  
(Louis XV.)

Káplánok írásbeli plébánosi vizs
gát tesznek. A tetei: „A  kánai 

menyegző”.
Egyik káplán odaszól a másikhoz: 
—  írsz mottót is?
— Igen!
—  Mit?
—  Ezt: „Nincs borunk!”

Szombathelyen történt. Az egyik is- 
^  kola szamtan-protesszora racsör- 
dit az utoiso sorban ülő loth Petire: 

—  Tóth Peter, ott az utolsó pad- 
ban, ne ieszkeioajék és ne beszélges
sen mindig, mert tudja meg, hogy a 
t a n á r  t u l e  o d á i g  i s  e l é r . . .

IZ 'é t  pap találkozik. (Még a nagy 
háború előtt.) Az egyik bemutat-

b  /i  /  I l f  •

— Én H o z  b o r  János vagyok.
A másik a kezét nyújtja:
— Én G i e s s w e i n  Sándor va

gyok.

Akár igen, akár nem
Három jóbarátnak ismert vidám 

színészcsemete ül a kávéházban és a 
távollevők szapulásával szórakoznak. 
Amikor már mindenkit benyálaztak. 
áttérnek az egymás ugratására. Az 
egyik jóbarát a másik felé fordulva 
megszólal :

—  Mondd csak, kérlek, a butaság 
fájdalommal jár?

— Nem, —  mondja a másik.
—  Hát akkor te mit nyögsz foly

ton? —  hahotázik az első.
—  Jó vicc, — jegyzi meg a har

madik, —  de nálam lecsúsztál volna 
vele. Szeretném tudni, mit mondanál 
nekem, aki azt állítom, hogy a buta
ság igenis fájdalommal jár.

—  Csodálkoznék hősies hallgatáso
don, — siet válaszolni az első jóbarát.

A nagy találkozás
Andrássy Gyula gróf:

Utánad jöttem. Én is itt vagyok, 
Engedd, hogy nyújtsam béke

jobbomat.
Tisza István gróf:

Oh, istenem, micsoda gondolat! 
Csak nem hiszed tán, hogy az

óta is ? . . .
Andrássy:

Tizenegy év csak. . .  az emléke
fr iss . . .

Ne fájjon, István, az a seb tovább! 

Tisza:
Az én sebem ?... A harcunk?...

Délibáb!
Volt, nincs. Isten hozott. Lásd, itt

vagyunk mind,
A  híres gárda, egy ember híján. 
Jobb társaságot ennél ki kíván?
Itt hallhatod Szilágyi zord vitáit 
S ha fáradt lelked friss derűre áhít, 
Itt pezsdül Mikszáth, Eötvös

humora,
Üdítőbb, mint Tokaj tüzes bora. 
Itten politizál apád s apám, 
Tarokk mellett szép, csöndes dél

után.
Itt láthatod Arany Jánost s Adyt, 
Aki még itt is nyugtalankodik.
De egy velünk s mi véle egy

vagyunk, —
Keresztvizet egymáson meg

hagyunk.
S te . . .  mondd, mi újság lent, az

Ég alatt?
Andrássy:

A  nemzet most készíti szobrodat. 
A parlament mellett, a Dunaparton 
Fogod hirdetni: Bízzál, oh Magyar

honi
Boldog vagyok, hogy tőlem hallod

e z t . . .
Tisza:

Könnyebb lett tőle rajtam a kereszt. 
S mi mást tudsz még? Beszélj,

regélj, mesélj . . .
Andrássy:

Hagyd. Félek, elragad a szenvedély. 
Pihenni jöttem, oly fáradt vagyok 
S a hallgatásra van, oh, van nagy

ok.
Tisza:

Nyugodj meg hát, csalódott pálya
társ.

Ha tíz év elmúlt nálad is, ha vársz, 
Ahogy’ némán ki kellett várni

nékem:
Feltámadsz még a magyarok szívé

ben.
Molnár Jenő

— A spanyol-magyar barátsági 
szerződést spanyolviaszkkal pecsétel
ték meg?
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Jánossy Gábor 
bátyámuram a bárban

Szerkesztőnket, Molnár Jenőt a hé
ten megfogta a t. Ház folyosóján ki
tűnő honatyánk, Jánossy Gábor:

—  Nahát, kérlek, ti szépen elbán
tatok velem!

—  Hogy-hogy, Gábor bátyám?
— Képzeld, a múltkoriban éjfélután 

betértem egy bárba. Persze körülvet
tek a kis nők. Hajnaltájban aztán így 
mutatkoztam be az egyiknek:

—  Schwarcz Mór vagyok.
—  Erre persze jó a zsidó, ugy-e, 

Gábor bátyám, —  jegyezte meg Mol
nár Jenő.

— Várd csak ki a végét! A nő tud
niillik a szemembe nevetett. „Ne tes
sék viccelni velem” —  mondta. —  
„Már miért viccelnék?” —  feleltem. 
— „Mert a képviselő urat nem 
Schwarcz Mórnak hívják, hanem Já
nossy Gábornak” — felelt a kis nő. — 
„Ejnye, hát ezt meg honnan tudja?” 
„Hát a Borsszem Jankóból! Eleget 
látjuk benne a képét.”

Szerkesztőnk kárörvendően neve
tett:

—  Látod, Gábor bátyám, bárban az 
igazság!

—  Csak nevess, —  fenyegette meg 
tréfásan Gábor bátyánk —  te is ke
rülhetsz még ilyen helyzetbe... így 
elrontani a szegény vidéki ember 
mulatságát!

A „Sárga Madár”  potyautasának
Párizs

Ezt nevezi maga bravúrnak ? 
Potyán átzónázni az Atlanti óceá
non ? Próbálja csak meg itt Pes
ten egy körúti villamoson!

Pesti potyautasok ligája

Kassáról írják:
Az emberevő Fiike cigány és társai 

bűnpöre természetesen néhány úri- 
asszonyt * is a törvényszék tárgyaló- 
termébe vonzott. (À  la Balog-Tuta, )  
Az egyik hölgytől azt kérdezi egy tá
jékozatlan vidéki ismerőse:

—  Jaj de régen láttam, nagyságos 
asszony! Hát a kedves ura hol van?

—  Bent a Fiikében, —  hangzik a
válasz. ____

Az Angol Park kapujáról:
m

,J3ejárat az irodába a kijáratnál."

—  VÁJJON A V ITE LD ÍJAT  
SZÁLLÍTJA LE A BESZKÁRT, 
VAGY CSAK AZ UTASOKAT?

Magyar klasszikusokból

„Megnehezült az idők viharos járása fölöttünk. (Vörösmarty.)

új magyar nóták
Énekli: MOKÁNY BERCI 
Muzsikálja : SZÁRCSA CIGÁNY 
írta : FEHÉR KÁLMÁN (Temesvár)

1. Orosházi gidres-gödrös, sással benőtt gyopárosi határba
Tanyásgazda szekerezik toldott-foldott, rég kiszolgált gatyába. 
Nem nézi ö se a maga, se a szomszéd vetését,
Csak azt a szép bamahajú, dombormellü, vastagcombú menyecskét.

2. A gyulai sötét erdő kacskaringós, hepehupás aljában,
Ott makkoltat a vén kondás, rézzel kivert fokos van a markában. 
Nem nézi ö se a kocát, se a süldőt, az ártányt,
Csak azt a kékviganójú, meztéllábú, feszesmejjű juhászlányt.

