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SZERKESZTIK : MOLNÁR JENŐ és BÉR DEZSŐ

Előfizetési ár Magyarországon : 
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Telefon : Szerkesztőség és kiadó- 
hivatal 138—05

M egjelenik minden vasárnap

Szerkesztőség
és

k ia d ó h iv a ta l 
Teréz-kőrüt 5

R a g y o g ó  ötlet

Wolff Károly. — Hopp, van egy nagyszerű ötletem, amellyel végre gyökeresen rendezhetjük a villa
mos vasutak deficitjét.

Sipőcz polgármester. — No mi az, vezérem?
Wolff. — Hogy mi az? Hát fölemeljük a tarifát.
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T Ő 3  é s  VI3
— Duett. Éneklik : Fábián Béla 

és Zsirkay Ján os  —

F. — Jó  a hides: néha nyáron.
Jó a meleg mindig télen.
De ki kettőt fúj egy szájon. 
Nyilvánosan elitélem.
Mikor fáztunk, lukba bújtál. 
Melegünk volt: „Tűz **-et fújtál.
Jött a forradalmi szellő:
Voltál számumot lehellő.
Jött a bolsevista orkán:
„Burzsuj4* bömbölt a kend torkán,
S jött a pogrom, uszító.
Kend rikoltott: „Kuss, zsidó!*4 
Hát én szeretem a hagymát,

„ Szeretem a krémet is.
De a kettő hogyha zagyváit: 
Kavarja epémet is.
Tegnap burzsujra tüzeltél.
Ma a kurzust vizezed.
Forró nyárra jött hideg tél:
Nem segít már kis eszed.
Én. az antibolsevisták 
Zürichkoronás vezére.
Kimondom, hogy nem vagy kóser. 
— Sőt: azószer! —
Átkom Disznózsirkay fejére!

Zs. — Rólam lepattan a vád.
Mivel sémi a pofád, 
írtál volna te a „Tűz“-be,
Látnád magad összefűzve, 
írtál volna levelet te 
A szent kommunista pártnak,
Estél vón Egerszegedre.
Hol ilyen zsét jól bemártnak.*

De én vagyok tiszta faj.
De én vagyok tiszta gaj.
S maradok bis gromobój 
Vegyelemzett faji gój.
Amíg Gömbös kegye süt 
S a keresztény egyesült 
Fajvédelmi táborok 
Tartják értem hátukat: %
Szád hiába háborog.
Pardon, finoman: ugat 
Ergó-morgó kuss. kuss. kuss. 
Ronda kis makkabeus!
Látszik, hogy a sok szalonna 
Megfeküdte agyadat.
Bűnöd nem is mázsa, — tonna. 
Bolond, védd hát magadat! 
Fehér lettél, torz alak? — 
Vörösre mázoltalak.
Ily vöröset Tizian 
Sem festett, — csak Viczián. 
Viczián, a mentorod.
Ki már üli is torod.
De bármily jól leplez ő.
Ö lesz a következő.
Kiálts hát védelemért.
Felelőtlen elemért!
„A Nép** felelőtlen fője.’
Aki terjeszt messze kéjárt: 
íme kéznél van a Bénárd. 
Ótalmat mért nem kérsz tőle? 
Hisz ő népjóléti volt! —
Tán „Nép‘*-rosszulléti lett? 
ö  a zsák és te a folt.
Rád találni: etikett.

Zs. Ejnye te nagyszájú, bátor 
Antibolsi agitátor,
Elvhüséggel kérkedő.
Ellenéber hébredő.
Még most sem tudod a leckét. 
(Látszik, nem láttad Vereckét!) 
Amely így szól: A zsidó 
Mindenképpen lázitó.
Akkor is. ha fehér volt.
Amikor én vörös voltam:
Akkor is, hogyha kék volt. 
Mikor én ellazsnakoltam. 
Nekem szabad az is, ez is, —
Él Túrán s van zsé nemezis!

F- Oh te szegény Zsirkay.
Kinek irka-firkai

Elmekóri szakkörökbe’
Nagy föltiinést keltenek.
Érveid így elhörögve 

* Botlanak és esetlenek, — 
Szörnyűmód esetlenek.
Engedd meg, hogy Bénárd Ágost 
Helyett én védjelek már most.
Te vagy a konjukturának 
Mindenkori sámesza.
Te vagy a nagy „Ma*4 urának 
Hátultöltő támasza;
Te vagy a dugó a vízen.
Illetőleg parafa.
Te a mellékíz az ízen,
A leves kozmás szaga;
Te a rántásban a „smirgli44 
Zserbóban a margarin.
Nemes sajtok közt a kvargli, 
(Mindegy, hogy itt rossz a rím!); 
Te vagy a „kosztpénz4*, a drága. 
Mit a kurzus ráfizet,
S kifordítható nadrága 
Bármely párt vezérinek:
Te vagy ama pattanás a 
Fajvédelem homlokán.
Melyet első pillantásra 
Fölismer a tudomány.
Az orvosi tudomány . . .
Budapesten úgy, mint egykor 
Gomorrhán és Szodomán . . .

Zs. Ne erőlködj, tubicám.
Senki el nem hiszi, lám.
Ezt majd nekem  hiszik el.
Ha győztök  szépszerivel.
Akkor látni fogsz csodát!
Bedülnek az ostobák.
S akkor én, a keresztényi. 1 
Leszek elszánt filosémi.
Leszek fajod demagógja.
Ünnepel a zsinagóga.
Vigyázz, akkor mind elém hull 
S odadoblak martalékul,
Mert megmartál, durva sintér. 
Olyan szabadelvűt, mint én.

Fábián (m egadással) :
Ja j, a fejem lódul.
Elállók a szótul. . .

