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Falusi k is lá n y Pesten

—

M it

nézez a sok ember idesapám ? Miféle ritka

látnivaló van itt, tűzijáték?
— Nem.
Egyembert bámulnak, aki pesti polgár létére
nem szaladgál egész nap okmányok
.
G e llé rth e g y e n

—

Maga becsapott engem Pista :

a tűzijátékhoz

hivott, de ez nem

tűzijáték, csak játék a tűzzel. . .

Szezondolog

— Maga mivel foglalkozik mostanában. Kardos ur?
— Virágüzletem

van,

de

most szeretném magam

átképeztetni gyöngyösbokrétásnak.
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Falusi kisgazda
T

Pesten

itt Borsszem Jankó
Minden külön viccelődés
helyett közlöm, hogy:
- a

négynapos

minisztertanács

Két falusi atyafi Szent István
hetében felráiulul Pestre és el
vetődik a Városligetbe is. ahol
betérnek egyik vendéglőbe fala
tozni.
Éppen játszik a zenekar, me
lyet nagy gyönyörűséggel hall
gatnak^ meg is jegyzi mindjárt
B. Kovács István:
— Szip ez sógor. szip, csak
azt nem tudom. mit hadonász
az egyik ott köztük ...
— Hát még
azt se tudja
ken d ... Hajtja róluk a legye
ket.

olyan expressztempóban folyt le,
hogy azokat csak igen rövid ebéd
szünettel szakították meg. A divat
dámák az expressz-menü étlapját bi
zonyára szívesen elkérték volna fo
gyókúra-receptnek.
— fellázadt

a kínai

halálzászló

alj. A rend helyreállítására szovjet
orosz sereget küldtek a helyszínre.
A halálzászlóaljnak ez lesz a — ha
lála.
— helyszíni közvetítést adott egy
méhesből a brünni rádió. Képzelhe
tő. hogy a szorgalmas méhek közre
működése révén mennyi uj rádióelőfizetőt sikerült » csípni.
— bezárt a hires párisi Juhász
féle magyar cukrászda. Most, hogy
lehúzta redőnyét biztosan b u s u 1ó
J u h á s z nak neve i *.

S h ls z e r ü

KAMARA
Kamarák divatja
Virágzik a honban,
Kamarát alakit
Minden szakma sorban.
Kamarát alakit
Az iró, a bakter
Sőt tán metsző gúnnyal
Még ő is a sakfer.
Kamarát csinálnak
Szenesek és fások,
S a szakácsok is mint,
Éléskamarások.
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Van a Nemzeti Színháznak egy
jónevü művésze, aki valósággal ré
me a pincéreknek válogatós termé
szete miatt. A megrendelt éleleket
rendesen visszaküldi. A napokban
a következő praktikus újítással ren
delte meg ebédjét a pincérnél:
— Hozzon nekem egy bécsiszele
tet, vigye vissza és hozzon helyette
egy másikat.
Az őszülő hajú, de fiatalos szivü
vezérigazgató nem veti meg a női
nemet. (Mint mondják a női i g e n t
sem.) A héten igy szólt hozzá a
Lipótvárosi Kaszinóban valaki: —
Tegnap egy gyönyörű fiatal lánnyal
láttam inéltóságos uram. A kedves
lánya volt?
— Igen. — felelte závartan Ömél
tósága, de ne mondja meg neki.
*
Ujházy Györgyöt az egyik egymás
után többször elázott szegedi sza
badtéri darab balszerencsés szerző
jét
Szegeden
elnevezték Elázy
Györgynek.

Női p rogram

árk é p zé s

Bélyeg kiállítás
I — Voltál a béígegkiállitáson?
Sem , de remélem ezért nem
fognak megbélyegezni.
íme egy ifjú, akinek olyan
jó feje van,

hogy

mindenki

biztatja, képeztesse át magát
billiárdbajnoknak.

HYPEROL

8Z á j V Í Z

tabletta

az ideális száj és toroköblögető

— Rémesek
legjobb
lesz,
varrónőnek.

a viszonyok,
ha felcsapok

— Miért éppen varrónőnek?
— így talán könnyebben
nyakába varrom magam vala
kinek.

* ^

Borsszem jankó
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Arisztid és a kisszakasz
Arisztidtől megkérdezi Tasziló :
— Mond kérlek nincs egy kisszakaszod ?
— Kisszakasz! Miért becézed azt
a vacak tantuszt kéhlek?

Pesti lakbér
Az asszony igy szól az urához :
— Fiam, ez

a

lakás

már nem megfelelő,
egy drágább lakásba.

nekünk

elköltözünk

— Ezért kár költözni, mer már
ez is drágább, a háziúr éppen ma
emelte a lakbért.

A z optimizmus alapja
Bizakodni bálran merek: Ügetőre
megyek s nyerek.

itt, ha még az se volna.

'Thaya, c4o U tud{a 2nübt yfMiudb.,.
millcn idők várhatók mostanában?
— Honne, lionne. A hőemelkedés néhol még
tart, de a szalmaférjek nőemelkedése
ál
talában csökken: a kis macskákat le kell építeni
különös tekintettel a nyaralásból hazatérő nejre.
Ezeken a tájakon sokhelyen zivatarok is voltak.
Lehűlést tapasztalhatunk a zöldvendéglőkben is
t u l a jmenti fagyokkal: mivel a tulajoknak min
den lózung-reménye befagyott. Prognózis: a hő
mérséklet továbbra is csökken, csak a lakbérek
emelkednek.

