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— Beszélhet akármit, Salgó ur, a Hungária kimondott árja futball
csapat: már a zöldingesek is neki csinálnak propagandát.

— A Hungáriának?
— Igen. Példa erre a Magyar Nemzeti Szocialista Párt Hungarista 

Mozgalma
— Ha igy áll a dolog, még megérjük, hogy Vázsonyi megalakítja a 

Magyar Nemzeti Demokrata Párt Fradista Mozgalmát.



a Borsszem jankó

Ut TSùâ*uiàe*i,

'Ihinden külön lUcceió- 

détHelyet kÓbló**,
— az Imrédy-kormány is kivette 

a részét az aratásból: legutóbb a Ti
szántúlon aratott nagy sikert.

— az uj telefonkonyvben feltűnő
en megszaporodott a magánzónők 
száma. Két eset lehetséges: vagy 
szúnőben van az egyke és a magán- 
zónők máris szaporodni kezdtek, 
vagy pedig az átképesílés hatása 
kezd mu'atkozni és a telefonszinész- 
női pályáról sokan átképesitették 
magukat a jobban jövedelmező ma- 
gánzónői pályára, tisztelet a kivétel
nek és a bizonyára csinos bevétel
nek.

— a hagyományos siófoki pofont
is elhomályosítják azok a súlyos at
rocitások, amelyeknek Nagymaroson 
voltunk tanúi. Tömeges szurká’áso- 
kat láttunk: több pesti nyara'óven- 
dég a szeműnk láttára szúrta le a 
— nyárilakás borsos árát.

Kortársak a ÍOO éves  
vurstli jubileum án

— Látod Kese. ifjúságiink tanúja 
a vurstli 101 év után is a régi vurst
li maradt, te bezzeg abban a korban 
legfeljebb csak régi virstli leszel.

TAVIKAT.

Dictz Károly dr.
Miért nyilatkozik annyit, hogv 

Így helyes volt az elgondolása, 
meg úgy helyes volt az elgondo
lása? A végén már felmerül hin

nem a gyanú, hogy Károly te 
nem panaszkodol. Károly te d i 
fi t zekszel!

Sportszem Jankó.

ARATÁS
Péter-Pál kor országszerte 
Megindulf az arafás,
Jó a fermés, hál' Isfennek 
Bőségben dől a kalász.

Jó a fermés,— szól a gazda 
És a szeme felragyog,
Jó a fermés, — szól a főzsdés, 
Talán én is a ra fo k.

Jó a fermés, — szól a polgár, 
S az örömfői meghafoff, 
Neje ezf a jó hirf hallva 
Rendel egy uj kalapof.

Jó a fermés, — szól a szónok, 
S barifonja zeng, rezeg,
Idén nyáron végre én se 
Csupán szalmáf csépelek.

Jó a fermés, — szól a Beszkárf, 
S ez ad alá paripái,
Hogyha ezen felbuzdulva 
Reformál majd farifáf.

Jó a fermés, — szól a bolfos,
S reménykedő ez a hang, 
Merf mig vidéken kasza peng, 
Nála csak a k a s s z a  pang.

Hesz Ferenc.

HYPEROL s z á j v í z
tabletta
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csípte az uccán a fűszeres,, akitől
vásárol. Mint iroJa’már, természete
sen könyvre. *

— Miért nem tetszik engem soha 
fogadni, ha a számlával megjele
nek? — kérdezte panaszosan a fű
szer és gyarmatáru szakma türel
metlen kitűnősége.

— Egészségügyi okokból, — adta 
meg a felvi’ágosilást a művész.

— Hogy-hogv kérema’ássan?
— Gvomorsavlu!lengésem van és 

orvosom azt javasolta, tartózkodjam 
a f ű s z e r e s e k b ő l .

*
A bankárhoz igy szólt a barát

nője:
— Helyettem kis virág tégy va- 

gyonváltságvallomást.
*

Az ismert pesti főszerkesztő, aki
nek úgyszólván percnyi nyugtot 
nem hagynak az őt támadó szélső- 
jobboldali cikkírók, állitólag nyuga
lomba vonul. Most mindenki azt 
találgatja környezetében, hogy lesz-e 
nyuga’ma végre?

▲ Borsszem  Jankó  
mindenre képes híradója

íme a kesztyű, amelybe Louis 
dudálni tanította Schmelinget.az ideális száj és toroköblögető
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■ »
On már bejelentette a vagyonát? 

Még én sem !
—  Pesti férj dilemmája —

Akinek a vagyona: háza, au
lája, ékszere az ötvenezer pengőt 
meghaladja, vagyonváltságot tar
tozik fizetni.

Nekem van egy feleségem, az 
minden pénzt megér. Most mit 
csináljak? Ha ötvenezer pengő
ben jelölöm meg az értékét, fi
zethetem a váltságot. Ha csak 
lizezer pengőben, akkor kilehe
lem magam annak, hogy az ál
am él a kisajálitási jogával. Jön 
a kincstár, kiíizeti a tizezret és 
elviszi a feleségemet.

Mindenesetre harmincezer 
pengőre jelentem be. Harmincöt
ezerre. De hátha ezt az összeget 
meg sokallja az állam és nem 
sajátitja ki.

Mit csináljak? Az ember 
nem tud elég okos lenni.

Dietz dr. figyelm ébe:
Hogy kell vá lo g atn i?

Ezrekre rugó tömeg fogadta a Keleti-pályaud
varon a világbajnokságról hazatérő futballistáinkat. 
A felpaprikázott tömeg

válogatott gorombaságokkal illette a váloga
tott csapat kapitányát,

Dietz doktort. Tizenegy válogatott gorombaságot szá
moltunk össze. Telitalálat volt mind a tizenegy. Egy 
öblös hang oda is kiáltotta Dietz dr.-nak:

— Látja kapitány úr, így kell válogatni!

Diplomatikus
— Miért vágsz olyan vidám pofát?
— Nincs egy vasam se.
— És ennek örülsz?
— Dehogy. Csak nem akarom, hogy észrevegyék,

Arisztid a kutyabarát
Tasziló megkérdezi Arisztidtől:
— Másik kutyát is vettél? Hiszen már volt egy.
— Igen kéhlek, de az nagyon drága, finom fajta, 

hát ez az uj kutya vigyáz rá, hogy el ne lopják.

