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A z uj kormány a baloldalnak is tetszik.
Igen, talán csak azt kifogásolják, hogy ők még 20 százalék

arányban sincsenek benne.
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LEMONDÁS
TÖRVÉNYEK

' — a legújabb politikai álhir sze
rint Buchinger Manó belép a nyi
laspártba.
— az ex-négus felesége Paleszti
nából Angliába utazva,
útközben
állandóan magával hordta bőrönd
jében koronáját. Úgy látszik, arra
felé még nagyban virágzik az effajta
bőröndös-valutasibolás.
— a kapurtalai maharadzsa arról
értesülve, hogy a magyar
újság
írók is a jólkereső pályákon mű
ködő egyének közé tartoznak, reg
geltől estig azon bánkódik, miért
választotta a szerényen dotált ma
haradzsái pályát, miért nem ment
inkább pesti újságírónak.

Pénz áll a házhoz, ha idejében
beszerzi államsorsjegAét! A pénzzel
együtt nyugalom és béke költözik
otthonába. Egy sorsjegy ára 3.— P,
egy fél 1.50 P. Húzás junius 3-án.

Korszerű eszmetársítás.

A válság.
Válsághírek szálldogáltak
A multhéten éjjel-nappal
A szállongó hírt lelőtték
Nyomban egy-egy cáfolattal.
De a folyosón ezalatt
Parlamenti Intim Pisták
Reggel, délben szervíroztak
Egy-két intim kormánylistát.
Állatkerti elefánt is
Az ormányát horgasztotta,
öt a maga részéről tán
Ormányválság aggasztotta.
Nem fiút várt a randevún
A pesti lány és a lédi,
Csak azt várta izgatottan
Mikor jön már az lm rédy.
A pénzvilág felkészült rá,
Hogyha lemond néhány nagyság:
szaporodni fog egyném ely
Igazgatósági tagság.

A gyanús ügyéről ismert valutás
fe 'e :é ;é ől beszélik, hogy a nemrég
lezajlott Nemzetközi Vásáron
be
ment a rádió vásári üzeneteket köz
ve i'.ő paviIlonjába és megkérdezte
az ügyeletes tisztviselőtől:
— Kérem szépen, lehet üzenni
Hartára?
’

.*

Eg>ik fins temperamentuméi ifjú
művésznőnk a héten képavató va
csorát adott, amelyen a meghívott
vendégsereg előtt hullott le a lepel
a művésznő legújabb
portréjáról,
amit a divatos piktor festett róla
*— Hogy tetszik? — kérdezte mű
vésznőnk.
^
— Pocsék, — állapította
meg
egyik kolleganője.
— Komolyan?
— A legkomolyabban. Nem is po
csék. hanem ronda. De meg kell
hagyni, hogy élethű.

Pesti meteorológia.
— Rémes ez a május, folyton esik
az eső.
— Nem bai, ez jó a krumplinak.
— Itt a Király-uccáfcan?

Túlzásba vitt őskutatás.

Néhány bank és közintézmény
Karját lelkendezve tárta:
A lemondott miniszterek
Á l l á sfoglalását várta . . .
'________________ (h. f.)

STÜ HM E R
Ú JD O N S Á G !

— Van egy fajkutyám és a kutya
tenyésztők szövetsége most azt kér
dezi tőlem kérdőívében, mi a val
lásom.
— Úgy látszik, a fajról rögtön a
vallás jut eszükbe

ROPP
MOGYORÓS SZELET

Á R A 10 FILLÉR

íme egy pasas, aki túlzásba vitte
az őskutatást és reggeltől estig ma
jom-módra fel. le mászkál a csa-

Iádráián.
'
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Iskola és politika.

Világpolitika
Lo n d o n b an
é s B u d a p e ste n
Ami az államok politikai kapcsolatait illeti, ezen
a téren is vannak tájékozott és kevésbé tájékozott
személyek. Kevésbé tájékozott személy például Cham
berlain angol miniszterelnök, amint rögtön
látni
fogjuk.
INTERPELLÁCIÓ AZ ANGOL ALSÓHÁZBAN.
őrnagy: Megmondhatná-e a miniszterelnök
úr, milyen magatartást tanúsítana Anglia, ha A . . .
országot B . . . ország részéről provokált
támadás
érné?

Attlee

Chamberlain: Mivel feltételezett eseményről van
szó s így annak részletei és körülményei ismeret
lenek, lehetetlen előre látnom Anglia magatartását.
A tájékozatlan Chamberlain után hallgassuk meg
a tájékozott Kende Jenőt Budapestről.
INTERPELLÁCIÓ EGY PESTI KÁVÉHÁZBAN.
Spitzer: És Anglia? Szerinted Anglia hogyan vi
selkedne, ha B . . . ország megtámadná A . . . országot?
Kende: Ez is egy kérdés! Abban a percben, ami
kor B . . . ország első katonája átlépi A . . . ország
határát, az angol hadiflotta kifut a Földközi-tengerre
és egyesül Monakó hadiflottájával. Ugyanakkor Edén
katonai szövetséget köt Norvégiával, Attlee őrnagy
pedig áthozza az indiai hadsereget
Portugáliába.

— A tanitód azt mondta, meg fogsz bukni.
— Na és? A Darányi nagyobb ember, mint én,
mégis megbukott.

i ucdt tudçd 7*Um yfiUüM..

Időközben egy genfi pénzcsoport megvásárolja Svájc
semlegességét és eladja a londoni Citynek, amely
strohmann utján engedélyt ad az amerikai repülőíloitának, hogy átrepüljön Bázel felett és egyesüljön
a holland tüzérséggel, B . . . ország így harapófogóba
kerül, amire ötezer angol bombavető-repülőgép nyu
gaton és ötezer francia bombavető keleten gazdasági
blokád alá veszi B . . . országot és éhezteti és szomjaztatja. A blokád alatt lelőtt repülőgépeket közösen
pótolják: Amerika gjártja a motorokat, Anglia a
szárnyakat. Kanada adja az olajat és Románia a
kenőcsöt. Ha közben B . . . ország hadserege átúszik
a csatornán és benyomul az angol partvidékre, Cham
berlain rögtön lemond és átadja helyét a vezérkar
főnökének, aki semlegesnek nyilvánítja Angliát, mire
B . . . ország hadserege a hágai egyezmény hetedik
pontja értelmében kénytelen kivonulni a szigetor
szágból.
A Spitzernek jó. ő már tudja. Az Attlee őrnagy
irigyelheti a Spitzert. De úgy kell neki! Ha Anglia
magatartására kiváncsi, miért Chamberlainhez for
dul felvilágosításért? Miért nem a Kendéhez?!
GÖMÖRI LÁSZLÓ.