A K irá ly uccában
— Hogy hívják azt a hitsorsost, aki Calaisból
repülőgépen igyekszik át a Csatornán és Anglia felé
közeledik?
— N a ...
— Bald-Dower-nek.

Az útlevél
Weisz külföldre utazik s a határon megvizsgálják
az útlevelét.
— Hogyan ... — szól hozzá a rendőrtisztviselő.
— Termete 1.80, haja szőke, különös ismertető jele:
nagy lencse a bal füle mögött. Hisz ez a személyleirás nem felel meg.
— Kérem, — szól Weisz — a dolog ugyanis úgy
áll, hogy engem a dajkám annakidején tévedésből ki
cserélt.

Lelki em ber
— Van itt egy pariim, kérem, a hölgynek sok ho
zománya nincs, de rendkívül megnyerő a külseje.
— Nem kell— külsőségekre én nem adok.

Rejtély
A fogházőri azzal bízzák meg, hogy egy rabot
vezessen át egyik börtönből a másikba. Útközben a
fogházőr betér egy söntésbe és leissza magát. A rab
természetesen felhasználja az alkalmat, leveszi bilin
cseit és megugrik. Mikor a fogházőr támolyogva meg
érkezik rendeltetési helyére a bilincsekkel, körülnéz
és felkiált:
— A rab megvan, de hol van a fogházőr... ?

MAGYAR-OLASZ AKKUMULÁTOR
Budapest, V ili.
Telefon

V IG -U . 31

144-281,

134-502

p
' _ i autóöninditó és világitó telepe___X----------! két, helyhez kötött (stabil) tele
peket,

rádió-anód

és

fütőtelepeket,

gonca- és mindennemű egyéb
m ás ó l o m- a k k u mu l á t o r t

tar
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B orsszem jankó

s Z I N HÁZ

GYÖNGYÖS BOKRÉTA

A szegedi szabadtéren

A Tisza Kálmán téren, ahol általában csak a
deficitrom virul, megint kivirult a gyöngyösbokréta.
A pesti publikum megint gyönyörködhet a jó ma
gyar vidék ősi népművészetében. A Városi Színház
virágos magyar mezővé változott, ahol nem drága
külföldi operaénekesek fosztják ki a közönség zsebét,
hanem a l>okrétások fosztják a kukoricát. Az operet
tek obiigát tangói helyett ugrósesárdásokban, ver
bunkosban gyönyörködhet a közönség. Egyszóval a
föld népe ismét kiszorította néhány estére a Föld
Aurél népét a Városiból.

Megsértették a minisztériumot
A Terézkörúti Színpad, hogy Isten ments le ne
késsé a szezont már augusztusban megnyitotta ka
puit. Bizonyára azon buzdull így fel, hogy előbbi
attrakciója a ^Nyári szünet* oly általános sikert
aratott, amelyhez hasonlót egész multévi szezonjában
sem tud felmutatni. No de hagyjuk a múltat, beszél
jünk inkább a darabról.
A vakmerő ember.
aki » megsértette a mi
nisztériumöt :
Ráday
Imre, aki egy fiatal fes
tőt alakit. A festő, mint
említettük, Ratal, tehát
bohó. Erre magyaráz
ható, hogy egy napon
midőn plakátot kellett
festenie egy fehérneműgyár részére, egy ké
peslapról lopta le a
modellt,
akit
aztán
kombinében festett le.
Még jó, hogy nem egy
nudista klub részére kellett a plakát.De igy is bonyonyodalom származott a műből, mert az ifjú hölgyről,
akit kombinében örökített meg, kiderült, hogy a pénz
ügyminiszter leánya: Muráti Lili.
Persze mindenki azt hiszi Murátiról, hogy személyesen s. k
illetve saját kombinéileg á llt m o 
dellt a festőnek a csintalan kép
hez. De mivel a kép is, a feslc
is tetszett neki, jó képet vágotl
a dologhoz, amiből persze hap
py end lett.
Közben dalok, sanzonok is
esnek részben Muráti, részben
Ráday részéről. S mivel a vé
gén a megsértődött minisztérium is kiengesztelődik,
elégedetten megy le a függöny.

— Mit szól ehhez az esőhöz?
— Nem értem.
— Miért?
— Nem értem, miért esik, mikor ma semmiféle
premier nnies a szabadtéri színpadon.
— Az uj szezonban milyen darab
majd leginkább a Nemzetiben magyar?
— Naná, Németh.

Naés

a

megy

?

Már mondom, angyalom. A kis művésznő
hosszabb ideje udvarolt a textilesnek, mig végre
megkérte a kezét. A boldog kis hölgy az esküvő
után igy szólt a férjhez:
— Most már megkérdezhetem édesem, nem
vagy te babonás?
— Nem. Miért?
— Meri akkor most már elárulhatom, hogy
te vagy a tizenharmadik vőlegényem, akihez
végre mégis sikerült férjhez mennem.
v

M óricka öröm e
Schwarcz látogatóban van Weiszéknél, egyszer
csak berohan a kis Móricka és kipirulva kérdezi
Weiszlől.
— Papa. papa, mondd el gyorsan, miféle újabb
pusztításokat végzett az orkán?
— Elsöpör le a föld színéről a Fülöp-szigelekel.
— Éljen! — ordít a kis Móricka és örömtől su
gárzó arccal kirohan a szobából.
— Weisz kérdi Schwarcz csodálkozva — miért
örül úgy Móricka az orkán pusztításának...
— Annyival kevesebbet kell neki tanulnia föld
rajzból.