3. A szentesi árkos-bokros Kurcaparti utilapús határban,
Séiifikál öreg juhász keshedt, vedlett, vihartépett subában.
A cm nézi ő se a birkát, se az ürüt, a bárányt,
Csak azt a szép pirospozsgás, fehérfogú, göndörhajú cigánylányt.

i .  Csongorádi nagy legelőn egész gulya kérödzgetve ott hever, 
Cifraszürben pitvarolgat gulyáslegény, de boldog a siheder! 
Nem nézi ö se a bikát, se a bögölyt s a csordát, 
Szorongatja, ölelgeti csongorádi gazda lányát, a Barcsát.

5. Szeged mellett a kanyargós szőke Tisza kiöntött a határba, 
Halászlegény késő estig halászgat az iitött-kopott bárkába. 
Kihalássza mind a potykát, mind a harcsát, a csukát,
É jje l aztán a bárkában csókolgatja szeretőjét, Rozikát.

6. A szarvasi öreg tótok Kőrös partján magyar csárdást tipegnek, 
Cigányszónál, jó  bor mellett, pipafüstben a rokolyák libegnek. 
Nem törődnek se a maguk, se az ország bajával,
Csak a magyar cigánybanda célirányos, szívhez szóló hangjával.

0 m A makai zsíros földön jó l fizető, hagymát termő határba, 
Tiszteletre úr álldogál, odafigyel a közeli tanyába.'
Nem gondol most szent igékre, égi-földi talányra,
Csak arra a fonotthajú, kapálgató, danolászó leányra.
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Borsszem Jankó a színházban

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

— MAR A SZÍNHÁZI U RAKNAK  
IS O LYAN  SOK BAJUK VAN  A 
BÉRLŐIKKEL?

SZERZŐK beszélgetnek a Nemzeti 
Színház kiskapuja előtt.

—  Olvastad ? —  mondja az egyik. 
— Tizenkétezer vitéz van Magyaror
szágon.

—  Tévedsz —  felel a másik. —  Ti- 
zenkétezeregy van.

—  Hogyhogy?
—  Vitéz Miklós a tizenkétezer

egyedik.
«  • *

FALU D I Jenő legbuzgóbb munka
társától, Vágó Bélától, a kitűnő ren
dezőtől Marthon Géza karmester ár
tatlan képpel kérdezte a minap (ak
kor Faludi még igazgatója volt a 
Magyar Színháznak):

—  Aztán mondd csak, kérlek, ti 
minden este játszotok?

—  Hát persze! —  felelte Vágó.
—  Igazán? Kivétel nélkül?
—  Nem, —  bevétel nélkül! — 

mondta a rendező fanyarul.

*
G A ÁL FRANCISKÁT akarta le

szerződtetni Féld Mátyás „Nem tu
dok én zsidó nélkül élni" című új 
revüje főszerepére. Gaál Franciska 
nem vállalta a szerepet. Féld más 
primadonna után nézett, de ketten- 
hárman is hasonló álláspontra helyez
kedtek. A kétségbeesett Matyi, mint 
halljuk, elhatározta, hogy darabjának 
a „Nem tudok én primadonna nélkül 
színrekerülni" címet fogja adni.

,  »  *

A  VOLGA-BÁR főpróbáján meg
kérdezte egyik kritikusunktól valaki:

—  Mit szól Titkos Ilonához?
—  Nagyszerűen végzi a Volgát —  

felelte a kritikus.
*

A „V E TÉ LYTÁ R S A K ‘‘-at most ez
zel a szereposztással lehetne adni:
Kapitány............. Beöthy László
őrm ester............. Faludi Jenő.

(A  többi exdirektor őrmestertől le
felé még csak a felét sem fizeti az — 
adósságának. )

Kedves Borsszem Jankó!
Olvasom, hogy a Király Színház a 

jövő szezonra Rajz Jánost komikus
nak szerződtette. Úgy látszik, a K i
rály Színház jövő szezonjában nem
csak felvonás meg kép lesz az operet
tekben, hanem Rajz is. Tisztelettel: 
egy Király-párti.

A kis művésznőt megfogja a héten 
egyik kolléganője:

—  Hallom, Vica, hegy benne leszel 
a nagy Színész-Lexikonban.

—  Igazán?
—  Most beszéltem a szerkesztővel, 

aki azt mondta, hogy ez'lesz rólad: 
„Bájvölgyi Vica színművésznő. Lásd: 
Goldfett Alfréd bankigazgató alatt” .

Ez is valami
— Miért hagyta ott Faludi Jenő a 

Magyar Színházat?
—  Mert a szezon végén már nem 

talált semmit a színháznál, csak egy 
rakás sztárt.

A Volga-bár filmen
Ha a Volga-bárt film re i'iszik. 
Fogadok Titkos Ilonával,
Nem vele játszatják ott, hanem 
Stílszerűen Volga Csehovával.

— Igaz, hogy Faludi Jenőből 
újra színi direktor lesz?

—  Igen, még pedig egy zenés 
színháznál. Rossini-direktor.

Egy boldog színház
— Hallottad? A Király Színház a 

jövő szezonban új nevet vesz föl.
—  Ne mondd!
— Olyan jó l ment neki az idén, 

hogy ha így megy tovább, ami biztos, 
már nem Király Színház lesz, hanem 
Színházkirály.

Korai kapuzárás
Az idén feltűnő korán zártak a szín

házak. Beöthy László és Faludi Jenő 
például már beadta a kulcsot.

Elm ondja: ÁGAI BÉL\ dr., az Újság főszerkesztője

Ezerkilencszáztizenháromban „Az 
Ujság” -nál ki volt adva a jelszó, hogy 
a szerkesztőség tagjainak szigorúan 
tilos látogatókat fogadni délután. A 
lapnál dolgozott Fröhlich János, a hí
res riporter is. Egyszer, amint a szer
kesztői szobából kilépek, azt látom, 
hogy egy úriember be akar menni a 
szerkesztőségbe. Fröhlich utánasiet, a 
vállára teszi a kezét és azt mondja: 

— Mit gondol kérem? Csak ilyen

egyszerűen be lehet jutni a szerkesztő 
úrhoz?

Az idegen zavartan felelt:
—  De kérem, egy cikket hoztam ... 

Azt akarom elhelyezni.
— Mindegy, kérem. Tessék a címét 

itthagyni. Ha jó a cikk, akkor meg
jelenik, ha pedig nem felel meg, majd 
értesíteni fogjuk.

—  Kérem ... Itt a címem. És itt a 
cikk. De ha nem válnék be az írá
som, okvetlen értesítést kérek.

Az idegen úr átadta a névjegyét, 
amelyen ez volt olvasható:

Báró HAZAI SAMU 
vezérőrnagy,

m. kir. honvédelmi miniszter

Most Fröhlich Jánoson volt a sor, 
hogy zavarba jöjjön. Udvariasan be
tessékelte hozzám a minisztert, aki 
civilruhában volt.

Külön csattanója ennek a kedves 
epizódnak az, hogy az a cikk, amelyet 
Hazai Samu báró hozott, a hadsereg 
modern fölszereléséről szólt és meg
jelenése után az akkori ellenzék 
nyomban elhatározta a véderő kiépí
tése ellen indítandó nagy obstrukciót.

. . .A z t  a bizonyos látogatási tilal
mat azóta nem tartják be nálam olyan 
szigorúan.
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— Pista, maga kíváncsi a beszélő- 
filmre?

— De meg mennyire!
— Akkor jöjjön be a moziba. Itt 

most nagyon jó filmet mutatnak, be
szélni pedig majd én fogok közben.

