
Budapest, 1938. július 15. 71 évfolyam, 3348. szám.

Történelem 1938-ban

— Na Móricka, tudod-e, mit mondott Kolumbus, mikor megpil
lantotta Amerika földjét?

— Biztosan igy szólt, eddig csak ment a dolog, de most jön a 
nehezebb része: hogy fogok itt állampolgársági bizonyítványt szerezn;í?
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Okúidétt Icüí&ti vicceid

dé* helyet leállóin, ho-g-tf.

— Hóman Bálint az Imrédy kor
mány kiváló tárcanélkűli minisztere 
k i v á l t  a kormányból és az ön- 
áliósitási Tanács elnöke lett. Tárca
nélküli miniszterségétől bizonyára 
azért vált meg, mert önállósitási 
ügyeket intézni mégis csak nehéz len
ne — tárca nélkül.

— a Kipensia temperamentumos 
csatára Bindea úgy orronbokszolla 
Toldinkat, hogy a Ferencváros ki
tűnő játékosának eleredt az orravére. 
A magyar csapat összeállitása te
hát ismét hibás volt: Toldi helyére 
Louist, a bokszolás világbajnokát 
kellett volna állitani.

— a gnóm szóval jutott kinos ösz- 
szeütközésbe sajtópöre tárgyalásán 
egy szélsőséges ifjú köziró. Ebből 
is láthatta, hova vezetnek néha az 
idegenből importált—szavak.

Komor következtetés

— Maga már sok mindenen ke
resztül mehetett, Liliké.

— Miből gondolja?
— Abból a hat libából és két ka

kasból, amiken rövid félórás utunk 
alatt keresztül ment.

Nyári felhívás
— fele se tréfa —

Ha netán lejárt az előfizetése ked
ves Előfizetőnk, szíveskedjék azt a 
mellékelt csekklapon még nyaralás
ra indulása előtt megú jítani : ez tisz
ta haszon, ennyivel is kevesebbet 
fognak kihúzni a zsebéből a pan
ziósok, nyárilakástulajdonosok és a 
nyaralóhelyek egyéb zsebeket ost
romló szabadcsapatai.

MESKÓ
Nem lett a Té Házban 
Hetykebajszu freskó,
Nem lett képviselő,
Meginf nem lett Meskó.

Abádszalók népe 
Választod mosf pár nap’
Ki buktatták Meskóf,
Szomorú vasárnap . . .

Miként felhők után 
Biztató szivárvány 
Úgy bizsergett e hir 
Kéjjel sok nem-árján.

Zsidótörvény búja 
Dobva lett egy percre, 
Meskó bukása volt 
Az örömük persze.

Halvány optimizmus 
Mosolygott le róluk,
Meskó bukása lett 
A vigasztalójuk.

Meskó fejet csóvált;
Sose hittem volna,
Hogy zsidóknak leszek 
A vigasztalója.

HESZ FERENC

HYPEROL s z á j v í z
t a b l e t t a

az ideális száj és toroköblögető

T k 4 ü

Az egyik pesti napilapnál rövid 
időközökben másodszor volt 
fizetéscsökkentés. A munkatársak 
azóta a redakciót akasztófahumor
ral redukciónak nevezik.

*

Az ifjú színpadi szerző, aki da
rabjaival nem túlságosan nagy sike
reket arat, gyakran látható egyik 
ifjú művésznőnk társaságában. 
Egyik este megint együt vonultak 
be a kis budai zöldvendéglőbe, ahol 
éppen nagyobb művész társaság va
csorázott.

— Mi van ezek között, hogy mos
tanában mindig egymással lógnak?
— kérdezte az ismert kritikus.

— Ó, már nem uj a dolog, — 
jegyezte meg a rossznyelvü kómika
— azt mondják ez a buta kis macs
ka már nála alszik.

— Hihetetlen, — csóválta fejét a 
kritikus.

— Miért hihetetlen? Olyan prűd 
nőnek ismeri szerkesztő ur ezt a 
dámát?

— Nem is azért — mondta tű
nődve a kritikus, — de eddig min
dig azt hittem, ennél a pasasnál 
csak a közönség szokott aludni.

Politikai töprengés

‘ A SZÉLSŐSÉGESEK SZERVE
ZETT PROPAGANDÁJA ELLEN 
OKOS PROPAGANDA-SZERV?
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A Parlamenti zeneműkiadó 
nyári kottaujdonsága:

Árva a Ház,
nincs kacagás . . .

(Énekli a vakációzó honatyák kara)

Riport a legutóbbi kánikuláról
Pokoli hőség Nadrág nélkül —  ülnek a férfiak sok 

kévéházban és étteremben
A Borsszem Jankó tudósítójától

Kis felháborodva meséli Nagynak:
— Képzelje, ma bemegyek a kávéházba, levetem 

a kabátomat, a nadrágtartómat, a nyakkendőmet, a 
galléromat, erre odajön a főpincér és gúnyosan azt 
kérdi £ nadrágot nem tetszik levetni, Kis ur?

— Nem olyan biztos, hogy gunyosan kérdezte. 
Sok kávéházban és vendéglőben most nyáron nadrág 
nélkül ülnek a férfiak.

— Ugyan ne meséljen ilyent? Nadrág nélkül? 
'Hol van olyan kávéház, vagy vendéglő, ahol ezt meg
engedik?

— Hol? A szigeti strandon, a Hullámban, a 
Római-parton.

DULIN ELEK
A magyar ujságirórend tagjai általános öröm

mel fogadták azt a hirt, hogy a miniszterelnökség 
sajtóosztályának kitűnő és közszeretetben álló sajtó
főnök helyettesét dr. D u l i n  Elek miniszteri osz
tálytanácsos! cimmel és jelleggel felruházott minisz
teri titkár, sajtóelőadót, a kormányzó miniszteri osz
tálytanácsos sajtóelőadóvá nevezte ki. A 18 esztendő 
alatt, amióta tagja a sajtóosztálynak rokonszenves, 
úri egyéniségével sok igaz barátot szerzett magának 
Dulin Elek és sok komoly barátot a sajtónak.