B orsszem jankó
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Hesz Ferenc

Korunk egzisztenciális divatja az á t k é p z é s az
irók komfortos elefántcsonttornyába is eljutott. Ma
miiiden második ember pályát változtat: a jogászból
könyvelő lesz, a könyvelőből kalaposinas, a saklerből bakter, a bak térből sakter. A suszter sem marad
a kaptafánál, hanem igyekszik átképeztetni magát ve
zérigazgatóvá. Érthető tehát, hogy rövidesen az irók
is pályái változtatnak. Az egzisztenciákban beálló vál
tozásokkal egyidejűleg áll be majd például a Blicz
és Blau irodába hivatalnoknak mondjuk,
S Z O M O R Y DEZSŐ.
A főnök mind
járt az első na
pon ad neki mun
kát:
— írjon kérem
y^r
egy
levelet
az
i.
Egyesült
Műtráyy Y
gya és Enyvgyárnak és
sürgesse
meg a műtrágya
leszállítását,
te
kintve,
hogy
a
pénzt már két he
te átutaltuk. Meg
értette?
— Igen, sóhajt
ja lelkesen Szomory és már Írja is a következő le
velet.

T. C.
Egyesült Műtrágya és Enyvgyár és minden...
Budapest,
Hivatkozva f. hó 22A frenetikus sürgeté
sünkre, dallamos hódolattal jelentjük, bá
gyadt heroldok, akik vagyunk, hogy azóta már
két hét telt el, csekélység, fanyar csüggedésében
a nyárnak és minden ...
Megkopott alkonyok vonaglanak körülöttünk
agonizáló fényléssel, mint ábránduszály a schönbrunni park nyírott bokrai között, amik azokból
a királydrámákból ismertek, ha szabad ezt mon
danunk, amiket egy Szomory irt egykor, isteni
művész karcsú és szép kezével, ami van neki sá
padtan és vonaglón...
Fények zuhognak bágyadtan és zengőn,
m int a Guillotine fanyar csillogása márkinők
drága fürtjein, de mégse. ..
És illatok és szenvedő szagok... és mű
trágya ... oh ... keserű penetranciájában. mit
tudom én, műtrágya, melyet várunk főkönyvéivé
\és viszont.
És kérdjük zengő hangszer, akik vagyunk,
forró fortissimóban és egyáltalán: mikor kapjuk

Wagner söröző

meg zamatos tumultusában a lihegő szállításnak
mind, mind az öt vágónk?
És kérdezzük mégegyszer, ájult epedésben
és minden: mikor, oh m ikor?
Ezt kérdjük ismételten hárfák lihegő zen
gésével és kiváló tisztelettel

*

B LIC Z és B LA U ,
aki van.

Mialatt az átképzelt Szomory Dezső igy zeng, iro
dalmunk másik kitűnősége is ajánlatot ir regén}’ he
lyett, mert ő is pályaválasztásra készül. Úgy bizony
kérem. Egy szép napon
Szabó Dezsőt, az E l s o 
d o r t f a l u szerzőjét is
elsodorta
az átképzési
áramlat az irodalom öb
léből prózaibb partok felé.
A N a p l ó és j e g y z e 
t e k helyeit a napló és
főkönyv lesz a terrénuma
neki is. Egy napon ő is
tollat ragad, hogy megírja
ajánlatát a *Betöltendő állásokc egyikére a követ
kezőképpen;

^Tekintetes Igazgatóság!
Mint meglódult harang, kondult meg ben
nem a )>Pesti Hírlap -ban közzétett nb. hirde
tésük és széles hömpölygéssel sietek válaszolni
az abban foglaltakra.
A kenyér friss szaga áramlik felém soraik
ból, Tekintetes Igazgatóság, a meleg friss ke
nyéré, melyet ölelő nagy szeretettel nyújtanak
felém »Gürcölés bis gromoboja jelige alatt.
U j horizontok szilajodnak fel szemeim előtt
és gigászi gürcölések ígéretei nyújtóznak izmaimban .midőn univerzális ujjongással csörtet ki
belőlem a szó y>gemacht\€
Mit is akarok én elrendelten harcos alakja
ennek a C s o d á l a t o s É let-n ek ? — kérdem,
mint akit elrendeltek és visszaküldték.
Mit is akarok én?
Kenyeret a keserves mindenségit! — torpan
föl bennem a válasz, tisztelettel, Tekintetes Igaz
gatóság. És fölbicsakló bizakodással várom vá
laszukat, hogy cégükbe öleljenek s mint jóságos
meleg száj hajoljanak oldalbarugott életemre,
szelíden szólva: »Z)ezső, akceptállak/«
Melyek után maradtam csodás horizontok
kal komázó zsenim iránt továbbra is mély
tisztelettel:
SZABÓ DEZSŐ aí

VI-, Andréssy-út 44.
T e le fo n : 1 1 2 -1 0 8 .
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bajlódik egy sovány tyúk püs
pökjalat jóval, mikor a háziaszszony így szól az urához: y>'Samu,
biztasd a vendégünket, hogy
egyen.* » Engem nem kell biz
tatni, hogy egyem — morogja
a vendég — y>ezt a girhes tyú
kot biztatták volna... « — Üszposz: így van ez a fenti esetban is!