Az olcsó bor hatása
A KAOSz ( Kesergő Asszonyok Or

szágos Szövetsége) felirattal fordult 
a földművelésügyi miniszterhez, hogy 
sürgősen interveniáljon a letört bor
árak feljavítása érdekében. Az emlí
tett egyesületben tömörült asszonyok 
férjei ugyanis az eddig előirányzott 
összegekért háromszor annyi bort 
kapnak.

REB MENÁCHEM 
CICESZBEISZER 

SZÖRNYŰ ÁTKOZÓDÁSAI
— Oz „Est" 

gondoskodjon o 
te hajadon Ián- 
gyod jermekének 
elhelyezésérül!

—  Oz excel- 
lenc Primo de 
Rivera lásson te- 
benned egy gran- 
dot és oz adóhi
vatal ezt oz ed- 
jetlen grandot is 
szedjen ki bclű-

—  Oz ledjen az edjetlen megspó
rolt pénzed, omit azon keresel, hodj 
o közlekedési bizottság elvben ki
mondta a villamostarifa leszállítását !

— Nyissál te máma színházat 
Pesten !

—  Ledjél te edj pesti trafikos és 
ledjen neked két „dámád" is!

—  H ívj on ok tégedet Kohn Mórnak 
és gratulál) te o vitéz Héjjas Iván 
ore sápnak!

— Ledjeti o te feleséged o város 
tyúkja és ne kapjál otáno edj fillér 
szubvenciót se!

A Tisza-szobor körül
— Láttad Zala Gvörgy pályanyer

tes Tisza-szobortervét avval az óriási 
oroszlánnal ?

—  Mért csak Zalát említed ? Hiszen 
Orbán Antallal együtt csinálta!

—  Az lehet, de az oroszlánrész Za
láé.

FIÚNEVELŐI NTÉZET
Bentlakó és bejáró elemi-, 
közép- és kereskedelmi is
kolai tanulók részére

2 5 - ik  é v
Intemátusi dij a tanévre: 
1600 pengő

B u d a p e s t
VI, Munkácsy ucca 21. 
Telefon : Automata 290-00 
Prospektus !

♦
Tátrai gyermeknyaralója fiúk
nak és leányoknak: Baldócfürdö

l̂ltlülP'IÜIHW1'

A pesti kereskedő és a Szfinx
— Egy ismert bökvers nyomán —

Mit tudja azt a Szfinksz, 
Hogy jól állsz-e vagy ingsz?

Borsszem Jankó tárcája

Rövid mese 
egy boldog országról, 

ahol mindenki takarékos
Valahol az Északi és a Fekete ten

ger között egy hajdan virágzó ország 
polgárai egyre azt a tanácsot hallot
ták kormányuktól, hogy minden téren 
takarékoskodni kell, ha azt akarják, 
hogy újra boldogok legyenek. A bölcs 
kormány több ezer új hivatalnokot 
nevezett ki, hogy takarékosságra szo
rítsa a lakosságot s hogy a propagan
da minél hathatósabb legyen, óriási 
épületeket emelt minden városnegyed
ben, hogy a takarékossági tanácsra 
rászorulóknak ne kelljen messzire 
menni okszerű felvilágosításokért.

Az ország lakói végre is megfogad
ták a tanácsot és szorgalmasan neki
feküdtek a takarékosságnak. A lig 
múlt el egy év és a dohányzó férfiak 
>záma több, mint a felére esett. A 
dohányzó nők száma ugyanakkor két
száz percenttel emelkedett, de a köz
vélemény nyomása alatt törvényt hoz
tak, hogy a dohányzó nők huszonöt 
botot kapnak testük súlypontjára. Az 
első megbotozott nő à közmunkaügyi 
miniszter felesége volt. Mikor a nők 
látták, hogy a kormány nem ismer 
tréfát, az egész kifestett fronton be
szüntették a dohányzást, ezzel a kiál
tással: „Hiszen úgysem ízlett!”

A második évben az alkoholfogyasz
tás negyven percenttel, a húsfogyasz
tás hatvan és a cukorfogyasztás het
ven százalékkal ment vissza. A kor
mányt viharos ünneplésben részesí
tette a parlament, mikor ezt a fényes 
eredményt közölte. Újabb esztendő 
múlva a dohányfogyasztás újabb öt
ven percenttel esett. A nők ligát ala
kítottak ezzel a jelszóval: „Dohányzó 
férfiaknak nem adunk semmit!”  Az 
alkohol-, hús- és cukorfogyasztás is 
tetemesen csökkent s már éppen 
szobrot akartak állítani a kormány
nak, amikor a hivatalos lapban az 
adókat háromszáz percenttel emelte, 
azzal a megokolással, hogy az állam 
száz meg száz millió dohányjövedéktól 
és egy sereg jövedelmi adóforrástól 
esett el. A polgárok azonban jóked
vűen fizettek, illetve szívesen látták 
az adóvégrehajtókat, akiknek létszá
ma a takarékossági propaganda óta 
csekély 15.237 közeggel szaporodott.

Mindenki öröm repesve várta az 
órát, amelyben a pénzügyminiszter ki
jelenti, hogy az ország lefőzte egész 
Európát, mert a takarékosság révén, 
milliárdok és milliárdok gyűltek fel 
az államkincstárban és a bankokban. 
A takarékosság lázas méreteket öl
tött. A férfiak divatba hozták a hosz- 
szú szakáit és a kacskaringós bajuszt, 
a nők a hosszú hajviseletet, csak 
azért, hogy megtakarítsák a borotvál
kozást és nyírást. Az új és divatos

ruhákban megjelenő férfiakat bojkott 
alá helyezték a nők, viszont a férfiak 
undorral fordultak el a feltűnően öl
tözködő nőktől.

A negyedik esztendő bekoronázta a 
nagyszerű munkát. A polgárság le
vetkőzte minden rossz szokását s min
den igaz hazafinak feldobogott a szí
ve, amikor a tönkrement és bezárt 
csemege- és cukrászboltok, mészár
székek és hentesboltok, szabó- és di
vatüzletek előtt vitt el az útja. A do- 
hánvevárak végre beszüntették átkos 
működésüket, nemkülönben a sörgyá
rak. pálinkafőzők és a borpincészetek 
is. Csillogó szemmel mutattak az or
szág legjobbjai az elnémult színhá
zakra, mulatóhelyekre, kávéházakra.

És eljött az ötödik esztendő. A 
pénzügyminiszter felállt a parlament
ben és így szólt:

—  A takarékosság művét befejez
tük. Mély hálánk és köszönetünk a 
hősies polgárságé! Most még csak 
arra kérjük a törvényhozást, sza
vazza meg nekünk azt a rongyos pár 
millió külföldi hitelt, amellyel a le
folyt öt esztendőben elhalálozott hat 
millió hősünk és hősnőnk, vajpris a 
lakosság harminc percentje számára 
tömegsírok ásatásáról és illő temetés
ről gondoskodhatik a kormány.

A hitelt, tekintettel a kormány köz- 
gazdasági programja iránt való tel
jes bizalomra, egyhangúlag meg
szavazták. Dzsin
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A Borsszem Jankó i i indenre
képes
— #

melléklete

Pesti Évák kiűzetése a Week-end-
pa rádiósomból.

Az író felesége: Rémes ember vagy! 
Mikor írsz már nekem egy divatos 
nyári bundát?

így látják egyesek rémálmukban a titkos választójogot.

—  Látod, Kati, ezek a mi hazánk osz
lopai, akikről annyit ír az újság.