Biztos és tö k é le te s szer a
kellemetlen izzadás (különösen
hónalj) teljes megszüntetesére

T Ö R Ö K

P A T I K A

milieu idők várhatók mostanában?
— / Jönne, lionne. A kormány válságos na
pok után az idő megenyhült. A hőmérséklet úgy
felemelkedett, mint Darányi a bársonyszékből.
Im rédy miniszterelnöksége meghozta a kormány
iránt a várva-várt felmelegedést. A borulás meg
szűnt. az emberek javarésze ernyő nélkül, Ha
inan miniszter tárca nélkül jár.
Prognózis:
növekvő felhőzet
helyett nö
vekvő optimizmus. A légáramlás olyan gyenge
lesz, akárcsak az inkasszó.

Na és a pletyka ?
Már mondom, angyalom .Tehát: a fukarsá
gáról ismert komikus minduntalan azt hangoz
tatja, mennyire szeretne megházasodni.
Miért nem jársz lányos házakhoz?»
—
mondta neki múltkor valaki. «Mert jobban sze
retem a házas lányokat, .mint a lányos háza
kat» — felelte a komikus.
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hazajáró Zilahy

Igen, nyugodtan ezt
a címet adhatjuk a
Hazajáró lélek
szer
zőjének, bármit mond
is Csórtos. Zilahy
a
Nemzetiben van
iga
zán otthon, jól
teszi
tehát, ha a jövőben
mindgyakrabban haza
jár
első
sikereinek
színhelyére,
színpadi
karrierje bölcső jéhez :
a
Nemzeti
színház
színpadára.
A
Hazajáró
lélek
cimü első darabját az elmúlt tizenöt év alatt
szerzett színpadi rutinjával feldiszitve, pszichoanalitikailag átfésülve hozta vissza a Nemzeti
színpadára. Jóformán teljesen átírta a darabot,
amit megszívlelhetnének az elmúlt szezonok ke
vésbé sikeres szerzői is: újra megírva talán több
értelme lenne darabjaiknak.
Hiába jegyezték meg a főpróbán a rossz
májunk, hogy Zilahy költőből színpadi szer
zővé — hanyatlott, az átirt Hazajáró lélek szép
és kom oly munka.
Az átirt darabba sikerült átmenteni az ere
deti darab minden értékét és legfőbb szépségét
Bajor Gizit.
A férj szerepét , amit eredetileg Csortosra osz
tottak ki, Tímár játssza olyan lelkesen (sőt haza
járó lelkesen), hogy bár. az első felvonás végén
öngyilkos lesz, mind a három felvonásban be be látogat a színpadra, alig tud lemenni on
nan.
A második felvonás bár-jelenetében dzsessz
szól a színpadon , ami modern újítás a N em ze
tiben. De jó. A sikeren felbuzdulva legközelebb
a Lear királyban Kalmár Pált is fellépteti né
hány modern slágerdal erejéig a színház.

Csortos a szer
zők kedvence
Főszereplőnek áhitják
Minden rangú darabok
Szelíden és kitartóan
Játszik minden darabot
Ez a színész — szól a szerző,
Akit szívből szeretek
Néha en suit — főpróbáig
Játszik el egy szerepet.

H U S V J 3T - J E
A PESTI SZÍNHÁZBAN
A sok könnyű műfajú darab szerzője ulán
hadd keressen Strindberg is — gondolta magá
ban a direkció és a szerzőnek színpadot, a publi
kumnak pedig egy jó Husvétot adott.
A darabban szegény, de becsületes emberek
szerepelnek. A szegény, de becsületes
család
nagypéntek napját ünnepli éppen, mindnyájan
együtt vannak, csak a szegény, de becsületes
családfő hiányzik, mivel halaszlhaLatlan ülnivalója van a börtönben, ahova árvák pénzének
elsikkasztása miatt került a jóember.

A becsületére
ké
nyes családot két fel
vonáson át rémitgetik
különféle régi adóssá
gok. Különösen Somlaytól a íőhilelezőtől
félnek. A kis családon
látszik, hogy pár napja van csak Pesten
^
mert
már
attól az
egyszerű ténytől ideg
sokkot kap, ha a hite
lezőjük elmegy a ház
elötl. Soraiaynak két felvonáson át szinét se látni,
de a család mégis szidja és retteg tőle.
Mondani se kell, hogy a pesti családok ag
resszívebb hitelezőktől sem ijedeznek ennyit. A
harmadik felvonásban végre megjelenik Somlav,
de akkor sem azért, hogy kihúzza a kispárnát
•a szegény, de becsületes család tisztességben meg
őszült feje alól, hanem, hogy elengedje az adós
ságot. Ideális hitelező, a pesti családoknak le
gyen mondva.
*
A darabban fellép, sőt feltűnt egy ifjú szí
nésznő Nagy Anci, akiről megjósoljuk, hogy rö
videsen a leg «Nagy»-nevübb színésznők
so
rába emelkedik.

MAGYAR-OLASZ AKKUMULÁTOR
Budapest, V ili.
Telefon

V IG -U . 31

1 4 4 -2 8 1 ,

1 3 4 -5 0 2 .

G V k r h au,óöninditó és világitó telepe— L-------1két, helyhez kötött (stabil) tele
peket, rádió-anód és fütőtelepeket, tar
gonca- és mindennemű egyéb
más ólom-akkumulátort
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Árja zsidó.

Gondolatszabadság
Nyolcán ülték körül a kávé
házi asztalt. Már megcsömörlöttek a napipolitikától és egyete
mes jelenségekről vitatkoztak.

— A nagy eszmények nem
életképesek , ez az igazság, uraim
— jelentette ki a fiatal és lel
kes ügyvéd. — Itt van például
a
legfenségesebb
eszm ények
egyike , a
gondolatszabadság.
Gondolatait mindenki szabadon
közölheti. Szép eszmény, dicső
eszm ény , csak nem
életképes
Még Anglia, a demokrácia kiaszszikus hazája is rájött erre és
ahol náluk a szabadság a leg
nagyobb: az alsóházban, a spea
ker nem egyszer
megvonja a
szót. Hol közölheti gondolatát
szabadon az em ber? Ilyen hely
nincs a világon, uraim.
— Itt Pesten is van, — szólt
közbe a humorista és cigaret
tára gyújtott.
— Otthon a négy fal között?
Vagy talán egy zugkocsmában?
— pattogott a fiatal ügyvéd. —
Igen. ott közölheti gondolatait,
csak hogy ott sem szabadon.
— Például ügyész jelenlétében
—

jegyezte meg a gömbölyű
tőzsdébizományos.
A humorista lágyan fuvolázta:
— Ügyész előtt is. bíró előtt
is. rendőr előtt is. Szabadon.
— H ol? — dúlt-fáit az ügyvéd.
— Hol? Viccelni könnyű , bizo
nyítani tessék!
Nagytaxit rendelt a humo
rista és begyömöszölte az egész
társaságot. Ő maga a soffőr mel
lé ült.
N yolc , vagy tiz perc múlva
fékezett a kocsi és a lipótmezei
elmegyógyintézet előtt megállt.
A humorista kiugrott a kocsi
ból s az épületre mutatott:
— Itt. uraim , itt. Gondolatait
itt mindenki szabadon közölheti.
(— R I L Â -)

—
zalék.
—
—

Engem nem érint a húsz és a nyolcvan szá
én a nyolcvanhoz tartozom.
A nyolcvanhoz? Hogy-hogy?
Zsidó vagyok, az húsz és Hatvanban lakom.