HázasságkötéselőtM orvosi vizsgálat

— Mit szólsz a házasságkötéselőtti köte
lező orvosi vizsgálat bevezetéséhez?

— A feleségem egy mázlista, hogy a mi 
időnkben ez még nem volt.

— Miért?
— Mert csak egy pillantást kellett volna

vetni rá és rögtön megállapították volna r ó l am,  
hogy nem vagyok normális, ha ilyen nőt akarok 
feleségül venni._______________________________________

O h a ^ a , c ú a i t U i d \ a  ’Z k i b i u ú i . .

miilen idők várhatók mostanában?
— Honná, honne. Budapesten a hőmérsék

let 35 fok volt, Kazánban valamivel kevesebb, 
egy jól fűtött kazánban sem sokkal több. Egyes 
helyeken lesz még egy kis zivatar, nyaraló asz- 
szonyoknál és szalmaférjeknél a ménkű is be
üthet a derűit égből repülőgépen váratlanul 
megérkező hitves személyében. Prognózis: újabb 
Jwhullám várható, mely hullámon ismét sok pen
gőnk fog elúszni, a fagylalt és söripar nagyobb 
hasznára.

MAGYAR-OLASZ AKKUMULÁTOR.a
B u d a p e s t ,  Vili. VIG-U. 31
T e l e f o n  14-281, 134-502

i  . 1 , autóöninditó és világító telepe- 
— i--------- ’ két, helyhez kötött (stabil) tele
peket, rádió-anód és fütőtelepeket, tar

gonca- és mindennemű egyéb 
más ólom-akkumulátort
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SZÍNHÁZ
JUgyen, uqy

tágé*, u&U
A kiünő Erdélyi Mihály, aki 

már második esztendeje uralja a 
nyári szini-szezont, az idén így 
szólt: Legyen úgy mint régen a 
Horváth-kerlben volt. És kanya- 
rított egy olyan operettet és adott 
mindennek olyan szereposzlást, 
amilyet nyári színházban ritkán 
láttunk. A Horválh-kertben is 
csak a boldogult színkör legjobb 
éveiben volt ehhez hasonló.

A primadonna a legprímább magyar primadonna: 
Honthy. Bonvivánt pedig egyenesen a Nemzetiből 
hozott Erdélyi Miska igazgató úr Jávor Pál, a női

szivek 1938-as 
modell ü bálványa 
személyében.

Egy Kínába ve
tődött magyar ha
difogoly főhadna
gyot játszik Jávor, 
akit persze egy 
napon felfedez 
ott a régi sze
relme, a vöröske- 
reszles misszióval 
odaérkező magyar 
orvosnő: Honthy.

Ennyi eredeti
ség egy operett

ben már szinte sok is. A vöröskeresztről nem is be
szélve, ami például határozottan jobb kabala egy 
színpadi produkciónál, mint a vidéken turnézó Sa-

szegeződő nyilaskereszt.

A ragyogó szereplő- 
gárda mosoly-frontján a 
régi jó harcos, Rátkay 
Marci végzi felderítő szol
gálatát. Nincs az a fapoaf- 
néző, akinek arca fel ne 
derülne, mikor mókázni 
kezd. őrm ster alaki ása a 
legízesebb kabinetfigurái 
közül való.

Nem marad el mögötte 
az ugyancsak régi jó So
mogyi Nusi sem, el pusztít
hat atlan humorával, ked

vességével, igazi » Somogyi virtusával* főzve meg a 
nézőt. A cselekmény során a szerelmesek között 
persze felmerül az obiigát félreértés, ami azonban

elsimul a végén. Itt is így 
van, de ezenközben jobb- 
nál-jobb zeneszámok hang
zanak el. Mondani sem 
kell, hogy nemcsak az 
operetlszövegért, a zené
ért sem adott pénzt Er
délyi: azt is ő maga sze
rezte. Talán ezért is tud 
annyi pénzt áldozni a sze
repekre. Mert nehogv azt 
higyje valaki is, hogy 
Honthy, Jávor, Rátkay és 

Somogyi Nusi nevével teljes a darab sztár-listája. 
Ó nem, még itt van Sziklay Jóska, Fenyvesi Finci.

Tamás Benő, no és Kiss 
Manyi is, akinél nagyobb 
Kisst csak egvet láttunk 
még mag var sdnpadon, de 
azt is Ferencnek hívják és 
nem Manyinak. Manyiban 
ő a legnagyobb Kiss. Ara
nyos.

Mint ahogy az egész 
előadás az. Remek nyári 
operett a javából. *Mint 
régen volt»*

H a l i é !
itt Borsszem Jankó

A művészkörökben is divatos pesti vendéglő, az 
Andrássy-úti Wagner söröző kedélyes születésnapi 
ünnepség színhelye volt a héten. Wagner Bélának, 

a kedves és népszerű vendéglősnek születésnapját 
ünnepelték barátai, a hires Mollináryk, a volt 38-as 
gyalogezred beli liszttársak, akiket a harctéri barátság 
eltéphetetlen szálai fűznek Wagner Béla c. százados 
úrhoz. A felköszön tők során többen tréfásan talál
gatni kezdték, hányadik is a születésnapja az örök
ifjú Wagner Bélának. Az ünnepelt kitartott amellett, 
hogy ő az a »Béla, aki 26 éves*. Nádasdi Vilmos 
igazgató, tartalékos Mollináry-főhadnagy zárta le a 
vitát:

— Nem tudom, hogy 40-es-e a Béla vagy annál 
is több, de egy biztos, hogy jó 38-as.
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A Louis-Schmeling mérkőzésen

— Egy . . . kettő . . . három . . .  Na 
tessék! Mindig mondtam ennek a szegény 
Schmelingnek ne álljon oda mérkőzni egy ilyen 
tisztátalan fajú négerrel! Lém, milyen csúnya 
k i ü t é s t  kapott tőle.

