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Bethlen direktor. —  Bizony nagyon szép ' mutatvány lett volna, ha ezek itt egymásra borulnak, csak 
megfeledkeztem a pocakjukról.
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Májusi eső
Hull a zápor, csak úgy szakad; 
Könnyezik a gazda.
Sok az áldás, vadvíz fakad. 
Kárba megy a haszna. 
Megcsurran az égcsatorna,
Mint ha kanta megdől:
A kevesebb most több volna 
Mennybéli nedvekből.

S mint a víz a duzzadt éren 
Csörgedez szünetlen.
Vásárhelyi sétatéren 
Oly folyvást szól Bethlen.
A sok száj a sűrű cseppből 
Alig győz már inni:
Isten tudja, — kevesebből 
Többet tudnánk hinni.

Hull az áldás minden likon.
Áltat ezer jóval:
Égi üdvvel és földi kon
szolidációval, 
ígér földet, igér eget.
Sok kinccsel, kis gonddal;
Tárt határokkal hiteget 
S zárt polgári fronttal.

Örömest halljuk a jó szót.
Mit Bethlen gróf föltett;
Üditi ez az adózót.
Mint eső a földet.
Csak oly nagyokat ne szólna, 
Oly bőven ne dőlne:
Talán, ha kevesebb volna.
Több lenne belőle. ( jász)

]ucl s 3 obaldny
i I, , ’szuskám! Ho^' millen illem-

te’enségeket tanulmányoz el eev 
illen úri hellen a finom pesti 
szobacica. —  sreklik! Hátha 
nem vóna ollan Dicurka a szám. 
nagyon eltátanám! El is mor- 
iondérozgattam raita oortvisolás 
közbe és megállt a kezem meg 
a iózan eszem, mert csak délre 
sütőtök ki a szakácsnéval. hogv 
az iüen úri kiscsirkékhez képest 
mink va’óságos galambok va
gyunk. H á^*" saiátkezíileg kon
statáltam. hogv az úri kisasz- 
szonkákba is csak úgv bizsereg 
a ió vér. akár az én tüzröl- 
partogatott tomporamentumom. 
Pedig én rózsabok^-ba gvüttem 
a vnágra. nem fehér tolókocsiba, 
mint ők.

A naccságám az egész téli szezonvba eleget adta a bankot 
a balatoni bakk-klubba. hát azér most nem az igazi Balatonba 
rándulnak le flancolni. hanem a nagyobbik eladólánvt elvitte

Talijá»1 országba abáziiádzani. ho^v ott elieleitse a lelkem a 
nagy ménkű szerelmet, akivel be’edült a csecse Pityu úrba 
a jogászbálon. Ugyanis a naccsága haditervezettve szerint 
egy jó öreg gazdagpartú vőlegény áll a házhoz, bizonyos 
Siberger úr. és ehhez preponália az eladólánvát. mert 
aszongva: ..szerelemből fiatal a házasság*4. így hát én most 
bent hálok a kis kisasszonkával a fehér szobába és éjjeli in
spekcióban őrködök a kis erkölcsire. Ahogy mi kinézünk — 
a párnák közül!

Mingyá első este elpanaszolta a drága, hogv a matúrós 
vizsga előtt nem szabad se bálba, se bárba járni, de még 
tánclokálba se az ártatlanoknak és a sok biflázástul már 
mísze van: hát egész iól gvön. hogv a szerelemről néminemű- 
leg fölvilágosítsam a sötétbe. Hát én el is meséltem neki 
mindent, igazába, amire ő nevetve aszonta: ..Na. Juci! hogy 
maga mijen najva!*4 — „Kikérem magamnak, — reflektáztam, 
én mindig egésséges vótam és ..egésségessen távoztam44 — 
humberúfen! és ollan naiva nvavalaíéle még csak nem is ke
rülgetett.44 Erre ő világosított föl engem o'annvira. hogv 
egész éccaka nem tudtam szemet humni a csudálkozást'ól. Hát 
nem friiába akar érettségből levizsgázni, de én mán az éccaka 
kiadhattam vóna neki a nagy diplomát. — annyira kitanult.

A tüzojtómmal meg úgy vót. hogy a féltékenység szikráin 
föllobbant benne azér, mer elpletykáztam neki, hogy húsvétkor 
a patikus szomszéd szobaúr valódi selpészak otkolonnyal lo- 
csolgatott meg, akitől borzasztó szépszagú lettem. Erre a fél
tékeny Hotelló a locsolás plivilégumát magának kapricérozta ki 
és ojtogatás heüett fojtogatni kezdte a gégámat: de én meg 
úgy brusztflekken bokszoltam, hogy összeroppant a két piros 
toiása a blúza alatt. Hát akkor sült ki. hogv a huncut kakuk- 
ficsúr idegen fészekbe jár pingált tojásokért. Egyre kertelt 
a rántottás vitéz, hogy csak az unokanővéreinél spriccelt 
vizitből, de ezt a spriccer-viccet nem nyeltem le, mer én nem 
ismerek el más un oka nővére két. amíg én magam is elég hű
séges unokanővér vagyok.

