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Mii csinál esténkint, Ilike ?
— Angolul tanulok.
— Érdekes, pedig olyan árjakülseje van
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— Sulyok Dezső őskuta'ó intézetet 
nyitott. Ezzel egyidejűleg törvény
hozóból felcsapolt örményhozónak: 
egy-két örmény őssel máris előho
zakodott.

—\ a pesti színigazgatók az aggle
gényadó bevezetését sürgetik, mert 
mint panaszolják, utóbbi időben 
roppant kevesen váltanak jegyet.

— Hindy Zoltán MABI-vezérigaz-
gató mandátumát megszűntnek je
lentette ki az ősszeférhetelenségi bi
zottság. A MABI helyiképviselő tag
jai most azt találgatják, hogy alig 
párhetes képviselősége ulán mennyi 
táppénz jár Hindynek.

m á j u s
Irta : HESZ FERENC

Napilapját kézbe véve 
Felsóhajt a polgár 
Májust ir az újság, de a 
Régi május hol jár . . .?

Régi május, amikor még 
Szerelmest a párja 
Nem olg vallomásra bírta:
Árja, vagy nem á rja ...?

Mi volt akkor szenzáció?
Orgona nyílása.
Vagy pedig a háziurak 
Bősz stejgerolása.

Ma bezzeg van szenzáció 
Más egyéb is bőven .
Egy hét alatt több, mint hajdan 
Egész esztendőben.

De nem fontos ez. hogy újra 
Nap nevet az égen 
És május van. édes május,
Ha más is, mint régen.

Nem fontos, hogy Sulyok Dezső 
Hány uj őst kutat ki 
És ebből a statisztika 
Hány örményt mutat ki.

Az sem fontos, hogy Akiba 
Tévedett, mint látjuk,
Mert van már uj a Nép alatt:
A N ep-vándorlásuk.

T k M  (üiédi

Az ismert pesti rosszemberről me
sélik az alábbi történetet. A rossz
ember éppen ruletlezett kedvenc 
hazárdklubjában. mikor hírnök jő
és pihegve szól:

— Az a fiatalember, akitől ön itt
az előbb minden pénzét elnyerte, 
leugrott az emeletről és meghalt. . .  
Szegény ember — tette hozzá a hír
nök — még csak huszonki'enc éves 
volt. . .

A rosszember, akinek addig a 
szeme se rebbent, a krupier felé 
fordul és tompa hangon így szól:

— Száz pengő a 29-es számra!

*

Kitűnő színművészünk nemrégi
ben megnősült. A napokban meg
kérdezte tőle valaki:

—Na. hogy izük a házasélet?
— Köszönöm kérdésedet, napról- 

napra fia’alabb leszek.
—  Igazán?
— Igen, már csak titokban merek 

dohányozni.

Mégegy zsidó kérdés

— Nem értem, miért haragszik 
úgy ránk a Festetich gróf ur. mert 
elárasztottuk a kereskedő pályákat. 
Hát mit árasztottunk volna el. a 
grófi pályákat?

Jaj!
— Athénben ókori szobrokat ha

misítottak.
Pesten ókor-ókor a nagyszülők 

születési bizonvitvánvát is hamisít
ják

Nem fontos, hol látjuk Désit 
S hol látjuk Deményit 
Csillogtatni soká viselt 
Kormányhfi erényit.

Nem fontos, hogy hova lépnek, 
Nyilas-e, ki várja.
Hogy belépjen Dési és a 
Nép volt Álad ár j a.

Mindez nem fontos most ké
rem,

Hogy május van újra 
$  a ligetben szerelmesek 
Járnak összebújva ...

Mert Ámor bár szintén nyilas, 
Ha sétálsz egy lánnyal 
Így májusban n^m oly precíz 
Ama számaránnyal. . .

Statisztikái töprengés
r

Arról még nines statisztika, hogy 
hány fogadatlan statisztikus műkö
dik mostanában?

Sakterolási tilalom.
Vencel Béla Klauzál-téri borbély 

a sakterolási tilalom ellenére teg 
nap délután kábitás nélkül vágott.
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Az uj törvények expressztempóban való letárgya- 
lása időszerűvé teszi a kérdést, hogy mi lenne, ha 
az élet tempója minden vonatkozásban ugyanígy meg
gyorsulna.

Talán ilyen:
1. Házasság.

Megismerkedés 1938 május 10-én
Esküvő 1938 május 9.-én
Nászéjszaka 1938 május 8.-án

II. Budapesti Nemzetközi Vásár

Nagy ünnepségek mellett nyitották meg a jövő 
évi vásárt.

III. Színház

A Fővárosi Színház « a jövő kedden tartja meg 
a Szerelmes császárnő» cimü operett főpróbáját, 
premierjét és 25.-ik előadását.

IV. Iskola

— Hová, hová szomszédasszony?
— A Pistukát kisérem az elemibe.

— Már olyan nagy fiúcska?
— Igen. Az idén érettségizik.

V. Közlekedés

Mint értesülünk, az expresszélel hatással lesz a 
közlekedésre is. Hír szerint a 6-os villamos két nap 
és négy éjszaka helyett két nap és három éjszaka 
alatt fogja megtenni az utat a Nyugati és a Boráros- 
tér között. Palásti László

M eskó Zoltán és Pá lfy  Daun tü 
nődése a zs id ó ja va sla t fölött

Meskó Zoltán:

Zsidójavaslat? Ho
gyan. hát még ezt is 
a zsidók csinálták ?