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

. autóöninditó és világító telepe- 
--------------- Z két, helyhez kötött (stabil) tele
peket, ródió-anód és fütőtelepeket, tar

gonca- és mindennemű egyéb 
más ólom -akkum ulátort

f ilü K Ó tty & to n U U Á lt

—  Olvasta? T íz pengőért hamisított nyi
lasigazolványt vett egy Király-utcai kereskedő.

— Könnyelmű alak. öt pengőért már ere
detit kaphat.

'Thaqa ctak  tudja y fiiiu M ...
millen idők várhatók mostanában?

— Honne, honne. Átmenetileg enyhült a 
kánikula, most már csak a nyaralás és a szalma
élet költségeit kell kiizzadni a többi más kiadás
sal együtt.

Eső volt bőven, Abádszalókon Meskó Zoltán 
is alaposan kieste magát. Prognózis a következő 
24 hónapra: bizonytalan, mint egy 20o/o-os eg
zisztencia. ____________________________

KEDÉLYES FEGYHÁZ
villémtrófa

(Éjszakánként mulatóba jártak a 
nagyenyedi fegyháa lakói.)

Rab: (a fegyőrhöz 
komor hangon): 
Holnap letelik a 

büntetésem.
Fegy őr: Szeren

csés utat.
Rab: Az ellensé

gemnek legyen
mondva ez a sze
rencse.
Fegy őr: Miért?
Rab: Hogy fogok 

én ezentúl éjsza
kánként eljutni egy

lokálba?
Fegy őr: No hallja, mint szabad ember mehet 

ahova tetszik.
Rab: (keserűen) Haha! Maga úgy’ látszik nem is

meri a feleségemet. Bizony barátom, eddig szabad 
ember voltam, de most ha kiszabadulok, mellette 
újra rab leszek.

G y á r i
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ID E  G Y E R E  R Ó Z SÁ M
Az idei nyár jó termést hozott az egész vona

lon. Nem csak a búzatermésünk jó, hanem a pesti 
aszaflton termett operettekből is szép aratást remél
hetnek a pangó kasszát fenő librettista és kompo
nista urak. A csorbát, ami az operettszinházak kasz- 
száján az utóbbi években mutatkozott sikerrel kö
szörülték ki az *Ide gyere rózsám « ügyeskezü, ta- 
lentumos szerzői Dénes Gyula, a szövegiró és Kam- 
jonkay István darab zeneszerzője.

Dénesbői különben kettő is van 
a szinlapon : Dénes Gyula, a 
szerző mellett Dénes György, a 
kitűnő színész is egyik részese a 
sikernek. Egy jól ismert herce
get játszik a darabban elegánsan, 
kedvesen és remekül. Rangban, 
— színészi rangban, — nem ma
radnak mögötte az operett többi 
szereplői sem. Annyi itt a sztár, 
mint Kinában az ár. Valóságos 

sztár-revü a jobbnál-jobb művé
szekből.

A mese, ami ezt a sok sztárt foglalkoztatja a vi
lághírű öreg cigányprímásról Solthy Györgyről szól, 
akinek lányába Szepes Liába beleszeret a hires jazz- 
karmester Pálóczv László. Az öreg cigányprímásnak 
persze nem tetszik a dolog, ő a cigányzenét tartja 
a művészetnek, nem. a jazzt, a jazzkarmester viszont 
azt mondja: »Jazz a szép, jazz a szép, akinek a 
szeme kék . . .« Ebből keletkezik aztán köztük a zene
párbaj, amelyből persze a vén cigány kerül ki győz
tesen.

Ezenközben jobb- 
nál-jobb zeneszá
mok hangzanak el, 
a sok sztárnak bő
ven van alkalma 
tapsokat aratni. A 
sok sztár között 
kalaposinas egy 
sincs, de Szűcs az 
van: Szűcs László 
a remekhangu 
énekes.

Kívüle Feleky 
Kamill, Köpeczi- 
Boócz, László Lo
la, Sziklay Sze
réna jutnak hálás 
szerephez a vi
dám, mulatságos 
darabban, mely. 

ben a kitűnő librettista még a szigorú Sziklay-ból is 
viccet fakaszt.

NÓTASZÜRET
A gyönyörű Sziget smaragdszinü pázsitján szép 

magyar mesevilág kél életre. Babay-Budai finom me
sejátékában. Volt is a premier esten olyan taps, hogy 
azt csak az ég dörgése harsogta túl. Mert a felhős ég, 
egyszóval a meteorológia ezúttal is beleszólt a pro
dukcióba ,mint a szabadtéri játékok nagy közbeszó
lója.

Ettől a dörgedelmes égi kritikától eltekintve a 
játék gyönyörű. Az erdők mélyén álló Magyar Nóta 
Csárdáról szól, amely körül állandóan szói a dal. 
Az a gyanúnk, hogy a Csárdában csak a szerző, a 
szőlőlévét kedvelő Babay József spriccerezget, mert 
a többiek torka állandóan nótázással van elfoglalva. 
Nagy Izabella, a kocsmáros lánya nótázgat ott Nótás 
Nagy Bálint, más nevén Palló Imre ur társaságában. 
A csárdával szemközti boszorkány panzió, illetve bo
szorkánytanya direktrisze Mályva anyó unja a sok 
dalt és egy éjjel ellopja a magyar nótát. Az eset nagy 
szomorúságot kelt, bár feltűnőnek nem mondható, 
mert slágerkomponistáink a tanúi, hogy nem ez az 
első nótalopás Pesten.