Nyaralás ulán

o

0-4" átképzéssel kapcsolatban
fölm erül némelyekében a kér
dés. igaz-e. hogy az ifjúságot biz
tatni kell az egyes pályákon va
ló elhelyezkedésre. Jófajta Tra
li uccora gyújtva eszembe jut er
ről egy adoma: Poltákék vendég
ségbe hívják egyik szegény roko
nukat. A vendég már félórája

Magasratörő ember

O Oz árkormánybiztos oresúg
megnyugtató kijelentései során
közölte tübbek között oztot is,
hogy olcsóbb lett az autótaxi
alapdíja. Illa os verpelétivel tümködve meg o pipámat eltűnő
döm o dolgon. O Blau esete jut
ja eszembe erről. O Blau egy
napon bemegy a Kazár uccai
uridivatáruházba és kiválaszt
magának egy öltönyt. .4 ruha tet
szik csak az árával nincs mege
légedve. A boltos hosszas alku
után már 105 pengőre leengedi
de a Blau tovább alkuszik. » En
gedjen még valamit — mondja.
O boltos erre leengedi az 5 pen
gőt is. Blau még mindig sokaljo
az árai. >De hiszen most már le
engedtem még 5 pengőt
mondja a boltos. >/gy is sok \—
mondja Blau — mert én nem

yjtUUH 7te<U mutat
Yálőpör 19.18.
— Mi különös kívánsága volna a
nagyságos asszonynak a válás tekin
tétében.
— Kérem, doktor ur, legyen szives
úgy intézni a dolgot, hogy én larl*
s#mv meg az autót és a férjem a
gyerekeket.
őskutatás.
— Tinó di Pattiéra, a hires lenorista, ősrégi magyar
családból
származik.
— Úgy? Ki volt az őse?
— Tinó di Lantos Sebestyén.

— Már maga sincs megelégedve
a foglalkozásával?
— Nem hál. Van önnek fogalma
arról, milyen nehezen lehel itt előre
menni a ranglétrán?

o
O Milyen jó szót tudtak ejteni
a jobboldali kollegák a régimultu baloldali lapról megszűnése
alkalmából? Erre a kérdésre is
válaszolok, csak rágyújtok ked
velt Mcdeámra. így, most már
jöhet az adoma. A Fuksz Samu
| temetésén azt mondja a temetési
menetben
ballagó
Weisz a
I Schwarcznak: Én csak a rabit
sajnálom. Miért?* Szegénynek
iKilami jót küll mondani a meg! boldogultról a sírnál. ) Én tud! nék neki egy jó écát adni.v
Mit? Mondja azt. hogy a meg
boldogult apja még nagyobb
.gauner volt.i — Ditl-dall: ilyes
fajta rjót mondtak a jobbolda; Ion némelyek o fenti esetben is!

O ptikai c sa ló d á s
— Uj ruhája van a vőlegényed
uek ?
— Dehogy.
— De olyan újnak látszik...
— A vőlegényem uj.

Precíz kiszolgálás.

Fösvénység! rekord.
Két ur diskurál a kávéházban:
— Barátom ez a Weisz egy olyan
íösvény ember, hogy egész este sö
tétben ül otthon, csakhogy ne kell
jen villanyt égetni.
— Ez semmi a Scliwarcz fösvény
ségéhez képest! Schwarcz
mikor
meghalt a feesélgc, beállt kémény
seprőnek, hogy megspórolja a gyász
ruhát.
Pokoli hűség.
— Esküszöm Róza, hogv te hü
vagy hozzám.
— Miért?
— Mert sokkal komiszabb vagy,
semhogy másnak is gönnolnád ezt
az élvezetet.

— Pincér, nem tudja, hány óra
van?
—’ Sajnálom kérem, ez nem az
én asztalom.
Túlzott aggodalom.
— Pollák és Weisz a nemzeti szociálisták Andrássy-uti palotája előtt
mennek el. Azt mondja Weisz:
— Látod, én azt szeretném, ha
ilyen palotát kapnék.
Isten őrizz, — mondja Pollák
— ennyi szobával el sem fogadnék
egy házat.
— Miért?
— Mert ide annyi mezüze kell.
hogy ezen tönkremennék.

Bürokrát oh!

Muzsikális család.
— Móricka, hallom, hogy ma nagy
verést kaptál.
— Ajvé! Képzelheti a .néni. a pa
pa és a mama négykezest játszot
tak rajtam.

az öt pengőt sokaltom. hanem a
százat. — Cince-conce: ez a hely
zet itt is, a közönség nem csak
az autótaxi alapdíját sokalja, ha
nem sok minden mást is!

Itendőrbiróságon.
— Hat autószerencsétlenség egy
hónap alatt. . . Hát sose tanul meg
autót vezetni?
— Nem kérem .. . Én biciklizem ..