Pálfy Daun :

Zsidójavaslat? Most 
itt állok revideálva !

Wagner söröző
az uriközönség kedvelt 
t a l á l k o z ó h e l y e

VI./ Andrássy-ut 44. sz.
T E L E F O N :  112-108.

A t.'H á b  elő tt

FÁBIÁN BÉLUSKA: Mondja Bethlen bácsi, a 
Mecsér bácsi leli a házitanítója?

BETHLEN: Miért kérdezed Béluska?
FÁBIÁN: Meri úgy megelckézteüe magát a 

házban.

Otíaqű, ctak tudfa yfkUiudk. .
miilen idők várhatók mostanában?

—  Honne, lionne. Valamivel több napsütésben 
van már részünk, a nappal együtt néhány valu- 
tasiber is kisütött — újabb trükköket. De a va- 
lutadetektivek ébersége folytán szerencsére me
gint beborult nekik. Zápor és jégeső is volt sok
helyen, csak a rosszulmenő lokálokban nincs 
jég a pezsgősvödrökben már hetek óta. Viha
rok is voltak, különösen a parlament táján. 
Prognózis: a hőmérséklet és a krumpli ára
tovább emelkedik.

MAGYAR-OLASZ AKKUMULÁTOR
Budapest, V ili., V IG-U . 31
T e l e f o n :  144-281, 134-502

G V á rh aulóömndúó és világitó telepe-
— £----------két, helyhez kötött (stabil) tele
peket, rádió-anód és fütőtelepeket, tar

gonca- és mindennemű egyéb 
más ólom-akkumuláfort
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S Z Í N H Á Z
Nóra leányai

A boldogult Ibsen 
sajnálhatja, hogy nem 
látja ezt a kedves da
rabot, amit híres Nó
rájának lányai játsza
nak el a színpadon a 
kitűnő Bajor Gizi ren 
dezésében.

Bajor nem játszik 
a darabban csak ren
dez, de rendezőnek is 
olyan jó. hogy Rein
hardt elbújhat mellet
te. Nekünk például Ba
jor jobban tetszik, sok
kal szekszepilisebb.

A mai dolgozó nőkről szól a darab akik persze 
főleg azon dolgoznak, hogy férjhez menjenek Szöré- 
rényi Éva és Gobbi Hilda kitűnőek, Szeleczkv Zita 
édes.

A szép Szörényi Éva épilészkisasszonyt játszik, 
de olyan jól, hogy százas jubileumokat lehet rá épí
teni.

— Az elmúlt héten lezajlott premierözönben is 
üresek voltak a színházak?

— Most a változatosság kedvéért a darabok vol
tak üresek.

T O L A K O D Ó
F R Á T E R

Kezdjük a gyenge 
di rjb erősség, ivei Del- 
lv Ferenccel, Mezey 
Máriával. Rátkaival, 
akik kitűnőek, de ők 
sem tudják legyőzni a 
darab gyengeségeit. 
Prof. Bárdos recept

je. hogy premier előtt 
napokra bezárja a szín
házat, nem váll be. A 
hosszú pihenők alatt 
semmit sem erősödnek 
a szinház darabjai. Ez 
a Tolakodó fráter is 
hiába tolakszik a si
kerért: gyengén dől a 
kritikusok kardjaiba. 

Tanulság: premier előtt a szinház helyett az ilyen 
rossz darabokat kellene bezárni.

'f.e J tk & t é 4

A Fűszer és csemege lilán 
ez a Fehér és fekete az 
apacs-szakmába vizeli el a 
nézőt.

Ráday Imre egy derék 
ékszerész segédet alakit, aki 
beleszeret az apacs1 ányt 
játszó Muráti Lilibe.

A ft gy házias ntvclésü 
apacslányka felcsábítja Rá- 
dayl bclörőbarátja lakására 
ahol valósággal lekö'e’ezik 
őt vendégszeretetükkel, na 

és jó erős köb lek! el persze. Aztán elmennek kifosztani 
az ékszerüzletet. Ez nem sikerül, de Rádaynak viszont 
sikerül kiábrándulnia Murádból és Komár Juliskái 
jegyzi el. Végre egy jegyváltás, a mai színházi dekon
junktúrában.

Nincsenek véletlenek
Turay férjhez megy 

Nagy Györgyhöz, aki mint 
rendes férjhez illik, mi
előtt nászúira indulna ne
jével leltárt csinál a 
nászajándékokból. Eköz
ben észrevesz egy Pali* 
aláírással érkezett gyűrűt, 
előbb megforgatja, hogy 
értékes-e, azután félté
keny kedni kezd. Turay. 
hogy bebizonyítsa, semmi 
köze a gyűrűhöz, felku
tatja a gyűrű ajándéko
zóját. A szóbanforgó fia
talember a gyűrűt egy 
művésznőnek kü’dle, aki
be szerelmes és tévedés
ből vitték az ékszert Tu- 
rayhoz. Hogy a tévedést 
jóvátegye, a fiú nyomban 

beleszeret Turayba, aki erre elválik az urától, hiszen 
már úgyis hosszú. legalább félnapos házasság fűzle 
őt hozzá, már pedig egy modern pesti nő nem tud 
ilyen soká meglenni válópór nélkül.