Világvezér
közaposlol
azaz

eszméktől terhes az idők méhe
Ma Kanadában, holnap a Balká

non, hal napú tán ki tudja hol, a 
földgömb melyik országában fel
bukkan egy világvezér és kinyilvá
nítja magát.

A világvezér* a tpróféla, a közapos
tol eszméket hirdet, uj tant, sajáfr- 
termésü politikai eszmekört uj 
nagyszerű ideológiát, frazeo’ógiát és 
terminológiát, amelyet dijmentesen 
a tévelygő emberiség és a vajúdó 
örökkévalóság rendelekezésére bo- 
csájt.

Irányt jelöl és utat mulat. Prog
ram mot ad, amely pajzs és végvár 
(tomboló tapsvihar) bástya és zsa
rátnok (viharos helyeslés) talpkő és 
szövétnek (szűnni nem akaró lelke
sedés) továbbá pillér, atmoszféra, 
talajgyökér, kötelék és uj kor hajna
la, vagyis sziveink egymásba fonódó 
dobbanása és diadalmas lépteink, 
azaz tengeren hány kódó sajka és 
jólét záloga.

Programmal ajándékozza meg a 
kort és az utókort, szemlélettel, űd- 
vözitő világnézettel, amely vizet fa
kaszt a sziklából, aranyat gyúr a 
homokból, a fogfájást és a reumái 
megszűnteti, előmozditja a szilvater- 
mést, csökkenti a hajhullást és a 
kövezetvámot, megreformálja a fe
jesvonalzót és az ebtartási szabály
rendeletet, szocializálja az olajcsep- 
pet. bokánrugja a kamatlábat uj vi
lágot teremt, rendezi a sugártörés 
és az ökörnyál avult viszonyát (vi
haros lelkesedés) a matematikából 
kiküszöböli a hajszálhasogalást és 
a csűrés-csavarás minden formáját: 
a tizedespontot (lomboló tapsvihar) 
a vegvestörteket (megújuló lelkese
dés) a hármasszabályt, a gyökvo
nást .. « a mértanból száműzi az ösz- 
szes görbéket, a kört, az elipszist, 
a csonkakupot, a hiperbolát, a kör
ből csak a társaskört, az elipszis- 
ből csak a gyújtópontot hagyja meg. 
És tiszta vizet önt a pohárba: hir
deti a tant és üldözi a tanfelügye
lőt.

Az önzetlenség jegyében, pusztán 
nemes szive magasztos sugallatára 
hallgatva szórja eszme-kincseit a 
politikai eszmékben szűkölködő em
beriség közé.

Ingyen adja. Nem kíván érte semmi 
fikszumot, sem jutalékot, az egyet
len, amit elfogadj a népek és a nem
zetek hódolata, a század és a kö
vetkező évezred hálája.

«

Tegnap délután letartóztatták B. 
I.-t, a köztiszteletben álló ünnepelt 
férfit, a vakok és a sánták gyámo- 
litóját. Az a vád ellene, hogy jó
tékony célra hamis pénzt adott.

Gümöri László

Jó rokon.
— Ne haragudjon, Salgó ür, hogy 

azért a rongyos kis tartozásért be- 
pöröltem.

— Hát bizony várhatott volna 
niég egy kicsit.

— Nem lehetett. Tudja az uno
kaöcsém letette az ügyvédi vizs
gát, hát azt akartam, hogy legyen 
egy kis dolga.

A kis naiv.
— És mondja kérem, miért nem 

vitte be a talált jeggyűrüt a rendőr
ségre?

— Mert az volt belevésve: török
re a tiédU

Borsszem Jankó könyvkritikája

Barát Endre uj verskötete 
.Szólalj Isten !“

A szordinós hangú fiatal költő uj 
versei ismét sok gyönyörűséget fog
nak szerezni mindazoknak, akik 
nyershangu korunkban még meg
hallják a rimek riadt nyájának 
halk csengetyüszavát. Akik prózai 
napjaink kemény ű'ései közben sze
retnek néha a simogató rímekhez 
menekülni igaz és kitűnő B a r á t o t  
találnak e finom versek költőjében.

BERETVÁS-
PASZTILLA

fejfájás tllen 
Kapható minden gyógyszertárban.

Nyári örömök.
Nyaralás.
Zöldvendéglő.
Szalma-élet.
És egy nyári ruha Szabó Adorján 

uriszabóságából, (VI., Nagymező-u. 
19 .sz.)



6 Borsszem jankó Borsszem jankó 7

Z ü n á d é tek
y f á t íe M te U ie b

yf

O  Oztot kérdezett fülem valaki 
türzskávéházamban az Orczy- 
ban: jó volna-e az. ha a folyton 
marakodó szélsüséges pártok fu
zionálnának? Egy Joviáles szi
varra gyújtva eszembe jotja er
ről a Schvarcz Frédi esete, aki
hez az esküvő után így szólt a 
felesége: Æsküdj meg Frédikém, 
hogy mától kezdve minden ál
dott este együtt leszünk.« »E rrc 
nem tudok megesküdni < — fe
lelte o Frédi. y>Miért?« »Mertha

Rövidlejáratu kölcsön

— Szeretném tudni hogyan le
hetne szerezni egy olyan rövidlejá- 
ratu kölcsönt?

— Na ha) rd. ha csak ez kell, 
a főpincér ad kölcsönt egy órára 
is.