I

Mintaasszony

Nem vettem részt a dolgozó
nők kongresszusán, pedig én is
dolgozó no vagyok: már kora
reggel a kozmetikusnál imgyok.
majd ondoláltatok, utána fáradt
ra sétálom magam a korzón, dél
után bridzselek, römizek. randcvuzok. este táncolok és mindezek
mellett még arra is van időm.
hogy évente kétszer váljak és
újra férjhez menjek. llát nem
elég dolgot adnak mindezek egy
gyönge nőnek?
Idill a strandon.
— Próbálj visszaemlékezni Pétiké,
; hol ástad homokba a papát? Nála
• van a retour-jegyünk.

Vallási probléma

Schwarcz és Blau a feleségeikről
beszélgetnek. Azt mondja Schwarcz:
— Egy öröm. amilyen feleségem
nekem van. Már hétkor felkel, ki
pucolja a ruhámat és a cipőmet,
aztán reggelit készít, aztán kitaka
rítja a lakást és elmegy bevásárol
ni. Mikor délben hazajövök, az ebéd
már ott párolog az asztalon és hogy
főz és hogy vigyáz rám ...
Elhallgat egy pillanatra, aztán fel
sóhajt :
— Adja az Isten, hogy a második
feleségem is ilyen rendes legyen.
kedves Borsszem Jankó!

A báró igy szól az inasához:
Az árvaszéki irattáros odamegy az
- 1 Látod János, unies egyenlőség
ülnökhöz és azt mondja neki:
és
méltányosság a földön!
— Kérem ülnök ur, van itt né
— Például...
hány harmincéves akta, ezeket talán
— Például mi kelten
egy és
már el lehetne égetni.
ugyanazon szivarokat szivjuk és a
— Hogyne — feleli az ülnök —
I számlákat én íizetem.
de előbb másoltassa le őket.

A kitért textilesnétől megkérdezi
az uj mindenes:
— Mi a naccságáék vallása?
— Nem kell
nyugtalankodnia,
fiam, evangélikusok vagyunk.
— Az baj, meri én csak izraeli
tákhoz menrk. azok előtt manapság
nagyobb a tekintélyem.

8

B orsszem jankó

tnen^at(cetet
Vidám regény
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( 6)
Ezután a szavaknak valóságos zuhataga követke
zett. Valnicsek néni kiöntötte magából mindazt a ke
serűséget, ami szivében a Lőrincz-ikrekkel szemben
térivel és Malvinkával kapcsolatban felgyülemlett.
Szerencsére Szimat Szilárd nem sok ügyet vetett
ezekre az epés szavakra. Gondolatai máshol járlak. Lehunyta a szemét, mintha figyelne, mindössze egyszer
szakitotta félbe Valnicseknét:
,

— Hányas cipőt hord Malvinka?
— Harminchetest.
Szimat Szilárd felállt:

— Köszönöm, most mái* mindent tudok.
Nyugalmat erőszakolt magára, de mikor Válnicsekné távozott, mintha puskából lőtték volna ki,
úgy rohant kábelezni.
John Smith Clevelandban bizonyára meglepetés
sel vette a pesti Sherlock Holmes újabb kábelét,
amely igy szólt:
•Újabb Lőrincz lányra bukkantam, az egyiket Mal
vinnak hívják, a másik Valnicseknének mondja ma
gát, de engem nem tudott ezzel félrevezetni. — Szimat
Szilárd.^
Ezután a kábel után még három napig nyomozott
a kitűnő mesterdetektiv, egyik kábelt a másik után
menesztve Amerikába. Ha délelőtt feladott egy ká
belt, délután már küldte a másikai, amely rendszerint
igy kezdődött: »előző kábelem slornó . . .«
A negyedik nap már úgy belegabalyodott nyomo
zásainak szálaiba, hogy elhatározta kiutazik Ameri
kába, hogy élőszóval reefráljon John Smithnek az iz
galmas menyasszony keresési ügy eredményeiről. Ter
mészetesen ezt is megkábelezte:
•Személyes referálás végett holnap utazom önhöz.
— Szimat Szilárd.t
Utána csupa megszokásból még egy kábelt me
nesztett, amely igy kezdődött:
•Előző kábelem stomó. — Szimat.«
VII. FEJEZET.
A kissé szigorú tekintetű szikár hölgy, aki e feje
zet kezdetének pillanatában erélyesen nyomta meg a
csengőt Mister Brown clevelandi közjegyző ajtaján,
Miss Barbara Hopkins, a Papagájokat Gyámolitó Egye^
sülét elnöknője volt. Miss Barbara szigorú külseje,
mint mondani szokás, nemes szivet takart. A rövid
huszonöt év *alatt, amióta a Papagájokat Gyámolitó
Egyesület elnöknői tisztét betöltötte, a papagájjóléti
intézmények egész sorát teremtette meg. ö hívta életre
a főegyesület kebelén belül megalakult Elaggot Papa

I

O /

.