Pailó-Nótás Nagy Bálint dühbe jön és igy szól: 
»Nem élhetek muzsikaszó nélkül* azzal máris átmegy 
a boszorkánypanzióba, nagy kravált csap és vissza- 
szerzi az ellopott nótát. Ha ez precedens lesz, akkor 
rövidesen nagy meglepetésekre ébrednek slágerkom
ponistáink: egymásután ront be majd hozzájuk Puc
cini, Strauss és a többiek, hogy visszaszerezzék el- 
looptt melódiáikat. (— eszfer —)

JANUS KÉT ARCA
A kabarék műsorán gyakran szerepel egy figura, 

aki a közkeletű idegen szavak jelentésével nincs tisz 
tában. Ha ilyesmiket mondanak neki.. . i gen,  ez  az 
ön A c h i l l e s  s ar ka . . .  vagy pedig... az ön 
j e l l e m e  h a t á r o z o t t a n  s z i n t e t i k u s . . .  el
pirul, hebegj* s szörnyű zavarba jön, mert nem tudja 
a boldogtalan, hogy az Achilles-sarok, a szintetikus 
jellem sértés-e, vagy pedig dicséret.

Tegnap délután engem is szörnyű zavar fogott 
el. Még ma sem tudom, hogy az ismeretlen ifjú 
hölgy magaszlalt-e, vagy pedig súlyosan megalázott.

Egy nyári vendéglő kertjében söröztem a neve
zetes délután. A szomszédos lugasban remekül öltö
zött lány ült, mellette a lovagja egy napbarnított 
fiatalember. A tündérke keresztberakta pompás láb
szárát, s egy képes magazinba mélyedt. Közelebb 
hajoltam... az én novellámat olvasta.

Nemsokára letette a magazint, s szótlanul maga 
elé nézett.

— Milyen? — kérdezte közönyösen a fiatalember.
A kis no alsó ajkát a felsőre tolta. A válla is

megrándult:
— Olyan unalmas, mintha Shakespeare irta

volna. (— rilá —)

SZÍNHÁZ
I
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Á jobboldali? . . . 
Á baloldali? . . .

Álmomban azt álmodtam, hogy 
álmatlanságban szenvedek. Ni csak, 
dörzsöltem a kezem, hiszen ez re
mek poén, most még viccet kell ta
lálni hozzá, szöveget a csattanó
hoz és húsz frank üti a markomat. 
Tudniillik álmomban Svájcban jár
tam, vagy Franciaország határán, 
már nem tudom.

Három hónapig törtem a fejem. 
Akkor hirtelen és váratlanul meg
találtam a pofont a csattanóhoz, a 
tűt a tűhegyhez, szóval a szöveget 
a poénhez. Úsztam a boldogság
ban, ujjongtam, repestem. Túláradó 
örömömben kimondtam azt, ami a 
szivemben muzsikált:

— Szeretném megölelni az egész 
világot!

Alig hogy kimondtam, egy tekin
télyes ábrázatú férfi szorította meg 
a karomat. A félig frakkos, félig 
egyenruhás alak zord arccal rám
mordult:

— Hazaárulásért letartóztatom!
— Kérem, — hápogtam — én 

csak azt mondtam ...
Gyakorlott mozdulattal abroszt 

dugott a számba:
— Ki ne mondja mégegyszer!
Balkezemet a szivemre tettem.

jobbkezem két ujját esküre emel
tem. Porkolábom ásitott:

— Jó, védekezését majd előadhat
ja a világtörvényszék előtt.

Az abrosszal a számban hangta
lanul röhögtem. Micsoda orrot fog 
kapni ez a felemás alak. Szeretném 
megölelni az egész világot, ez neki 
hazaárulás. Krakéler!

A világtörvényszék hatvantagu ta
nácsa tárgyalta bűnügyemet. A kü
lönböző szinü ingekből, karszalagok
ból, pártjelvényekből rögtön meg
állapítottam, hogy a szavazóbirák 
más-más nemzet osztály, párt, faj, 
felekezet tagjai. Maga az elnök a 
Szovjet sarlós-kalapácsos jelvényét 
viselte.

Délelőtt tizkor kezdődött meg a 
tárgyalás. Az elnök könnyitéskép 
megengedte, hogy az abroszt a ke
zemben tarthassam. Aztán megkezd
te az érdemleges tárgyalást.

— Maga ellen az a vád, hogy sze
rette volna megölelni az egész vi
lágot. Elismeri?

— Hogyne, persze...
Vérhullám bontotta el az arcát. Re

W e t e k

Makkay János 
és Ignécz Rózsa 
kisfia, a huszon
nyolchónapos’ 
Ádém ur uj ne
velőnőt kapott: 
német Freuleint. 
Ifjabb Makkay 
ur sehogysem 
akarta megszok
ni az uj kisasz- 
szonyt. Este, mi
kor lefekvésre ke
rült a sor, erélyes 
rugkapálózással 
tiltakozott azel- 
len, hogy a Freu- 
lein levetkőztes
se. «Mi bajod — 
kérdezte tőle a 
mamája — miért 
nem engeded, 
hogy a tanti 
lefektessen?». 
Ádámka bőgve 
adta meg a fel
világosítást:

«Nem akarok 
németül aludni!»

Palesztinái konfliktus

— Mi az oka a palesztinai polgárhá
borúnak?

— Talán már ott is a zsidótörvény beve
zetését sürgetik, követelve, hogy csak a békebeli 
kitértek számítsanak mohamedánnak.

megett gomblyukában a szovjetjel
vény:

— Úgy? Szóval Trockijt is? Fran
cót is? Göringet is?

— Kérem elnök ur, én csak azt 
mondtam, az egész világot szeret
ném ...

Egy formaruhás szavazóbiró csa
pott le rám:

— Szóval Einsteint is? Sztálint is? 
Az egész világot! Szóval a zsidókat
is?

A mexikói szavazóbiró rikkantott 
rám:

— Tehát a katolikusokat is?
Az amerikai szavazóbiró az öklét 

rázta:
— Szóval a négereket is? 
Zuhogtak a kérdések. A más-más

nemzethez, fajhoz, osztályhoz, párt
hoz tartozó szavazóbirák tulhar- 
sogták egymást:

— A jobboldalt?
— A baloldalt?
— A militaristákat?
— A pacifistákat?