— Igen. de sajnos nekem az órám 
is a zacihan van.

richtig minden este együttlen
nénk, egy olyan este már nem is 
lehet áldotta — Osz-posz: ofün- 
ti pártokkal is így lenne. Így is 
eleget marakodnak, hát még ak
kor, ha állandóan együtt lenné
nek!

o
O Igazuk van-e azoknak, akik 
úgy szidták azt o Dietz doktort 
és valósággal kétségbeestek, hogy 
o futballvilágbajnokságon nem 
lettünk az elsők? Ezen a kérdé
sen tűnődtem, de nem sokáig, 
mert jófajta verpelétivel tümköd- 
ve meg o pipámat már meg is 
van rá az ide osz-posszoló anek- 
dótom. O kis Mórickához így 
szól oz iskolai vizsga előtt o pa
pája: y>Oztot akarom, hogy te le
gyél oz első tanuló oz osztály- 
ban.« y>Ez nehéz lesz« — felelte 
o jerek. y>Miért?« »Mert a többi 
jerek papája is eztet akarja.« — 
Cince-conce: ezért nem kell úgy 
oda lenni, ne felejtsük el, aho
gyan mi akartuk, hogy elsők le
gyenek o fiaink, ugyanúgy akar
ták az olaszok is!

o
Q  Hogy van az, hogy a sajtó egy- 
része ma feltűnően udvarol azok
nak a jobboldali politikusoknak, 
akiket azelőtt folyton csak kriti
zált? — kérdezte tűlem valaki. 
Egy pompás Faintos szivarra

j f a n in  7 k * t  M u ta t

Könnyelm ű férj
Féderweiszné éppen egy nehéz 

pariival küszködik a bridzs-szalon- 
ban, mikor berohan a cselédlánya 
és izgatottan lihegi:

— Nagy sásasszony, nagy sásasz* 
szony, lessen gyorsan hazajönni, az 
ur gázzal megmérgezte magát.

Féderweiszné bosszúsan csapja le 
a kártyát.

— Ezt a könnyelmű embert! Nem 
tudott várni, mig életbe lép az ol* 
esőbb gáz-tarifa!

Halálos szerelem.

Két nő beszélget Csikágóban:
— Hogy mehettél férjhez egy ha
lálraítélthez?
— Sirigtartó szerelmet Ígért.

— Hat pontban foglalta ösz- 
sze követeléseit Eckhardt Tibor.

— Éppen ezért csodálkozom, 
hogy a népgyűlésre félórás ké-

Az óvatos Arisztid.

Tasziló Arisztidnál vacsorázik. A 
sajtnál megkérdezi:

— Mondd kéhlek. mi ez a fur
csa szagu fehér por ezen a sajton?

— Tudod kéhlek észrevettem, 
hogy ez a sajt az utóbbi időben 
nagyon lyukas, szóltam hát a sze
mélyzetnek, hogy hintsék be nafta- 
1 innal.

Komoly érdeklődés.

A művésznő éppen öltözködik, 
mikor belép a szobába a szomszé
dék kisfia Palika.

A művésznő rászól :
— Eredj ki Palkó, kis gyereknek 

nem illik végignézni, ha egy nő öl
tözik.

— Néni kérem, hány évesnek kel
lene lennem, hogy végignézhessem?

séssel érkezett.
— Hogy jön ez ide?
— Mán hogyne jönne! Hogy

késhet ennyit egy ilyen p o n t o s  
ember? •

Horgászok öröme.

Jobb cég.

A kis zugbank irodakisasszonyá
tól megkérdezi az egyik ügyfél:

— Hol van az idősebbik cégfő
nök ur?

— Üzleti ügyben Vácon van.
— 0s a fiatal főnök?
— Az időnként meg szokta láto- 

1 gatni az öregurat néhány hónapra.

gyújtva ezt feleltem: O Fuksztól 
megkérdezte o dobuccai étterem 
pincére: y>Nü hogy Ízlett a fas- 
chiert Fuksz úr?« »/ó volt.« 
»Látja, milyen szeszélyes egy pa
sas maga, tegnapelőtt még 
ugyanerre a faschiertra. amiből 
ma is evett osztot mondta, hogy 
ehetetlent — Dill-dall: vájjon 
o mostani eseteben mi változott 
meg o gusztus vagy a faschiert?

Alvajárók és
alvauszók

A Borsszem Jankó Hátsó—Indiai 
tudósítója jelenti:

Egy hindu fakir és egy arab 
fakir elhatározta, hogy alvajáró 
és alvauszó versenyt rendez.

Az alvajáró versennyel kezd
ték. Délben 12-kor egy országút 
elején álltak starthoz. 12 óra 1 
perckor eldördült az indító pisz
tolya, mire mind a ketten rög
tön elaludtak, majd nyomban 
járni kezdtek.

Az első 5 kilóméteren a hindu 
másfél méterrel vezetett. ott az 
arab behozta az előnyt, s azon
túl fej-fej mellett haladtak.

Ez lett az arab veszte. A hindu 
fakir ugyanis olyan hangosan 
horkolt, hogy az arab fakir 
minduntalan felébredt, mire a

Praktikus nyaralás.

— Hol lehet úgy nyaralni, hogy 
pénzzel jöjjünk haza?

— Hol? '
— Az Ügetőn.

Hosszulávu bajnok.

a Van Pesten egy kedves bohém, aki 
nem éppen otthonülő természet. 
Úgynevezett hosszutávu bajnoka az 
éjszakázásnak. Az egyik délután mi
kor elindult hazulról, felesége fel
tette a szokásos kérdést:

— Ugye, nem jössz későn haza?
— Majd igyekszem, de ne várj 

soká a reggelivel.

Egészséges passziók.

Kirándulok, vagy a strandnak
Pompás homokjában fekszem.
Szívom a friss jó levegőt
És a remek NIKOTEX-em.

Arisztid horgászni hívja Taszilót. 
Már félnapja ülnek a vízparton, de 

s egyetlen hal sem akad horogra.
Arisztid mégis elégedetten mon

dogatja:
— Tudod, kéhlek, itt jól lehet ám 

horgászni.
— De hiszen nincs is erre hal.
— Hal, az nincs, de figyeld csak 

kéhlek, mennyi a giliszta.
r

s+7 n ő  ioĵ fencfesQ

A házasságkötéselőtti kötelező 
orvosi vizsgálat mellett nem ár
tana bevezetni a házasságkötés 
utáni kötelező orvosi vizsgálatot 
is. mert a férjem néha már 
olyan beteg anyagilag, hogy alig 
tud talpraállani.

Sportlédi.
— Férfi vagy női partnert sze

retsz jobban az evezésben?
— Tudod, ha egy jó férfiparlne- 

rem akad, akkor nem is kel az eve
zés.

zsűri ébren járás címén diszkva
lifikálta az arabot.

Az alvauszásra ezekután nem 
is került már sor.

Kassza napjainkban

— Most jut eszembe, hogy elfe
lejtettem szólni a pénztáno ' mnak, 
hogy elutazom.