Nyári vendéglős hálaimája egy esős
vasárnapon.

Önagysága a soványító kúra, férj 
uram a hízó kúra után.

Jaj de vicces!
Kedves Borsszem Jankó! A napok

ban az új városháza harmadik emele
tén elhelyezett IV. kerületi adóhiva
talban kellett adót fizetnem. Miköz
ben a lépcsőkön cammogtam, azon tű
nődtem, miért kell a szegény adófize
tőknek gyalog felmenni, mikor az épü
letben személyfelvonó is van. A har
madik emeleten lévő 28. számú szobá
ban, annak is a legeldugottabb sarká
ban egy névjegy nagyságú cédulács
kát találtam a falra tűzve, amely az 
adóhivatal figyelmességén kívül, a ha
tóságnak a humor iránt való érzékét 
is fényesen bizonyítja. A  cédulácskán 
apró betűkkel írva ez olvasható: Adó
fizetők a liftet díjtalanul használhat
ják. Jól jegyezzük meg: fönt a har
madik emeleten. Mikor az ember már 
felkutyagolt. Úgy-e, hogy viccej? Tisz
telettel: S. D. adóalany.

Külkereskedelmi duett
I. Ahogyan 1917-ben énekeltük:

O SZTR Á K :
Osztrák sógor magyart tisztel: 
Lásson el hát egy kis liszttel! 

M A G Y A R :
Nem adhatok, csak liszt jegyet. 
Viszont adjon vásznat kegyed! 

E G Y Ü T T :
Nincsen lisztünk, nincsen vásznunk, 
A sok bajhói ki se látszunk.
II. Ahogyan 1929-ben énekeljük: 

O SZTR Á K :
Hogy a télen meg ne fázzon.
Itt  van, Schwager, a kért vászon! 

M A G Y A R :
Köszönöm, már nem kell, sógor! 
De liszt bőven van a jóból. 

E G Y Ü T T :
Van már lisztünk, tyjn már vász

nunk.

A Világszépe körül
Galvestonból (Texas) jelentik:
Mikor kihirdették a világszépség 

eredményét és a gyönyörű Lisl Gold- 
arbeiter lett a győztes, a lemaradt 
amerikai vetélytársnők egyikét meg
kérdezték, valóban szépnek tartja-e 
M iss Universet? Így válaszolt:

—  Szép, szép, de az, hogy ö lett a 
Világszépe: igazán nem szép tőle.

Francia műfordítás
Feladat :

Du sublime au ridicule il n’y a 
qu’un i>as. (A  fenségest a nevetséges
től csak egy lépés választja el.)

Megoldás a felsőbb leányiskolában:

A ridikultől a szublimátig csak egy 
lépés van, ^De a bajból ki nem mászunk.
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BÁR A MONTMARTRE-ON
—  Jean Du lac, a hires párisi rajzoló művész albumából —

szeleléséről, a Belügyi Vigadó órájá

Tyúksegélyt kaptam
Feleségem harciasán rámtámadt.
—  Miért nem kértél tyúk-kölcsönt?
Értelmetlenül bámultam nejemre:
—  Kérjek kölcsön egy tyúkot? És 

ezt egy esztendei házasság után ta
nácsolod nekem? Hát nem vagy fél
tékeny?

—  Rémes, hogy milyen buta vagy. 
Minden rendes férj kap kamatmentes 
tyúk-kölcsönt. Menj a földművelésügyi 
minisztériumba, ott mindent meg
tudsz.

Elmentem Mayer miniszterhez. Le
tagadtam, hogy újságíró vagyok és 
így nem rúgott ki. Megkérdezte, hogy 
mennyit tojik a tyúkom.

—  Sajnos, nem tudom, — válaszol
tam és borzasztóan elcsodálkoztam 
ezen a kérdésen.

—  Gróf ön? —  volt Mayer második 
kérdése.

—  Nem, —  rebegtem ijedten.
—  Akkor nehezen fog menni, mert 

elvből csak grófoktól felfelé adunk 
kölcsönt. Hány tyúkja van?

— Három. De az egyikkel most sza
kítottam.

A  miniszter nevetni kezdett.
—  Költő-tyúkok?
—  Hogy költök-e? A  Dárius kin

csét is elköltenék.
—  Ért ön a tyúktenyésztéshez?
— Hogyne. Mint tyúk az ábécéhez.
—  Mikor szokott aludni menni?
—  A tyúkokkal. Ezt a feleségem 

előtt persze eltitkolom.
—  Mi volt előbb; a tyúk, vagy a 

tojás?
—  Sem az egyik, sem a másik.
—  Hanem?
—  A tyúkkölcsön.
—  Rendben van! Kap tízezer pen

gőt. De valakinek jót kell állni a 
pénzért.

—  Majd a tyúkom. Gyere be, 
Mucus!

—  Elég megbízható maga? —  kér
dezte Mucustól a miniszter. — Nem 
fog elszökni?

Tyúkom sértődötten válaszolta:
—  Én megszökni? Hiszen rendőri

felügyelet alatt állok! (P-sti)

Simon Böske albumából
Hogy mi a véleményem a galves- 

toni ,JMiss Universe"-választásról?... 
STur die Galveston!

Az eleven hangszóró

—  Nem maradok itt magánál... 
Nem bírom tovább a rádió hang
szóróját . . .

—  Tévedni tetszik, nagyságos úr. 
Nekem nincs is rádióm. Én beszélek.

A Vezúv és egyebek 
a hangos filmen

A Vezúv kitört, falvakat pusztított 
el és így természetes, hogy a hatósá
gok első gondja az volt, hogy hangos 
filmet vegyenek fçl a tűzhányó mo
rajlásáról. Ezenkívül a következő 
hangos filmek fognak mostanában el
készülni :

Zivatar: A felhőszakadást június 
26-ára rendelték meg. Jó lesz tehát, 
ha ezen a napon esernyőt viszünk 
magunkkal.

Földrengés. A  vállalat átírt a ja 
pán kormányhoz, amely megígérte, 
hogy június 28-án földrengés lesz 
Tokió környékén.

Vonatösszeütközés. Egy balkáni 
vasúttársaság átirata értelmében jú
lius 2-án délután négy órakor az ex
pressz kisiklik. Pompás halálhörgé- 
sekre és kitűnő sikoltásokra van ki
látása az operatőrnek.

Mindezeken kívül hangos film ké
szül a fű növéséről, a toll percegésé- 
ról, a patak csörgedezéséröl, a szebb 
jövő pirkadásáról, a naivák életkorá
nak visszafejlődéséről, a gazdasági 
pangásról, a „Palatínus” szivar finom

nak ketyegéséről, stb.
A legjobb szerződést Sanyarú Ven

del kapta a Hangos Film Rt.-tól. Öt
ezer dollárt ígértek neki, ha a gyomra 
korgását sikeresen lehet filmre föl
venni.

Baromfi-humor a folyosón
A parlament folyosóján ezzel a ké

réssel fordult szerkesztőnk Mayer 
földművelésügyi miniszterhez:

—  Kegyelmes uram. kérlek, nem 
adhatnál nekem is abból a baromfi- 
kölcsönből?

— Neked? —  csodálkozott a mi
niszter. — És milyen jogcímen?

— Van egy tyúkom, akinek nagyon 
sok pénz kell.

A reálgimnáziumban
Színhely: a harmadik osztály.
— Ki tudná megmondani, hogy hív

ták a klasszikus Görögországban a 
gazdasági gyakornokokat? —  kérdezi 
a tanár.

—  Praxitelesz! —  vágja ki az egyik 
diák.