így aztán a lokazilált hős csőveze tői elölt térdepülve kö- 
nyörgött bocsánatért. Mit tehettem egyebet. — kitártam a be
gyemet! Ez az én puha tehavajszívem olvadozni kezdett és ki
békítettem egy gondosan félretett sonkacsülökkel, akinek ía1- 
dosása közben szerelmetesen rebegte telipofával: ..Láthasd. 
Jucikám, hogy csak téged szeretlek.44 Láttam és elhittem neki. 
Muszái vót. mer hiiiába. hamissak mind az férfiiak!

ü tt  a  !
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A z  u to lsó  ó rá k
(A „Petőfi halála“ című közismert festmény után)

. . .  Ilyen halált adsz Bethlenem, 
Ilyen halált adsz énnekem ? . . .

Kissé szégyenlem a dolgot, szinte magamnak sem merem be
vallani. hogv én is alaposan kész lettem a tőzsdén, Ne tessék 
tovább .adni. mert még tusaidon feleségemnek sem mondtam 
rneg, hogy érdekelve voltam. Én tudniillik mindig a lehető leg- 
folenyesebben intéztem el a tőzsdeiátékot és már békében azt 
hangoztattam, hogy becsületes ember ne menjen a tőzsdére, mert 
becsapták és az utolsó vasát is elveszti. Ezt a véleményt szor
galmasain ápoltam kerek húsz esz endeig. de a nagv hossz 
lüején hirtelen eltakartam. Ennek közvetlen oka az volt, hogy 
a viceházmesterünk egy napon autóval állt meg a házunk

előtt* és mikor megkérdeztem, miként jutott az^iutóhoz. azt fe
lelte. hogy ö sem esett a feie lágyára és vett Dorogi-kutva-

gumit éz az úgy fölment, bogy az árából kitellett egy autó. Rém 
dühös lettem, hogy én eddig Even élhetetlen vo tam és elvág- 
tattíun egv tőzsdebizománvos ismerősömhöz s megkérdezem, 
mibe fektessem azt a potom pár miliárdot. amit otthon a nachí- 
kasztliban rejtegettem a feleségem elől. Azt mondta:

— Feküdi bele Cipöpertii-Bankha. az még nincs kijátszva. 
(Ha tudtam volna akkor, hogy én leszek kijátszva!) A Cipő- 
pertli-Bank ma egész lent a földön, a cipő közeiében van. de 
föl fog ugrani és ki fog ugrani, mire te szintén a bőrödből ki 
fogsz ugrani, mert megtízszereződik a vagyonkád!

E történelmi pillanattól kezdve a Cipőpertli úgy elszégyelte 
magát, hogy a föld alá sülyedt és én leadtam rajte utolsó 
konyhapénzemet is. Azóta én is kész vagy o k . . .

Kész vagyok önöknek elmondani hegy müven méreg ne
kem, hogy én is kész lettem, mint a többi börze-pali. A „kész“ 
szóra rettentő idegesség szokott meg'enni s az emberek nem 
is seitik. miért.

Reggel fölkelek és felöltözöm. A feleségem hangiát hallom 
a fürdőszobából :

— Kész vagy már, fiacskám?
Nem felelek semmit, csak szó nélkül a hózentrágeremmel 

dühösen leverem a villanyt.
A hivatalban megkérdezi tőlem a főnök:
— Palicsek úr, kész már maga avval a —
— Főnök úr. — szakitom félbe — ne tessék ingerelni en

gem. mert azonnal kilépek.
Találkozom az uccán ismerősömmel. Észreveszi, hogv úi 

ruha van rajtam. Megtapogatja:
— Mi az, elkészült m á r? ...
— Hal ia. Pocsék úr. ne ugrasson engem, mert úgy vágom 

képen, hogy starokat fog látni. . .
Levelet kapok üzletfelemtől. melyben azt ir ia :....... tekintve.

hogv ön késznek nyilatkozott. . . “  Taitékozva tépem el a leve
let. de futó pilantást vetek még az aláírásra, méh fölött az 
állt: ..maradtam kész híve**. Az a marha, úgy látszik, azt hiszi, 
hogy megvigasztal engem az. hogy ő is kész lett. nemcsak 
é n !. . .
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TÓN! NÉNI
Irta: LENGYEL ZSAZSA

I. FÖLVONÁS
Gaál Franciska. — Hagyd itt az Uniót. Gyere át a Vígbe.
Fedák. — Nem lehet. Hogyan is képzeled? Mit szólna

hozzá Beöthy?
Gaál. — Tedd meg a kedvemért.
Fedák. — Lehetetlen. Aztán a koca is b e teg ...
Gaál. — Hivasd „A kék Haway“ szerzőjét. Az majd ír 

neki receptet.
Fedák. — Még mit nem? Hogy megdögöljön? Nem lehet, 

n o . . .
Gaál. — Gyere, Tóni néni.
Fedák ( Lengyel Menyhértre gondol, akit mégse hagyhat 

egészen a vízben, mert ha itt marad, akkor mi lesz a követ- 
kező két fölvonással? Hirtelen elhatározással): Megyek.
(És valóban: Antónia megy. Egyfolytában megy 50-szer.)