— Na és most mi lesz?
— Semmi, szerencsé é szokás sze

rint kiírtam az ajtóra, hogy a kasz- 
szakulcs a lábtörlő alatt van.
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‘JiMtonáwj' tnenyat keket
Vidám regény Irta : HESZ FERENC
(3)

III. FEJEZET.
Szimat Szilárd, a nem túlságosan ismert, de 

annál tehetségtelenebb magándetektív nem az az em
ber volt, aki ^ykönnyen félre hagyja magát vezetni. 
Ha ő egyszer a tőle megszokott rossz nyomon járt, 
nehéz volt onnan letéríteni.

Most is csak mosolygott, mikor a nőimitátor 
így szólt:

— Lőrinc Jeromos Ödön vagyok.
Hiába mondta be mindkét férfinevét, nem hasz

nált. Mint ahogy az sem ingatta meg feltevésében a 
frnagándelektivet, hogy a nőimitátor on jószabású zak- 
kóöltöny volt.

A mai nők modernek és hóbortosak, — gon
dolta — ott van a Marlene Dietrich, az is férfiruhá
ban jár, ez tehát nem jelent semmit. Ami pedig a 
Jeromos Ödön keresztnevet illeti, ez talán csak ra
vaszkodás, ami az ő félrevezetésére irányul.

Jó negyedórába téliéit, míg a nőimitátor meg
győzte őt arról, hogy nem azonos a keresett Lőrincz 
kisasszonnyal.

Szimat Szilárd elgondolkozva gyújtott rá angol 
pipájára:

— Akkor hát lekötelezne nagysádkám, illetve 
uram, ha megmondaná, ki az a Lőrincz kisasszony 
itt a házban, aki jártas a kézimunkázásban, kedveli 
a papagájt és rossz anyagi viszonyoknak örvend.

— Amália, — mondta merengve a nőimitátor és 
sóhajtott.

Hogy megindokolja a sóhajt, diszkréten e1 árul la, 
hogy Amáliához tiszteletteljes érzelmek fűzik.

— Azt hiszem, ő is viszonozza érzelmeimet, — 
mondta — s ha nem csalódom, egybekelésünk napjai 
meg vannak számlálva. A magam részéről eddig 
Amália rossz anyagi helyzete miatt nem siettettem a 
dolgot. Nem mintha hozományt várnék, de a panzió 
jelenlegi helyzetében nem birná el, hogy elveszítsen 
egy olyan jó vendéget, mint én. Mit érne vele sze
gény Amália, ha kapna egy férjet, de ugyanakkor 
elveszítene egy vendéget?

Miközben a nőimitá'or ilyenképpen feltárta szíve 
érzelmeit, a szomszéd szobában sziesztázó Amália 
kisasszony az amerikai milliomosról ábrándozott. 
Ilyen partira váriam negyven év óta, — mondta ma
gában — de érdemes vo lt...

Mert azt pillanatig sem tartotta vitásnak, hogy 
a menyasszonyt kereső amerikai őt választja. Egy 
ilyen milliomos meggondolja, hogy kinek kéri meg 
a kezét. Az illető szerencsés hölgy — vélte — nem 
lehet holmi szeleburdi teremtés, mint az ikrek, Juci 
vagy Duci, hanem csak komoly, megállapodott nő, 
mint én.

Mialatt így álmodozott, az ikrek nem is álmod
tak arról, hogy Amália nénit a saját személyére 
nézve is foglalkoztatja az amerikai milliomos nősü- 
lési terve,

IV. FEJEZET.

Az ikrek e pillanatban éppen vitatkoztak.
— Már ezerszer mondtam, hogy válassz valami 

más frizurát, — mondta Juci — tudod, hogy Feri 
folyton összetéveszt bennünket.

Duci a tükör előtt ült és fésülködött. Napsuga- 
rasan szőke hajának még hullámai is pontosan olya
nok voltak, mmt Jucié. Ugyanolyan szőkék, ugyan
olyan loknisak voltak mind a kelten.

Dacosan rázta meg aranyszínű loknijait:
— Nagyon sajnálom, de még az én fiúm miatt 

sem volnék hajlandó frizurát változtatni, hát még 
a tied miatt. Ha Feri nem tud megkülönböztetni 
minket egymástól, arról én nem tehetek.

— De igenis tehetsz. Fésüld másképpen Loreley- 
hajadat. Miért kell neked ugyanazt a frizurát hor
dani, mint nekem?

— Mert nekem úgy tetszik. Nem vagyok haj
landó lemondani remekbe dauerolt hajhullámaimról, 
mikor ma is egy csomó pénzem úszott el ezeken a 
hullámokon a fodrásznál. Különben is, ugyanazzal a 
fáradtsággal változtathatnál frizurát te is.

— Tudod jól, hogy én ezt nem tehetem. Kötve 
vagyok ezekhez a vacak loknikhoz Feri miatt, aki 
ezt tartja egyik legszebb ékességemnek. Sámsonnak 
az ereje volt a fürtjeiben, nekem a szekszepilem 
van ezekben a loknikban.

— Hátha az én fiúm is ezt fogja mondani? — 
jegyezte meg Duci.

— Kicsoda?
— Leendő vőlegényem, a milliomos.
— Nahát ez mái' mégis szemtelenség! — csat

tant fel Juci. — Milyen jogon nevezed leendő vőle
gényednek — vőlegényünket?

— No nézd csak, hát te is - igényt tartasz rá? 
Mit szól ehhez Feri?

— Az az én gondom. Neked csak arra legyen 
gondod, hogy az amerikait ne sajátítsad ki magad
nak, mintha én a világon se lennék.

— Hát ez szép. Ezek után volna egy kellemes 
kérdésem valakihez.

— Talán hozzám?
— Nem. Ferihez.
— Micsoda?
— Csak ennyi: mit szól hozzá Feri, hogy nagy 

szerelme, Juci, a leghűségesebb rokon nem akar 
magához menni?

— Ezt csak bízzad rá.

(Folyt, köv.)

Wagner söröző VI*, Andrássy-út 44. 
Telefon: 112-108.