^

ti ^ A* * ^ . i a
VII.,

Bethlen

KOCH

Gábor-u. 5

gájok Menhelyét és az ő lelkes fáradozásának ered
ményei közé tartozott a Beszédhibás Papagájok Gyógytanfolyamának felállitása is. Hogy ez az utóbbi intéz
mény mit jelent a papagáj társadalomnak, arról a ki
tűnő gyógytanfolyam papagáj növendékei sokat tudná
nak beszélni, ha nem szenvednének beszédhibában
Miss Barbara Hopkins érdemeinek felsorolása nem
lenne teljes, ha elhallgatnánk, hogy kiváló alkotások
kal gazdagította a papagáj-szakirodaimat is. •Tájszó
lással beszélő papagájok« ciinü munkája például va
lósággal egyedülálló e téren, mert a göcseji tájszólás
tól a bretagnei papagájok beszédmodoráig minden
papagáj nyelvjárást felölel.
Mindez csak vázlatos kép Miss Barbara Hopkins
papagájkörökben oly népszerű egyéniségéről, portré
jának bővebb ecsetelését megakadályozza az a körül
mény, hogy az erélyes csengetésre kinylit az ajtó és
a szikár hölgy belépett a közjegyző irodájába.
— Mivel szolgálhatok? — kérdezte Cleveland is
mert közjegyzője, Mister Brown.
— A Lőrincz-féle egymillió dolláros örökség ügyé
ben jöttem.
Mister Brown szájából kieseit a pipa.
— No lám, kegyed is partiképes Lőrincz-hölgy
Lalán ?
Miss Barbara Hopkins energikus arcára a szo
kottnál is szigorúbb vonásokat rajzolt a méltatlan
kodás.
— De uram, én a Papagájokat Gyámolitó Egye
sület elnöknője, az Elaggott Papagájok Menhelyének
főgondnoka és a Beszédhibás Papagájok Gyógy tan
folyamának igazgatónője vagyok, Barbara Hopkins.
Ezt a megbántott önérzet hangján mondta, félel
metesen villantva lorgnonját Mister Brownra.
— Bocsánat, Miss Hopkins, — mentegetődzölt a
közjegyző — nem volt szándékomban megbántani ke
gyedet. A papagáj-jótékonysági ügyeknek régi tiszte
lője vagyok, de még igy is homályos előttem, minek
köszönhetem a szerencsét.
A papagájgyámolilás lelkes és kiváló amazonja
felhördült.
— Hogyan, Mister Brown, ön elfeledkezik a ter
minusról?
A közjegyzővel forogni kezdett a szoba. Vájjon
mit ígérhettem a papagájoknak, még hozzá termi
nusra? — villant át rajta az aggodalom.
De a gondolkozása sem maradt ideje, mert szi
szegve repült feléje Miss Barbara Hopkins szemre
hányásának újabb nyila:
— Ön elfeledkezett május 10.-ről.
A közjegyző homlokára csapott.
— Persze. Akkor jár le az egymillió dolláros
örökség terminusa.
(Folyt, köv.)

IMRE vezetése melled uj életre kelt
Kitűnő zene —
Reggelig nyitva.

Telefon: 139 -38 1
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Borsszem Jan kó a pénzpiacon

Lakb eren d ezési v á sá r

Inkasszó tragédia

I

Egy ifjú könyvet adott ki »Hogyan hajtsuk be követeléseinket «
cimmel.
A könyv sikert aratott, nagy pél
dányszám fogyott el belőle, az if
júnak örömmel gratulált egy isme
rőse, de ő busán legyintett.
— Ne froclizzon.
— Hogy-hogy?
— A könyvet elkapkodták, de a
kiadómtól egy vasal sem tudok be
hajtani.
Pénzügyi probléma a kárlyaszobában.
— Háromszáz pengőre van szük
ségem és csak kétszáz pengőm van.
Nem tudom, mitévő legyek.
— Tedd a két százas közé a Jolly
Jockert.

Az elegancia titka

vásár.
— No akkor kicserélem az öreg hálószobámat.
— Praktikusabb lenne az öreg férjedet kicserélni.

G ondtalan utazás

— Jó körülmények között élhetsz,
hogy mindig oly elegáns vagy.
— Nem a körülményeim jók, ha
nem a szabóm: ruháim
Szabó
Adorján kitűnő ursizabóságában ké
szülnek, azért vagyok mindig ele
gáns.
Orvosnál.
— Nincs önnek semmi baja uram,
mondhatom roppant szívós szerve
zete van.
— Nem csoda kérem, állandóan
kitűnő N ik o t e x-es cigarettákat szí
vok.

N ehéz prod ukció

Vendéglőben.
— Mondja, pincér, érett ez a sajt?
— Bár a pótvizsgán elbukott fiam
lett volna ilyen érett.

TIVOLI filmszínház
(V I., Nagymeső-u. 8.) julius 28-től minden elő
adáson két sláger;
Az e m b e r n é h a ré v e d ezenkivől

5 sz ín e s

film a U ra k c Ió

V ilághiradó. (4, *(47, *jflO, srnmb
*(44, *|«6, * 48, * «10, vas. *Í42-kor is) első előadás
mén helyárakkal.

ODEON filmszínház
(V II., Rottenbiller-u. 37|b. julius 28.tói :
Az e m b e r n é h a rév ed ecenkiv&l

A b ű v é s z : Most jön a legnehe
zebb mutatvány, hogy fogom elő
varázsolni a felemeli lakbért?