Uj idők
uj dala
Becsből Pestre jön Grün
Vele lánya Márta,
Kinek a balszemén
Virít egy nagy árpa.

fejfájás

ellen.

Kapható minden gyógyszertárban.

M.

KIR.

ÁLLAMSORSJÁTÉK

F ő n y e re m é n y :

40.000

Derül Grün úr képe,
Látszik most nincs gondja.
A magyar határon
Lányának ezt mondja:

ar. pengő

18.729 nyeremény,
275.000 pengő értékben.

Nagyobb
n y e re m é n y ek :
2 0 .0 0 0 •—

ar. pengő

10.0 0 0 . - ar. pengő

— Az unokám egykor,
Hivatkozhat rája,
Az őse á r p á d d a l
Jött be az országba.

kétszer
négyszer
hatszor
húszszor
(6-

BERETVÁS- ------PASZTILLA

7 0 . JÓ TÉKO N YCÉLU

Eredeti

5 .0 0 0 .2.500

ar. pengő
ar. pengő
2 .0 0 0 .—ar. pengő
1 . 0 0 0 — ar. pengő

H úzás: junius 3-án.
Sors je g y á r a k :

Eg ész: 3 P

yfldU
már 20 fillérért kapható.

F é l: 1.50 P

Sorsjegv kapható minden főáru&itónál, valamint az összes
dohán ytőzsdékben.
Postai rendeléseket a pénz előzetes beküldése esetén
azonnal te!jesit a Székesfővárosi M. Kir. Pénzüpyigazgatőság. Budapest, V .. Sza>ay-utea 10.
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belpületika esem ényeiről
beszélgetve aztat kérdezett téliem
o héten törzskávéházamban oz
egyik kalabriászpartnerem, hogy
milyen képességekkel káli ren
delkezni ma egy miniszter el mik
nek^ aki ezekben a nehéz idők
ben segíteni tud a bajokon. Egy
jólszelelő Cabinetre gyojtva igy
szóltam: Eszem be jotja errül egy
anekdót: Az öreg
Féderweisz
egy napon
elhatározta, hogy
liláin

és

a

megnősül. Beállított a sadchenhez és igy szólt: «Tudna aján
lani egy nekemvaló nőt ?» »Mi
az hogy tudok — mondta fül
csillanó szemmel a sadchen, az
zal elüvette o fényképalbumát
és rábökött az egyik fotográfiára
— itt van magának egy gyönyö
rű nő platinaszőke hajjal.« Oz
öreg Féderweisz megrázta a fe
jét: «Nem külh O házasságközvetitő tovább lapozott az al
bumban :» Akkor itt van
egy
másik , egy szép feketehaju Vé
nuszai. « Aber» — legyintett o F é
derweisz. »Volna itt egy csoda
szép vöröshaju nő is« — fo ly
tatta o sadchen, de o Féderweisznek ez sem felelt meg. A sadchen
elveszítette o türelm éig Hát mi
lyen nőt akar oraságod. eigentlich?y> Mire az öreg Féderweisz
csendesen
igy
szólt: »N ekem
nem küll egy nő akinek szőke
haja van, nekem nem küll egy
nő, akinek vörös haja van. ne
kem egy nő kell, akinek türelme
v a n ... — Osz-posz: ilyen em 
bernek küll lenni egy miniszterelnöknek is o mai világban, oz
ütéves program idején: akinek
türelme van és akinek erélye
van ahhoz, hogy a nagyszabású
program megvalósításához szük
séges türelmet a türelmetlenek
részéről is biztosítani tudja!

A z úrvezető

—

O készülő sajtójavaslatról oztot kérdezte valaki, hogy hogyan
lehetséges az, hogy a sajtójavas
lattal kapcsolatban éppen a kis
zuglapocskák rohannak ki leghangosabban a zugsajtó ellen.
Finom
verpelétivel tümködve
meg a pipámat erre is volt egy
adomám. Fuksz, a pesti cég ke reskedelmi utazója egy alkalom
mal egy piszkos vidéki szállodá
ban szállt meg éjszakára. Persze
egész éjjel nem tudta lehunyni
o szemét. Reggel mérgesen hi
vatta o tulajdonost. )M i
baj
van? — kérdezte az ártatlanul.
Egész éjjel csíptek a pálosok. «
»Lehetetlen — méltatlankodott a
tulajdonos. — az én szállodám
ban nincsenek pólósak.« »Hát
akkor mitől nem tudtam alud
nif« — kérdezte dühösen
az
utazó.
»A bolháktól .
Cinceconce a közvélem ény ezt et kér
dezhet: ha a kis zuglapok is
úgy kikelnek a zugsajtó ellen ,
hol az a zugsajtó egyáltalában?
De erre a kérdésre a zuglap
szerkesztő urak nem felelnek,
csak nagyban méltatlankodnak
közben mindegyik a — másik
ra gondol!

aiat

»

Lajos követhetnéd Darányi példáját.

H ogy, h og y?
— Átadhatnád erősebb
erélytelenül vezetsz.
—

zsidók.

jím itt

Olcsó

fte d í
Drótszőrű Fux.

A kutyatenyésztők országos szö
vetsége kötelezte a fajkutyák tulaj
donosait,
hogy mind a
maguk,
mind apjuk, anyjuk nevét, születési
helyét és vallását jelentsék be.
Munkatársunk másnap végigjárta
a Terézváros és az
Ujlipótváros
több uccáját és megállapította, hogy
a vallási kérdés firtatása miatt szá
mos eb ura és úrnője fakó.
Harmadnap pedig az egyik napi
lapban már ezt a hirdetést fedez
tük fel:
— riain szerint elő kellene segí
DRÓTSZORÜ FOXI családi okok
teni a zsidók kivándorlását.
miatt sürgősen eladó.
— Hogyan, már olyan sok a kli
FU X JENŐ
ense. hogy le akarja épiteni őket? !
VII.,
Rombach-ucca
73.
Hiszen a zsidók előszeretettel szok
Sürgönyeim: »Drótszőrü Fux.«
ták őt megbízni védelmükkel.