ALÁZATOS KÉRELEM AZ ILLETÉKESEKHEZ! 
Könyörgünk egy kis lótenyésztési kölcsön-szenzációt. Abból több vic

cet lehet kifacsarni, mint a barom fi-kölcsönből.
Kiváló tisztelettel

LO O T ROMULUSZ
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Mivel szórakoznak 
a kereskedők ? MIBŐL ÉLÜNK?

A már állandósult üzlettelenség 
legjobb kereskedőinket tétlenségre 
kárhoztatja. Megbíztuk gazdasági tu
dósítónkat, látogassa végig derék ke
reskedőinket és számoljon be, mivel 
töltik üres óráikat még üresebb üzle
teikben? A tudósítást alább adjuk. (A  
kereskedők még alább adják!)

Kurz Salamon, rövidáru-engros, üz
letvitelén kívül ép egy keresztrejt
vény kellős közepén akadt meg, nem 
tudván annak az antidiluviális nyolc
lábú és harminc méter hosszú emlős
nek nevét, mely i-vel kezdődik, 27 be
tűből áll és s-sel végződik. Egyébként 
tiszteletreméltó általános műveltsége 
itt csődöt mondott, ő  is.

Gyarmat Márton, szatócs, az angol 
nyelv rejtelmeibe hatolt be. Ép azt 
olvasta, hogy „time is money” . Sike
rült is lefordítania, hogy „az idő — 
pénz” .—  „Hogy lehet ilyen marhasá
got kinyomtatni, —  dühösködött —  
hiszen több ideje, mint nekem, még 
Rotschildnak sincs!” Sikerült meg
nyugtatnom, hogy ez a közmondás ki
zárólag a Rotschildok idejére vonatko
zik.

Hidegh János kályhakereskedő ez
úttal nem kályhát, hanem pasziánszot 
rakott. Amikor beléptem, ezt mor
mogta: „Tehát nem hiába jött ki, 
mert bejött!” Nem értettem meg ót, 
mire felvilágosított. A pasziánszot 
ugyanis azzal az alapgondolattal rak
ta, hogy amennyiben kijön, —  vevő 
fog bejönni. Sietve távoztam.

Szolid Aladár selyemárukereskedő, 
csöndes irodájában egy sakktábla fölé 
hajolt és valami könyvből a követ
kező varázs-szavakat morzsolta: „A j,
de kin, cé kettő, cé négy__kap a
Blanka dé hét, dé hat. . .  aj, de kín, 
ef kettő . . . ”  —  és nagyon rossz né
ven vette, hogy háborgattam. De 
mégis elmondta, hogy egy nagyon ér
dekes Aljechin-Capablanka játszmát 
elemez, melynél az ellenfelek 50^-ra 
remis-ben egyeztek ki. Ezt az ered
ményt 9 is szeretné elérni a hitelezői
nél.

Vámos és Zöldhegyi kézműárunagy- 
kereskedők árnyas raktáruk egyik 
kies sarkában az alsós nevű kártya
játékkal szórakoztak. Vámos úr ép 
oly harsányan, mint folyékonyan 
mondta: „Kétszázas, százas, negyven
négyes, család, összes adu, ultimo!”  
Hogy ez a hosszú bemondás Zöldhegyi 
urat mért hozta ki a sodrából, azt 
igazán nem tudom, csak ennyit hal
lottam: „Kontra ultimo! Szépen lesz 
meg az ultimója!” Tekintettel arra, 
hogy Vámos úr nem mert rekontráz
ni, azt hiszem, hogy nem is lett meg 
az ultimója.

Steinhart Alfréd  férfidivatáru-ke- 
reskedő gömyedten ült íróasztala 
mellett. Homlokán kidagadtak az erek, 
nagy ív papirosok feküdtek előtte 
sűrűn teleírva. Valami nagy, meg
erőltető szellemi munkát végezhetett. 
Megkérdeztem, mit csinál. „Humo
reszket írok, —  felelte —  hogy mivel 
töltik a kereskedők az idejüket.”

Elvettem tőle. S föntebb közöltem.
Szintey

A Borsszem Jankó pót-körkérdése
„Bethlennek könnyű!”  — mondják a nyomorgó képviselők. —  Bankvezér- 
igazgatók lélekbemarkoló nélkülözései. —  Mágnások kétségbeesett küzdelmei

a mindennapi osztrigáért.

„Éljen szeretett képviselőnk !” — De
miből?

Ir ta : egy parlamenti képviselő

Igen tisztelt Szerkesztő Ú r i Azt 
méltóztatik tőlem kérdezni, miből él 
manapság a parlamenti képviselő? 
Szerkesztő úr, ön megelőzött engem, 
mert éppen ma akartam megkérdezni 
a szerkesztői üzenetekben, hogy: mi
ből élünk? Mert nekem erről fogal
mam sincs. Én egy keserű kacajjal 
csak azt mondhatom, hogy mikor 
azok a gondtalan választópolgárok azt 
kiáltozzák felém: „Éljen szeretett 
képviselőnk!”  —  sohasem jut eszük
be arra gondolni, hogy vájjon miből?

Mert, ugyebár, az a rongyos évi 
tízezer pengő még a közbeszólások al
kalmával elfogyasztott vízre is kevés. 
Nem beszélve arról, ha az ember nem 
megy be a parlamentbe, akkor az az
napra járó 27 pengő napidíjat kö
nyörtelenül levonják amúgy is szé
gyenteljes kis fizetésünkből. Most tes
sék kiszámítani, ha az ember harminc 
napon át nem megy be a t. Házba, 
már egész havi fizetését levonják, 
úgy, hogy az ember abban a hónap
ban ingyen dolgozott. Dehát nálunk 
ezzel senki sem törődik. Kinek fontos 
a szegény képviselő rémes helyzete, 
aki ilyen napidíj-levonások esetén

RSSZEM JANKÓ
új adoma-pályázata ‘

A Borsszem Tankó pályázatot 
hirdet eredeti adomákra. Az anek
doták frissek, jóízűek, vidámak le
gyenek. A Borsszem Jankó minden 
egyes száma útbaigazítást nyújt a 
pályázóknak, milyen adomák, tré
fák, viccek kellenek. Egy-egy ado
ma harminc sornál nem lehet hosz- 
szdbb*

A TÍZ LEGJOBB PÁLYAM Ű
VET ÉRTÉKES ASZTALI ÓRÁ
VAL ÉS KÖNYVEKKEL DÍJAZ
ZUK.

A pályázatok a Borsszem Jankó 
Szerkesztősé gó
bé (Budapest, 
Mozsár u. 9.) 
küldendők egy
szerű zárt levél
ben a pontos 
cím feltünteté
sével. A pályá
zat határideje: 
június 30. Az 
eredményt júli
us hó folyamán
f  •• • • •  f  •• fközöljük.

pusztán arra a tíz-tizenkét igazgatói 
tagsága révén keservesen kiizzadott 
vacak mellékkereseteire kénytelen tá
maszkodni. Ezzel senkisem törődik, 
legkevésbé a kormány. Na, ja ! Beth
lennek könnyű, ő ha nem tud kijönni 
a fizetéséből, nem esik kétségbe. Csak 
szól a feleségének, aki erre ír egy 
darabot és már dől a pénz. De én? 
Mit csináljak én, mikor nőtlen ember 
vagyok?