Színházi tüntetések
— Nem csak a Kamara Színházban tüntettek.
— Honnan veszed ezt?
— A magánszínházakban is lehettek tünte

tések, mert teljesen eltűnt a közönség.



Borsszem jankó 5

Áruház
lélektani alapon

Tanulságos történet két részien.
I.

Bodroginak, miután elvégezte az 
orvosi egyetemet, semmi akadály 
nem állolt az útjában, hogy áruhá
zai nyisson a Ferenc-körulon. Noha 
az anatómiát két év alatt teljesen 
elfelejtette, az áruház mégsem ment. 
Mint modern kereskedő természe
tesen elvetette az olyan ócska és 
régi elveket, hogy például jó árut 
kell adni, olcsón kell adni, ellen
ben szorgalmasan tanulmányozta a 
kereskedelmi irodalmat. így kerüli 
kezébe <A vevő lelke dióhéjban» 
cimü 1200 oldalas kis zsebkönyv, 
melynek hosszas tanulmányozása 
után szenzációs öllete támadt, ösz- 
szeszedi a legcsúnyább lányokat 
Pesten és azokat, mint kiszolgáló 
kisasszonyokat alkalmazza. Ezáltal 
minden nő, akár a férjével, akár 
a vőlegényével, akár a barátjával, 
hozzá fog menni vásárolni: hadd 
lássa az a férfi, milyen csúnya nők 
vannak a világon, hadd legyen bol
dog, hogy neki mekkora szeren
cséje van.

— Az egész üzlet egy kis pszi- 
hológia — állapította meg magában 
Bodrogi — és gondolatban a női 
hiúságból már egy emeletet huza
tolt áruházára.

Másnap meg is jeleni a hirdetés 
az újságban «Csúnya lányok havi 
150-nel felvétetnek. Bandzsák 
előnyben. Ferenc-köruli áruház.»

Heggel 8-kor Bodrogi beült az iro
dába és várta a jelentkezőket. De 
csak várta. Este 6 óráig egyetlen 
nő sem jött el Pest legcsunyább 
lányai közül.

Mert olyan nő még nem született, 
aki havi. 150-ért elismerte volna, 
hogy nem szép.

De Bodrogi ezt nem tudta. És kél 
hónap múlva úgy tönkrement, mint
ha sohasem járt volna orvosi egye
temre.

II.

nősült és önállósította magát. Az üz
let szépen ment és egy napon Sal- 
gó arra ébredi, hogy három gye
reke és egy áruháza van A család 
azután tovább terjedt, csak az üzlet 
állt meg. így jár az, aki kellő képe
sítés nélkül akar kereskedő lenni.

Szerencsé *e meghalló’.la Bodrogi 
ötletét, amelyet igen jónak talált, és 
elhatározta, ohgy ő ^megszerzi a csú
nya lányokat. Pszihotógiával egész 
éleiében nem ért rá foglalkozni,

mert harisnyával és kombinéval 
volt elfoglalva és így a következő 
hirdetést tette az újságba: »Okos lá
nyok havi 100 zal felvétetnek. Nem 
baj, ha nagyon okosak is. Terézkö- 
ruti áruház. «

Másnap reggel 7 órakor már úgy 
álltak sorba a csúnya lányok az 
áruház előtt, hogy Salgónak igazán 
tnem volt probléma a »legokosab- 
bakat« kiválasztani.

(Molnár Zoltán.)

A Kamara Színházban

—  Miért sétálnak a színház előtt a tüntető ifjak?
—  Talán a „Nóra leányai“-nak udvarolnak.

Ezzel szemben Salgónak a Teréz- 
körulon volt áruháza, mely szintén 
nem ment, noha Salgó a jogi pályát 
már negyedik gimnáziumban abba
hagyta. Salgó egész abnormális mó
don lett áruháztulajdonos. Először 
inas volt, később segéd, majd meg-

BERETVÁS- —  
PASZTILLA

f e j f á j á s  e l l e n .  
Kapható minden gyógyszertárban.

Eredeti

$d< d
már 2 0  fillérért- kapható
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O  Őztől kérdezett o héten
túrzskávéházamban valaki. hogy me- 
rithetnek-e vigaszt a múltból a je
lenben annyira elkeseredett zsidók? 
Egy pompás Trabuccóra gyújtva o 
következő türténetet meséltem el: Még 
II. József idejében történt, amikor a 
mai 20 százalékosok őseinek azokat a 
csúnya gúnyneveket k ül lőtt felvenni. 
Oz egyik hitsorsostól, aki éppen o 
névosztogató bizottságtól jött megkér
dezte a szomszédja: «Na milyen ne
vet választottál?» Schweiszkerl — fe
lelte nagy diadalmasan az illető.

«Megőrültél — kiáltotta fülhéberedve 
o szomszéd — «pont ilyen ronda ne
vet?! «Ronda?» — sóhajtotta o hit
sor sós — «van neked fogalmad arról, 
milyen protekcióba került nekem kü
lön oz o w betű? — Osz-posz nem 
kell tehát lógatni azokat o nem éppen 
klasszikus orrokat és nem kell két
ségbeesni: volt ez már rosszabbul is!

o
Milyen módot tudnának a fogyasz

tók a nagy drágaság ellen? Erre a 
kérdésre is van egy adomám.