II. FÖLVONÁS
/. kép

Fedák. — Hol van az az angol, akibe te szerelmes vagy?
Gaál. — Ott ül a sisters mellett.
Fedák. — Csald ide.
Gaál (sir): Rám se néz.
Fedák. — Engem fixiroz. Tetszem n ek i...
Lukács. — E grajszartige Mad, ich soil e so leben. Mir 

gesagt. nicht meinen Sa nem.
Gaál (elragadtatva): Milyen szépen beszél ez a Lukács 

angolu’ !
Fedák (elénekli az Erger-Bergert).
Lukács..—  Zehntausend Krie! . . .
Sarkadi (menekül): Disznóság, hogy az ember még itt a 

Neige mél sem lehet biztonságban. ( Gyorsan az Anolló-kaba- 
réba el.)

II. kép
Fedák. — Kérlek. Menyus, nekem most ide, a második föl

vonás végére egy olyan szerep kell, ahol én Hegedűssel ki
rúghatom a világ fenekét.

Szerző (aggódva): Csak nem akarsz énekelni. Akkor menj 
inkább az Unióhoz.

Fedák. — Megőrü tél? Csak nem fogok operettszinpadon 
énekelni? Odáig még nem sülyedtem, kérlek. . .

Lukács. — Imádlak, Zsazsa, mein’ Ánzige. . .
Fedák. — Mi az? Te tudsz magyarul?
Lukács. — Jobban, mint Osvát vagy Rothenstein.
(A tánc javában, sőt lávában folyik. Fedák és Hegedűs cl- 

éneklik a Boci-boci-t árkát. Magyar y  cigányprímás a közönség 
sorai közt tányérozni kezd. Általános szanálás és szendvicsek.)

III. FÖLVONÁS
Beöthy. — Hol csavarogtál?
Fedák. — A Lipót-körúton. Meg akartam venni a Víg

színházát. De olcsón kínálták. Mindjárt gyanús vöt. Vissza
léptem.

Lukács. — Te dísznő.
Fedák. — Apropó. Mi van a kocával? Megdöglött?
Beöthy. — Dehogy. Dénes Gyurka éppen most megy vizi

telni az ólba. Már vakarja is a hátát. . .
(Egy cső tengerit hoz .be a cseléd a színpadra.)

Fedák. — Morzsoljuk csak urak, m orzsoljuk...
(És le is morzsolják a darabot százszor egymásután.)

-----c-----

Ligeti história
Egv kisebb városligeti müintézet igazgatóin cs;*-~ fin*a! 

lánvt szerződtetett. Persze művésznőnek.
— És mi lesz a szerepköröm? — kérdezte a liaiadon.

— Te Jeszel nálunk a Mádchen für Al es.
Az első hét végén a direktor fokozott anyagi zavarba jutott 

és a ..művésznőtől14 kért köicsön pár százezer koronát. A kis 
hölgy ígv felelt:

— E n 'úgy vagyok ideszerződtetve. mint egv Madchen für 
Ailes, nem pedig mint egy Mádchen für Dales.

---- o-----
Az Opera társalgójában

I.
— Tudod-e. mi a különbség 

a ió meg a rossz karmester 
között? — kérdezi a barito
nista.

— Na. ezt nem nehéz ki
találni — inondia a tenorista.

— Ne törd a fejedet, úgy 
sem találod ki. Hát idehalgass. 
A rossz karmesternek, amikor 
dirigál, a feie folyton benne 
van a partitúrában, a ió kar

mesternek pedig a leiében van 
a partitúra.

II.
— Találd ki. pajtás, ki a 

legszolidabb ember az Operá
ban. — adja föl a rébuszt egv 
magánénekes.

— Talán a Csepke bácsi, a 
portás. — találgaiia a kollégája.

— Dehogy! A mi egyik öreg 
karmesterünk. Este hét órakor, 
amikor a karmesteri székbe ü . 
már aászik.

Színészek Mucsán
ö t ripacs boldogította egy héten keresztül Mucsa intefligen- 

ciáiát. A ..szezon44 végén ezt a kritikát adta le Lohoghv Lehel. 
a „Botond Bárdja“ szerkesztője:

— Minden előadásukra egy meg^gvzés - an: ötletszegény.
— Ugyan, szerkesztő úr. — mondta erre Sáie. a boltos —

hát nem tudia, hogy a pénztárosuk megszökött? így csak négy 
lett szegény . . .  — o—

APRÓ SZÍNHÁZI HÍREK
Hevesi Sándor, a Nemzeti Szjnház kitűnő igazgatója, 

három hetet töltött Párisban. Távollétében Hevesi Sándor, 
a kiváló iró, Jókai egyik regényét dramatizálta. Ugyanakkor 
Hevesi Sándor, a zseniális rendező, a Nemzeti Színház leg
közelebbi nyolc reprizét tanította be.