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

Eredeti

$ i d o l

már 24 fillérért kapható
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— Micsoda, hogy fogadjam el a 
felajánlod 25 százalékos kvótát? Szó 
se lehet róla! Nem hagyom magam 
teljesen levetkőztetni.

avagy
vannak még jó 

hozom ányok
A. kis Terézvárosi rövidáru
kereskedő leányának a hozo
mány reményében intenziven 
udvarolt egy fiatalember. Egy 
napon végre mégis tudni akar
ta. hogy milyen hozományra 
számiihat és megkérdezte a 
leány papájától :

— Mégis mit kapok a ked
ves leányával?

— Meglepetés, — mondta 
titokzatosan az apa.

A fiatalember nem kiván- 
csiskodott tovább. Megtörtént 
az esküvő, amikor aztán mé
giscsak újra megkérdezte az 
apától, illetve most már az 
apóstól :

— Mit kapok a leányával?
— Egy gyereket.

A Nova Közlekedési és Ipari rl,
értesülésünk szerint június 23-án 
tartotta meg mérleginegállapiló ülé
sét. A vállalat mérlege a további 
körültekintő vezetésről és kedvező 
üzletévről számol be. Az osztalék 
az elmúlt évre 25 pengő névértékű 
részvényenként 60 fillér lesz.

A Magyar Cukoripar Részvénytár
saság f. hó 20-án tartott közgyűlése 
az osztalékot 8 pengőben állapította 
meg és ez június 21-től a Magyar 
Általános Hitelbanknál Budapesten 
kerül kifizetésre. Az igazgatóságba 
új tagként Fabinyi Tihamér dr. tti- 
kos tanácsos,; ny. miniszter, a Ma
gyar Általános Hitelbank alelnök ve
zérigazgatóját választották meg.

Gyors gépírók, igényes vevők
írógépe a minőségi, szélvészgyors

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

Triumph Írógépek magyarországi 
vezérképviselete, B udapest, VI., 
Podmaniczky-u. 1 Tel.; 115-553

A Merkúr Váltóüzlet rt. június 27- 
én tartotta 42. évi rendes közgyű
lését. Az nitézet a lefolyt évben is 
szép nyereséggel zárja üzlelévét. A 
tiszta nyereség 30.563 P. A mérleg 
minden egyes adata az intézet fej
lődéséről . számol be, emelkedtek a 
kinnlevőségek és szép emelkedést 
mulatnak a betétek is.

A Magyar Szaklapok Országos
Egyesülete június 15-én dr. Gál 
Endre v. államtitkár elnöklésével 
tartotta meg 15. rendes közgyűlé
sét, melyen megjelent dr. Praz- 
novszkv Iván ny. mmiszter, a Bu
dapesti Napilapok Testületének igaz
gatója is. Az elnök, napirend előtt, 
mély hódolattal üdvözölte a kor
mányzót hetvenedik születésnapja 
alkalmából, majd elnöki megnyi
tójában foglalkozott a sajtókamará
val kapcsolatos kérdésekkel, melyek
hez dr. Praznovszky Iván igen érde
kes nyilatkozatokat fűzött. Jutassy 
Ödön ügyvezető elnök ismertette az 
egyesület múlt évi működését, majd 
a pénztáros terjesztette elő a zár
számadást és a költségvetést,

Ami sok, az sok!
Az egyik pesti nagyvállalat 

pár hónappal ezelőtt felvett egy 
fiatal tisztviselőt havi 80 pengő 
fizetéssel. Mikor a fiatalember 
az első fizetését megkapta, meg
lepetéssel látta, hogy a boríték
ból 90 pengő hull ki. Csodálko
zott, de eltette a pénzt, nem szólt 
semmit. A következő elsején me
gint 10 pengővel több volt a bo
rítékban. Megint csodálkozott 
egy kicsit, de ismét nem szólt 
egy kukkot se. A harmadik hó
napban azonban a megállapo
dásszerinti 80 pengő helyett 10 
pengővel k e v e s e b b  volt a bo
rítékban. A fiatalember izgatot
tan szaladt be reklamálni az 
igazgatóhoz.

— De barátom, — szólt az 
igazgató — maga két hónapon 
keresztül mikor folyton többet 
kapott nem szólt egy szót se 
most, hogy egyszer nem a maga 
javára, hanem a mi kárunkra té
ved a pénztáros, most egyszerre 
reklamál?

— Kérem, — felelte a tisztvi
selő — én két hónapon keresztül 
mégcsak tűrtem ezt a slendri- 
ánságot, dehát az én türelmem
nek is van határa.

A Bauxit tröszt a napokban tart
ja évi rendes közgyűlését Zürichben. 
A vállalat kielégitő üzletév után 
megfelelő osztalékot fog fizetni.

A Kisipari Hitelintézet június 7- 
én tartotta ezidei közgyűlését. Az 
intézet, amely altruiszlikus munká
ját közmegelégedésre végzi, 3.110.000 
P-s saját tőke melett 32.868 P tiszta 
nyereséget ért el. Az intézet kiváló 
eredménye a kitűnő tisztviselői kar
nak és dr. Széli Jenő vezérigazga,ó 
nagyvonalú munkájának köszönhetői

TIVOLI filmszínház
(VI., Nagymező-n. 8.) junius 30-tól minden elő- 

adáson két sláger ;
Charly Chan, Montecarlóban
Kiaérőmüsor. Híradó. (4. *|«7, *jt10, azomb
»1«4. »|«6, 3 48, » <10, vas. 3’42-kor ia) elaő előadás 
mért bel y árakkal.

ODEON filmszínház
(VII., Rottenbiller-u. 37 jb. junius 30.tói :
Kétarcú ember, Tovaris

kisérőmüsor. Híradó. (Folyt. lj*5, 7, *jtl0, vas.
1 *2. »j*4, 1 *6, í «8, *|il0)

ORIENT filmszínház
(VI., Izabella-u. és Aradi-n. sarok) június 30-tól

minden előadáson két sláger ;

Urileány szobát keres, 
Denevér

kisérőmüsor. Híradó. (Folyt, 1|«5, *U7, 1kl0, vas.
■ «2. i | «  y ,  i| t!0 ) '___________________________
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A  kentaur bánata

lékban ló.
— Mbach! Ez is egy tragédia? f:n 

50 perceni ben már kiegyeznék, de 
sajnos csak 20 százalékos vagyok.