Finom verpelétivel tümködöm meg 
o pipámat és már mondom is Weisz- 
/ő/, a vidéki kocsmárostól megkérdez
te valaki: < Mondja csak, hogyan le
het a nyúl húsát frissen tartani?» 
«Ez egyszerű — felelte Weisz — nem 
szabad lenyúzni a bőrét.» «Nem sza
bad lenyúzni? Hát mit kell csinálni?» 
0  Weisz vállat vont: «A vadász urak
nak úgy ahogy van szőröstől-bőröstöl 
futni kell hagyni a nyulatl» Cince- 
conce: igy kellene csinálni a drága
sággal is: nem szabadna lenyúzni a 
fogyasztók bőrét és rügtön elmúlna 
minden baj!

o
Miért léptek ki egyes nemárja pü- 

letikus oreságok o Népből? Edj re
mek Medeára gyojtva oz olábbi ado
mával próbálok válaszolni: O kis vi
déki küzség rabbija edj napon meg
kérdezte o Schwarcztól: «Mondd Sa- 
muy miért mész mindig ki o templom

ik szabadsHIusu b i^ ő - s z r é r  igy ábrándozik  : 
-  Ha m inden köréi szakad áHcépezferem m agam  ̂ köz- 
gazdaság i szerkesztővé, mi'1* ilyen szintén szabadstílus
ban fogok dolgozni, e i ^  a program m al : vágd, 
ahol éred !

ból. ha én prédikálok.» «Nem akarlak 
zavarni rebe.» Miért zavarnál?» 
«Mert én alvás közben bort y og ni szok
tam — felelte o Schwarcz. — Dili- 
dali: talán o fenti pületikus oreságok 
is csak ilyen tapintatból léptek ki a 
volt pártjukból.

Restaurant 
BESZKÁRT. étterem

Két úr beszélget:
— Olvasta? Étkezőkocsikai fog járatni a 

Beszkárt. A lantusz automatákat ehhez ké
pest ál fogják alakítani.

— Hogyan?
— ötven fillért kell bedobni és kijön 

három étvágyszelet.
*

Kép a jövőből. . .
Két úr villamosra vár. Végre megérke

zik az élkezőkocsi. Az egyik úr. aki fel
száll, odaszól a másikhoz:

Hát maga miért nem jön?
— Várom a következőt.
— Miért?
— Én diétás kosztot eszem.

*

Rosszmájú egyének szerint a 6-os vég
állomásán a kalauz igy fog kiáltani:

— Boráros-tér, gyomormosás !
*

Ha továbbra is igy fart a burgo- 
nyaSrágásáig gyöngysor és drágaköves 
karóra helyett nagyobb luxus lesz a 
— krumpli?

V illám rip o rt
Sauerwein. a franciák hires riportere 

arról nevezetes, hogy ha bárhol a világon 
valami nevezetes esemény történik, a hely
színen ő jelenik meg először.

Nemrég történt, hogy egy utasszállító 
repülőgép, amelyen Sauerwein is utazott, 
Görögországban, egy vasútállomás közelé
ben lezuhant. Az utasoknak szerencsére 
nem történt semmi bajuk, maga Sauer
wein elsőnek mászott ki a roncsok közül.

Néhány pillanat múlva az állomás sze
mélyzete a szerencsétlenség színhelyén 
termett. Az állomásfőnök, aki ismerte a 
hires francia riportert, ámulva fordult 
hozzá:

— Jé. a szerkesztő űr már itt van?

B O J K O T T

—  Nem tudom mire fog vezetni 
ez a bojkott. A férjem például nem
csak. hogy kávéházba, színházba, 
lokálba nem jár, de már idehaza 
Is bojkottba kezdett: engem is boj
kottál.

j h n i t t  P e d i

Vágyálmok.
Egy pesti társaság azzal szóra

kozott, hogy mindegyik elmondta 
a maga vágyálmát. A legérdeke
sebb így’ hangzott:

— Én azt szeretném, ha valaki itt 
Pesten levelet adna iel: Sztálin 
Szovjeloroszország. . .  és néhány 
nap múlva visszajönne a levél: A 
eimzett ismeretlen.

♦

Remek üzlet.
Két ur találkozik:
— Á, van szerencsém, milyen ele

gáns!
— Jó órában legyen mondva, re

mekül keresek.
— Mivel?
— Békebeli újságokat árulok, mit 

mondjak magának, az emberek kap
kodják, mint a cukrot.

Vannak még optimisták.
Az egyik reggeli lapban olvastuk 

ezt a feltűnően optimista apróhirde
tést:

^NŐSÜLNE biztos egzisztenciá
val bíró izraelita magántisztviselő.«

*
Aktuális tábla.

Zsidóknak. Für Juden.
Egy tál étel: feketeleves. 

Borravaló nincs! Kóser étterem
20 százalékrendszer!
Alapittatott: 1919. aug. 2-án.

*
Jó  tipp.

Két kereskedő beszélget:
— Mi újság?
— Rémes az inkasszó! Nem jön 

be semmi pénz.
— Nekem bejön, sokszor egészen 

rendes összegek futnak be.
— Hol?
— Az Ügetőn.

Képtárlaton.
A fiatal festő megkérdezi a képe 

előtt álló kritikustól:
— Szerelném hallani a vélemé

nyét, mester.
— Véleményem szerint nagymér

tékben segítene magán, ha Szabó 
Adorján kitűnő uriszabóságában 
csináltatná a ruháit.