— A burzsujokat?
— A prolikat?
— Thomas Mannt?
— Toscaninit?
Tizenölévi fegyházra Ítéltek. Ami

kor kiszabadultam és elhagytam a 
fegvház épületét túláradó boldogsá
gomban a zsebkendőmbe susogtam:

— Szeretném megölelni az egész 
világot.

GÖMÖRI LÁSZLÓ.

Nyári színházban.

— Ennek a kémikusnak olyan 
Nikotex-es bemondásai vannak.

— Hogy érted ezt?
— Gyöngék, de jóizüek.

BERETVÁS-------
PASZTILLA

fejfájás «lien 
Kapható minden gyógysztrtárbaa.
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O  O leleplezett röpiratgyártók- 
rő í beszélgetve oztot kérdezett 
tülem valaki, hogy mégis miféle 
alapon kritizálnak ezek a röp- 
írutszerzők minden politikai te
kintélyt? Egy jólszelelő Cabinet 
szivarra gyojtva a következő 
adomával válaszoltam: Blau Sa- 
fnu, o kis rakamazi suszter hitet
len, Isten tagadó ember volt, aki

semmiképpen nem volt megelé
gedve a világgal s még a világ 
teremtését is folyton kritizálta. 
A hitközség egyik tagja ilyen al
kalommal csendesen igy szólt: 
»Kár, hogy az Úristen a világ 
teremtése előtt nem tőled kért 
tanácsot.« »Hát ez bizony kár, 
— mondta a suszter, mert né
mely dolgot bizony jobban csi
náltam volna.« » Például mik?a. 
» Például cipőt « — felelte o susz
ter. — Osz-posz: oztot hiszem, 
o mindenkit kritizáló röpirat- 
próféták tudományával is igy 
vagyunk valahogy!

o
O napokban arról diskurál- 

tünk törzskávéházamban, az 
Orczyban, hogy miféle nehéz
ségeket okozhat némely famíli
ában az ősök kimutatása. Hát 
bizony — mondtam és jófajta 
verpelétivel tömködve meg o pi
pámat eszembe jotott o Hosen- 
glancz Móricka esete, ü Móric
tól o vizsgán hiába kérdeznek 
bármit, a legegyszerűbb kérdé
sekre sem tud felelni. Butább- 
nál-butább feleletet ad minden
re. O tanfelügyelő is megsokalja 
a dolgot és fejcsóválva kérdi a 
jerektől: y>Ki a te apád fi
am? « Móricka hebegni kezd és

Nyaralási szezonban

— Magának nincsenek nyaraló vendégei Julis 
néni ?

— De vannak.
—  Hát akkor miért ezl Q szegény tehenet feji 

folyton ?

zavartan néz a szülők soraiban 
ülő tatája felé. Megszólal erre 
az apa: >Bocsánat tanfelügyelő 
ur, tessék talán o fiúnak egy 
könnyebb kérdést feladni/« —
Cince-conce: többek között talán 
ezért is okoz annyi kinos percet 
egynémely familiába.rS az ősök 
kutatgatása!

o
0 Ü  )>gnóm< szó okozott bonyo
dalmat egy sajtópöri tárgyalá
son. Oz illető szélsőséges ifjú 
cikkíró vallomásából kiderült, 
hogy nincs tisztában a saját cik
kében leirt idegen szavakkal. 
Egy kitűnő Medea szivarra 
gyojtva erről is eszembe jót ja 
egy adoma. Vándorcirkusz ér
kezik o faluba, amelyik nagy 
plakátokon hirdeti o világ leg
híresebb törpéjének fellépését. 
János gazdától előadás után meg
kérdezi o komája: »Vótál a cir
kuszba? « »Vótam.« Oszt lát
tad a törpét?« y>Láttam.« v ilit 
szólsz hozzá?« János gazda ser- 
cinlétt egyel. )>Semmit. Láttam 
én mán annál nagyobbat is.U 
— Dill-dall: o y>gnóm«-mal vi
askodó nyilas cikkíró oreságrói 
mi is elmondhatjuk, hogy pub
licistában, láttunk már nála — 
nagyobbat is!

Férjemnek semmi érzéke a 
diplomáciához. Itt a fürdőhe
lyen ahol nyaralok azon töröm 
a fejem, hogyan lehetne öt rá
nevelni arra, hogy nyári flört
jeimmel szemben benemavatko- 
zási politikát folytasson?

Pesti csókverseny
Roppant édes a pesti nő, 
Csupán az a nagy hibája. 
Hogy csókot kér nyakra-főre, 
Nyakra, főre. vállra, szájra.

Á Ferencváros—Ripensia 
m eccsen Bukarestben

—  Bravó. Halai barátom. Már az 
ötödik védhetetleimek látszó málna- 
szörpös üveget védte ki bravúrosan,

— Hát igen. Itt Bukarestben úgy
tótszik sok a málnaszörp: egy fut
ballkapus főre öt üveg is esik.
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Futurista vicc.
Vacsoravendég érkezik az egyik 

zugligeti vendéglőbe:
— Mivel szolgálhatunk? — haj

long a pincér?
— Disznófőt kérek.
— Disznófő most nincs, kérem.
A vendég széttárja a karját:
— Hát ez nem a Fácán?

A zsidótörvény humora.
A kitért, sőt dzsentriskedő kor

mányfőtanácsosról mesélik. hogy 
mostanában minden szabad idejét a 
városligeti Feszty-körképnél tölti.

— Miért csinálja ezt? — kér
dezte valaki.

— Hogy az ivadékai elmondhas
sák, az ő ősük is ott volt a magya
rok bejövetelénél.

Ideális lélek.
A gazdag textiles így szól a lánya 

kérőjéhez:

— Nézze, én odaadom magának
a lányomat, de meg kell * önnek 
mondanom valamit: a lányom pár 
évvel ezelőtt beleszeretett egy par- 
kettáncosba, akitől született egy fia.

A kérő legyintett:
# — Nem lesz semmit, nálam fő a 
jellem.