Zilahy Lajost, a „Süt a nap“ szerzőjét, a meteorológiai 
intézethez szerződtették időjósnak^ Hátha ott is beválik ebben 
az esős esztendőben!

Lengyel Menyhért ezúton kér bocsánatot a megbántott 
magyar szerzőktől, ö  — úgymond — nem tehet róla, hogy 
az Antóniát en suite játszák. Tessék feleletre vonni a
közönséget.

Molnár Ferenc arja az őrjítő hírre, hogy angol mérnökök 
olyan sugarat fedeztek föl, amellyel nagy távolságra minden 
gépet meg lehet állítani, elhatározta, hogy új vígjátékába 
nem illeszt gépet és nem építteti be a színpadot

Zerkowitz Béla operettjétől, a „La bambola della prateria“ - 
tól Puccini és Mascagni el vannak ragadtatva. A római 
„Színházi Élet“ jelentése szerint a jövő héten szándékoznak 
megtekinteni az operettet.

Beöthy László két hét alatt 149 magyar színdarabot ol
vasott el. A színházi orvos jelentése szerint már gyógyuló- 
ban van.

Marton Sándor, a róla elnevezett színházi ügynökség ve
zetője, Newyorkból kábeltelegrammot küldött Budapestre, 
figyelmeztetve a szerzőket* hogy egyelőre százezer koroná
nál nagyobb téteket ne reszkírozzanak a bakkasztalnál, 
mert másfél mázsa színdarab még a hotelszobájában van.

Vajda Ernő ezidőszerint kilenc színdarabon dolgozik. 
A színházak a szerzői előlegek beszerzése végett együttes 
nagy külföldi kölcsönt vesznek föl a Népszövetség mellé -be
osztott Intim Pista közvetítésével.

Fedák Sári hosszú kapacitáció után végképp lemondott 
arról, hogy Biller Irén szerepeit Biller Irén modorában 
Biller Irén sikerével eljátsza.

Biller Irén ^kijelentette, hogy ezentúl csak akkor hajlandó 
föllépni az Operettszínházban, ha Fedák Sári szerepeit Fedák 
Sári modorában Fedák Sári sikerével el játszhat ja. (ml)
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Ez az üzlet... B eth len  István  azt izente . . .
Ez az üzlet, hol mi most.
Till ad rom Imi.
Várluk a milliomost.
Tilladrom hűi
Se nem csap szék. se nem bolt. '
Kávéház vagy mozi volt.
Tilladrom hűi.

Üres lett a kávéház.
Tilladrom hai.
Belé ütött bú és gyász.
Tilladrom hai.
Lett belőle fényes bank. 
fai de most a bank is pang.
Tilladrom hai.

Eltűnt a szép bankár úr.
! illaarom hai.
Mint a pénz a banklábul.
/  illaarom hűi.
Most hát autó-üzlet ez.
Vagyis: most is büzletes. 
t il uarom hai.

itt a bessz, a gezéresz.
/illaarom hai. 
üén.ves boltunk mivé lesz?
{illaarom hai.
Tán megint kávé-szalon:
Mert ez a körforgalom, 
i illaarom hai.

üifra boltunk ölibe.
Tilladrom hai.
Ürzse néni ül ide.
Tilladrom hai.
Lg y dollár a toidsa. —
‘1? a világ folyása, 
l ulaatem hai! VÉN SAS

___________ APRÓHIRDETÉS___________
AZON ÉLTESEBB HÖLGY, aki adó- 
Hátralékomat kifizeti, számíthat teljes 
diszkréciómra. Ajánlatokat „Szanál- —^Pokoli, amit Bethlen akar ! . . .  Azt szeretne, hogy mi liberálisok fogjunk össze

junk“ jeligére. Wolffékkal. Még jó, hogy nem azt akarja, hogy mi liberálisok egymással fogjunk össze.

Kedves Borsszem Jankó!
Egy vidéki ember Budapesten meglátogatja tőzsdés-ismerö- 

Varátjlk°r\ elme^ 9 me8kérit adí a ót üdvözletét egy közös

Nagyon szívesen, — mondja a tőzsdés — sőt köszönöm 
a megbizást. Ez az első megbízás, amit egy hónap óta kaptam.

----- 6 -------
Mikor volt az első nyomdász-sztrájk?

Móricka kérdezi: •
világon?303’ férlek, mikor volt az első nvomdász-sztráik a

Maid utánanézek és akkor megmondom.
~ose nézz utána, papa. Én tudom.

— Na- mikor volt?
. Mózes ideiében. Mert a biblia azt ina. hogy Mózes köbe 

vesve kapta a tízparancsolatot. Biztos, hogy akkor sztrájkol
o k  a n3 omdászok -------o ----------
-----------------— —   ii

Elsőrendű mesterek
festményeit multimilliárdosok lakásaiban zajtalanul akasztom 
le és föltünés nélkül útibőröndben szállítom el a képaukcióra

A balkonos szoba
— Mi az ára ennek a balkonos szobának?
— Kétmil.ió korona egv hónapra.
— És balkon n é lk if? ...