MOLNÁR JE N é

Tűnődések
Seiffenstelner Solomontal

,O O HosenschUtz oztot mon-
dolt oz üvé feleségnek, o Frünzse asz- 
szongyságnok. hód ed novro elotazik és  
elmerne. Elmólt háram nop. üt nop és o 
Zdvel fiem g y üt le  hozo. Erre ráio o 
Frünzse. oki testvérek küzt se nem volt 
mondhatú szépnek, elmente o hetedik ho- 
tárbo o hires sodarabbihoz . okinek oz 
elűszobáiábo ed  bócher fogadott o sok  
látogatút. ..írd ed cédoláro o bajodat. — 
mondott neki o bócher  — én mojd b e 

viszem o bülcs rebbenek, oztán kihozok irásbo o választ.* hl 
türtént és  o bócher hozott ki o cédolát. om elikre Írva volt: „0  
férgyed  hozo fog jünni. te sak im ádkozzál!* Mikar eztet o b ó
cher átadott o Frünzse asszongynak. o fülibe súgta: ,£ n  pedig 
oztot mondok neked, hód nem fogja o te férgyed v isszajönni*  
Ed hét molva megintele eljütt o Zdvel Hosenschlitztül o feleség  
és  ponoszolkodta. hód o férgye még mindig nem előkerült. Újra 
ed cédoláro irta o kérést, o bócher bevitte és  hozta visszo o  
választ: . J a v á b b  imádkozzál!~ O férgyed  hozo fog jünni* O 
bócher pedig mostund is o fülibe súgta: ,£ ti pedig oztot mon

dok, hód nem vissza jünni fo g *  O Frünzse fülpottont: ..Hód me
részeli rnogo ellentmondani o bülcs rebbenek?!* Mire o bócher 
felelt: „Mert o bülcs rebbe. százhúsz évig éljen, saksopán oz 
írásodat látjo , de én látok o pónemot (az ábrázatot) is !*  — 
Sándere-bándere o jóhiszemű kiirüszténv küzünség meg o bol- 
sevistákbul pogrom -onteszem itákká átalvedlett kurzushűsük. O 
poblikom saksopán irásbul ükét ismeri, de mink ismerjük o pó- 
nemjukat is o rettentő 1919 esztendübül.

O Dümsüdün volta o Genendl Bittersalznok két jereke. ed  
édes meg ed mustoha. Mikar o sóját Hátul mosta o Genendl 
asszongyság oz üngöcskét. puhán járt o keze. mintha sak ütet 
mogát sim ogatott volna: ..Drágo kicsi fíocskám !* Mikor pedig 
o mustohaiermektül került oz ön göcske o keze old. dühösen be- 
szopponyozta. erősen dürgülte és folton kojebált: „Te cudar 
költik! *  De m ikar oztán m exárodtok oz üngöcskék. oz édes- 
j ere kiöl o fehérnemű morodt piszkos, o nuistohátul o fehérnem ű  
pedig volt hófehér. — O tisztelt fajvédelm i oreságok volohángy- 
szor volom ejik saját hívük szennyese jut o kezükbe, gyöngéden  
sim ogatják, ho pedig ed mustoha liberálisé, akkor dühösen k á 
rom koggyák és kiizbe erősen dürgülik. Innend von oztán. hód  
o liberálisok fehérnem űje mindég potyolat tiszto. oz övék pedig 
morod teli foltokkal! O Zsirkay Ján os oreság fehérnernüjibe 
pláne néhángy fejporciónra való zsiradékt hadnak benne o nad 
szerelem től.
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A  szívesen látott v en d ég

Mussolini. — Az istenért, be ne eresszétek ezt az embert, mert ha egyszer beleül a székembe, akkor jöhet ide is az a C lark !..

A zalaegerszegi ásatások
4923 március

A zalaegerszegi ásatás jelentőségében fölülmúlja a három
ezer évvel ezelőtt oly naggyá fújt luxori ásatást is. Tutan- 
kamen sírboltja végeredményében csak a témát kereső humo
risták kincses bányája volt míg ellenben a zalaegerszegi inter
nálótábor napfényre került leletei a világtörténelem hézagait 
vannak hivatva pótolni. A helyszínre kiküldött munkatársunk 
a következőkben számolt be tapasztaltairól.

BEVEZETÉS
Háromezer esztendő távolsága végre világosságot dérit a 

magyar internálótábor korszakalkotó intézményére, amit annak 
idején a politikai gyülölség elferdítve vitt bele a köztudatba. 
A romokból kiásott leletek alapján most végre alkalmunk van 
^konstruálni az igazságszolgáltatás e káprázatos édenkertjét, 
amelynél csodálatosabbat emberi szem még nem látott soha.

LAKOSZTÁLYOK
Az úgynevezett barakkok keleti kényelme túlszárnyal min

őén fantáziát. A falakból áradó varázs szinte m ezfogja  az em
bert, lenyűgözi annyira, hogy lehetetlen szabadulni hatása alól. 
A cellák misztikus félhomálya valósággal rabul ejti azt, aki ide 
belép. A filigrán kecses ablakok csak kiegészítik a stílust, rácsai 
jj»ögül a legszebb kilátások nyilnak. Ezek a kilátások az egy
kori följegyzések szerint hat hónapnál rövidebb időre sohase 
Erjedtek.

VENDÉGLÁTÁS
A tábor vendégszeretete semmi kívánni valót nem hagyott 

batra. Aki egyszer ide betette a lábát, az egykönnyen nem 
szabadult. Itt marasztalták sokszor évekig. A közismert szíves 
magyar vendéglátás valósággal tobzódott itt. Szinte kötéllel

tartották vissza az embert. Angolosan távozni a képtelenséggel 
határos volt. Aki ezt mégis megkisérelte. azt azonnal vissza
hozták és lebilincselő szolgálatkészséggel az úgynevezett 
egyesbe szállították.

KÉNYELEM
Minden beszállásoknak egy arűfrstílusú baldakinos ágy állott 

rendelkezésére. A baldakin két részre volt szedhető. Baldára 
és kínra. Sokaknak csak az utóbbi jutott. Selyempaplan hasz
nálata kötelező volt. Ez alól senki ki nem bújhatott. A lakókat 
egymással telefon kötötte össze. Az érintkezés e formájára a 
megtalált zsinórokból lehet következtetni. Hibás kapcsolás  
sohase történt. A tisztaságra itt nagyon ügyeltek. A lakókat 
minden nap megfürdették. Tusst is kaptak.

RUHÁZKODÁS
Ruházatukat fényűzés jellemezte. Egyesek csörgő láncokat 

viseltek. Voltak, akik még a lábukat is földiszitették vele. Az 
úgynevezett mezruházás napirenden volt. Karperecét is hord
tak. A kényszerzubbony igen közkedvelt ruházati cikk volt, 
amit minden nap frissen vasaltak.