— Hogy-hogy? — kérdezte cso
dálkozva a piktor.

— Mert egy’ olyan ruhában maga 
is jobban festene.

♦

Kedves Borsszem Jankó!
A tanító felszólítja Mórickát:

— Mondjál nekem egy jelzőt.
— A papám kifordított nadrág

zsebe.
— Ez jelző?
— Igen. a papám ezzel szokta je

lezni a hitelezőknek, hogy nem tud 
fizetni.

Időszerű párbeszéd.
Egy [ajvédő és egy zsidó be

szélgetnek. Ázt mondja a zsidó :
— Mondhat akármit végered

ményben még a zsidó javaslatot is 
nekünK köszönhetik.

— M aguknak?
— Persze. Hét lehetett volna er

ről a javaslatról szó zsidók nélkül?

Bankár k isfia
és a ryuk

A tanító megkérdezi a bankár kis
fiától, hogyr melyik a leghaszno
sabb állal.

— A tyuk.
— Miért?
— Mert azt lehet enni a születé

se előtt és halála után is.

Pesti zenés
kávéházban

— Húzzon valami szépet. Apro
pos. mit húznak mostanában a zsi
dóknak?

— A talajt a lábuk alól.
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Ttetoő-
le ç u ia M - k u ta tn ia ,

— A zt hiszem , Sulyok Dezső úgy benne van az 
őskutatásban, hogy most m ár Böszörm ény Zoltán  
múltját is kutatni fogja.

— Ez esetben biztosan róla is kisüti m ajd, hogy  
nem Böszörm ény csak  egy bősz örm ény.

Töprengés

Az Országos Ivóvizellátási Nagy
gyűlésnek mi a határozata: tiszta 
vizet a pohárba?

Bécsi vicc
A határőrök elfognak egy gya

núsan viselkedő kaftános galí
ciait és szigorú fegyveres őrizet
tel terelik maguk előtt. A fegyve
res kísérettel haladó kaftánosf 
megbámulják az emberek. A ga
líciai gőgösen szól oda a kíván
csiskodóknak:

— Mi néznivaló van egy an
gol állampolgáron?

Kedves Borsszem Jankó!
Két köztisztasági • alkalmazott be

szélget.
— Olvasom az újságban, hogy 

óriási vihar dühöng a La Manche 
csatornán.

— No akkor nehéz soruk lehel
most ott a csalornatiszlilóknak.
- ■■ ■ - ....... —  ■ —
Egybehangzó vélem ény
így szól árja és nem-árja: 
NIKOTEX-nek nincsen párjai

Szen záció s ú jítás
Prima

Gumikülönlegesség 
Ha igazi meglepetésben akar része- 

szesülni kérjen szaküzlclben 
PRIM ADONNÁT  

Forgalomba hozza: Continental 
gumigyár vezérképviselet,

V., Mérleg ucca 4.

3 W #  { i z o l á l t

Elhatároztam, hogy bérletet 
váltok az Állatkertbe. Ennek 
kapcsán ismerkedtem meg Kör- 
tési Pállal.

Egy Rákóc'-uti fényképészhez 
készültem benyitni, amikor meg
szólított:

— Ön ugyebár le akarja fény
képeztél ni magát? Ugyebár ké
rem ?

— Igen Bérletet váltok és 
fénykép kell hozzá.

Lesütötte a szemét:
— Kérem szépen, ne tessék 

bemenni. . .  én olcsóbban meg
csinálom. Már rokonszenvet 
éreztem iránta. Némi részvétel 
is.

— Ön állásnélküli fényképész
segéd?

— Nem  — felelte — arckép- 
festő vagyok.

— Igen . . .  igen . . .  nade egy 
festmény mégis csak furcsa . . .

— Majd utánozni fogom a 
fénykép stílusát, csak szürkével 
és feketével festek . . .  és semmi 
művészi nem lesz benne, attól 
ne tessék félni, hideg és élettelen 
lesz, majd egy kicsit bambára 
is csinálom, úgy fog kinézni, 
mint egy gyorsfénykép.

— Sorsfénykép — szaladt ki 
a számon.

Bólogatott. vonogatta a vállát, 
huzigálta a szája szélét.

— Mondja csak — kérdeztem 
— hogyan jutott a gondolatra, 
hogy igy keresse a kenyerét?

Szégyenlősen mosolygott:
— Van egy barátom, tehetsé

ges muzsikus, filharmónikus ze
nekart is vezényelt már. Most, 
hogy mindenhonnan kiesett, fa
lun próbál megélni.

— Egy filharmónikus kar
mester falum? Hogyan?

— Községröl-községre jár és 
megkéri a jegyzőket, hogy ő do
bolhassa ki a híreket. Mégis 
csak más, ha egy képzett muzsi
kus dobok mint egy zenében ta
nulatlan kisbiró.

Ebédelni vittem a festőt hálá
ból a jó ötletért. Másnap pedig 
megváltottam a bérletet az állat- 
kertbe. Most már nem félek a 
jövőtől. Ha minden kötél szakad 
beállók humoristának a kacagó 
hiénához.

GOM ÖRI L Á S ZL Ó
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BORSSZEM JANKÓ A PÉNZPIACON
Á Nóra leányai

statisztikája
Televízió a 

Nemzetközi 
vásáron

—  A feleségein nem hagy lukit, 
hogy vegyek neki egy televíziós ké
szüléket.