9 BARANGOLÁS A SAJTÓ-DZSUNGELBEN 8
Pécsi Blanka, a földszagúan primitív

„A szombati estélyen egy finom illatos művészietekkel is 
megismerkedtünk. Pécsi Blankával. A szent lángban égő 
örök asszonyi szenvedés intuitív lelke Pécsi Blanka. „A rab- 
asszony“ című költeményben, a szerelmét, férjét gyilkoló nő 
feljajduló zokogásában kivedlik az érzésnek minden alaki 
megkötöttségéből és földszagúan primitív lesz." (A „Szeged" 
május 11-iki számából.) ________ _ ______________________
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Felelős szerkesztő : 
SZANA TAMÁS VAGYOK BENNE

Felelős kiadó 
OALESZ & COMP

SZANÁLUNK!
KÖZGAZSÁGI ÉS  PÉNZÜGYETLENSÉGI SZAKLAP

Szerkesztőség
Korányi-szanatórium

Kiadóhivatal : 
Adóhivatal

Korányi Frigyes pénzügyminiszter 
minden héten egyszer fogad. A kö
zönség minden héten hétszer veszt.

Nem kell úgy félni, hogy a nyár 
hideg lesz. A kormány mindennap 
befűt nekünk. —

Több bankigazgatóról és nagy- 
tözsdésröl azt a rémhírt terjesztik, 
hogy pénteken este — oly hosszú idő 
óta először — újra megjelentek a 
Doháoy-uccai zsinagógában.

Egy kötés Czinner-szalámiért bár
melyik banknál megkapja a gépirónő 
tízórai szalámijának a héját.

Magyar Vámtarifa benevezte ma
gát a párisi Olimpiászra mint magas
ugró. Bethlen megtagadta az útlevél 
kiadását, mert szerinte Magyar Fo
gyasztó sokkal nagyobbat fog ugrani.

Hadikölcsön- és értékpapirtulajdo- 
nosok a szanálási akció előtt, valuta- 
és autótulajdonosok a szanálási akció 
után a hajléktalanok menhelyén tart
ják alakuló gyűlésüket. (Belépő je
gyek a Chevra Kadisánál.)

A rabbi, akit nem kérdeztek 
és a Pénzügyi Tanács

Seiffensteiner Salamon barátunk 
meséli :

A szilasbalhási hitközség meghívta 
rabbinak Éliás Nemmert, aki egyedül 
pályázott, mert Szilasbalháson nagyon 
szerény jövedelmei voltak a papnak. 
A hitközség meglehetősen vegyes ér
zelmekkel fogadta a rabbit Néha na
pok is elmtiltak, amíg valamelyik híve 
fölkereste.

Egy napon azután elhatározta ma
gát a pap, hogy otthagyja a községet 
Mikor javában pakkolja a holmijait, 
beállít hozzá a rasekól, a hitközség 
elnöke. Meghökkenve kérdezi:

— Mit csinál a rabbi?
. — Csomagolok.

— És miért csomagol a rabbi?
— Itthagyom a hitközséget.
— Itthagyja?... És miért?
A rabbi élesen a rasekól szemébe 

nézett:
— Meri ez az első kérdés, amit 

itten hozzám intéznek.

A Pénzügyi Tanácsot végre föl
oszlatták. Amíg fönnállt, senkisem in
tézett hozzá kérdést illetve senkisem 
kért tőle pénzügyi tanácsot Az első 
kérdés, ami a megboldogult Pénzügyi 
Tanácsnak szól. most hangzik el a 
szerencsétlen közönség soraiból: Mi 
szükség volt egyáltalában erre a 
Pénzügyi Tanácsra?

Fuzionálnak a bankok
A dühöngő konszolidációra való 

tekintettel a bankok fúzióra készül
nek. Minden vezérigazgatóra tíz fő- 
kormánytanácsost* és ugyanannyi ál
lásnélküli metresszt adnak. A tárgya
lás nagyon előrehaladott stádiumban 
van, csak még az okoz nehézséget 
hogy a metresszek naponta két villa- 
mos-átszállójegyre tartanak igéfcyt 
A fuzionáló bankok ugyanis csak egy- 
egy szakaszjegyet szavaztak meg. A 
tárgyalásokba bevonták Vass , nép
jóléti minisztert.

Jeremiás II. könyvébe 
Akiket szanálnak, azokat sirassad  

és akiket siratnak, azokat szanáljad.

— Vájjon ki fogja szanálni a sza- 
nálókat? _ _ _

Borsszem
Arany koronát az emberek ma 

már csak a szájukban hordanak.

A Tőzsde-klubban
— Hiába, mégis csak az öreg 

Rothschildnak volt igaza, ö  mindig ak
kor vett amikor mindenki adott és 
mindig akkor adott, amikor mindenki 
vett.