SZÓRAKOZÁS
A lakók szórakoztatását a színház szolgálta. Gondosan föl

szerelt fcínpadukon ők maguk léptek föl. Volt külön súgójuk is. 
Besúgójuk. Igen divatosak voltak a kabarétréfák. A csattanók
ról a tábor fölügydősége gondoskodott.

Lapzártakor kaptuk a hírt. hogy dacára a lelkiismeretes 
ásatásnak, munkatársunk még mindig nem talált rá az ötletre, 
amellyel humoreszkjét befejezhette volna. Archeológusok véle
ménye szerint ez a poént már háromezer évvel ezelőtt is régi 
volt. DYMI
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Ç ô\A4&m7cmkô-a
f i  JCék po/aszakáll 88-ik válópörsenéses hölgye

( Színpadi járvány 3 atkacsom óban)
I.

Igazgató. — És nekem ne Írjon holmi igézeteket és mámo
rokat, nekem legalább tizenöt válás forduljon e lő . . .

Szerző. — Mit tizenöt. Az is valami? Én szállítok önnek 
vagóntéteJekben válást ab íróasztal. Az én papírjaim ma a 
válópiacon a leghausse-abbak.

Igazgató. — Mert értse meg, a probléma most már nem az. 
hogy folik vagy nem folik, hanem válik vagy nem válik? A 
főszerepet Vaálynak Írja.

Szerző. — Igenis. Mást nem parancsol a darabban? Ne le
gyen benne valami kis szerelmi izé, limonádéval leöntve?

Igazgató. — Igen, egy kis izelitő lehet benne. Hát megér
tette, kérem? Az első fölvonásban válnak valami félreértés foly
tán, a másodikban a férj vagy a feleség rájön, hogy ejnye, ezt 
a fehércselédet én mégis csak szeretem, imádom, megőrülök 
érte. A harmadikban aztán pont, mikor kimondják a válást, rá
jönnek arra, hogy ők megdöglenek egymásért.

Szerző. — Kérem, igazgató úr, nagyon jó a téma s én meg
írom, de nem jobb lenne, ha előadatná inkább a ..Viziló imája" 
című darabomat, ami tíz év óta fekszik önnél?

Igazgató. — Igaza van, rögtön visszaadom azt a kéziratot. 
Azonnal lásson hozzá és Írja át válópörre. Akkor előadatom.

IL
Víziló. — Ez az a második fölvonás, amelyben meg kell indí

tanom a férjem ellen a válópert. No igen. ok valami kis félre
értés, vagy véletlenül meg kellene csalnom a iériem. Hű. de 
borzasztó pácban vagyok! '

Elefánt. — Miért? Látja, nekem a Vígben milyen könnyű 
volt a dolgom. Ha nincs szíve magának megcsalni őt, mondja 
a férjének: Csalj meg édes!

Víziló (krokodilus-könnycket ejtve): Igen ám. de ahhoz leg
alább is egy férj kellene. (Sóhajt.) Az én boldogult férjem meg 
öt évvel ezejőtt megdöglött s azóta nem lehetett újat beszerezni.

Kékszakáll (mint etető): Mesebeszéd. Én tudok magának 
jó férjet, ha válás esetén biztosit neki apanázst. Itt van például 
az oroszlány testvére, az oroszfiú. a Leó, az szívesen beháza
sodik. ha 200 ezer válópörköltet biztosit neki. De persze most 
már elkésett, mert a második fölvonásban nem házasodni, ha
nem már válni kell.

Víziló. — Magának könnyű a válás, mert fogyasztja a nőket.
Elefánt. — De majd a harmadik fölvonásban mégis kiderül, 

hogy a nő őt orrmányánál fogva vezeti vissza az oltárhoz.
Kékszakáll. — Mi itt elfecsegjük az időt. mikor nekem sür

gős válni valóm van. Nem tudnak véletlenül, hölgyeim, egy jó 
válóperes ügyvédet?

Elefánt. — Dehogy nem. Menjen a Magyarba a Törzshöz. 
Az olyan ügyesen elválasztotta magától az oldalbordáját, hogy 
a törzse teljesen ép maradt.

Kékszakáll. — Köszönöm, hölgyeim, rohanok. Jutalmul hall
gassák meg egy szellemességemet. A feleség olyan, mint a pofa
szakállam: az állam nem gördít semmi akadályt ellene, hogy el
választható legyen.

III.
Férj. — Borzalmas, nem lehet már kibírni. Minden színpadon 

válóperek dühöngenek. Én ma nem megyek színházba.
Feleség. — De én igen, mert nekem jól állnak a csupasz 

karok.
Férj. — Nekem pedig fáj már és lyukas minden könyököm, 

mert a válóperek kinőnek rajta.
Feleség. -  No. Manó, ne légy oly makacs. Nézzük meg még 

utoljára a Kékszakállú válópörös elefántot.
Férj. —- Nem és nem! Ez egyszer nekem lesz igazam!
Feleség. — Te nagy Isten, hová jutott a férjem? Hol a fér

jem?! Én válók! Mert ez váló-ok !
Férj. — Értsd meg, én nem válók, mert ha színpadon nem 

birom ki a válást, akkor az életben is irtózom tőle.
Feleség. — De Manó, csak most ez egyszer még, csak még 

ebben az egy darabban.

Férj. — Miféle darabról beszélsz?
Feleség. — A , Kék pofaszakáll válópörsenés hölgyé

ről4* . . .  A mi darabunkról.
Férj. — No, mondhatom, kék pofa hozzá, hogy 88-adszor is 

beadják az embernek ezt a témát.
( Függöny) CARÁMY

„A májusfa44 szerzője
Nagyapja művész volt, apja szintén —
És mind gyanakszik eleintén 
És nepotizmust szimatol,
Szót, hangot sanda-mód latol.
Mert nincs bosszantóbb, mint a talmi 
Utód dicséretét szavalni.
S ha van kivétel — semmi kétely:
Az ifjú Tóth László is az —
Ezt mondja: ennek útja kész volt.
Hisz már nagyapja is művész volt.

— o----
pestisebe Tbeoterverböltnisse

My dear, kostbare May!
Seit régóta habé ich Dich nicht aufsuchen mit meine Zeilen. 