Az autocaron egy olasz úr pa
naszkodik egy pesti ismerősének:

A művészklubban arról beszélget
tek,

— Képzelje, most kaptam az ér
tesítést, hogy a hegy, amelyen a
házam épült, tűzhányó.

hogy

vészvilág
érdekes

Szabó

Adorján,

népszerű
szabászali

a

mű

mesterszabója
ujitással

lepte

— Tiszta haszon.

meg rendelőit és a szakmát: a kor-

— Miért?

rektcsikos szabással, ami megszün
teti

— Hallja! Meg van oldva a köz
ponti fűtés.

a

csíkok

zűrzavarát

az

öltö

nyökön.
—

Szakszerű buta vicc.

sebb

— Ismerek egy vezérigazgatót, öt
éve még földszinti lakásban lakott,
a következő évben az első emeletre
költözött, azután a másodikra, majd
a h arm ad ik ra... ma már az ötödi
ken lakik.

A Dob-utcában.

A pesszimista Móricka.

— Fábián Béla azt ajánlotta a
parlamentben, hogy mindenki pró
bálja meg egy félévig, mi az zsi
dónak lenni.
—
már

Nálam az
elkésett.

ilyen

tanácsokkal

— Miért?
— Mert én ezt már ötvenkéttedik
éve próbálom, nebich!

A korrektcsikos szabás keve
vattával

tökéletes alakot

ad,

•— jegyezte meg valaki. Mire meg

Könyvnap előtti
töprengés

szólalt egy színész:
— Akkor ezt a kitűnő újítást be

— És miért csinálja ezt?
— Az alantasaitól
folyton
hallja, hogy ő feljebbvaló.

Hogy van az, hogy egyes köz
életi funkcionáriusok többnyire
egészségi állapotukra való hivat-

o

Szabászat és színház.

üzem.

Rendeltem egy speciális di
vatéi magyaros ruhát; én hor
dom a ruhát, az uram fizeti a
számlát, így teliéit a s u j tá s
őrajta van.

hozással szokták elhagyni a he
lyüket.
Egy finom
Medeára
gyojtva erre is \van egy törté
netem. A kis Móricka egy na
pon igy szól a papájához. »Pa
pa. én ma nem megyek iskolába.
)Miért?« — kérdezte az
apa.
»Nem érzem jól magam.« y>Holf«
— ijedezett az apa. y>Az iskolá
ban. « — Dill-dall: a fent oreságoknak is ez a bajuk. nem érzik
jól magukat — a helyükön!

h

O

s+Tnoíőjifénq&te

kellene

vezetni

ban

hogy

gyen
azt
li'
)

is,
a

a pesti
ott

is

színházak

kevesebb

le

— . Csak a takarékkönyvet nem
kell •beküldeni az ügyészségnek?

— Mi az Móricka,
mentél iskolába?

— Az ügyészség az egész évben
könyvnapot tart?

— Mi vár ott rám. ha maga IIóman. a kultuszminiszter is
meg
bukik.

»vatta*.

miért

nem

s

Borsszem
v)

jankó

S zín h á z n a p ja in k b a n .

h e t e i é i Íó ^ a r ítu ig .
Irta: Hesz Ferenc

A margitszigeti cukrászda
előtt
magas, jólőllözőU,
borotvál tkcpű
fiala’ember őgyelgell.
Egyik cigarettát a másik
után
szívta. Látszott. hogy vár valakit.
Jószagú, szép májusi dé'ulán volt.
A iiata’ember időnként fürkészve
nézett
várt.

a főút

felé,

azután

tovább

Kit várhatott? Hát kit várhat egy
fiatalember egy ilyen szép májusi
délutánon a szigeten? C:-ak nőt.
Egyszerre erős, ügyelő pillantást
érzett magán.
Arrafelé nézett. Pillantása egy középiennetü. köpcös, filmszinészbaluszos férfi éles tekintetével talál
kozott.
— Mit tiks/iroz uram? óhajt va
lamit?
De kérem, micsoda felelősség
revon ás ez?
A borotvált férfi a tárcájába nyúlt
elővett egy névjegyet.
— Rendelkezésére állok!
Azzal sarkoníordult.
A iilmszinészbajuszos megnézte a
névjegyet.
és

BOTOS PÉTER
magándetektív
Uram. egy pillanatra! — kiál
totta meglepetten a magas, borot
vált után.
Az visszafordult és csodálkozva
nézett a köpcösre, aki ekkor már
lelkendezve sietett feléje:
— De kolléga úr ha tudtam vol
na . . .
— Kolléga?
— Igen. — nyújtotta kezét a köp
cös, — Bárd Benő magánnyomozó
vagyok.
— Ez érdekes.
— Ön kit figyel?
— Xuszbaum Hugó megbízásából
— Szóval mindaketten Nuszbaum
Hugónét figyeljük?
— Nem. Én egy magas, borotvált
fiatalember figyelésére kaptam meg
bízást. ma délután ötre, itt a szi
geten. Szóval, mint most kiderült,
nekem önt kellett figyelnem

— Hihetetlen..,
— Nem is olj^ hihetetlen. Csak
egy kis ravaszság. Valószínűleg meg
van rá az oka. önagysága bizo-

—
rajtam
—
ember

Szégyelek így kijönni a színpadra. . . Alig van
ruha.
Ugyan ki előtt szégyeled magad? összesen két
ül a nézőtéren, azok is alszanak.

nyára olyan szép asszony,
hogy
még az edzett magándetektívet is
kisértésbe hozza.
— Szép asszony? — nevette el
magát a borotvált. Azzal újra a
tárcájába nyúlt.
— Csak nem akar megint provo
kálni?
— Nem. Bár megérdemelné ezért
a rágalomért a szépasszonyok ne
vében. Fogja uram. itt van őnagysága fényképe.
A köpcös egy pillantást vetett a
hölgy barátságtalan képére, aztán
összei ázkódolt és csendes kétségbe
eséssel mondta:

— Egy ilyen nő is megcsalja az
urát?
— Dehogy csalja.
— Hát akkor miért figyelteti az
ura?
— Féltékeny.
— Erre a nőre? Hát őrült ez az
ember?
— Tudja,
nyok . . .
— Mi

a

köze

gazdasági
ennek

a

viszo
gazdasági

viszonyokhoz?
— Amióta a
hozomány
utolsó
pengője is elúszott, bebeszéli ma
gának, hogy szerelmi házasságot kö
tött . . -

Wagner söröző

VI-, Andrássv-út 44.
Telefon: 112-108.

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

B orsszem jankó
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Nagy üzlet

— Azelőtt utazó voltam, vászon
ban utaztam, (le abbahagytam, ma
alig lehet eladni valamit.
— Az én utazóm tegnap is eladott
háromszáz métert.
— Mit?
— Cérnát.