— No és mit csinálna most, amikor 
senkise ad és senkise vesz?

— Hja, kérlek, ilyen konszolidált 
viszonyokat még az öreg Rothschild 
sem tudott elképzelni. Kérdezd meg 
talán a Papirkállayt vagy az Arany- 
korányit.

Indiszkrét kérdés *

Azért jött hozzánk Smith 
Jeremiás, mert senkisem lehet 
próféta a saját hazá fában ?

NAPIHIREK
0  Kóser vicc. Lendvai-Lehner Ist

ván korcsmái ön-szanálás közben fgy 
kiáltott föl: Egy a kóser! Mindenki 
rémülten nézett az ajtóra, amelyen 
Rothenstein Móric lépett be. Móric 
elértette a célzást és nyomban egy akó 
sert rendelt a szomjas férfiúnak.

X  Személyi hír. Kállay Tibornak 
orvosi tanácsra két hétig nem szabad

beszélnie. Komoly pénzügyi körökben 
ennélfogva a korona stabilizálódására 
számítanak.

+  önmagát szanálta. Tegnap éjjel 
a Városligetben egy fára fölakasztva 
találták dr. Lateiner Istvánt. Mire a 
mentők odaérkeztek, már szanálva 
volt.

□  Baleset. Nebbich Mór ma a 
tőzsdén egy kötés Magyar Hitelt vett. 
Részvétlátogatókat a Korányi-klinikán 
fogad.

=  Az utolsó remény. Goldfingcr 
Izidor ma délben a Dunába vetette 
magát. Tettének oka — mint ezt maga 
mondotta az öngyilkosság elkövetése 
előtt — az volt, hogy ő rajta már csak 
a Duna segíthet, mert a Dunán kívül 
semmisem emelkedik. Ezért ugrott bele.

Versike
Ma már nem vitás 
Az aranyparitás. 
De az arany.
Az bezzeg raritás.

BUDAPEST, INGEDETIS UCCA 0 0060

Külföldiek sajnálkozó helye

Kellemes adózási módok soványitó 
kúrával

Saját végrehajtónk!

Gyönge idegzetűeknek kényszer- 
kölcsön-zuhanyok

Gyors kiszolgáltatásról (a külföld 
részére) gondoskodva van

Adólift egész nap működik

Esténként zenekar, amely a közép- 
osztálynak elhegedüli a nótáját

APRÓHIRDETÉSEK A HÉTRŐL

AUTOMOBIL olcsón eladó. Hírneves 
kriminalisták előnyben részesülnek 

Cím: Markó-ucca.
BENÖSÜLNÉK jóforgalmú zsiradék- 
üzletbe. Vagyonom: egy tucat régi 

kalap. írjon, aki főzni akar.
SZALMASZÁL, amelybe a házbér le
fizetése után belékapaszkodhat nálam 
még kapható. Kölcsönbe is kiadom 
_____________ kosztkamatra.
ANYÓSOMAT férjhez adnám. Brutá
lis férfiak, igazoló okmányokkal, előny
ben. Jelige: „Hát én ne szanáljam 

magam?“
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A három mesterdalnok
— Szó záros N ép-dale svv  eles —

Gömbös, — Nem látni az orcámat a nagy kép fül.
Beizentem a Benárdnak a Néptül. 
Háromszor is beizentem:
Guszti gyere ki!
Itt vár Éreki
S Rothensteinnek válogatott gyereki. 

Rothenstein. — Gyere ki, Gusztáv, gyere ki!
Csak ketten vagyunk ideki.
Pár nyomdászlegény szedeget.
Míg mi irt értünk egyeket.

Bénárd. — Én vagyok a tenyész-Bénárd,
Kinek a tétlenség rém árt 
Hajnalban, hajnal előtt.
Agyamban kutatok némi velőt. 

Gömbös. — Sose kutass a fejedbe.
Isten tudja, mi van benne?
Ne menj el. maradj itt.
Vélünk együtt haladj itt 
Hátrafelé, rákmódra.

Rothenstein. — Gömbös Gyula rózsafája.
Én vagyok a legszebb ága.
Legszebb ágit de nem gaj-ja.
Szidalmaz is pártom balja.

Bénárd. — Nincs szebb pénz a Reichsschatzscheinnél. 
Jobb pipa a Rothensteinnél;
Sztrájkolókat szuttyongatja.
Suttyomban a suton hagyja.