— Minek az neki?
— A pincénkben lopják a szenet.

x

V MÁK közgyűlése. A Magyar 
Általános Kőszénbánya R. T. ápri
lis hó 26.án tartotta 46. évi rendes 
közgyűlését Vida Jenő felsőházi lag 
elnöklete mellett. Az előző évi 
nyereségáthozaltal eg\ült mu?alkozó 
V 8.008.115és 23 fill, tiszta nyere
ségből részvényenként 20 pengő esik 
osztalék kifizetésekre. Az 1937 évi 
osztalékszelvények május hó 2.-tól 
kezdődően kerülnek beváltásra.

*

Négy világrész országainak hiva
talos részvétele a Budapesti Vásá
ron. Az április 29-én megnyílt Bu
dapesti Nemzetközi Vásáron még az 
1930. évi »Ezüslvásárl« is meghala
dó számban vesznek részt a külföl
di államok. A magyar ipar nagy
szerű teljesítményei, a magyar ipar
művészet és népművészet finom és 
eredeti produktumai mellett a vásár 
látogatóinak alkalmuk lesz hran- 
ciaország, Olaszország, Német- 
Auszlria, Jugoszlávia, Egyiptom, In
dia és Brazilia legszebb és legjel
legzetesebb termékeiben gyönyör
ködni. A vásár május 9.— ig marad 
nyitva.

Garancia

A kereskedő, aki már ötödször 
ment tönkre felszáll a villamosra. A 
zsúfolt kisszakasz-pcnor.on csúnyán 
rálép a mellette álló úr tyúksze
mére.

— Micsoda dolog így a tyúksze
memre lépni! — morogja dühösen 
az illető.

— Örüljön neki uram. — mondja 
busán a kereskedő. — garanlálom, 
hogy ahova én lépek, ott többé nem 
nő semmi.

Újabb
százalék v icc

pesli?
— Igen. de csak kilencven száza

lék erejéig.
— Hogyan?
— Mikor Pestre kerültem öl kilói 

nyomtam és ma ötven kiló vagyok.

LEICA III.
1: 2 Summar sürgősen eladó. 

Bővebbet a kiadóban. 
(Telefon.: 292-110.)

H YPERO L s z á j v í z
t a b l e t t a

az ideális száj és toroköblögető

DISKAY ES TÁRSA
művészi fényképészet és foloriport 
vállalat Budapest, VII. Rákóczi.ut ló . 
Te l.; 144-881. Lifthasznélat díjtalan

A napjainkban divatozó slaliszliká- 
kon felbuzdulva a Kamara S*inház 
eg\ik látogatója a következő sta isz- 
likát készítette a Nóra leányai pre
mierjén .

3 felvonás
2 bíízbomba
3 leveli béka

Komplikáció nélkül.

Fürdés közben gyakran előfor
dul, hogy a szappan kicsúszik a 
kezünkből és félóráig kell keres
nünk, inig a kádban megtaláljuk.

Egy newyorki feltaláló most pom
pás tanácsot ad. Fúrjunk lyukat 
a szappanba, fűzzünk spárgát bele 
és a spárgát kössük a nyakunkba.

Itt van aztán a makaróni, amely 
szintén sikamlós és folyton lecsú
szik a villáról. Erre is ad taná
csot. Elírjunk lyukat a villába és 
kössük hozzá a makarónit.

A mák is lehullik a metéltről. 
Tanács: fúrjunk lyukat a mák
szembe, fűzzünk cérnát bele és kös
sük a nudlihoz.

A  Nemzetközi Vásáron
három pavillonban vonul fel az  
idén és aratja sikereit a levegő- 

illatofeifók királya a

„K IN G "
é a különleges összetételű, biztos- 

hatású molyirtószer a

„ M O T H “
M agyarország i

vezérképviselet :

Müller Lajos V., Nádor-u. 13.
Töprengés

— A szélsőségek mérlegelésénél 
nem sulival dolgoznak, hanem Su
lyokkal?

Gyors gépírók, igényes vevők
Írógép* • minőségi, zxélvéaagyora

T R I U M P H
hordozható é# legújabb irodai modelljeit 
díjtalanul matatja be ;

Triumph Írógépek magyarországi 
vezérképviselete, B u d a p est, V I., 
Podmaniczky-u. 1. T el: 115-553
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Borsszem jankó

— Mi az, Móricka neked nyilas jelvé 
nyed van? Honnan szerezted?

— Csenzseltem.
—  Mit adtál érte?
— Maceszt.

MAHAGÓNI könyvszekrény és Író
asztal olcsón eladó. Cím megtudható 

a kiadóhivatalban.

' V e n d e l

a 3  edbkábt étketólcô i\<dá6l

Örvendetes újításra készül a 
Beszkárt. Ezentúl nemcsak zónázni 
lehet a villamoson, hanem zóna- 
pörköltezni is mivel mint hallom 
étkezőkocsik is lesznek a villamoson.

A magam részéről örvendek az újításnak, 
de a vendéglősök biztosan nem fogadják nagy 
lelkesedéssel a Beszkárt konkurrenciáját. Mint 
hallom máris elhatározták, hogyha a Beszkárt. 
tényleg megvalósítja ezt a tervet, akkor ők is 
bevezetik a kismenü mellé a kisszakaszt.

Hogy milyen lesz a koszt a Beszkárt étkező
kocsijain, ezt nem tudni, de remélem, jobb lesz 
mint a tarifa . . .