Az Első Magyar Biztositó köz
gyűlése. Az első Magyar Általános
Biztositó Társaság 1938. évi április
hó 30-án tartotta 1937. évi rendes
közgyűlését, amely az 1937. évi nye
reséget 30 ) 576.06 pengőben, az osz
talékot pedig 15 pengőben állapí
totta meg. — A választmány elnö
kévé: gróf C s e k o n i c s Ivánt, a
választmány új tagjaivá: gróf A n d 
r á s s y Mihályt és H u s z á r De
zsőt választották meg.

A Kőbányai
Polgári
Serfőző
mérlege. A Kőbányai Polgári Ser
főző és Szent István Tápszerművek
rt. május 9-én tartotta XLV. évi
rendes közgyűlését. A vállalat mér
legének főösszege 21,426767 pengő,
a bruttóbevétele pedig 5,543.237 pen
gőt tett ki.

Gyors gépírók, igényes vevők
Írógépe • minőségi, ntélvé*rgvor«

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

Triumph írógépek magyarországi
vezérképviselete, B u d a p e st, VI.,
Podmaniczky-u. 1. T el: 115-553

Arisztid és az ex.
Arisztidtől megkérdezi valaki:
— Melyik az az ex, amelyhez nem
bor, hanem dohány kell?
— Melyik?
— A Nikotex.
Arisztidnek nagyon tetszik a do• log és még aznap így szól Taszilóhoz:
— Melyik az az ex, amelyhez nem
bor, hanem dohány kell?
— Halljuk, kéhlek.
— A könnyű és finom Szent Ist
ván cigaretta, — felelte Arisztid.

P á ly a v á la sz tá s.

— Azt hiszem, leghelyesebb, ha a
fiamat a pilóta-pályára adom.
— Miért?
— Olt legalább nem lesz baj. ha
majd repülni kell neki.

Május 15-étől kezdve a derék köz
lekedési rendőrnek erre a kézmoz
dulatára kél pengő bírságot fognak
fizetni a szabálytalanul közlekedő
pestiek.

HYPEROL

száj v i z
tabletta

az ideális száj és toroköblögető

I

éd

a

U í OAV

Itô -ïô -M U

aHobi4toe*t J-ankó-

Ha élne 77 esztendős lenne a ma
gyar politika és a magyar törté
nelem legendás alakja gróf Tisza
István. Születésnapi évfordulóját,
mint minden évben most is kegyeletes szívvel, ünnepi közgyűlés kereté
ben ünnepelte meg a debreceni
Tisza István Tudomány egyetem. Is
mét magasszárnyalásu értekezések
faragták szavakba Tisza István grá
nitnál keményebb jellemét, amely
hez mint kis szobor-részletet sza
badjon felidéznünk egy epizódot,
amelyet a Borsszem Jankóval kap
csolatban mond el Tiszáról érdekes
könyvében Krausz Simon.
A puritán és egyesek szerint zsu
gorinak tartott Tiszáról mindenki
tudia, aki közelebbről ismerte őt,
hogy a magyar ur gavallériája sem
hiányzott belőle. De mint lénye, ga
vallériája sem volt hivalkodó, ha
nem uriasan előkelő.
Erről mondja históriai szempont
ból is érdekes visszaemlékezéseiben
Krausz Kimon a következőket:
— Másik eset a » zsugori Tiszá
ról. «
A Borsszem Jankó egyszer pénzbelileg nehezen mozgott és meg
állapítottuk. hogy 5Ö.ÜC0 koronával
hosszú időre rendbehozhalnók. ügy
gondolkoztunk, hogy' vagyunk vagy
30-an. 5l)-en. akik a szükséges tő
kéi ezer koronánként összeadhat
juk. Én több részt vállaltam. Tisza
Istvánt is felkértük, neki nem irtuk
elő az összeget, de
reményked
tünk, hogy az ezer koronát ő is
megadja. Erre a következő választ
írta:
»Igen sajnálom, hogy olyankor
fordullak hozzám, amikor anyagi
viszonyaim megromlottak. A poli
tika tényleg oly sok pénzbe került,
hogy eladósodtam és így nem te
hetek annyit, amennyit szeretnék és
be kell érniök a mellékelt tizezer
koronával.<
Ilyen ember volt Tisza István.
Egészséges sport.
— A sport nagyon egészséges do
log.
— Nekem mondja? Amióta az
Cgetőre járok, teljesen talpra áll
tam.
— Hogyan?
— Anyagilag.
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Az öltözőben.

Borsszem Jankó kabaréja
Végre egy pör-

Az ügyvéd ur búsan ül az irodában
Nem jón a kutya se — mormolja mayában —
És még erre mondja Tasnádi Nagy szája,
Hogy az ügyvédség is jól kereső pálya.
— Igaz. hogy mostanában a Salgő
vezérigazgató úr támogatja a mű
vésznőt anyagilag?
— Aljas rágalom ... Bár igaz
lenne.

Nincs egyetlen por se — sóhajtja sötéten,
Nem porol már senki, csak a feleségem ...
Alig hogy kimondja, halkan ezt magában,
Perlekedés támad a szomszéd szobában

A sírok ápolása

Következő percben kitárul az ajtó,
Fiacskája lép be, az ötéves Palkó.
Mi az, fiam ? — kérdi aggódva az apja
Látva, hogy a gyerek könnyeit hullatja.

úgy a régi kerepesiúti, mint az új köz
temetőben április hó
m ásodik felében vette kezdetét. Be
fizetések a Pesti Chevra
Kadisa

ponti izraelita

székházában, VII..

Erzsébet

körút

Egy válópert hoztam — pityereg a gyermek.
Úgy néz rá az ügyvéd, mint kit fejbevernek,
De a gyerek most már folytatja magától:
Szeretnék elválni... brü-hü... a dadától...

26.

szám alatt eszközölhetők, esetleg ugyan
oda postán is beküldhetők.

Vízszintes sorok:

Borsszem Jan kó k e re sztre jtv é n y e .
1

2

4

3

5

I7

m
13

17

18

a

19

m
26

i

29

37

M

♦

El
45

m

34

■

20

24

31

38

32
36
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m
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mássalhangzói. 9. Német kettős ma ! név.
gánhangzó. 13. E. 15. Habsburg fő
herceg. az elmúlt héten volt az es
küvője. (Utolsó betűje felesleges.)
16. Az öt Tó egyike. 18. Tiszti rang.
20. Biboros a Pápa követe. 22. Te
téző. 24. M-mel a végén keleti női
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Függőleges sorok:

■
47

26

1.
Május 22-én kezdődő nagy egyház1
*
ünnepség Budapesten. 10 Elhunyt volt
román miniszterelnök. 11. Egy — német
nőnemben. 12. Igekötő. 14. Divatban van.
16. EEE. 17. Heg keverve. 19. A kénnel
rokon elég ritka fémes elem. 20. Latin
prepozició. 21. Évszak (ék). 23. Londoni
Biró Testület. 24. Frankfurt melletti fo
lyó. 25. Hires művésznők. 27. Hibásan
jár. 28. Elhunyt iró, a magyar kabaré
megteremtője. 29. Alarm. 31. Német költő.
(1875—1927.) 33. Énekes madár. 34. Bibés
mássalhangzói. 36. Női név idegenesen
irva. 37. Magyar költő. 38. Nimfákat
rabló erdei démonok a görög mitológiá
ban. E—A. 40. Kevert sin. 41. Két római
számjegy. 42. Ismert körüli látszerész. 44.
Névelő. 45. Becsület német összetételek
ben. 46. Ilyen eső is van.