A  Salamon-turné büz- 
bombasztikus sikere

Nyilaslün tetők könnyfakasz
tó fiolákat dobáltak el Sala
mon Béla és kabarétársulata 
szolnoki előadásán. A rendőr
ség kivezette a tüntetőket. Ez
után már zavartalanul per
gett le a könnyfakasztó ka
baré; a publikum egy részé
nek Salamon bemondásaitól 
csurogtak a könnyei.

Salamon egyébként nem vet
te tragikusan a tüntetést. Vál
lat vont és csak ennyit mon
dott.

— Úgy látszik Szolnokon 
könnynapokat tartanak.

Mint lapzártakor értesü
lünk Pécsen is tüntettek Sa
lamon fellépésénél. Leszögez
hető hát, hogy a Salamon 
társulatot országszerte t ün
t e t ő  lelkesedés fogadja.

y fú e ik & tíU ó i ü t e g ü k

Vigyázat, nem vicc!
Ha netán lejárt az előfizetése ked

ves Előfizetőnk, szíveskedjék azt a 
mellékelt csekklapon még nyaralás
ra indulása előtt megújítani: ez tisz
ta haszon, ennyivel is kevesebbet 
fognak kihúzni a zsebéből a pan
ziósok, nyárilakástulajdonosok és a 
nyaralóhelyek egyéb zsebeket ost
romló szabadcsapatai.

R. B. (Debrecen): Úgy véljük, 
akad ott jobb is. Üdv.

K. G.: Népdal paródiájára nép
dalban mondunk kritikát: ritka bú
za, rlika árpa, ritka r oss z .

L. O.: Jók. Üdv.
Flapper: Beküldött verse oly mê  

rész, mint egy legújabb divatu für
dőtrikó.

K. L.: Még ez sem az igazi.
— Több levélről a jövő számban —

Borsszem Jankó keresztrejtvénye
2 3 nr “ 6 i78 9 1 10 FI

11 a ij 12 aI *

13 a 14 a B 15 a 16

17 H18 19 a 20 a 21 22

■ i 23 24 25 a \ 26

27 ■ ; 29 30 a 31

32 a 33 a 34 35 a
36 a 37 38 j  39

40 41 ■ 42 43 44 a
45 46 a 47 48 a 49

50 ■ 51 52 a 53 a 54

■ 55 56 m 57 a
.

_

Vízszintes sorok:

1. Nyári szünetet okozott a kínai-japán 
háborúban. 11. Magyar festőművész. 12. 
.. .  falu, kedvelt pesti szórakozóhely. 13. 
Vallás. 15. Szent idegen rövidítése. 16. 
Régi magyar váltópénz rövidítése. 17. 
Magyar Tudósító. 18. Takar, borit. 21. 
A Vörös tenger kijáratának kulcsa. 23. 
Bibliai személy. 26. Fogágy. 27. Francia 
névelő. 29. Jövedelem. 31. Varrószerszám. 
32. Női név. 33. A Gallium vegyjele. 
34. Amire építünk. 36. Niton vegyjele. 
37 Mineműsége. 39. Kisfaludy drámájá
nak kevert betűi. 40. Ilyen cső is van. 
42. Egyenes. 44. Közlekedési vonal. 45. 
Előtt latinul. 47. Hozzáfekszik. 49. Jó
tékony igéje. 50. Barium vegyjele. 51. 
Ezen a napon. 53. Kis csapategység. 51. 
Névutó. 55. Kép németül. 57 Mester lesz 
belőle.

Függőleges sorok:

1. A csonttörő néger Louis diszkva- 
lifikálása esetén. 2. Valószínűleg álmos.
3. Német szín. 4. G. K. 5. Növény. 6. 
Erdélyi folyó. 7. Lap szélei. 8. Igen an
golul. 9. Idegen női név, Nielsen kereszt
neve. 10 Személyes névmás. 11. Nem

egészséges. 16. Angol grófság. 18. 
Vakond-lakás. 20 Népi étel. 22. 51 
Rómában. 21 Fele fele 25. Rádió- 
állomás. 28. Hamburg elővárosa. 30. 
Képezi magát. 35. Szerbül öt. 38.

Török rang. 41. Kereskedelmi rövi
dítés. 43. Beduin törzs. 46. Férfinév. 
48. Friss. 49. Forma, idom. 52. Név
utó. 54. Igen szláv nyelven. 55. Kettő 
idegen összetételben. 56. Déry Gá

bor. 57. Izomrögzitő.
BOCK GYULA.

Megfejtésül beküldendő: vízszintes 
1. és a függőleges 1 sorok. 

Beküldési határidő: julius 10.
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Mal keresztrejtvényünk m?gfcjtői 
közölt a következő ajándékokat sor

soljuk ki:
1. Egy doboz Dessert * Cadeau» 

csokoládéárugyár rt. Budapest, VI., 
Izabella ucca 83. gyártmánya.

2 Egy Sidol-féle háztartási 
csomag.

3. Egy nagy doboz közismert 
Valéry púder, a párisi nők kedvenc 
márkája.

4. 1—1 tubus Erafil tökéletes 
cipőápoló, finom bőrcipők részére.

5. Egy keretezett kép. Szállítja: 
Hoffmann Ferenc képkereskedés és 
képkerctgyár Budapest, IV., Károly 
király-ut 23. IV., Gerlóczy-ucca 5 
Tel :  189-239, 189- 305, 189-495.

8. Egy darab áFotopastell* kép 
Diskay és Tsa. művészi fényképé
szet műterméből, Budapest, VII., 
Rákóczi út 19. (Liflhaszn dijtalan.)

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

8. Egy nagy* doboz Káliméul 
gyógy cukor. Gyártja: Pharmacia 
gyógyszer-vegyészeti gyár, Budapest, 
VIL, I zabéi la-tér 6.

». Két drb. LETON szappan a 
Hunnia gyógyszertárból, VII., Er- 
zsébel-körut 56.