5 sz ín e s film a rtra k c íó

— Már megint
indul? Boldog és
— Hál bizony
zom, mert én és
Európa Áru- és
r.t.-nél vagyunk

külföldi utazásra
gondtalan ember.
gond nélkül uta
a podgvászom az
Podgyászbiztositó
biztosítva.

Bovárvné. világhíred ó (Folvt. 1 *5, 7, *[*10, vas.
1 *2. * *4, * *6, ï *8. * *10)

ORIENT filmszínház
(V I., Isabella-u. és Aradion, sarok) julius 28-tól
minden előadáson két sláger

A k irá ly n ő á lm a történelmi film ezenkitül
4 rö v id film .
Világhiradó. (Folvt, ^ 45, *147, 1 |4l 0, vas.
ijl2, *|«4. *1*6 1 jf8, i|al0)

BERETVÁS------PASZTILLA
fejfájás «lien
Kapható minden gyógyszertárban.
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P á rizsi id ill
A risztid

Az eg ri borhéten

ötlete

— Látod, cimbora én
— Jean, te azelőtt királynőd
nek neveztek most meg csak
gorom báskodsz.
— Tudod, amióta a királynő
nem stoppolja meg a harisnyái
mat és nem mos rám, elhatároz
tam, hogy inkább köztársaság
ban élek.

— Most érdemes volna vidékre
utazni, kehiek
kedvezményes

vérátömlesztésnek

köszönhetem.

— Miért, kéhlek?
— Mert

kedélyemet

a jó

— Hogy-hogy?

áron

lehet Pestre utazni, kéhlek.

— Egri

bikavért

öntök

ma

gamba.
Vízszintes sorok:

Borsszem Jan kó k e re szrre jtv é n y e

1. Talán jobb sorsot hoz az erdélyi ma
gyarságnak. 12. Háborgató. 13. Tanító. 14.
Helyhalározó. 16. Felsőfok jelző. 17. Sir.
18. A pesti embernek ez a kálváriajárás.
19. Mutalószó. 20. Arany kétszer francia
nyelven. 21. Zendit mássalhangzói. 22.
Szent idegen rövidítése. 23. Fényképezőgép
márka. 25. Régi nemesi kettős l>etíi. 26.
Majdnemhogy a sültgalambot várja. 27.
Idegen helyeslés. 29. Minden embernek
van. 30. Fuvar része. 31. Sok üzletben
fontos a vásárlásnál. 32. K betűvel a vé
gén becses. 33. Amerikai állám betűjele.
36. Nehéz fém. 37. Ékezet nélkül angol
kötőszó. 39. Mondathatározó. 40. Prése
lés. 42. Torz-e?
Függőleges sorok:
1 Hadüzünet nélkül kezdődött hábo
rú. 2. Törlőgumit. 3. így is szoktak in
teni. 4. Mindig ez van. 5. Ut mentén hú
zódik. 6. Nilon vegyjele. 7. Izom rögzítő.
8. Minden verseny vége. 9. Vallásrövidí
tés. 10. Ilyen miniszter is van. 11. Film
felvétel közben gyakori műszó. 15. Maró
gúny, ismert idegen szóval. 18. Római
történet író Kr. u. az 5.-ik század I tyafajta. 39. Szlávnevek gyakori végban. 23. Elmúlik felettünk. 24. La 1 ződése. 41. Személyes névmás. 42.
tin köszöntés. 28 Nem állítmányé
Kicsinyítő rag. 43 Igekötő.
30. A legvégső. 34........er, bécsi vá
BOCK GYULA.
rosliget 35. Leszármazott. 38. Ku-