■

K G.O. 27.

1.
Ennek az eseménynek állítottak em
lékművet a szegedi volt 46-os, ma Hor
thy Miklós laktanya falában. 2. G. G. 3.
Értékes prémű emlős állat. 4. Több spár
tai király neve. 5. Nemrég elhunyt ze
neszerző. 6. Világos ellentéte, tájszólás
sal. 7. Dávid vára volt itt. 8. Tónus
Bodor más-

salhangzói. 30. 2. 500. 1000 római
számjeggyel. 32. Ázsiai ország. 34.
Ápolásra szorul. 35 Szekrény régies
közhasználatú szóval. 38. Berlin fo
lyója. E = EE. 39. Ilyen irás is van.
41. Elektromos egység. 43 ...louse.

Franciaországi város, a Garonne
mellett. 45. Betű kiejtve. 47. S. L.
BOCK G ÏT L A .
Beküldendő sorok: Vizszintes 1,
28. Függőleges 1., és 20. sz. sorok.
Beküldési határidő: május 24.

11
től: Te csak pipálj Ladányi. Kisé
Mai keresztrejtvényünk
n i’g ffjö i
rőműsor. Iliradó. Fél 5, 7. fél 10.
közölt a következei ajándékokat sor
Reb
soljuk ki:
19. Utalvány két személy részére
Mei achem
1. Egy doboz Dessert » Cadeau*
az
ORIENT filmszínházba, VI.,
csokoládéárugyár rt. Budapest, VI.,
Izabella utca és Aradi utca sarok. —
Ciceszbeiszer
Izabella ucca 83. gyártmánya.
Magdái kicsapják.
Kisérőműsor.
2. Egy
Sidol-féle
háztartási
Ili adó. Egynegyed 5, háromnegyed
szörnyű
csomag.
7, egynegyed 10.
3. Egy nagy doboz
közismert
20. 1 doboz Hyperol szájvizlabátkozódásai
Valery púder, a párisi nő kedvenc
letta, az ideális torok- és s: ájferlőlmárkája.
lenitő. Kiszolgáltatja a Vik.ória
4. i _ i tubus Erafit
tökéletes
gyógyszertár, Erzsébet körül 2t.
— Előfizetésgyűjtője legyei te
cipőápoíó, íinom bőrcipők részére.
21. Három d rab mű vés: i levele
valamelyik röplapnak!
5. Egy keretezett kép. Szállítja:
zőlap Brunhuber udvari és kamarai
— Legyél te egy színpadi szer
Hoffmann Ferenc képke e dcedés és
fényképész műterméből. Bpest, Vili.
zi!
és o Csórtos Gyula művész
képker.tgvár Budapest, TV., Károly
Baross utca 61.
oresáíjnak adjál te o főpróbán
király -út 23.. IV., Gerlóczy-ucea 5.
22. Szmházjegyutalvány 2 s eszerzői instrukciont!
Tel.: 181'—239, 189-305. 189-495.
mély részére az Erzsébetvárosi Szín
— Fajkutyád legyen reked, de
6. Egy darab »Fotopastell« kép
házba (v. Budapesti Színház) XIV.,
o kutyatulajdonosok egyesülete
Diskay és Tsa. művészi fényképé
Aréna-ut 31. T: 132—890.
Fedák
kutyába se vegye o kutyádat.
szet műterméből, Budapest, VII.,
Sári vendégfelléplével. M ndennap
csupáncsak o te fajodra legyen
Rákóczi út 19. (Lifthaszn. di tálán)
két e’őadás, vasárnap három. Fél 4
kiváncsi!
7. Molnár Jenő:
Ilyenek va
6 és 9 órakor.
gyunk* c. humo.os könyve.
— Olyan kényelmes és köny23. Szmházjegyutalvány 2 szerré y
8. Egv nagv
doboz
Kálimén!
nyű
keresetet nyújtó
pályán
részére a Józsefvárosi Színházba,
gv ó g , cukor.
G ári a : Pharma ia
működjél
te
mint
egy
ügyvéd
VIII., Kálvária-!ér 6 T. 133—477.
g ógyszer-veg ésieti g á , Budapest,
vagy egy zsurnaliszta!
Előadások: \fój. 4 6 és 9 órakor.
VII., Izabéila-tér 6.
— O főkereseted o í agyapád
24. Utalvány egy férfiöltöny va9. Két drb. LETOX szappan a
okmányainak keresgé ész
lera’ásra Welsz Lipót angol uriszabóHunnia gyógyszertárból, VII., Ergyen!
ságánál V., Kádár utca 10
zsébet-körut 56.
10. Hat darab igazolványkép, Foto
Ha minden asszony tudná, amit
Párisi.
minden
özvegy’ tud. akkor megkö
A Borsszem Jankó május l.-i ké
11. Egy napvédő szemüveg Op!ivetelné férjétől, hogy családjáról
rész tr ej bén vének m gfejlői közül a
fol lálszer- és fotószaküzletéből. VI..
életbiztosítás utján gondoskodjék.
következők részesültek juta’onban:
Teréz-kőrút 48.
Vass János, vitéz Vargha Elemér,
12. Egy drb. komplett Zett-Novó
zseblámpa Hirschi és Társa mű Czelláth Erzsi, Orsós Ödön dr.,
Felelős szerkesztő és kiadó:
Méri Károly’, Zsuffa Aranka. Papp
szaki cikkek
nagykereskedéséből,
HESZ FERENC
Teri, özv. Horváth Béláné, Örlel
VI.. Székely Bertalan-ueca 11.
Szerkesztőség
és kiadóhiva'al:
15.
Egy drb. szakácskönyv. Feny Jánosné. Major Béla. Hegedül Ernő,
Bpest,
V.,
Csáky-u.
36 Te .: 292-110
Felméri Pál dr., \i éz Jóku hv La
ves Áruházból, IX., Kálvin-tér 9.
1933-:g
szerkesztette:
Molnár Jenő
jos, Schindler Anna. Erős Dénes dr.
14. Utalvány egy havi kólcsönA Borsszem Jankó előfi;eíési ára:
Hartmann Péter, Éhn Káimér, Beisz
könyvtár bérletre. Weisz Béla mo
csak előlibe ők részére készült kiál
Lili, Mosch Endre, Vágó
Bözsi,
dern - kölcsönköny vtái ába. VI. kér.
lításban és értékes reitv»;ny-nyereArday János dr. — A rejtvény he
Szondy-u. 23.
mcnya'ándékokkal:
lyes megfejtése: V. 1.: A budapesti
15. Egy drb. komplett Nikopáll
egész évre P 29.—, félévre P 10.50
Nemzetközi Vásár. F. 1.: Angol mo
szipka. Adja a Nikopáll kft., IV.,
toros világrekorder. A
jutalmak
Gerlóczy-ucca 11. önnek is meg
Földes, Wagner és Társa b. t. Bpest.
szerdán délelőtt 10—12 között vehe
kell már venni a Nikopáll szipkát,
V., Csáky-u 61 Telefon: 2.^8-021.
tők át a kiadóban. (V., Csáky-u.
ha egészsége ér egv fabatkát.
36.). Vidékieknek pos'.án küldjük.
ie. Egy csomag (32 lapos) PiatSZELVÉNY
nik magyar játékkártya. Pia'nik
Borsszem
Jankókeresztrejtvénye
Nándor és Fiai. Magyar Játékkártyagyár rt. VII., Rottenbiller-u. 17.
17. Utalvány két személy részére
a TIVOLI filmszínházba. VI., Xagymezö-ucca 8. — Május 19-től: Te
csak pipálj Ladányi. Kisérőműsor.
Híradó. 4. háromnegyed 7. fél 10.
18. Utalvány két személy részére
az ODEON
filmszínházba
VII.,
Rottenbiller-ucca 37. — Május 19-
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Pályázó neve:
Pontos cime:

ezüsrfátyol

gumi

a párisi világkiállításon

aranyérmer

nyert)

Eíd a szelvényt a megfejteihez kell
mellékelni
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B orsszem jankó
Az öltözőben.

Borsszem Jankó kabaréja
Végre egy pör.

Az ügyvéd ur búsan ül az irodában
Nem jön a kulija se — mormolja mayában —
És még erre mondja Tasnádi Nagy szája,
Hogy az ügyvédség is jól kereső pálya.
— Igaz. hogy mostanában a Salgó
vezérigazgató úr támogatja a mű
vésznőt anyagilag?
— Aljas rágalom. . . Bár igaz
lenne.

Nincs egyetlen por se — sóhajtja sötéten,
Nem porol már senki, csak a feleségein...
Alig hogy kimondja, halkan ezt magáiban,
Perlekedés támad a szomszéd szobában

A sírok ápolása

Következő percben kitárul az ajtó,
Fiacskája lép be, az ötéves Palkó.
Mi az, fiam ? — kérdi aggódva az apja
Látva, hogy a gyerek könnyeit hullatja.

úgy a régi kerepesiúti, mint az új köz
temetőben április hó
m ásodik felében vette kezdetét. Be
fizetések a Pesti * Chevra
Kadisa

ponti izraelita

székházéban, VII..

Erzsébet

körút

Egy válópert hoztam — pityer eg a gyermek.
Ügy néz rá az ügyvéd, mint kit fejbevernek,
De a gyerek most már folytatja magától:
Szeretnék elválni... brü-hü... a dadától...

26.

szám alatt eszközölhetők, esetleg ugyan
oda postán is beküldhetők.

Vízszintes sorok:
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Függőleges sorok:

m

1. Ennek az eseménynek állítottak em
lékművet a szegedi volt 46-os, ma Hor
thy Miklós laktanya falában. 2. C. G. 3.
Értékes prémű emlős állat. 4. Több spár
tai király neve. 5. Nemrég elhunyt ze
neszerző. 6. Világos ellentéte, tájszólás
sal. 7. Dávid vára volt itt. 8. Tónus

47

m

H ♦
mássalhangzói. 9. Német kettős ma ! név.
gánhangzó. 13. E. 15. Habsburg fő
herceg, az elmúlt héten volt az es
küvője. (Utolsó betűje felesleges.)
16. Az öt Tó egyike. 18. Tiszti rang.
20. Biboros a Pápa követe. 22. Te
téző. 24. M-mel a végén keleti női

“ 1
♦

1.
Május 22-én kezdődő nagy egyház5
ünnepség Budapesten. 10. Elhunyt volt
román miniszterelnök. 11. Egy — német
nőnemben. 12. Igekötő. 14. Divatban van.
16. EEE. 17. Heg keverve. 19. A kénnel
rokon elég ritka fémes elem. 20. Latin
prepozíció. 21. Évszak (ék). 23. Londoni
Biró Testület. 24. Frankfurt melletti fo
lyó. 25. Hires művésznők. 27. Hibásan
jár. 28. Elhunyt iró, a magyar kabaré
megteremtője. 29. Alarm. 31. Német költő.
(1875—1927.) 33. Énekes madár. 34. Bibés
mássalhangzói. 36. Női név idegen esen
irva. 37. Magyar köllő.
38. Nimfákat
rabló erdei démonok a görög mitológiá
ban. E—A. 40. Kevert sin. 41. Két római
számjegy. 42. Ismert körüli látszerész. 44.
Névelő. 45. Becsület német összetételek
ben. 46. Ilyen eső is van.

26. K. G. O. 27.

Bodor más

salhangzói. 30. 2. 500, 1000 római
számjeggyel. 32. Ázsiai ország. 34.
Ápolásra szorul. 35 Szekrény régies
közhasználatú szóval. 38. Berlin fo
lyója. E = EE. 39. Ilyen irás is van.
41. Elektromos egység. 43 ...louse.