Seit dem war viel Première und Ent-repriz. lm Egységes Párt- 
lament-Cabaret geht en suite ..Viele Gezeresz um garnix44. 
(Halbnacht Vorstellung: Fúzió u. Konfúzió.)

Wegen unsere Wassemot war gezwungen Pékár, unsere 
allerhöchste iró einstellen die Theaterstückschrift. (Dank für 
Krautmegyer!)

War dér Blaue Vogel-Cabaret bei euch? Für uns nem kék 
mehr Cabaret, habén wir dostgenug.

Ich habé. ma cher May, ein Nasehausse bekommen. well 
meine Gegeníreundin, Mizzi Talentlos hat wegfischen vor mir 
die Rolle aus neue Operette-nettes des Bús-Raguza Lad’slaus. 
Und ist sie doch eine Subrette-nettes Kreatur! Mein verrenkte 
Ideal, Szalámi Rudi ist verheiraten, und nicht mit mir! sondern 
mit eine fekete aljas, kurzbluzos. alltágliche Börsianerin. Er 
war warscheinlich im baisseámithatatlan Verháltnisse.

Nachgestem . . .  vormorgen . . .  izé: heute war bei mir von 
einer Szinchazer Blédblad ein Mitarbeiter.

— Kisztifüsse. ich küsse deine Sabelbeine . . .  Du warst so 
entzückend im „Nochniedagewesen Herzogin44. dass muss ich 
dich auf Tittelblatt (Tittel, aber nicht ohne Mittel!) ausdekoll- 
tieren. Das ist schon auch ein Erfolg.

Ich hőre, ob Du verstehts nicht zu Politik. Also sollst zu 
Kuna P. gehn. War ich gestern im Ritz, und habé ich dórt 
wegen den külszín ein bélszín bestellen. Im meine Gesellschaft 
war ein landwirtschaftliche Disponent, aber leider er war in- 
disponent. Hja! sehr schlechte sind di£ volkswirtschaftliche 
Lieson. Die szerelmi Verháltnisse auch.

Noch eine Pikanterie. Hontliy Hannele und Fedák Ferencné 
wird miteinander ausbékélni auf 500 Vorstellung des „Hhnm- 
lische u. Feldische Liebemay44.

Ich küsse dich liebe May Putyi Schönfuss
---------° --------- (cén)

A Sirokkó premierjén
A Lipótváros egyik régi vígszinházi habitüéje a körülötte 

ülők élénk megbotránkozására az első fölvonás után teli torok
ból kiabálta a színpad felé:

— Die Gall soil h erau s!... Die Gall soil h erau s!...
Végre egy ismerőse megsokallta és haragosan vonta kér

dőre:
* — Micsoda dolog ez! Hogy lehet ilyen szép estén ezt 

kiabálni? i
— No hallja! — szólt amaz méltatlankodva. — Magának 

talán nem tetszik a szép kis Gál Franciska? Hisz azt hívom!. . .
---- o----

Színházi töprengés
Ha olyan szigorúan tilos a hazárdjáték, mért engedik a Víg

színházban a Baccarat-t játszani?
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Petőfi m űve inek  Konstruktív  Kiadása

RENAN
Az örök jóság tiszta köpenyében 
Egy lélek száll az égi trón körül.
A szárnya halk. a színe makulátlan.
A homlokán sugárzó fénykör ül.

Lángoló agy volt. Isten ösmeröse,
S nem dísze: sorsa a papi talár!
De meg nem elégedett a hí véssél.
Tudásra vág y ott... Épp száz éve m á r ...

Oh, gyilkos bűn ám a tudásnak szomja.
Az volt száz éve és az még ma is!
Feléje sújt a tudatlan sötétség.
A gyűlölet, ez uccai kavics;

És aki Égbe mosolygott szívével, 
ölelkezvén a szentek életével.
Emberkéztől alázva ostobán:

Ott fenn az igaz fénylések honában 
Lakik a neve Isten tarsolyában.
Az égi harcok harcosa: R en an !..,

--------- •--------- SOMLYÓ ZOLTÁN
Kávéház és börze

A kávéházakból kitiltották a magánforgalmat és most 
roegis ugrásszerűen emelkednek bennük az árak.

Gömbösék robbantanak
na Borsszem Jan kó ! Egyik budapesti uiságban ezt a
nagybetűs címet olvastam: „Gömbösék szét akarják robban
ni111,11 Pártonkivüli képviselők csoportját.4* Ugyan kérem, hogy 

1 0  az illető liberális lap: dinamittal vagy dinameta- 
raval? Tisztelettel egy aszód ó  destruktív .

VIDÉKI TROMBITA
Vízellátási zavarok Mucsán

A „John Pipa and Sons Clay Tiles Manufacturing Company 
Limited*4 sárgödrét elöntötte a megolvadt hótömegek leve. A 
sárga áradat beömölni készült a ialu kútjába, veszélyeztetve 
városunk népének és csordájának egészségét. Először a medret 
Kellett eltorlaszolni. Koplalaghy  Jaroszláv vízműőrgróf elvesz
tette a fejét, de szerencsére Vlk Podjebrád állatorvos urat hir
telen ötlet szállta meg: két bivalyt hevertetett a mederbe s így 
megakadályozta, hogy a víztömegek a kútba szaladjanak. A 
hatalmas erejű áradat már majdnem fölemelte a két eleven 
torlaszt, mikor Daru Illés csendőrkáplár, a helybeli „Érne*4 dísz
tagja, özvegy Kuczoráné asszonyt vezette elő, aki a bivaly
párt megülvén, annak ellenállását a végletekig fokozta. A kút 
meg volt mentve, a szennyes ár visszazudult a Pipa-fiúk vá
lyogvető telepére.

Mint hirlik, a budapesti vízmüvek felelőtlen vezetősége ta
nulmányútra készül városunkba. A helybeli destruktív sajtó 
jerikói örömét (a kút várható bedugulását a fajvédelmi kurzus 
rovására irta) hathatósan ellensúlyozta a Pipa-fiúk demonstrá
ciója a Sáji és Szróli boltjai előtt. A tömeg tüntetését több- 
rendbeli eltüntetés követte, majd a numerus clausus behoza
talát s ennek végrehajtása okából a mucsai egyetem fölállítását 
követelték. A fajvédelmi „Botond Bárdia*4 a részleges vízhiány 
miatt nem jelenhetett meg. Lohoghy  Lehel felelős szerkesztőnk 
ugyanis hajnali öt órakor még az árok szélén feküdt. Elfogyasz- 
tetta városunk egész borkészletét.