„S. O. S.!”  —

kiáltják a bankvezérigazgatók

A pesti bankvezéri gazgatók meg
élhetési viszonyairól kérésünkre 
egyik nagybankunk elnök-vezérigaz- 
gatója adott lélekbe markolóan meg
döbbentő képet. Az elnök-vezérigaz
gató neve annyira közismert, hogy ki 
sem írjuk.

—  S. O. S! —  ezzel a kiáltással 
válaszolok nélkülöző vezérigazgató
társaim nevében is az elhangzott kér
désre. Mert a helyzet már tarthatat
lan. Eddig sem éltünk valami rózsás 
viszonyok között, de hát csak elten
gődtünk valahogy. A leépítések révén 
fölépíthettük hébe-hóba szerény vil
lácskáinkat a szegényes, de kedves 
Rózsadombon. De ma ez megszűnt. 
Már nincs kit leépíteni. Rajtunk kívül 
alig lézeng már egy-két alkalmazott 
bankjainkban. Egészen halvány re
mény van még egy-két gyakornok és 
altiszt leépítésére, no, de az ilyen re
ményekre nem lehet építeni. Még a 
Zugligetben sem. Napjaink lemondá
sok és nélkülözések között telnek és 
sokszor már francia pezsgőre és orosz 
kaviárra is alig futja . . .  Szerény 
menünket fogyasztva a Ritzben Lac- 
rima Christi helyett vajmi sokszor 
csak saját könnyeinket nyeljük . . .

Mágnások küzdelmei Nizzában

Az évszázados nevű arisztokrata a 
következő lesújtó választ adta kör
kérdésünkre:

—  Élünk, ha ugyan ezt életnek le
het nevezni. A jómódú polgárságnak 
sejtelme sincs, mi az holmi hitvány 
húsz-harmincezer holdból megélni. 
Ennek jövedelméből bizony még a 
mindennapi osztrigára is alig telik. 
Nyomorunkat már valósággal szé- 
gveljük és szinte menekülünk hazul
ról. Ki Nizzába, ki Taorminába. ki 
Egyiptomba. Mit kell azt az ottho
niaknak tudni, hogy egvikünk-má- 
sikunk már olyan nélkülözéseknek 
van kitéve, hogy kénytelen közönsé
ges utasszállító gőzösök első osztá
lyán utazni, mert már saját jachtra 
sem telik!

(A  másolat hiteléül: HESZ)

KLEBELSBERG KUNÓ GRÓF ALBUM ÁBA
Madarat tolláról, kultuszminisztert aranytolláról.
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B O R S S Z E M E K
Ami itt Pesten van a művészet 

berkeiben, az nem annyira szín
házi élet, mint inkább szín-„hazer,‘ 
élet.

*

Jobb ma egy borjuszelet, mint
holnap egy bojkott.

*

A baromfi kap, a barom nem
kap állami kölcsönt.

*

Drágulj borjú, ökör lesz belő
led, mert senki se fog megvenni.

*

Gabonatőzsdések figyelmébe : a 
határidő —  pénz.

*

Néhány pesti színigazgatónak
olyan nagy sikere van, hogy csőd-
tömegesen iidvözlik.

*

Szegény ember megélhetési szári-’
dekát boldog kincstár bírja.

*

Akinek nincs szerencséje a kár
tyajátékban, annak manapság 
nincs szerencséje a színpadi játék
ban sem.

Képrejtvény

A megfejtők közt értékes könyve
ket sorsojunk ki. A  Borsszem Jankó 
múlt számában megjelent képrejt
vény- megfejtése: „Profi-liga". A 
megfejtők közül dr. Zilczer József 
(Kaba) nyert könyvjutalmat.

F Ő V Á R O S I
O P E R E T T S Z 1 N H Á Z
^ Z

Izgalmas amerikai riport

3
f e l v o n á s b a *

Régen nem gyűjtöttek

—  Csak egy fillért az elhagyott gyermekeknek!. . .
—  Azonnal, nagysád, csak bemegyek ide a bankba és felváltok egy tíz 

fillérest egyfilléresekre.

A HÉT ESEMÉNYEI
Hegedűs Lóránt:

Németország és kapcsolt adósságai

Van egy régi közmondás, amelyet 
egy osztrák pénzügyminiszter talált 
ki. így szól: Ki mint költséget vet, 
úgy arat. Ez jutott eszembe, amikor 
a „Boci, boci tarka” hangjai mellett 
táncra perdültem azon a banketten, 
amelyet a Népszövetség Németország 
és kapcsolt adósságai tiszteletére ren
dezett. A  helyzet az, hogy a róka fog
ta csuka, csuka fogta róka eset kis
miska Németországéhoz képest, ame
lyet az én pénzügyminiszterségem 
alatt szanálni lehetett volna. De most? 
Mit tehet a német kincstár? Szelle
mes gépekkel figyelteti, hogyan nő a 
fü a leszerelési konferencián.

Szomory Dezső:
Képviselővé választottak

Látszottam. Elhízott tömegem va
lami transzcendentális eszmekörnek s 
valami rejtelmes meditálásnak adhat
ta át magát. Négy órakor választot
tak meg egységespárti képviselővé, 
ami lettem. Nem volt órám, mert a 
zálogba adta lényem, ami van. Csak 
éreztem, hogy óriás vagyok, lírai por- 
tyázó s tragikus vagabund az ösztön 
gyötrelmében. Árnyékom halkan a 
járdára vetődött, azután gyengéden 
eltűntem, Memphis-szel ajkamon.

Karinthy Frigyes:
Én. a legfelsőbbrendü ember a

hatványon
Mondanom sen* kell, hogy amikor 

megszülettem, a kerületi bábaasszony, 
aki a helybeli sakk- és betegsegélyzo 
egylet tiszteletbeli zászlóanyja volt, 
így kiáltott fel: „Megszületett a leg
felsőbbrendü ember!” Másnap meglá
togatott Simon Böske, akit ünnepé
lyesen fogadtam. Remegő kézzel fog
tam meg kezét és a halálos csöndben 
kiegyenesedtem. Ekkor lábammal ta
pogatódzva lassan elengedtem a kesét,

egyensúlyoztam magam néhány bor
bélypercig, majd felhasználva a rémü
let csendjét, marokra fogtam a szíve
ket, lassan egy gőzkalapácsot vettem 
elő a golyóscsapágyról, felnyitottam 
Beke Manó algebrakönyvét és elfog
laltam helyemet a hatványozást tár
gyaló 114. oldalon.

Erdős Renée:
Mister Európáné szerelmei

Mr. Európát sűrűn megcsalta a fe
lesége, Mr. Európáné. Sűrűn és min
denkivel. Szerette a változatosságot 
és szerette, ha megharapják. Aki jól 
tudott harapni, egy heti hűségre tart
hatott igényt. Egyszer egy csavargó
val találkozott. Megszólította és ran
devút adott neki egy csapszékben. 
Egy álló hétig mindennap ott talál
koztak a csapszék piszkos hátsó szo
bájában. Egy hét múlva Mr. Európá
né megkérdezte:

—  Hogy van az, hogy olyan jól 
tudsz harapni?

— Mert szegény vagyok és nincs 
harapnivalóm, — válaszolta a csavar
gó.

Kosztolányi Dezső:
Szegény kis főfőgeológus panaszai

Fölkeresett és zokogva borult a mel
lemre. Elpanaszolta, hogy fáj neki, 
nagyon fáj az, hogy annyi embertár
sának szerzett szomorúságot.