Megfejtésül beküldendő a vízszin
tes 1 és 18. és a függőleges 1. és 18.
számú sorok.
Beküldési határidő: augusztus24.
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20. Egy doboz Hyperol szájviztabMai keresztrejtvényünk megfejtői
lelía az iJeá!is torok- és szá fertőt
között a következő ajándékokat sor
lenítő.
Kiszolgáltatja
a Viktória
soljuk ki:
gyógyszerár, Erzsébet körül 21.
I. Egy doboz Dessert «Cadeau*
21. Három darab művészi levele
csokoládéárugyár rt. Budapest, VI.,
ző ap B; unhuber udvari és kamarai
Izabella ucca 88. gyártmánya.
fényképész műterméből Bpest. VIII.,
2 Egy
Sidol-féle
háztartási
Baross utca 61.
csomag.
22. Utalvány egy férfiöltöny va
3. Egy nagy doboz közismert
sa1ásra Weisz Lipót angol uriszabóValery púder, a párisi nők kedvenc
ságánál. V.. Kádár-utca 10.
márkája.
23. Két strandfürdő-jegy a Danu4.
tubus Erafit tökéletes
cipőápoló, finom bőrcipők részére.
bius-strandra. Danubius strandfür
5. Egy keretezett kép. Szállítja:
dő. csónakház, weekend-lelep Ma
Hoffmann Ferenc képkereskedés és
gyarország legnagyobb Dunastrand
képkeretgyár Budapest. IV., Károly
úszómedencéje.
király-ut 28. IV., Gerlóczy-ucca 5
Ha minden asszony tudná, amit
Tel.: 189—239, 189-305. 1*89-495.
minden özvegy tud, akkor megkö
6. Egy darab «FolopastelL kép
Diskay és Tsa. művészi fényképé vetelné férjétől, hogy családjáról
életbiztositás utján gondoskodjék.
szet műterméből, Budapest, VII.,
Rákóczi út 19. (Liílhaszn. díjtalan.;
Szerkesztői ü ze n e te k :
7. Molnár Jenő: «Ityenek
va
S. I). Ez a küldemény részben
gyunk* c. humoros könyve.
gyenge, részben erős. Valamit azért
8. Egy nagy doboz Káliménl
talán felhasználunk. Üdv.
gyógycukor.
Gyártja:
Pharmacia
L. O.: Megkaptuk.
gyógyszer-vegyészeti gyár, Budapest,
Legyező: Jönni flog. Üdv.
VII., Izabella-tér 6.
11. A.: Legyen neki könnyű a pa
9. Két drb. LETON szappan a
Hunnia gyógyszertárból, VII., Erpirkosár.
>1. K.: Örülünk, hogy
tetszik
zsébet-kö: ut 56
10. Hat darab igazolványkép. Foto
Üdv.
Párisi.
A Borsszem Jankó augusztus 1-i
II. Egy drb. komplett Zett-Novó
keresztrejtvényének megfejtői közül
zseblámpa Hirschi és Társa mű
a következők részesültek jutalom
szaki cikkek nagykereskedéséből,
ban: Péter János, Schindler Gizi.
VI.. Székely Bertalan-ucca 11.
Ormos Kató. Veszprémy Ede. Lillay
12. Egy drb. háztartási női gu
Pál, Eördögh Tamás, Pály Viktor,
mi kötény, a Fenyves áruházból,
Dégh Anci. Ortner Géza, Elek Pál,
IX., Kálvin-lér 9.
13. Utalvány egy havi kölcsönRegey János, Tóth Antal. Piros Vica,
Szeben Tibor, Vass Klotild, Rosner
könvvtár bérletre. Weisz Béla moIli. Kertész Péter, Hegedűs Ottó,
dern-kölcsönkönyvtárába. VI., kor.
Vig Károly. Földesi Pál, Erdélyi
Szondy-u. 32
14. Egy drb. komplett Nikopáll
Vera, vitéz Csiby András. Érti Pan
ni. — A rejtvény helyes megfejtése:
szipka. Adja a Nikopáll kft.. IV.,
V. 1.. Az angol királyi pár Paris
Gerlóczy-ucca 11. Önnek is meg
ban. 28.: A nyaralás. F. 1.: A Duce
kell már venni a Nikopáll szipkát,
ebben az évben Pestre jön. 15.: L i
ha egészsége ér egy fabatkát.
15. Egy csomag 32 lapos) Piatberális. A jutalmak szerdán d. e.
nik magyar játékkártya. Piatnik
10—12 között vehetők át a kiadóban.
Vidékieknek postán küldjük.
Nándor és Fiai, Magyar Já.ékkártyagvár rt. VII.. Rottenbiller-u. 17.
16. Utalvány két személy részére
a TIVO LI filmszínházba.
17. Utalvány két személy részére
az ODEON filmszínházba.
18. Utalvány két személy részére
az ORIENT filmszínházba.
19. Két strandfürdő-jegy a Csil
ezüstfáryol gumi
laghegyi Árpád strandfürdőbe Hulla párisi világkiállításon
lám-fürdő Úszómedencék. É.lerem,
újabb aran yérm er n y e r t !
l itünő hangulat.

Reb
Menachem
Ciceszbeiszcr
szörnyű
átkozódása

— Az idén nyáron kurlista
helyett csupáncsak a bélistán
szerepeljél te!
— Szöktesse meg o hajadon
leángyodat o mesebeli Odescalchi herceg!
— Fényképész ledjél te és még
a sötét kamarába se vegyenek f üt
tégedet!
Xyári utószezont tartsanak
nálad a végrehajtók!
— Az átképzéseken fülbuzdulva próbálja magát urinövé átképeztetni a feleséged!

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
mény ajándékokkal :
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. AUGUSZTUS 15.
Pályázó neve ;
Pontos cime :

Ezt a szelvényt a megfejtéshez
kell mellékelni.

Budapest, 1938. augusztus 15.

71 évfolyam, 3350. szóm,
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Egzisztencia a Terézvárosban

Hány éves az urad?
— Ötvenhat.
És mivel foglalkozik ?
— Kifutófiuvá képezted át magát.
—

—

Arisztid balszerencséje
Arisztidnak azt mondja valaki;
— Barátom, de rosszul nézel ki.
— Hagyd el. Ötven pengőt vesz
tettem kehiek.
— Hogy-hogy?
— Fogadtam Umul barátommal,
hogy ő jön az én temetésemre és
mit tesz Isten, én mentem az övére

K o rszerű nyílttéri h ird e 
tés. A lk alm azást nyerhet

Futóbajnok
aki helyettem

okmányaim !

után futkosna

Pesti p o lg ár

Augusztusi idil
— Miért lármáznak egész m:p
Kondorék?
— Kondor neje megjött a nyara
lásból.
— Na és?
Az ügy nagyon egyszerű: Kondor
eddig szalma volt, most meg szcéna
van