Mert azt senkisem tudja bevenni.

Borsszem  Jan kó  k e re sztre jtv é n y e .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 h
12 m 13 ♦

14 m s 15 ■ m ! 16

17 ■ 18
— \ a

20 ■ ■ ! B B 21*

22 ■ ■ 23 24 m B 25

S3 26 B
27 28 ;H H 29 KB B 30

31 m m H S 32

33 ■ 1 35 B 36

38 ■ ■ m B 39

40 , 41 ■ 42 43

— j# 1
10. Égitest. 11. T o ld i...  a trilógia 
egyik része. 15. Barométerek, ane- 
•oidok. órák. 18 Nagy pampával 
ünnepelték Tiranában. 23. Trentinoi

kis város. 24. Római köszöntés. 
28. Valami ügyben eljár. 30. Kör 
franciául, átvitt értelemben társa
ság. 31. A barlangnál kisebb. 35.

Vízszintes sorok:
1. A magyar ipar káprázatosán szép 

nagy tavaszi felvonulása. 12. Erdélyi szél. 
13. Az idén egy kissé elkésett. 14. Exotikus 
állat. 16. Pécsi Torna Egylet. 17. Yoyo ré
sze. 18. Éles parlamenti viták tárgya. 19. 
Vendéglői olvasnivaló. 20. Olasz tenger
part. 21. Szent István királyunk neve volt.
22. Magyar Tudósító. 23...........Szófia. 25.
Nemesi neveknél gyakori kettős magán
hangzó. 26. Az ebéd egyik fogása, de fő
zelékek és mártások elkészítésére is hasz
nálják. 27. Személyes névmás. 29. Angol 
sör. 30. Római százegy. 31. Ilyen eső is 
van. 32. Vissza: leánynév. 33. Kereskedelmi 
rövidítés. 36. Igekötő. 37. Olaj más nyel
ven. 39. Ercsi része. 40. Rózsafélék csa
ládjába tartozó tüskés cserje, termése jó
ízű gyümölcs. 42. Tanítanak és tanulnak 
itt. (ék hiba).

Függőleges sorok:
1. Ez volt Eric Fernihough. kit a gyóni 

betonpályán halálos motorkerékpár ka
tasztrófa ért. 2. Ajtót tár. 3. Tumultus 
része. 4. Feltételes kötőszó. 5. Görög ha
diisten. 6. Észak kínai nyelven. ( . . .  king.) 
7. Szent idegen nyelvű rövidítése. 8. A-val 
a végén állati husrész. 9. Papirmérték. 

Ételizesítő ásvány. 38. Talál. 39. 
Filmszínész keresztneve. 41. Itt né
metül. 42. Ige ragja. 43. Régi vál
tópénz rövidítése.

BOCK GYULA.
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Mai kercs/.trejtvény ünk megfejtői 
között a következő ajándékokat sor

soljuk ki:
1. Egy doboz Dessert » Cadeau « 

csokoládéárugyár rt. Budapest, VI., 
Izabella ucca 88. gyártmánya.

2. Egy Sidol-féle háztartási 
csomag.

3. Egy nagy doboz közismert 
Valery púder, a párisi nő kedvenc 
márkája.

4. i _ i  tubus Erafit tökéletes 
cipőápoló, linóm bőrcipők részére

5. Egy keretezett kép. Szállítja: 
Hoffmann Ferenc képkereskedés és 
képkeretgyár Budapest, IV., Károly 
király-út 28.. IV., Gerlóczv-ucca 5. 
Tel.: 189—239. 189-305. 189-495.

6. Egy darab »FotopastelT kép 
Diskay és Tsa. művészi fényképé
szet műterméből, Budapest. VII., 
Rákóczi űt 19 (Lifthaszn. diTálán)

7. Molnár Jenő: Ilyenek va
gyunk* c. humoros könyve.

8. Egv nagv doboz Kalimenl 
gvógvcukor. Gyárt; a: Pharmacia 
g\ ógvszer-veg* észeti gvá~, Budapest, 
VII., Izabella-tér 6.

». Két drb. LETOX szappan a 
Hunia gyógyszertárból, VII., Er- 
zsébel-körut 56.

1». Hat darab igazolványkép, Foto 
Párisi.

11. Egv szobahőmérő Op’ifol Iát- 
szer- és fotószaküzletéből. VI., Tc- 
réz-körut 48.

12. Egy drb. komplett Zett-Novó 
zseblámpa Hirschi és Társa mű
szaki cikkek nagykereskedéséből, 
VT, Székely Berlalan-ucca 11.

13. Egy drb. szakácskönyv. Feny
ves Áruházból, IX., Kálvin-tér 9.

14. Egy darab szépirodalmi könyv 
Weisz Béla könyv- és papirkeres- 
kedéséből. VI.. Szondy-ucca 23.

15. Egy drb. komplett Nikopáll 
szipka. Adja a Nikopáll kft., IV., 
Gerlóczy-ucca 11. önnek is meg 
kell már venni a Nikopáll szipkát, 
ha egészsége ér egy fabatkát.

16. Egy csomag (32 lapos) Piat- 
nik magyar játékkártya. Pialnik 
Nándor és Fiai. Magyar Játékkár
tyagyár rt. VIT. Rottenbiller-u. 17.