— Mivel? — kérdeztem.
—  Mivel tudom, hogy sok embernek 

fáj, hogy én fúrhatok és más nem.
Megnyugtattam.
—  Lássa, nekem ez nem fáj.
— Hanem?
— Hanem a fogam, — feleltem, 

aztán elővettem egy darab vattát, rá
csavartam a fogpiszkálóra, a fogvájót 
belemártottam a sötétbarna fogesepp- 
be és a barna, nedves vattát beledug
tam a lyukas fogamba.

Másolta : Palásti László
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Mindnyájan leégünk!

Közüzemre sújt le Éber 
S vele minden faj és héber. 
Zala Zsigmond szintén éber, 
S míg tüzet olt, azt üzeni: 
Nem kell nekünk közüzemi!

A  ré sz e g e s  * )
— Morris Rosenfeld verse —

Már hatvan éve, hogy iszom 
Bort, sört, szeszt egyre-másra.
Oly jól esik, nem gondoltam 
Még eddig a halálra.

De egyszer szembajom miatt 
A  doktor úrhoz mentem.
Ki így szólt: „Többet ne igyál.
Mert megvakulhatsz menten!”

Nem érdekel, — feleltem én —
Mit mond az erkölcs s hittan,
Mert látni —  láttam eleget,
De eleget nem ittam!

Fordította: 
Csillag Károly

* Mutató dr. Csillag Károly most 
megjelent műfordításaiból. A jeles 
író most adta ki Morris Rosenfeld, a 
világhírű amerikai zsargonköltő ma
gyarra átültetett verseinek második 
sorozatát.

ARANYKÖPÉSEK
A házaséletben még a nyaralás is 

másként fest: ha a fé r j megy nya
ralni, az asszony pihen, ha az asz-
szony megy nyaralni, a fé r j pihen.

«
Amikor azt hisszük, hogy a legjobb

kor megyünk látogatóba, rendszerint
akkor érkezünk a legrosszabbkor.

*
Sok nő olyan, mint a szép vidék:

a fekvésében gyönyörködünk.
#

Régen a fé rfi a csók előtt törülte 
meg a szájai, most a csók után.

Karádi Emil

Az új főügyész
Szemethy Károly lett a főváros új 

tiszti főügyésze. A polgárság nevében 
ezzel a versikével üdvözöljük a kitűnő 
főjogászt:
„Az Isten sokáig éltesse Szemethyt, 
Hogy elsöpörhesse Budapest szemetit."

BORSSZEM JBNKÛ ÜZENETEI
Merénylő. 1. A  kiadóhivatal már 

egy hónap óta rendszeresen küldi. 2. 
Honnét tudtuk, hogy az a kedves 
tréfa a Rózsavölgyi-cég üzletében szü
letett? Ennyi invenciója csak kell 
hogy legyen egy humor-szerkesztőnek. 
3. Az új rovatcím elmés, —  mint lát
hatja, nyomban kedvünk kerekedett 
és felcsaptunk —  munkatársnak. 4. 
Ami nem jelenik meg, az „megmére
tett és könnyűnek találtatott.”  De 
van úgy, hogy a megjelenésre hóna
pokig is kell várni az állandó anyag- 
bőség miatt. 5. Az egyik viccet félre
tettük az adomapályázatra. 6. Ötlete
ket is beküldhet, olyant is, ami raj
zot kíván. Fordítás nem kell. Mi csak 
eredetit adunk. —  Nimród. ( Sátor
aljaújhely.) Egyike-másika a siker 
reményével vesz részt adoma- és vicc
pályázatunkon. —  L. A. Csak vidám
ságot használhaturrtc. —  Magazin
rajongó. „Budapesten' minden csen
des” címen Farkas Imre legújabb ere
deti regényének közlését kezdi a 
„Magyar Magazin” most megjelent 
új száma. Azonkívül szenzációs pá
lyázatot hoz, melynek első két díja 
Pólya Tibor és Zádor István egy-egy 
mellportréja a nyerőkről. —  Dr. Cs. 
K. (M iskolc.) Egytól-egyig pompásak. 
Szíves üdvözlet!

A magyar név megint szép l e s z ...
A  Borsszem Jankó hosszas után

járással kinyomozta, kik azok a poli
tikusok, akik a névmagyarosítási 
mozgalom leglelkesebb hívei. íme, a
H lQ 7 p Q  n P V R D f  *

W olff Károly, Friedrich István, 
Haller István, Em st Sándor, Reischl 
Richárd, Griger Miklós, Scitovszky 
Béla, Walko Lajos, Búd János, Herr
mann Miksa, Mayer János, Schandl 
Károly, Rothenstein Mór, Peyer Ká
roly, Peidl Gyula, Propper Sándor, 
Reisinger Ferenc, Sztranyavszky Sán
dor, Petrovácz Gyula, Graeffl Jenő, 
Maillot Nándor, Hoyos Miksa, Viczián 
István, Beck Lajos, Bleyer Jakab, 
Pékár Gyula, Kuna P. András.

—  Az Országos Levéltárral 
szemben nagyon antiszemitáskod- 
nak az ellenzékiek.

— Hogy érted ezt?
—  Nem tetszik nekik az óra .

MÓRA FERENC ásatásaiból

A helyes megfejtők közt értékes 
könyveket sorsolunk ki. Beküldési ha
táridő: július 1. A Borsszem Jankó 
június 1-i számában közölt ókori lelet 
megfejtése: „Anti szidta: a sok kupa 
ital egészen jó  részeggé tettsA  kere
keságyún alszik Pista. Te ne bántsad 
azt, ráér az a lu d n i (Részlet egy 19. 
századeleji népies regényből.) A  meg
fejtők közül Kiss Károly községi jegy
ző (Nagymágocs) és Vértes Oszkár 
(Budapest, Hidegkúti út 4.) kapott 
könyvjutalmat.

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

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

ELITE MOZI
fLipói korúi Í6f 

műsora

SZENZÁCIÓS!
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Anyám kölcsön-tyúkja
— Petőfi után —

Ejh, mi a kő! Tyúkanyó, kend 
Közéleti faktor itt bent?
Lám, csak jó a Mayer, jót ád. 
Hogy fölvitte a kend dolgát!

Itt szaladgál föl és alá.
Magon kívül pénzt is talál. 
Eszebe jut, kotkodákol 
S nem verik ki a t. Házból.

Dehogy verik, dehogy verik! 
Tenyésztőjét is etetik.
Válogat pénz- s kendermagban, 
Jól megy a baromfi-szakban!

Ezért aztán tyúkanyó hát 
Becsülje a nép adóját,
S ha a kincstárt berántotta,
Ne legyen záp a rántotta!

Gondolt ön már arra,
hogy Magyarországon nem lenne 

munkanélküli, ha a légvárépitéshez 
is ke lie n ének ni u n kősók ?

hogy sok no, aki éveit letagadja, 
sokszor egyetlen és pedig muzeális ér
tékét csökkenti?

hogy egy forgalmas uceasarkon álló 
félkezü koldus többet keres, mint sok- 
ember a két keze munkájával?

hogy a kétszer kettőből mindjárt öt 
lesz, mihelyt egy hétig nem fizeti az 
ember a Társadalombiztosítót?

hogy jobb ma egy véreb, mint hol
nap a túlzók?

hogy a saját tyúkját is a baromfi- 
kölcsotiböl kellene kitartani?

hogy a Belügyi Vigadóban sírva vi
gad a magyar?

hogy ha nincs egy vasa se, leg
okosabb itt Pesten színházat bérelni, 
mert akkor legalább ingyen járhat a 
színházba (ahogy ezt mások is csi
nálják)?