-------- o---------

Kedves Borsszem Jankó!
Nem tudná megmondani, mikor van Kiss Menyus szeretett 

Képviselőnknek a nevenapja? Kuglit akarok neki küldeni kakaó
val töltve. Nagyon szereti. Tisztelettel egy konstruktív destruktív.
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Amikor a párbajorvos is megsebesül Friedrich Rómában
— Tudod-e, hogy Friedrich számot- 

tevő ember lett Rómában?
— Hogyan?
— Játszott a kis lutrin.

Bénárd
A volt népjóléti miniszter, amikor a 

Házban . A Nép“-et akarta védeni. íeie 
tetejére állította az igazságot. Egy hu
moros honatya a heryszinen ezt a bök- 
verset rögtönözte:

Béilárd Ágost 
All tótágost.

Kedves Borsszem Jankó!
Úgy kellett Kolumbusz Kristófnak! 

ö  fölfedezte Amerikát, Amerika vi
szont fölfedezte Kolumbusz Kristófot — 
filmtémának. Tisztelettel egy mozistu.

-----------o-----------

önálló töprengés
— Vájjon mikor lesz a parlament 

szünete munkaszünet?

Aktuális jerémiádok
Megszólított a napokban, éjféltájt, egy felöltötlen elem az 

ex-Petőfi-uccán:
— Furaságod zsidó? — kérdezte.
— Hát lehet ez kérdés? — feleltem.
Az illető egy fütykös-akcióval szerzett gyakorlati érvényt 

a fejemen annak az átrenovált régi közmondásnak, hogy: szólj 
igazat, betörik a fejed.

Általán bántanak a mai viszonyok. És szörnyen is peches 
vagyok. A barátnőm például célzatosan említette, hogy ő és 
a hozzá hasonprémű angyalok nem járhatnak gyalog.

— Pardon. — feleltem — hisz az én révemen olyan jó dolgod 
van, hogy fogatod is van már, még pedig jókora térfogatod.

— Jöjjön rád a vicchiány! — átkozott meg a nő.
A múlt héten a nemzetgyűlésen voltam. Itt is pechem volt. 

Bogya beszélt, fölparcellázott közbeszólások tormájában. Az 
egyik szociáüsta ráförmedt:

— Mondja csak. igaz az a legújabb hipotézis az agy- 
nélküli élés lehetőségéről?

— Ne szemtelenkedjen! — rikkantott Bogya.
Minden szimptómája a mának izgat engem. Például ez az 

új akadémiai helyesírás is. Hogy a párt helyisé net ezután két 
fc-vel kell Írni. (A gyöngébbek kedvéért: klubb.)

Egyéb izgató dolgok:
Barátnőm egy ellenbarátnőjével összekapott, letépte ruhá

zatát, csak a dekolltázsát hagyta rajta, sőt a dzsömperét is 
villamosjeggyé lyukasztotta. A bántalmazott dzsömperes. resp. 
fölperes bepörölte és persze nekem kellett fizetnem a dzsöm- 
perköltséget.

Nikotinmérgezést kaptam, mert a jövedéki bűzrudak he
lyett a fogcoronasaimat szivogattam.

Azt olvastam a Rémhirlapban, hogy a Schwartzer-ucca ne
vét, ahol lakom, Sörház-uccára ébredőmagyarositiák.

Elnyűtt ruhám helyett a róla szóló és még ki nem egyenlí
tett szabószámlát hordom, bár kissé túlnagy

Láttam a Művész-szinpad előadását, az orvosom küldött 
oda, mondván: „Keresse a magányt!'4

Hallom, hogy Friedrich megint új pártot alakit és hogy a 
fess politikus opportunikában jár és hogy ez lesz a divat. . .

Határincidensem volt. Egy régi szakaszhatáron. Egy utas 
felebarátomat, aki meg akarta szállni pénztárcámat és környé
két, megruhrtam . . .  izé: megrugtam, azaz pardon: megsértet
tem a területi integritását az ellenkező oldalon. céna

-----------o -----------

Kedves Borsszem Jankó!
Azt mondta Klebelsberg, hogy ő a középúton jár. A középút 

is arany, továbbá hallgatni is arany. Ilyenformán ktzdem érteni, 
miért hallgat Klebi, mikor a numerus clausus körül beszélnek 
és pofozkodnak. Ez a középút politikája! Tisztelettel B. G.

----------c -----------

Éhn ezt tenném. . .
Kedves Borsszem  Ja n k ó ? Tudja, mi lett volna az igazság

ügyminiszter úr kötelessége? In flagranti tetten érni doktor Éhn 
képviselő urat és vád alá helyeztetni. Mert mégis csak tűrhetet
len, hogy ilyen nyíltan, a parlament üléstermében, a zalaeger
szegi táborról szóló dicshimnuszával bűnre csábítson embereket. 
Tisztelettel egy kis éhn.

Szonett
Már alkonyom üget felém  
S maradtam szürkén, szép hirormon innét. 
Hu lenne házam : szőlődom b, hol innék. — 
De mindenem csak az üres remény.
Elkéstem a szürettel én.
Poharamban bánatbor forr s folyik szét. 
S ok nagy csalódás, romlás holtomig tép. 
Uramisten, miért születtem én ?!
Engem kerültek éd es balga órák.
Nekem nem nyíltak mandragórák. 
Szivem egy Ganges-táiról álmodik.
Ülök a kis Séd sáros vize mellett. 
Vándormadár, ha szálL izenget:
A semmit, oh. még meddig várod itt?

Szamolányi Gyula
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M anikűr-járvány

— Nem tudod, mért manikűrözik újabban egyes kis bankdirektorok olyan lázasan a körmüket?
— Alighanem azért, mert a Wiener Commercialbank esete óta attól fé'nek, hogy a kliensek alaposan 

a körmükre fognak nézni.
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BUDAPESTI HÍRESSÉGEK
XXIV. TARNAY ALAJOS

— Istenem, istenem, a magunkfajta muzsikus mi mást sze
red et magának ebben a rettentő világban, mint muzsikát?!