Együtt. — Fajvédőnek párja nincs,
Fajdiri, fajdiri, fajdom.
Bajuszához járja tincs.
Fajdiri, fajdiri, fajdom.
Keresztények, sírjatok.
Fajdiri. fajdiri, fajdom.
Újságot ne írjatok.
Fajdiri, fajdiri, fajdom. ( jazis)

--------- o----------
Gyermeknapon

— Apus. miért csak nők gvüitenek a nyomorgó gyerekeknek?
— Azért, fiacskám, mert a férfiak nem tudnak amiv1 szá

nalmat kelteni a járókelőkben az ó komplett ruháikkal, mint a 
hiányos ö'tözékü nők.
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4  Z./044 Z

Szanálási kísérlet
Mintán nálunk most ez a divat, elhatároztam, hogy szanál- 

tatom majáim. Nem éJet az már. kérem ha az ember n'fics 
szanálva. A bukóit miniszterek beszédeiből már megtanultam, 
hogy a szanáláshoz éppúgy, mint minden szórakoztató dologhoz 
a földön — pénz kell. Értékálló pénzegységnek nevezik ők, de 
én nem ragaszkodom ehhez a kifejezéshez, megeíégszem a 
dollárral is. Az értéká/ó pénzt különben is úgv értelmezem, 
hogy annyi pénzem legyen, hogy az megálljon nálam. Tetszik 
érteni? Ilyen gondolatok közepette' elmentem egv ismert ban
kárhoz. aki már békében is kosztpénzt számított a kamatok 
fejében. Akkor a kosztpénzt még uzsorának hívták és fogházat 
ígértek érte. ma már csak szerényen kosztpénznek nevezik s 
aki nagyban csinálja. annak nem ígérnek semmit, hanem ad
nak — kormánviőtanáesosságot. Éppen ezért természetes, 
hogy én a következő köszöntéssel ’éDtem be a szobába:

— Jó reggelt kívánok, méltóságos uram.
Fölnevetett erre az öreg.
— Szerencséd, hogy ma még méltóságos úrnak szólítottál. 

Illetve szerencséd, hogy még nem jött meg a titkos kormány- 
iőtanácsosi kinevezésem, mert akkor már kegyelmes volnék 
és iól néznél te ki a métóságos megszólítással. Mi járatban 
vagy. fiam?

Föl sóba itcttam. hogv az ugv mii ven iól kezdődik, az ián 
így szóltam:

— Szanálási ügyben jöttéin, méltóságos uram.
Az igazgató arca komorrá változott. Most* úgy nézett ki, 

mint Mister Strakcsch. amikor még Máramarosszigeten lakott 
és nem mister, hanem reb Strakoschnak nevezte magát.

— Ügyeidet akarod szanálni, fiam? —• kérdezte ezután
— ken. — mondtam — tervezetem igen egyszerű. Érték

álló koronát szeretnék o’ van jövedelmet, hogv deficit nélkül 
megélhessek és önálló bankot.

— Milyen önálló bankot?
— ÖnáKó chemin de fair bankot. Mutvisták nélkül.
Az öreg még jobban elkomorodott
— Mennyire vó'na szüksége?
— Tízezer csekély koronára. Aranyban.
— Mennvi az papírban?
— Kétszázmillió magvar. De jcfl teszi, ha rögtön ideadia. 

mert holnap már több lesz. minden föltétel nélkül ab ovo el
fogadva.

— Rendben van, szólt a disznófejű nagyúr, — de önnek 
akkor át kel’ térni az aranvértékszámitásra.

— Zág son. hogv áttérek. — mondtam
A vezér nevetett.
— De azt már is el kell kezdeni, önnek aranyfödözetet 

Két nvúitani erre a tízezer koronára. Eg velőre dup’a födöze- 
tet. Hátha leesik az aranv ára.

— De kérem nHcem nincsenek aranykészleteim Î — mond
tam mélységes fö?háborodással.

A fölháborodás részint azért volt mélységes, mert valóban 
nincsenek, részint azért, mert a vezér ezt tudva, ilyet kö
vetel tőlem.

— Akkor nem tehetek semmit. — mondta — taílán fárad
jon el egv kollégámhoz.

Köszönés nélkül átfáradtam. A kolléga, egy másik bankár 
— beken ve. ven uzsorás — szintén igen kedvesen fogadót*. 
Csakhamar megállapodtunk abban, hogv másnap fölveszem a 
pénzt. Már az ajtóban voltam, amikor utánam szólt:

— Apropó, aztán térien át a búzaértékszámitásra. És líz 
\ igán búzát küldjön át födözetiil. Én nem kívánok aranyat, 
nem vagyok uzsorás, nem akarom a családi ékszereitől meg
fosztani . . .

Dühös lettem.
— Kikérem magamnak, hogv a családi ékszereimbe be

avatkozzon ! Hogv iön maga ahhoz, hogv csa’ádi ügyeimmel 
tóródión . . .  Jó napot. . .

Elrohantam, anélkül, hogy szanáltam volna magamat. El
mentem a harmadikhoz, az papírokat kért. a negyedik dollárt, 
az ötödik hitbizománvt. a hatodik versenyistállót. Becsület
szóra senkisem volt pali. — .amint ezt oly finoman mondják
mostanában.