Az findrássy úti divatüzletben
Egy ismert színész beszélget Kom- 

lós Sándor divatarukereskedovel.
—  Mit szól a Magyar Színház bu

kásához, Komlós úr?
— Ez semmi! Sokkal nagyobb szín

házak igazgatói is bukni lógnak.
—  Na ne mondja!
—  De bizony buKni fognak —  azok

ra a ruhákra, amelyeket most ter
veznek a szabászmestereim.

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: * 
VL MOZSÁR U. 9. TEL.: AUT. f i s —  24. 

FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓ.
M O L N Á R  J E N Ő  DR.
MŰVÉSZETI FÖ1IUNKATARS:
G Á S P Á R  A N T A L

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

LAPTULAJDONOS :
BORSSZEM JANKÓ LAPKIADÓ RT. 

IGAZGATÓ: MOLNÁR EMIL

BÍRÓ MIKLÓS NYOMDAI MCINTÊZET R.-T.
NYOMÁSA

VII. ROZSA COCA 25

Klebelsberg
7 éve kultuszminiszter

Borsszem Jankó: Csak hét éve? . . .  
Hiszen már hét évtizedre valót alko
tott!

Pöstvéni rébusz

— Két köszvényes bácsi udvarol 
egy dúsgazdag özvegynek: egy kö
vér meg egy sovány. A nő a sová
nyát választja, megtörténik az es
küvő és elmennek nászúira Ve
lencébe. A kövér vígasztalódás vé
gett Pöstyénbe utazik. Melyik járt 
végeredményben jobban, a sovány 
vagy a kövér?

— A sovány.
—  Tévedés. A  kövér.
—  Miért?
—  Mert az Pöstyénben kikúrálta 

a köszvényét és azóta sokkal job
ban jár, mint a sováyiy.

Hol az a nagy 
beruházási program ?

ígérték tavaszra, kitolták nyárra. 
Itt a yiyár és ytiég mindig nincs sem
mi. Nem gondolják, kérem, hogy en
nek a semmittevésnek semmitevés 
lesz a vége?

Fületlen gomb
— Bethlen István kilenc éve minisz

terelnök már. Ő a világ miniszterelnö
keinek doyenje.

—  Hát még ha tagja lenne a zsidó 
hitközségnek! Akkor nemcsak doyen, 
hanem dájen is lenne.

Margittal Neumann Miksa

Egy ynunkás élet, sok szép akarat, 
Tegyiapról-mára im kettészakadt. 
Alighogy hegged, támad újra friss seb, 
S a régi gárda kissebb, egyre kissebb.

FÉLEGYHBZIl DÍSZPOLGÁRS
fl Borsszem Jankó Móra Ferenchez

Drága jó  F e r i1
Párt nélkül, pártoskodás nélkül, 

gerincesen megállva ebben a gerinc
telen társadalomban, csoda történt 
Veled, magyar íróval. Szülővárosod, 
akire büszkék vagyunk mi is, Nálad 
százszorta kisebbek, észrevette, hogy 
ragyogó toliaddal, fényes talentu- 
yyioddal, messze híres tudásoddal töb
bet hasztiálsz ennek a már-már elme
rült országyiak, mint ezer mcinális és 
két tucat központi vezérpolitikus. 
Díszpolgára lettél Kiskunfélegyházá
nak. A te keynény fajtád nemes rá- 
rosábayi uccát neveztek el Rólad, em
léktáblával jelölték meg szülőházadat. 
Jókai és Mikszáth nyomdokában jársz, 
csillagos fény övezi homlokod, de tud
juk, hogy te azért a miénk maradsz, 
kenyerespajtásaidé, küzdőt ár saidé, ol
vasóidé, mindenkié. Forró kézszorí
tással, boldog öleléssel köszöyitiink, 
díszpolgártárs, nekünk legfőbb dísz- 
munkatársunk, mi is:

a BORSSZEM JANKÓ  
íródeákjai és képcsinálói

Hetényi-Heidelberg Albert,
az ismert zeneszerző és karmester írja 
nekünk:

Kedves Borsszem Jankó!
Azt olvasom Klebelsberg kultusz- 

miniszter úrnak a Pesti Napló-ba 
írt nagyszerű vezércikkében, hogy 
Debrecen városából magyar Heidel- 
berget akar csinálni. Nem lehetne, 
kérem, úgy megoldani a dolgot, hogy
ha már újra keresztelnek egy nagy 
várost, akkor Hetényi-Heidelberg le
gyen a neve. így  magyarosan is hang
zik s amellett reményem lehet, hogy 
én leszek Hetényi-Heidelbergben a 
városi zeneiskola igazgatója. Szíves 
üdvözlettel Hetényi-Heidelberg Albert.

Ez Amerika !
Tanító: Hogy hívták az első 

embert?
Tanuló: Washington György. 
Tanító: Nem! Ádám.
Tanuló: Igen, ha a külföldieket is 

számításba vesszük.

—  Hogy fogadta a Tisza-szo- 
borpályázat eredményét a lema
radt művészek kara?

— Azt hiszem, csak ennyit 
mondott mindegyikük: Szobrász 
vagyok, de fá j minden zsurita- 
gom . . .

Mandzsu nóta
Orosz szovjet kínjában, 
Háborút kezd Kínában. 
Felvonul a copf hada, 
Világbéke —  hahaha!
Vér Japáyit is megijeszt, 
Ferde szemmel yiézi ezt, 
Azután Amerika 
Szól bele a pakliba.
És a harci fúria.
Felfal majd, Mandzsúria.
S kérdi sok száz millió: 
Népszövetség mire jó?
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Nyári b á r  Pesten

Este van, este van, kiki a lokálban,
Működik a rezg-örj térdben és bokában. 
Mintha drótja lenne minden porcikának. 
Vidám pesti tyúkok súlypontot Tiszáinak.

A SAS UCCÁBAN
— Nem jön este színházba, Kar

dos úr?
—  Dehogy megyek! Majd hogy 

még ott is a csőd jusson eszembe!

....... —  "  1 -  1 ..........................

Csarnoki versike
Borjú ellen bojkott,
A tyúk mondja: kot-kot, 
Adóalany mondja:
Szép kis állapot-pót!

L A  P  Z A K T A :
I  K Ö m iö V O B E I NEKIÜT IÛ ŰRÉI IS KÖSZÖNHETÜNK I  FŰTÉROS URNINII

Budapest székesfőváros tanácsa elhatározta, hogy a régi rossz villany- 
órákat kicseréli és helyükbe külföldről hozatott új órákat állít. Az új órák 
remélhetőleg jobbak lesznek, mint a régiek. Az órák megvásárlására, hír 
szerint, Scitovszky belügyminisztert kérte föl a főváros, mert köztudomású, 
hogy ó igen jutányos áron tud órákat vásárolni, hiszen a Levéltár órájával 
is jól bevásárolt.

„Szeged szebb lesz, mint volt44
ötven esztendővel ezelőtt, a nagy 

árvíz után, megjósolta I. Ferenc Jó
zsef, hogy Szeged szebb lesz, mint 
volt.

A jóslat bevált. Goldarbeiter Izsó 
volt szegedi kereskedő leánya, a bécsi 
Lisl Goldarbeiter lett a világszépség 
királynője.

XV E K E  R LE  íténziigym i n iszte r
Budapest

Olvassuk, hogy kegyelmes úr 
nem megy szabadságra. De remél
jük, a végrehajtóktól és a for- 
galmiadó-ellenőröktől nem kíván 
ilyen áldozatot. Eleget strajmlják 
magukat az egész évben.

Kereskedők és egyéb adófizetők