---------- o-----------

A mellékkereset
Bizony mostanában — épp úgy, mint a többi lateiner* 

nek — rosszul megy a sorom. A feleségem váltig biztogat: 
„Nézd, fiacskám, neked is valami mellékkereset után kéne lát
nod/’ Hogy ez a doktor cipőkrémet ügynököl, az a hivatalnok 
szappant árul és így tovább.

Egy este, hogy sovány vacsoránkat elköltöttük, megint 
csak szóba került a mellékkereset és éppen a szemembe ötlött 
az újságban ez a hirdetés:

Elveszett egy fehér, selym esszőrü pincsikutya. 
M egtalálója 5000 korona jutalomban részesül.

GUMMISARKON
ruganyosán, nesztelenül járunk. 

Kíméli a magunk és környezetünk idegeit. 
Olcsóbb és tartósabb, mint a bőr.

Fölugrottam az asztal mellöl és már búcsúztam is:
— Szervusz, Cucikám!
—- Mi ütött beléd? — szólt elképedve a feleségem.
— Semmi, fiacskám, megyek egy kis mellékkereset után.
Alig ténferegtem pár percig az uccán, látom, hogy egy

hölgy hosszú pórázon kis kutyát vezet; azaz inkább a kutya 
vezette a nőt, mert az ment elől, a lábait kifeszitve, szinte 
húzta maga után a hölgyét. A kutya kicsi volt, fehér, hosszú
szőrű, mintha a hirdetésből vágták volna ki.

— Nagysád, álljon meg! — kiáltottam örömmel. — Meg
találtam!

A hölgy, akit csak ezután vettem szemügyre és aki igen 
bájos volt, epésen válaszolt:

— Ha jól hallottam, ön a kutyámnak szólt, de az se hallja 
m e g ...

— Kedves nagysád, — feleltem — ne haragudjék, de én 
kutyakeresőben vagyok és épp egy ilyen kutyát keresek, ilyen 
fehéret, ilyen kicsit.

— Lári-fári, régi trükk! — korholt őnagysága. Maga a ku
tyámon keresztül akar velem ismeretséget kötni.

— De nagysád, — csillapítottam — nem mondom, hogy 
nincs valami igaza, mert már rég megmondta valamelyik bölcs, 
hogy keresd az asszonyt, de jelen esetben kutya van a kert
ben, én kutyát keresek.

A hölgynek nem tetszett a magyarázat.
— A kutyám is kutyát keres, azért húz olyan nagyon — 

mondta mérgesen és ezzel már faképnél is hagyott volna, de 
én nem tágítottam:

— Nagysádkám, ne higyje. hogy ez az én főkeresetem, hogy 
kutyát keresek, de mellékesen most kutyát keresek, azaz ha 
nem találom meg a kutyát, amelyet keresek, hát még kutyát 
se fogok keresni.

— Szóval maga csak vj|em akart megismerkedni, vallja be 
őszintén, — szólt diadallal őnagysága. — Megengedem, hogy 
még egy félóráig kisérgessen, mert a kutyámat sétáltatni kell.

Nem tudtam ellentállni a kisértésnek.
Amikor egy óra múlva hazakerültem, rámripakodott a fele

ségem:
— Na, te jómadár, a házasságod harmadik évében illik 

csak úgy vacsora után fölkelni és elillanni hazulról?
— De fiacskám, én mellékkereset után jártam. Olvastam, 

hogy 5000 koronát kereshetek, ha egy elveszett kutyát meg
találok, de ne haragudj, nem találtam meg.

— Mesélj ilyet a veszett kutyának! Te csirkefogó! Talál
kád volt, ugy-e? . . .

Amit ezután kaptam, az volt ama bizonyos mellékkereset. 
Amit nem is kerestem. Március

Diagnózis
Professzor. — önnek, uram, vizi-betegsége \an.
Páciens. — Lehetetlen, hiszen a negyedik emeleten lakom!

M e g v a n  l

és Bajadér
összes fölvételei.

Modem tdnczeno-
fölvételek.

Kapható a lőelárusitónál

"«•tbs’- FEKETE MIHÁLY
gramofon* és lemezosztálya, Budapest, József-körút 9. 

IN G YEN  küldőnk újdonság! m űsort.
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A z  elázott sport

PALHÁ
KAUCSUK SAROK

r u g a n y o s ,  t a r t ó ’s, 
e l e g á n s

Csak Palma védjeggyel valódi!

Bevezetik a drótnélkülit
Éppen ideje, — mondtam magamban — éppen ideje már, 

hogy megcsinálják azt a drótnélküli vacakot. Nem azért, mintha 
nem ragaszkodnék ehhez a drótos Teréz meg József nevű tech
nikai csudához, — mert igazán nincs rájuk panaszom. Sohasem 
kaptam még téves számot, nem kellett gorombáskodni: egy
általán mondhatom, sohase voltak még terhemre, — mert még 
egyszer sem jutottam odáig, hogy a központot megkaptam 
volna. Pedig már van jó néhány éve, hogy fölvettem ezt a 
kagylót, ami ide van kötözve a fejemre. Nem értem hát, mért 
haragusznak arra a központra. Hisz még a hangját se lehet 
hallani. No persze kivéve néha egy kis kattogást, csimpegést, 
esetleg erőteljes zuttyanást, egy kis dobhártyarepedéssel. . .  
de hiszen ez mellékes.

Talán csak az kellemetlen, hogy a szerkesztőm néha olyan 
furcsán néz ’rám, mintha neheztelne, liogy még nem kapott vá
laszt arra a kérdésére . . .  tudniillik megbízott, hogy kérdezzem 
meg gyorsan a hadügyminisztériumtól, igaz-e Przemysl eleste? 
Gondolom, ezért haragszik.