Békebeli történet.
Napjainkban minden második ci

vil a kalonakorával dicsekszik, harc
téri élményeit bizonyítgatja és gyak
ran még az is frontszolgálatával 
hozakodik elő, aki az egész hál>orút 
a gulyáságyuknál, vagy életvesze- 

j delmes irodai segédszolgálalban 
i  küzdötte végig. Ezzel kapcsolatban 

mesélték el egy katonatiszti társa
ságban az alábbi történetet. Még a 
jó békevilághan történt, hogy Fe- 

; renc József egyszer meglátogatott 
! egy galíciai városkát. Többek közt 

eléje került az egyik helybeli no
tabilités, akitől megkérdezte az ural- 

; kodó, hogy. van-e fia.

— Gott sei Dank, ja — mondta 
az illető.

— És volt a fia katona?
— Gott sei Dank, nein.

Ritka alkalom.

— Kérem ez nemdohányzó sza
kasz.

— Én nemdohányzó vagyok.
— De hiszen cigarettázik ura- 

ságod.
— Oh, csak egész kivételesen.

Tasziló ikrei.

Taszilót megfogja a klubban 
Arisztid.

— Hallom kéhlek, hogy ikreid 
születtek.

— Igen kéhlek.
— Gratulálok, na és milyenek a 

kis ikrek, kéhlek? Egyformák?
— Nem egészen, kéhlek, a kiseb

bik egy fél centivel nagyobb a na- 
gyobbiknál.

Kérdőív.

Arisztid inasa kérdőivet kap, amit 
ki kell töltenie. A kérdőívnek abba 
a rovatába, amely azt kérdezte: 
volt-e külföldön? — ezt irta be:

— Igen. Libériában.

Pesti beszélgetés.

A valutás nejétől megkérdezi va
laki:

— Hogy van a férje?
— Nem a legjobban, a szája két 

hét óta egyfolytában be van csukva.
— Érthetetlen.
— Miért érthetetlen? Pont a szája 

legyen szabadlábon?

Inkasszálás napjainkban.

— A főnök úrral szeretnék be
szélni, egy kis számlát hoztam.

— A főnök úrral nem lehet kérem 
beszélni, tegnap meghalt.

— Csak eg}' percre szeretnék be
szélni vele.

Ideális nyári lakás

— Hogy tetszik a lakás?
— Ideális. Itt érdemes volna disz

nót hizlalni.
— Miért?
— Mert a vizvezetékbrt többnyire 

moslék folyik.
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_ No és te csak igy eldobnád magadtól bérit
egy bizonytalan kilátásért? Tegyük fel azt a pechet, 
hogy szakitasz Ferivel és az amerikai nem léged akar 
elvenni?

— Akkor se megyek a Dunának. Olyan férfit 
aki nem akar elvenni, minden ujjamra találok.

A vitát éles telefoncsengetés szakította félbe, a- 
mely a panzió társalgójából hallatszott ide. A társal
góban e pillanatban ismét egyedül ült Jeromos ur, 
mert a magándetektiv sürgős elintéznivalókra való hi
vatkozással elrohant azzal, hogy később visszajön.

A telefonkagylót Jeromos úr, a nőimitátor vette

fel.
— Halló... Nem kérem, nem én vagyok — csi

cseregte a kagylóba szokásos női hangján. Aztán 
dörgő hangon “tette hozzá: -  Rögtön küldöm Ju- 
cikát;

És átkiabált a szomszéd szobába:
— Jucika, telefon!
Szinte ugyanabban a pillanatban léptek be a szo

bába a telefonhoz siető Juci és a panzióba visszatérő 
magándetektiv. A kitűnő Szimat Szilárd a postáról 
jött, ahol sürgős kábelt adott fel Amerikába, ezzel 
a szöveggel:

— Komplikációk a láthatáron. Egyik Lőrincz-
hölgyről kiderült, hogy csak imitáció. Nőimitátor.
Egyébként vőlegény. Másik Lőrincz-lánv viszont
nfár hatvanéves és menyasszony. Több Lőrincz-
hólgy eddig nem akadt.
A magándetektiv meghőkkenve ütötte fel a fejét, 

mikor a telefonhoz siető szőke lány felvette a kagylót.
— Halló, itt Lőrincz Juci... Pá, Feri!
Szimat Szilárd a nőimitátorra nezett és súg\a 

kérdezte:
— Hogyan, még egy Lőrincz kisasszony?
— Igen, a Juci.
A nagy detektiv egy pillanatra lehúnyta a szemét, 

mint aki gondofkozik. Persze, nem gondolkozott, mi
kor fölényesen elmosolyodva igy szólt:

— Már értem.
Juci letette a kagylót. Szimat Szilárd ekkor a 

szemével a nőimitátorra hunyorított, mint aki azt 
mondja:

— Nem fogsz engem másodszor is félrevezetni.
Aztán az ikerlányhoz lépett, átható tekintetet ve

tett rá és ellentmondást nem tűrő hangon igy szólt:
— Lőrincz ur?
— Megőrült?

A detektiv fölényes szánakozással süllyesztette pil
lantását a lány ibolyaszinü szemébe:

— Uram, hiába is tagad.
— De kérem... — csattant fel Juci hangja és 

segitségkérő pillantást vetett Jeromos ur felé.
A nőimitátor férfias eréllyel lépett közbe.
— Kedves detektiv ur, ön megint téved.
— Majd meglátjuk, — mondta metsző fölénnyel 

Szimat Szilárd.
Az ajtóból még visszaszólt:
— Ajánlom magam, uraim!
És elsietett.
Egyenesen a postahivatalba ment, ahol a követ

kező kábelt küldte Amerikába John Smithnek:
Újabb Lőrincz-lány bukkant fel. Gyanúsan

szép, gyanúsan szőke és gyanúsan izgató. Majd
nem biztos, hogy ez a Lőrincz-lány is férfi. En
gem azonban nem lehet megtéveszteni.

Szimat Szilárd.