17. Utalvány két személy részére 
a TIVOLI filmszinházba. VT. Nagy- 
mező-ucca 8. — Maga lesz a fér
jem. Kísérő műsor. Hiradó. Egyne
gyed 5. háromnegyed 7, fél 10.

18. Utalvány kél személy részére 
az ODEON filmszínházba. VIT. 
Rotlenbiller-utca 37 —  Maga lesz a

férjem. Kisérő műsor. Hiradó. Fél 5. 
7, fél 10.

18. Utalvány két személy részére 
az ORIENT filmszinházba, VT, 
Izabella utca és Aradi utca sarok. — 
Orgonavirágzás. Kisérő műsor. Hir
adó. Egynegyed 5, háromnegyed 7, 
egynegyed 10.

20. 1 doboz Hyperol szájviztab- 
letta, az ideális torok- és szájferlőt- 
lenilő. Kiszolgáltatja a Viktória 
gyógyszertár, Erzsébet körút 21.

21. Három darab művészi levele
zőlap Brunhuber udvari és kamarai 
fényképész műterméből. Bpest, VIII. 
Baross utca 61.

A Borsszem Jankó április 15,-i 
számában közölt rejtvény helyes 
megfejtését 309-en küldték be. A 
szerencse a következőknek kedve
zett: Nagy* Anna. Heves Antónia, 
Pál Ödön. vitéz Makoldy Dénes, 
Dorner Oltó dr.. Iváncsa Béla, Elek 
Teri, Dezső Miklós, Horváth Pál, 
Földes Ibi, Deák János, Gábor Pál, 
Patonay Erzsi. Koródy Péter, 
György Olga, Szász Frigyes dr., 
Vacker Zoltán, Czukor Györgyi, 
Biró Vali, Kun Pál, Vig Sándor, 
Hopp János, Ur Ferenc. Seiner 
Aranka, Tiboldy Tamás dr.

A rejtvény helyes megfejtése: V. 
1 : A Kormányzó rádiószózatának. 
V. 28: Televízió. F. 1: Az új fran
cia miniszterelnök. 15: Szervezni. — 
A jutalmak lapmegje'enés u’án szer
dán délelőtt 10—12 között vehetők 
át a kiadóban. (V., Csáky-u. 36.) 
Vidékieknek postán küldjük.

\ f b e i k e 4 k t 6 i  m e n e t e l t

II. Irén: Jó. Üdv.
L. O.: Már megjelent.
E. T.: Válogatunk belőlük. Üdv.
F. K.: Jót mulattunk rajta.
Z. R.: Még ez sem az igazi.
Több levélről a jövő számban.

e z ü s t f á t y o i  g u m i
a párisi világkiállifáson

a r a n y é r m e i  n y e r i !
Ha minden asszony tudná, amit 

minden özvegy7 tud, akkor megkö
vetelné férjétől, hogy családjáról 
életbiztosítás utján gondoskodjék.

RebMeaachemCiceszbeiszerszörnyűátkozódásai
— Ú májusi költözködéskor 

uccura rakott bútoraidból tudja 
meg O világ, hogy milyen boga
ras ember vagy!

— Kirívó szám ledjél te egy 
mostanában divatos statisztikai 
munkában!

— Diétás koszton éljél te és 
burgonyát rendeljen neked az 
orvos a mai megfizethetetlen 
burgonya árak idején!

— Ledjél te egy sz npadi szer
ző és bűz bombasztikus sikere 
led jen o te darabodnak!

— Tízszázalékos cukrot és 
húszszázalékos vallást állapítsa
nak meg terajtad!

— Szabadstilusu birkózóleckét 
védjél te és a rólad kiállított or
vosi látlelet bizonyítsa a szorgal
mas előmeneteledet!

— Kellemetlen helyzetbe hoz
zon a nagyapád o gyanús szár
mazásával!

Felelős szerkesztő és kiadó* 
HESZ FERENC

Szerkesztőség és kiadóhiva'al: 
Bpest. V., Csáky-u. 36 Tel.: 292-110. 

1933-ig szerkesztette: Molnár Jenő 
A Borsszem Jankó előfizetési ára: 
csak előíize’ők részére készült kiál
lításban és értékes rejtvény-nvere- 

ményajándékokkal : 
egész évre P 20— félévre P 10.50

Földes, Wagner és Társa b. t. Bpest. 
V., Csáky-u 61. Telefon: 298-021.

SZELVÉNY
Borsszem Jankó keresztrejtvénye 

1938. MÁJUS 1.
Pályázó neve:

Pontos címe :

E t a szelvényt a megfejtéshez kell 
mellékelni.
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ORS SZEM JANKÓ

NEM LEHESSEN TUDNI

—  Képzeld, a barátom gazdag valutás létére ezt a vacak 
könyvet hozta nekem születésnapomra,

—  Tépd fel a fedelét, hátha az tartalmasabb.
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A kilépett Nep-isták
— Nem értem , miért léptek 

ki a zsidószármazásu tagok a 
Népből.

— Én azt sem értem . hogy mi
ért léptek be.

Tüntető sóra A Nep-ből kilépett
Weisz azt mondja: Sybill levele
— A lányom esténkinl tüntető sé- Kis Nep-klubom ,

Iákat rendez a körúton. Remélem , m ngbncsájtja,
— Miért? Hogy búcsú nélkül
— Mi az. hogy mért?  Kbből él. Hagytuk el magát. . .