No de most már végre jön a drótnélküli. Micsoda nagy
szerű dolog lesz, ty h ü !...  Jöjjön a kagylónélküli, a telefon- 
nélküli! Gyűjjön, a teremtésit, az a nap, amikor már telefon 
se kell, amikor majd elmehetek végre személyesen abba a had
ügyminisztériumba megkérdezni, igaz-e az a hír, amit Przemysl 
elestéről rebesgetnek. ---------o---------

Hajnali tájak
— ön azt állitja. hogy Pacsmagi. a tájképfestő nagyon ha

nyatlik. Hiszen most is három képét láttam a táriaton.
— Igen, de csak hajnali tájakat. Délután már holtrészeg.

---------o---------
Megfelelt közmondások

Addig jár a korsó a kútra, míg a vagyonmentő vásárra kerül
Aki másnak vermet ás. az rendesen sztrájkol.
Nem minden frakk, ami fénylik.
Jobb ma egy véreb, mint holnap a túlzók.
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Kedves Borsszem Jankó!
Olvasván Kállay pénzügyi expozéját, megütközéssel láttam, 

hogy a költségvetésben hiba van. A pénzügyminiszter úr ki
felejtette belőle ama százezer koronát, amelyet annak idején a 
merénylők fejére kitűzött, s amelyet a nyomozás eredménytelen
sége folytán megspórolt. Ennyit kellett volna leírni a deficitből. 
Bár hiszen ezt az összeget másra aligha használhatják föl, 
tekintettel a jövőre. ______0 ______

Reb Menachem
válogatott átkozódásal

— O Jehovátu l kén él te még szám os esztendüt monodnak 
és kopjál oztoí meg o bíróságiul!

— Sábeszkor mondjon csütörtököt minden terved!
— Oz Orth fotbaltista oresdg nézzen tégedet ó i kapunak!

! ! !
Szabadalom!

itt látható a büdzsétlen büdzsé !
Garantirozatlan számok. — Költségvetés költség és 
vetés nélkül. — Szorozza meg tízzel és megkapja a 
tiszta deficiteredményt. — Siessen, mert óráról-órára 
változik. — Ausztria, Német-, Francia- és Orosz
ország legkiválóbb állam fináncai már megszerezték.
=  Jamais entendu quelque chose de semblable ! =

Suszter, maradj a kaptafánál !
Az Állatorvosi Főiskolán egy csökönyös lovat vezet a lóápoló 

Nem akar menni, hát a jó szón kívül ostorral is biztatja.
— Miért bántja azt a szegény párát? — kérdi egy odavető

dött orvosnövendék.
— Mán én csak tudom mit csinálok, — dohogja a lóápoló — 

so se tanitgasson az úr. A mi mesterségünknél a lovat verjük 
csak ( — és odabökött az egyetem felé —) ott verik a diákokat. 
Dehát én nem is akarok orvos lenni.

o
A mai lányok

— Mama, a Pista visszaélt a gyöngeségemmel.
— Talán megcsókolt?
— Fordítva* mamuskám! Nem hagyta magát megcsókolni.

P A L A
Á S V Á N Y

SZT.
MARGIT
SZIGET

TINUS
V I Z  &

ÜDÍT,
JÁRVÁNYOK
TÓL MEGÓV

® ®  SZERKESZTŐI ÜZENETEK ® ®
Kéziratokat és rajzokat nem küld vissza a szerkesztőség.
A Borsszem  Jan kó  jelen számát kedden, március 13-án zár

tuk le. — K. J .  (Eger.) Hova gondol, kérem? A durvaságot még 
az ötlet sem ajálhatja kinyomtatásra. Az ön Írásában pedig öt
letnek nyoma sincsen. Mást, egészen mást! — K. B. M. 1 . A 
régiek közül kettő bevált, a mostaniak nem nekünk valók. 2. A 
kiadóhivatal intézkedni fog. — N. L. A műhelyben sokkal csípő
sebbek és rafináltabbak készülnek. Ugyanezzel a mértékkel 
kell mérnünk a kívülről jövő kéziratokat is. — Dr. E. J . Jó 
lenne, de elképzelhető-e. hogy a „nóta44 valami tárgyat .ás". 
Hiszen a nóta: fogalom és rébuszban nem lehet perszonifikálni. 
Majd ha tökéletesebb akad! — Üllői. Talán az egyiket, a 4. 
számút. Ha megjelenik, szíveskedjék figyelmeztetni és mint 
szerző résztvesz a sorsolásban. — X—x. Bizony, a kormány 
állapota egy kicsit tisztviselős. — M. F. Egészen nyugodt lehet, 
nem az a különbség a „Sirokkó44 és a „sarokkő" között, amire 
maga gondol. Mert bár igaz. hogy a sarokkő minden kutyának 
kell, viszont majd meglátja, mennyire téved, hogy a „Sirokkó*4 

a kutyának se kell. Nézze csak meg a huszadik zsúfolt vígszin- 
házi nézőteret! — H A. Nyilvánvalóan tévedés volt a dolog
ban. Elkallódott a válasza, amely pedig nemcsak elismerésre, 
hanem jutalomra méltó. Készséggel állapítjuk meg tehát, hogv 
Hídvégi Andor (Pécs. Király-ucca 45) pályázata a jutaJmazot- 
tak között foglal helyet és címére a B. J.-t egy esztendőre 
megindítottuk. — F. E. Valamennyi bevált. — L—ó. ön egy 
vérbeli poéta versében metaforát talált és nem értette meg. 
Bizonyára az olvasóban van a hiba. — Sz. A Petőfi-pályáza- 
tunkon „dr. Érán44 jelige alatt dr. Müller István ügyvéd (Pécs, 
Megye-u. 7) lett az egyik nyertes. — Több levélről a jövő
számban._____________________________ __ ______ _____________

Szerkesztik: Molnár Jenő és Bér Dezső 
A szerkesztésért felelős: Molnár Jenő 

Kiadótulajdonos: Borsszem Jankó lapkiadó r.-t.
Igazgató: Szekeres Rudolf
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Képrejtvény

A megfejtők között tiz jutalmat sorsolunk ki. Jutalmat 
csak lapunk előfizetői nyerhetnek. Jutalmaink a következők:

1. 10 üveg Farsangi sör, a Polgári Ser
főzde gyártm ánya (házhoz szállítva),

2. Egy nagy doboz % 
„Virágu-féle dessert.

3. e g y  S p h i n x - ,M l -O Z O N E * -k é s z le t  (egy üveg szájvíz, 
egy doboz kettős francia fogpor. egy tégely fog
paszta),

4. e g y  ü v e g  „ Ó c e á n "  lá m , b e fő t t  v a g y  e g y  d o b o z  c u k 
ro z o t t  g y ü m ö lc s .