V. fejezet

Feri, azaz, hogy Vadász Ferenc ur, a Középeu
rópai Bank jóképű fiatal tisztviselője letette a telefon- 
kagylót és felsóhajtott:

— Érthetetlen. . . .  — dünnyögte — hogy még 
a hangjuk is milyen egyforma.

Feri helyzete a legfurcsább helyzet volt, ami sze
relmes fiatalember életében előfordulhat. Szeretett egy 
leányt, akiről sokszor maga sem tudta, hogy kicsoda. 
A leányt, mint tudjuk Jucinak hívták, de ami Ferit 
illeti, ő következetesen Ducinak nevezte: összetéveszt
ve a másik Lőrincz ikerrel. Előfordult, hogy mikor 
nagynéha haragban volt Jucival, tüntetőén elfordí
totta fejét az utcán — Duci elől. Máskor meg szerel
mes szavakat suttogott Ducinak és csak akkor esz
mélt fel, mikor a leány nevetve szakította félbe:

— Ejnye, Feri, maga csapodár. Már megint ne
kem vall szerelmet, ahelyett, hogy Jucinak mondaná 
ezeket, akinek szólnak?

Feri dilemmáját egy valaki tudta volna radiká
lisan megoldani: Valnicsekné, a lakásadónője. Valni- 
csek néninek volt egy bizalmas elgondolása erre vo
natkozólag.

Valnicsek néninek egy leánya is volt.
A bizalmas elgondolást ezek után nem nehéz ki

találni.
Valnicsekné igy rendezte el magában a dolgokat. 

Ha Feri elvenné Malvinkát, — igy hivták a Valni
csek kisasszonyt — Malvinka is jól járna, meg Feri 
is. Malvinka azért, mert nem hemzsegtek körülötte 
a házasulandó fiatalemberek, Feri meg azért, mert 
igy legalább nem kellene folyton Pókainé-módra töp« 
rengenie, hogy: melyiket szeretem, melyiket szeretem? 
A Juci- és Duci-problémát biztosan megoldaná Mal
vinka. Folyt. Köv.

Eredeti j

\ )\ Á o l

már 24 fillérért kapható

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

az uriközönség kedvelt t a l á l k o z ó h e l y e
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BORSSZEM JANKÓ A PÉNZPIACON
Öttusázók a

Sas-utcában

izgalmas és nehéz küzdelem közben 
tusakodva adóval, boltbérrel, ház- 

bérrel

Három pengő osztalékot fizet a 
Pamutipar. A Magyar Pamutipar rL 
igazgatósága folyó év július 11-én 
tartott ülésén elhatározta, hogy a 
közgyűlésnek javasolni fogja az ér
tékcsökkenési tartalékalapnak a 
múlt évivel azonos elvek szerint 
1,065.168.34 P-vel történt javadalma
zása után rendelkezésre álló P 
266.831.79 nyereségből részvényen
ként 3 pengő osztaléknak 1938 jú
lius 25-től kezdve való fizetését. A 
szelvények a Magyar Általános Hi
telbank, Budapest, pénztáránál ke
rülnek beváltásra.

A Magyar Vasúti Forgalmi Rt.
bessenyei Beöthy László v. b. t. t. 
elnöklete alatt megtartotta idei mér- 
legmegállapíió ülését. Az igazgatóság 
elhatározta, hogy javasolni fogja a 
közgyűlésnek, miszerint a kimuta
tott nyereségből, amely a nyereség- 
álhozattal együtt 1 millió 091014.32 
pengőt tesz ki, értékcsökkenési le
írásra 428.743.45 pengő, a személy
zeti nyugdíjalap javadalmazására 
50.000 pengő fordtítassék és hogy 
részvényenként 5 százalék — 1.50 
pengő osztalék kerüljön kifizetésre.

A Weiss Manfréd Rt. mérlege. A 
Weiss Manfréd Acél- és Fémművei 
Rt. most közzétett zárszámadása a 
következő főbb tételeket tartal
mazza: részvénytőke 8.4, tőketarta
lék 11.6, értékcsökkenési tartalék 
34.3, hitelezők 12.8. gyártelep és tar- 
tzoékai 40.9, adósok 12.8, értékpapír 
2.7, árúkészlet 12.1 millió pengő. A 
mérleg főösszege 68.9 millió pengő, 
a kimutatott tiszta eredmény pe
dig 1,450.942 pengő.
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A nagy’ úrhoz egy kis 
Ügynököcske tévedt,
A nagy úr kirúgta 
Rögtön a kis férget.

Repült a kis ügynök, 
Alázatos ipse,
Esés előtt bárom 
Tiszteletkört írt le.

Kinnlevőség

— Micsoda állapotok. Már 
kinnlevőség sincs más, mint a fő
nököm lába, amely már kinn van 
a cipőből!

Könnyű keresztrejtvény.
— Segíts megfejteni ezt a kereszt- 

rejtvényt.
— Miről van szó?
— Tizenkét betű: divatos pesti 

szabó.
— Ez nem probléma: S z a b ó  

A d o r j á n  a művészvilág népszerű 
uriszabója.

TIVOLI filmszinház
(VI., Nagymeső-u. 8.) július 14-től minden elő

adáson két sláger;
Sárga lobogó, Rágalom,
Világhiradó. (4, »|«7, l|f10. ssomb

» 44, * 46, • 48, * 4IO, Tas. a|i2-kor is) első előadás 
mért helyárakkal.

ODEON filmszinház
(V II., Rottenbiller-u. 37 b. június 30.tői :

Nem élhetek muzsikaszó nélkül
Bováryné, rilághiradó (Folyt. 1;|5, 7, liait, vaa.

1 12. » *4, 1 tó. i *8. íjalO)
ORIENT filmszinház

(VI., Isabella-u. és Aradi-u, sarok) juniós 30-től 
minden előadáson két sláger;

Éjszaka kezdődön, 
Vörös Pimpernél visszatér

Világhiradó. (Folyt. » 4$, »|47, *|4l 0 . ras. 
i,i2. ij,4, í j t  i:t8. ij»10)__________________________

Már a Fradi orra sem tetszik?