10. Hat darab igazolványkép. Foto

laghegyi Árpád strandfürdőbe. Hull- 
lám-fürdő. Úszómedencék. Étterem, 
kitűnő hangulat.

21. Egy doboz Hyperol szájviztab- 
letla, az ideális torok- és szájfertőt- 
lenitő. Kiszolgáltatja a Viklória 
gyógyszertár, Erzsébet körút 21.

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

23. Színházjegy utalvány 2 sze
mély részére az Erzsébetvárosi Szín
házba (v. Budapesti Színház) XIV., 
Aréna-út 31. T: 132—880. Minden
nap két előadás, vasárnap három. 
Fél 4, 6 és 9 órakor:

Legyen úgy, mfnt régen volt. Er
délyi Mihály uj nagy’ operettje. Fő
szereplők: Honthy Hanna. Jávor 
Pál, Rálkai Márton, Somogyi Nusi, 
Fenyvessy Éva, Sziklai József, Ta
más Benő. Jegyrendelés: 132—890.

25. Utalvány egy férfiöltöny va- 
sa’ásra Weisz Lipót angol uriszabó- 
ságánál. V., Kádár-utca 10.

26. Két strandfürdőjegy a Danu- 
bius-strandra. Danubius strandfür
dő, csónakhá?, weekend-telep Ma
gyarország legnagyobb Dunastrand 
úszómedencéje.

Párisi.
11. Egy napvédő szemüveg Opli- 

fot látszer- és fotószakúzletéből, VI., 
Teréz-körút 48.

12. Egy drb. komplett Zett-Novó 
zseblámpa Hirschi es Társa mű
szaki cikkek nagykereskedéséből, 
VI., Székely Bertalan-ucca 11.

13. Egy drb. háztartási női gu
mi kötény, a Fenyves áruházból,
IX., Kálvin-tér 9.

14. Utalvány egy havi kölcsön - 
könyvtár bérletre. Weisz Béla mo- 
dern-kölcsönkönyvtárába, VI., kér. 
Szondy-u. 32

15. EgyT 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. Piatnik 
Nándor és Fiai, Magyar Játékkár
tyagyár rt. VII., Rottenbiller-u. 17.

17. Utalvány két személy részére 
a TIVOLI filmszínházba.

18. Utalvány két személy részére 
az ODEON filmszínházba.

1». Utalvány’ két személy részére 
az ORIENT filmszínházba.

20. Két strandfürdő-jegy a Csil

A Borsszem Jankó június lő.-iki 
rejtvényének megfejtői közül a kö
vetkezők részesüllek ju'.a’omban: 
özv Horváth Bcláné. Szabó Pál, 
Vér Ili, Nyáry Ernő, Dég Erzsi, E ek 
Ipoly, Wolff Pál. Pál Géza, Artner 
Elek, Huth János dr., vitéz Csiby 
Endre, Papp Sári, Végh Dániel, 
Berzét Vali, Kenéz Boris, Vig Ottó, 
Haertl Manyi. Vas Ernő. Piry Lász
ló, Pék Ilus, Hopp Tamás. Előd 
Pál, Papsz Olga, Hűvös Dénes, 
Erdélyi János, Futó Irén. — A ke
resztrejtvény megfejtése: V. 1.: A 
székesfőváros gyógyfürdői, 28.: Par
lament. — F. 1. A foktői rémnek 
gyilkosságai. 15.: Máriazell. A ju
talmak szerdán d .e. vehetők át 
a kiadóban. (V., Csáky-u. 35.) Vi- 
dékieknek postán küldjük._________
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a párisi világkiálliléson
ú j a b b  aranyérm ei nyeri!
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szörnyű

átkozódása

— Rövid lejáratú hitelt kuli
ján felvenni neked ahhoz ahosz- 
szuf el járatú padlásszobához, a- 
mit nyárilakás címén bérelsz Po- 
csolyafüreden!

— Választási kérdőívek kitöl
tése töltse ki üres óráidat o ká
nikula napjaiban!

— O gázárak leszállítása után 
annyit spóroljál, hogy necsak o 
pénz vessen föl tégedet, hanem 
o gáz is!

— Oz agglegéngadó bevezeté
se után is aggleány maradjon o 
te kilenc eladó leányod!

— O pilótapikniken feküdje 
meg 0 gyomrodat o terád eső 
szárnyas!

Ha minden asszony tudná, amit 
minden özvegy’ tud, akkor megkö
vetelné férjétől, hogy’ családjáról 
életbiztosítás utján gondoskodjék.

Felelős szerkesztő és kiadó: 
HESZ FERENC

Szerkesztőség és kiadóhivatal : 
Bpest, V., Csáky-u. 36 Tel.: 292-110.
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A Borsszem Jankó előfizetési ára: 
csak előfizetők részére készült kiál
lításban és értékes rejtvény’-nyere

mény ajándékokkal : 
egész évre P 20.—, félévre P 10.50

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

SZELVÉNY
Borsszem Jankó keresztrejtvény,* 

1938. JULIUS 1.
Pályázó neve:

Pontos cime :

Ezt a szelvényt a megfejtéshez 
kell mellékelni.
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— Nézd csak, papa, hogy összebarátkozott ez a Pista a Lili- 
kénkkel, úgy látszik, komoly szándékai vannak.

— Igaza van, ha már választania kell, szívesebben vesz a 
nyakába egy ilyen terhet, mint az agglegényadót.

Sajtókamara
Egyik napilapunk riportere, ne

vezzük ne ondjuk Zebegényi And
rásnak, elhatározta, hogy' amint fel
veszik a sajtókamarába, száz név
jegyet csináltat:

ZEBEGÉNYI ANDRÁS 
kamarás.

Változatosság
A nyaraló vendég kinéz a zuhogó 

esőbe és elkeseredetten kérdi a pan
zióstól:

— Hát maguknál mindig esik?
— Oh. nem kérem, té’en havazik

is.

Pályaválasztás
1938.

— Mi lesz a fiából, Pemete ur?

— Ujságiró akar lenni, de min

denesetre a cipészmesterséget is 

megtanultatom vele.