5. egy darab P. Márkus Emilia arcápoló szappan.
TCLETONi tt-4*

6  egy kis üveg

7. egy nagy 
üveg ZoZó 
k ö ln i v íz .

8 . egy  félkiló „Uhu" kávépótlék.
9. két pár Berson-gum isarok (férfiaknak és nőknek),

10. egy nagy palack RAPIDOL fo lyékon y fém tisztitó szer.
A Borsszem Jan kó  2876. ( 1 0 .) számában közölt képrejtvény 

helyes megfejtése: Pártkassza
A multheti számunkban megjelent talány helyes megfejtését 

47-en küldték be. Nyertesek: 1 . Löwengard  János (Budapest, 
!•; Dezső-ucca 1 1 ), akinek tíz üveg Polgári Serfőzdéi Farsangi 
sört; 2 . Nagy kallói Kaszinó (N agykálló. Szabolcsmegye), 
amelynek egy nagy doboz „Virág“-féle dessertet; 3. Hajdú 
ttel (Budapest, I., Mészáros-ucca 40), akinek egy Sphinx- 
n  |"PZONE**-készletet; 4. Kaufmann Géza (Budapest. VII.. 
u ohány-ucca 16, II.), akinek egy üveg „Óceán** jam, befőtt 
x̂ agy egy doboz cukrozott gyümölcsöt; 5. Központi Olvasó- 
egylet (M ezőtúr), amelynek egy darab P. Márkus Emilia- 
szappant; 6 . dr. Faragó  Jenőné (Budapest, V.. Csáky-ucca 36), 
akinek egy kis üveg Hungária Casino habzóbort; 7. Bánya- 
íísz// Kaszinó ( P ilisvörosvár), amelynek egy nagy üveg ZoZó 
K P *  vizet; & Csíky  Adorján (V ásárhelykutast, akinek egy 
VJ ' ^ »»Ghu“ kávépótlékot; 9. dr. Szőlősy  Lajos (Budapest, 
j'i-, (iróf Zichy Jenő-ucca 3), akinek két pár Berson-gumi- 
^arkot; 1 0 . Polesinszky  Emil ( N agykanizsa), akinek egy 
Palack „RAPIDÜL* folvékonv fémtisztitó szert küld a kiadó- 
hivatal.

Ú J B Ó L  K A P H A T Ó

RftPIPOL
B ap idol b. U Budapest, V U „  H á n fb s t s s  * 7 . 

Tele fon i Jóssef 1 St*—*S.

leg jobb  fe ljék eay  
tisstitósser. — T sle -

Szakorvosi
Budapest, VII., Dohány-u. 39. Rend. d. e. Il-I., d. u. 4-7-lfl,

vérgyógyitó orvosi 
rende lő in té ze t

VI RÁG O S Z K Á R
CUKORKA- ÉS CSOKOLÁDÉ-ÁRŰGYÁR R.-T. 

-  BUDAPEST, VII., NEFELEJTS  -U C C A  12. -

S a já t  g y á rtá s ú

f é r f i - f e h é r  n e m ű e k  
n y a k k e n d ő k ,  ű r i  d i v a t é r ű k

NYAKKENDÖHÁZ
IV., Kigyó-utca 5 (Klotild-palota).

N yak ke n d ő k  na gyb a n  ia.

Ezüst evőkés

Legilcalbli íztnkizás!

híres régi évfolyamai 
megrendelhetők akiadó
hivatalban és a Kultúra 
könyvkereskedésében, 
Budapest, VI., Teréz- 

körut 5. szám.
Az 1916. évf. 1300 kor.
. 1917. . 1300 .
,  1918. .  1300 .
; 1919. .  1300 .

1920. .  1300 .
1921. „ 1300 .

v é r -  é a  n e m i b e ta -renne n tfiWraifai!
Rendelés egész nap. 

R á k ó c z i -ú t  32, n. e m . I, a R ó k u s -k ó r h á z z a l  s z e m b e n .
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Józan beosztás

— Hallod-e, te az egész béredet eliszod, hát akkor miből élsz?
— Miből? Hát a borravalóból.

mozit akar!Családi, 
iskolai, 
színházi

fo rd u ljo n

Hatschek és Farkashoz
IV., Budapest, Károly-körut 26. szám

*

JB 1  r  és zsebórakülönlegességek

A n tiK  o ra K  szé*ely bélaWesselényin. I. (Károly-körű sarok.)

KABATA CSOKOLÁDÉ VALÓDI• íi •
TINÓM

Szőnyegeket
T U O U K  T IV A D A R  szönyegjavitó és tisrtitótelepe, VI., DaJnok- 

utoe 12 a. Fióküzlet: IV., Ferenci ek-ter« 9,1. ?«n. Te'efon 16-63. Beghlvátra házhoz Jöib

régi r o n g y o to k a t  le ,
a legm agasabb árakon  
v o n z  vagy c s e r é l

űvészies képkeretek
Kézimunkák szakszerű keretezése '

Váradi Bélánál, Budapest, Andrássy-út 43. |
■eiee»eeeeeoennen»eneenaennoeeeeeeeeeeeeeeseeeeeei

ABADIE
valódi fnmcia papír

"  és h ó c i p ő  legjobb
minőségben kapható és J d V I l l l d l U

Neumann Gézé n á i,
VI.. Nagymezö-u. 44. Telefon 138-77.

1923-ban hol vásároljunk?
A Zenepalotában

Sternberg-rendszerű Etotonok és lemezek; Sternberg- 
féle verklik (kottákkal) ; Sternberg önműködő zenélö- 
művei; Sternberg hangszergyár összes mesterkészitményei: i VII., Rákóczi-út 60

hegedű, cselló, lant, gitár, mandolin, fuvola, tárogató, cim
balom, harmónium, hárfa stb. stb. 
Sternberg angol zo n go rá i. ~W9

A Pesti Lloyd-társul at nyomdája, Budapest, V., Mária Valéria-utca 12. (Nyomdaigazgató MÁRKUS PÁL.)