9

— Képzelem, hogy bánt volna 
a Ripensia a Hungáriával.

— Miért?
— No hallod, ha még az árja 

Fradi játékosok orrára is olyan cél
zásokat tettek, mint amilyet a 
Ripensia csatára követett el Toldi 
orrával szemben.

Borsszem Jankó hirei
Kinevezés. Pemele Bernátné Nagy

marosi nyaralása alatt kinevezte 
férje egyetlen nyári vászonnadrág
ját shortnak.

Letartóztatott operetthős. A röp-
irat-úgyek egyik hőse Röpp Van 
Winkle éppen babérjain aludt, mikor 
felkeltették őt a detektívek, közölve 
vele letartóztatását.

A Balaton áldozata. Pollák Hu- 
góné elsüllyedt affölötti szégyené
ben, hogy férje fukarsága miatt a 
tavalyi fúrdőtrikóban kellett Sió
fokra mennie.

Borászati hir. A híres Mollináry- 
bajtársak a múlt héten ünnepelték 
két kedves harctéri barátjuk és 
liszttársuk Adler László nagykeres
kedő és Torony kői József rt. cég
vezető születésnapját a népszerű 
Andrássy-úti Wagnernél.

Politikai pech. Megkezdődött a 
képviselőház nyári vakációja és 
Meskó Zoltán pont ebben a kelle
mes munkában nem vehet részt, 
mivel nem kapott mandátumot.
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— Miért ? Hiszen maga nem 
laptulajdonos, hanem kártyaklub
tulajdonos.

— Jó, jó, de hátha kiter
jesztik ezt a lapreviziót a Piatnik- 
lapokra is?

Evian.
Menekültügyi konferenciát tartott 

32 állam. A konferencia színhelye : 
Evian. Visszafelé olvasva: naiv-e?

Kérdés és felelet.
Milyen az a pék, aki nem csat

lakozik a zsemledrágításhoz?
/semleges.

♦
Hogy hivják az apró vádat?
Yádli.

«
Hogyan fejezi be a rémregény 

szerzője a cikket, ha a hős akasz
tása csak a jövő füzetben fog elő
adódni?

Fojtatása következik.

Töprengés a derültséget keltő 
sajtópöri tárgyaláson

Le style c ’est gnóm?

'T h ó b e d  é t  a

Beszélgetés a Király-utca ban.

— Mi a különbség Mózes és 
a nyilasok között?

— Mózes a kötáblákat törte 
össze, a nyilasokat viszont a Tábla 
törte meg.

Pesti szalma nyara
Jól élek mert egyelőre
Nincs itt nejem s én mindennap
Kijárok az Ügetőre.

Borsszem Jankó keresztrejtvénye
1

í 2
3 4 5 6 7 8 9

n

Bh B h B ♦

12 13 B 14 15 B 16

17 ! 18 B 19 m20

21 22 B 23 B 24

25 26 B B 27 1
B 28 B

29 30 B B 31
32

33 BF 35 B 36

37 B 38 39 |■ 40

4» B 42 43 jm 44

| _ _ JB 45 B 46 47 B
♦

_ !

Tévesen ir. 18 dősebb nő . 20. Pl- 30. Vissza: Êrvényes idegen s
latos, római helytartó Júdeábán 22. 
Ausztráliai népfaj .24. Had. 26 E- 
betüvei női név. 27 Lehelet része.

31. A bölcső. 34 Hun király volt.
35 ........ e et quarent. 38 Tenisz
műszó. 39. Vissza: hazai. 42. Vas
pálya. 43. Vissza: bútordarab. 45.

Vízszintes sorok:

1 Julius 23.-tól augusztus 15.-ig tartó, 
ma már hires szabadtéri előadások. 10. 
Parlagon heverő föld. 11 A boxbajnok 
igéje. 12. Tiszteletbeli rövidítése. 14. A gö
rög mondában Agamemnon fia. 16. Latin 
kötőszó. 17. Ijesztő valami. 19. Konzervál. 
20. Bádog. 21. Vissza----Hari kémnő ne
ve. 23. Utánzatban van. 24. Este franciául. 
25. Angol gyarmat. 27. K-val a végén fér
finév. 28. A Margitsziget egyik legszebb ré
sze. 29. Női név. 31. Papírra veié más 
szóval. 33. Verni. 34. Napszak. 36. Guitry 
nevében van. 37. Bece női név. 38. Öreg 
szláv nyelven. 40. Hó német nyelven fő
nét. 41. Dezső Gábor. 42. Segélyre szo
rul. 44. Goldmarck Károly. 45. Volt né
met hadikikötő. 46. Vissza: ritka férfi név.

Függőleges sorok:

1. A nyári hőhullámok természetes kö
vetkezménye. 2. Német igekötő. 3. Latin 
személyes névmás. 4. Nádor volt. 5. Alatta 
fészkel a fecske. 6. Irodai munkát végez. 
7. Téli sportot üz. 8. Ezüstrész. 9. Latin 
kötőszó. 13. Görög betű. 15. Minden dol
gozó ember pihenésre használja fel. 16. 

Kicsinyítő képző .47. Mutató szócs
ka. BOCK G YŰ L*

Beküldendő sorok: Vízszintes 1. és 
28.: függőleges 1. és 15. sorok. 

Beküldési határidő: julius 24.
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Mai keresztrejtvényünk megfejtői 
között a következő ajándékokat sor

soljuk ki:
1. Egy doboz Dessert »Cadeau*

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

2. Egy Sidol-íéle háztartási
csomag.

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

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

5. Egy keretezett kép. Szállitja: 
Hoffmann Ferenc képkereskedés és 
képkeretgyár Budapest IV.. Károly 
király-ut 28. IV., Gerlóczy-ucca 5. 
Tel.: 18D—239, 189-303. 189—495.

6. Egy darab »Fotopastellx kép
Diskay és Tsa. művészi fényképé
szet műterméből, Budapest. VII., 
Rákóczi út 19. (Lifthaszn dijtalan.)