Franciaországi város, a Garonne
mellett. 45. Betű kiejtve. 47. S. L.
BOCK GYULA.
Beküldendő sorok: Vízszintes 1,
28. Függőleges 1., és 20. sz. sorok.
Beküldési határidő: május 24.
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Mai keresztrejtvényünk
m?gffj'.oi
közolt a következő ajándékokat sor
soljuk ki:
1. Egy doboz Dessert » Cadeau *
csokoládéárugyár rt. Budapest, VI.,
Izabella ucea 83. gyártmánya.
2. Egy
Sidol-féle
háztartási
csomag.
3. Egy nagy doboz
közismert
Valery púder, a párisi nő kedvenc
márkája.
4. 1—1 tubus Erafit
tökéletes
cipöápoíó, linóm bőrcipők részére.
5. Egy keretezett kép. Szállítja:
Hoffmann Ferenc képke e>kedés és
képker^tgyár Budapest, IV., Károly
király-út 23.. IV., Gerlórzy-ucca 5.
Tel.: 18C—239, 189-305. 183-495.
G. Egy darab »Fotopasteíl« kép
Diskay és Tsa. művészi fényképé
szet műterméből, Budapest. VII.,
Rákóczi út 19. (Lifthaizn. díjtalan)
7. Molnár Jenő:
» Ilyenek va
gyunk* c. humoros könyve.
8. Egv nagv
doboz
Kálimén!
g ég . cukor.
G ári a:
Pharma ia
g ógyszer-veg és.éti g á , Budapest,
VII., Izabella-tér 6.
9. Két drb. LETOX szappan a
Hunnia gyógyszertárból, VII., Erzsébet-körut 56.
10. Hat darab igazolványkép, Foto
Párisi.
11. Egy napvédő szemüveg Opíifol lálszer- és fotószaküzletéből. VI..
Teréz-körút 48.
12. Egy drb. komplett Zelt-Novó
zseblámpa Hirschi és Társa mű
szaki cikkek
nagykereskedéséből,
VI.. Székely Bertalan-ucca 11.
13. Egy drb. szakácskönyv, Feny
ves Áruházból, IX., Kálvin-tér 9.
14. Utalvány egy havi kölcsönkönyvtár bérletre. Weisz Béla mo
dern - kötcsönkönyvtái ába. VI. kér.
Szondy-u. 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 egv fabatkát.
16. Egy csomag (32 lapos) Piatnik magyar játékkártya. Pianik
Nándor és Fiai, Magyar Játékkár
tyagyár rt. VII., Rottenbiller-u. 17.
17. Utalvány két személy részére
a TIVOLI filmszínházba, VI., Nagymező-ucca 8 — Május 19-től: Te
csak pipálj Ladányi. Kisérőműsor.
Híradó. 4, háromnegyed 7. fél 10.
18. Utalvány kél személy részére
az ODEON
filmszínházba
VIL,
Rottenbiller-ucca 37. — Május 19-

től: Te csak pipálj Ladányi. Kisérőmüsor. Híradó. Fél 5, 7, fél 10.
19. Utalvány két személy részére
az
ORIENT filmszínházba, VL,
Izabella utca és Aradi utca sarok. —
Magdát kicsapják.
Kisérőműsor.
HL adó. Egynegyed 5, háromnrgyed
7, egynegyed 10.
20. 1 doboz Hyperol szájvíz tab
letta, az ideális tozok- és száj fertőt
lenítő. Kiszolgáltatja a Viktória
gyógyszertár, Erzsébet kórul 2t.
21. Három d rab miivé j: i levele
zőlap Brunhuber udvari és kamarai
fényképész műterméből. Bpest, VIII.
Baross utca 61.
22. Szrnházj egy utalván y 2 s emély részére az Erzsébetvárosi Szín
házba (v. Budapesti -Színház) XIV..
Aréna-ut 31. T: 132—890.
Fedák
Sári vendégfelléptével. Mindennap
két e'őadás. vasárnap három. Fél 4
6 és 9 órakor.
23. Szinházjegyutalvány 2 szerré y
részére a Józsefvárosi Színházba,
V IIL, Kálvária-tér 6 T: 133—477.
Előadások: \fój 4 6 és 9 órakor.

Reb
Mei achem
C iceszbeiszer
szörnyű
átkozódásdi
— Előfizetésgy újtője legyei te
valamelyik röplapnak!
— Legyél te egy színpadi szer
zii és o Csortos Gyula művész
oresáfjnak adjál te o főpróbán
szerzői instrukcióul!
— Fajkutyád legyen neked, de
o kutyatulajdonosok egyesülete
kutyába se vegye o kutyádat,
csupáncsak o te fajodra legyen
kiváncsi!
— Olyan kényelmes és könynyű keresetet nyújtó
pályán
működjét te mint egy ügyvéd
vagy egy zsurnaliszta!
— O főkereseted o i agyapád
okmányainak keresgé ész
legyen!

24. Utalvány' egy’ férfiöltöny va
salásra Welsz Lipót angol uriszabóságánál. V., Kádár utca 10.

A Borsszem Jankó május l.-i ké
rész trejb ényének m gfejtői körül a
következők részesültek juta’omban:
Vass János, vitéz Vargha Elemér,
Czelláth Erzsi, Orsós Ödön dr.,
Méri Károly, Zsuffa Aranka. Papp
Teri, özv. Horváth Béláné, Öriel
Jánosné. Major Béla, Hegedűs Ernő,
Felméri Pál dr., vi éz Jóku hv La
jos, Schindler Anna. Erős Dénes dr.
Hartmann Péter, Éhn Kám ér. Reisz
Lili, Mosch Endre, Vágó Bözsi,
Arday János dr. — A rejtvény he
lyes megfejtése: V. 1.: A budapesti
Nemzetközi Vásár. F. 1.: Angol mo
toros világrekord er. A
jutalmak
szerdán délelőtt 10-12 között vehe
tők át a kiadóban. (V., Csáky'-u.
36.). Vidékieknek postán küldjük

Ha minden asszony tudná, amit
minden özvegy' tud, akkor megkö
vetelné férjétől, hogy családjáról
életbiztoiitás utján gondoskodjék.
Felelős szerkesztő és kiadó:

HESZ FERENC
Szerkesztőség és kiadúhiva’al:
Bpest, V., Csáky'-u. 36 Te .: 292-110
1933-’*g szerkesztette: Molnár Jenő
A Borsszem Jankó előfLetési ára:
csak előli ze ők részére készült kiál
lításban és értékes rej tv»;ny-nyere
mén vaj ándékokka l :
egész évre P 29.—, félévre P 10.50*V
,
Földes, Wagner és Társa b. t. Bpest.
V , Csáky-u 61 Telefon: 228-021.

Borsszem

SZELVÉNY
Jankókeres/trejlvénye
1938 MÀJU > 15.

Pályázó neve :
Pontos cime:

a párisi világkiáiliráson

aranyérmer

nyert I

Ett a

szelvényt a megfejteihez kell
mellékelni

71 évfolyam. 3344 szám .

Budapest, 1938. má]us 13.

— Min töprengesz P ali?
— Minden pádon nyíllal

átszúrt szíveket látok, most nem
tudom, mi ez, szerelmi bánat vagy nyilas propaganda ?
K ö szö n ő levél D arán yin ak
— A zsidók köszönőlevelet
írtak a távozó Darányinak ?
— Nem hiszem. Mert egy
ilyen levélben aligha lett volna
köszönet.

—

Hóman miniszternél

póruljárnának c zsebtolvajok.
—

Miért?

—

Mert ő tárca nélküli.

Felsőházi beszélgetés
— Mi a liberálisok kedvenc
napja ?

— A Sz ó n tág h.