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

8. Egy nagy doboz Kaliment
gyógycukor. Gyártja: Pharmacia 
gyógyszer-vegyészeti gyár, Budapest, 
VII., Izabella-tér 6.

9. Két drb. LETON szappan a 
Hunnia gyógyszertárból, VII., Er- 
zsébet-körut 56.

10. Hat darab igazolványkép. Foto 
Párisi

11. Egy drb. komplett Zett-Xovó 
zseblámpa Hirschi és Társa mű
szaki cikkek nagykereskedéséből,
VI., Székely Bertalan-ucca 11.

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

13. Utalvány egy havi kölcsön- 
könyvtár bérletre. Weisz Béla mo- 
dem-kölcsönkönyvtárába. VI., kér. 
Szondv-u. 32.

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

15. Egy csomag (32 lapos) Piat- 
nik magyar játékkártya. Piatnik 
Nándor és Fiai, Magyar Játékkár
tyagyár rt. VII.. Rottenbiller-u. 17.

IS. Utalvány két személy részére 
a TIVOLI filmszínházba.

17. Utalvány két személy részére 
az ODEON filmszínházba.

18. Utalvány két személy részére 
az ORIENT filmszinházba.

19. Két strandfürdő-jegy a Csil
laghegyi Árpád strandfürdőbe. Hull- 
lám-fürdő. Úszómedencék. Étterem, 
kitűnő hangulat.

20. Egy dol)OZ Hyperol szájviztab- 
letta. az ideális torok- és szájfertőt- 
lenitő. Kiszolgáltatja a Viktória 
gyógyszertár, Erzsébet körül 21.

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

22. Utalvány egy férfiöltöny va
salásra Weisz Lipót angol uriszabó- 
ságánál. V.. Kádár-utca 10.

23. Két strandfürdő-jegy a Danu- 
bius-strandra. Danubius strandfür
dő, csónakház, weekend-telep Ma
gyarország legnagyobb Dunastrand 
úszómedencéje.

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

Szerkesztői üzenetek :
kereskedelmi utazó: Mi az kérem, 

magából is utas lett? A rányközép
utas?

Gnőni: Mutasd meg a cikk-irá- 
sod, megmondom ki vagy,

S. D. Ha a dolgok nagyobbigé-
nyüek és viszont, szó lehet róla.

Kipcnsia: Mi volt az kérem, sza 
badstilusu futball?
— Több levélről a jövő számban.—

A Borsszem Jankó julius l.-i rejt
vényének megfejtői közül a követke
zők részesültek jutalomban: vitéz 
Balás Ferenc, Csók Irén, Pusthy 
Elek, Nagy Erzsi, Tamási Béla, Roll 
Margit, Pétery Ili. Erdős Klára, 
Tóth Ilonka, Ehrlich János, Pál 
Frigyesné, Thoma Ottó, Gehl Artúr, 
Vitnvédy Tamás, Elek Olga, Németh 
Irén, Fenyves Tibor, Gelsei Géza, 
Bajnok Rózsa, vitéz Pálfy Dénes,
Witt Bözsi. Radánv Elek, Posner -
Manci, Váci Piri, Babarczy Pál dr.
— A rejtvény helyes megfejtése: 
V. 1. Sárga folyam szörnyű áradása.
— A jutalmak szerdán d. e. vehe
tők át a kiadóban (V., Csáky-u. 36.) 
Vidékieknek postán küldjük.

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

újabb aranyérm et n y e r t !

Reb

Menachem 

Ciceszbeiszer 

szörnyű 

átkozódása

— Apró kis párttal dicseked
hessél csak, de azért neked is le
gyen propagandaszerved: a kajla 
füled!
- — O Bánóczi bizottsági tag 

oreság által említett »Egy c/Zi, 
két cilin-nótát fújva akarjon fül
vétetni magát o zsidó-kántor 
vizsgán o te iskolásfiad!

— O Ripensia csatára vezes
sen védhetetlen támadást az or
rod ellen!

— Olyan cikkíró ledjél te is, 
aki nagynehezen kiizzadva cik
kedet úgy állsz annak idegen ki
fejezései előtt. mint o Márius 
oreság Karthágó — gnómjai- 
nál!

— Családi viták során olyan 
szóaránnyal maradj te kisebb
ségben o feleségeddel szemben, 
mint o Meskó oreság Abádsza- 
lókon!

Felelős szerkesztő és kiadó: 

HESZ FERENC
Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Bpest, V., Csáky-u. 36. Tel.: 292-110.
1933-ig szerkesztette: Molnár Jenő 

A Borsszem Jankó előfizetési ára: 
csak előfizetők részére készült kiál
lításban és értékes rejtvény-nyere- 

ményajándékokkal : 
egész évre P 20—, félévre P 10.50

Nyomta:
Földes, Wagner és Társa b. t. Bpest. 
V., Csáky-u. 64. Telefon: 298-021.

SZELVÉNY
Borsszem Jankó keresztrejtvénye 

1938. JULIUS 15.
Pályázó neve ;

Pontos cime :

Ezt a szelvényt a megfejtéshez 
kell mellékelni.



Budapest, 1938. julius 15. 71 évfolyam, 3348. szám.

ORSSZEM JANKÓ

—  Mi történt tulajdonképpen azon a 
konferencián ?

— A hontalanok h o n a  alá .

menekültügyi

Abédszalóki beszélgetés

—  Nem ütötte meg magát 

Meskó?

— Miért?

— Mert alaposan kibukott.

Parlamenti szünet
— A képviselőház megkezdte nyá

ri szünetét.
— Elég baj az.
— Miért érinti önt olyan érzéke

nyen. hogy a képviselő urak pihen
nek?

— A parlament búffése vagyok.

Hűvös v icc

Két meteorológus beszélget:
— Hughes a milliomos pilóta át

repülte Szibériát.
— Azt hiszem, Szibériát ez a re

kord is h i d e g e n  hagyta