Végre a hetedikhez mentem. Előadtam, hogv miről van 
szó. Nem bírom az ügyeimet szanálni. Mindent elmondtam 
őszintén. Váltót is adok. ha nem kár a pénzért. Az öreg nagv 
jóakarattal hallgatott, aztán váltamra tette a kezét és ígv szólt:

— Barátom, én szanáíom ö n t .. .
Boldogan néztem rá.
— Igazán?
— Igen. Én szanálom önt. . .  Maga egv tebetszégesz. ked- 

\ esz fiatalember . . .  Igazán szanálom . . .
Ez az én szerencsém! Végre azt hittem, hogv rendben 

vagyok, akkor kisül, hogv a bankár — s z e v p it . .. STELLA

Én már tudom mi a

LYS O F O R M__________________________ i
N ő k n e k  n é lk ü lö z h e te t le n .
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Ha kél a N a p ...
I. Falun

Ha kél a Nap, van közöröm:
Fény árad pengén, pörölyön,
Kakas kiüli, rikolt rigó,
Munkába áll a kisbiró,
A kert kinyitja szép szemét, 
Madarak adnak térzenét.
Ragyog szemétdomb, büszke hegy, 
Füst és felhő ezüstbe megy,
Tehén bőg, tyúk mond: kotkodács^ 
Lesz friss fejecske. sok tojás,
A búza ára százszoros.
Kisgazda szive mámoros,
S kosztpénzről álmodoz.

II. Városon
Ha kél a Nap. van közöröm:
Fény árad bolton, börtönön.
Rikkancs rikolt, kocsis kiált.
Sarokra a koldus kiállt.
Lakó kinyitja szép szemét.
Vicéék adnak térzenét.
Ragyog szemét meg falorom,
Füst és festék az arcokon,
Autó búg. villamos zörög.
Tojás, tej drága örömök.
Mindennek ára százszoros.
Újgazdag szive mámoros 
f s  hosszról álmodoz.

SZAMOLÁNYj GYULA

Ki fedezte föl?
Tudod-e. ki fedezte föl Magyar- 

országon a dróttalan telefont?
Hát itt fedezték f ö l ? . . .
Persze hogy itt. A fajvédők. 
Hogyan?

.ók  voltak az elsők, akik meg
nő 'kt0tt^ ’ hogy ha egy zsidót a Dob- 

ccaban pofonvágnak, akkor azt rög- 
°n meghallják a londoni Cityben.

A z  agyafúrt K ók ler

Dr. Adóalany. — Hiszen kérem maga nem is művész ! Maga tényleg a zsebemből 
szedi ki a pénzt !

A Jó PARTI
Történik a ..Hvmen rózsaláncá ^hoz 

címzett házasságközvetitő irodában 
Nmen úr. a házasságközvetitő. be- 

bocsátja a felet.

Parancsoljon. . .
Jónás v a g y ok ... azért 

Hem. hogy megnősüljek . . .
Foglaljon heflvet.

rendithHeîtenk0m e'Ô' e meefon,olt
I  Xarí° ” 1 szerencsémnek, 

ássunk túl a formaságokon.
csanáQ * ITK* V ez* mint a kar* a'
kői' oV ~ . k  azonban táiékozódnoir 

az on viszonyai felől.
k k á é r i ^ 0 p  " j ?  ™ind«n tekintetber

-  K v  K s? '“ ',a u,n,' l '"íik

& s s . . r s r sszelhetnék Daniéiról i s . . .
— Az most fölmegy.

költTéees^Azf2^ 1 'árni- Eev kicsi Költséges. Azt hiszem, szakitok vek
Tőnkre tesz. Gondolom, Klotild a leg-

iobb valamennyi között. Öröm nézni, 
ahogy ugrik.

— Ugrik?
— Három lépcsőt is egyszerre.
— Kérem, engem inkább az ön 

anyagi viszonyai érdekelnek. Vagyona 
van?

— Vagyon.
— Ház. birtok, telek?
— Vár.
— önnek vára van?
— Igen. Csak egy kicsit huzatos
— Hogyan?
— Nagyon átjárja a levegő.
— Szóval légvára van.
— Sajnos, már romokban hever.
— És egyéb ingósága?
— Csak ingeségem. De azt átruhá

zom.
— ön  kitűnő ^ rti. Gyalog iár?
— Néha villamoson.
— Villamoson? Hallatlan. Micsoda 

p^^rlás! ön  valóságos grans-’ pnvőr. 
Otthon étkezik?

— Vendég’ óben.
— Óriási. És mit fogyaszt?
— Főzeléket.
— Födtéttel?
— Föltétlenül.

Ragyogó, önnek itt nálam a leg
szebb kilátásai vannak. Szórakozni is 
szokott?

— Gyakran.
— Színház, mozi. kabaré?
— .Dehogy. Ha szépen süt a nap. 

leülök az Erzsébet-téren egy Buchwald- 
székre.

— Uram. hát nem fél ön. hogy 
gyámság alá helyezik?

— Tartok tőle.
— Érintkezéseit az ismerősökkel 

hogyan bonyolítja le?
— Telefonon.
— Öriitö. Kérem, már nem is merek 

érdeklődni. Önt még ma. postafordultá
val megnösitem. Iria alá a nvl’atkoza- 
tot. mely szerint ön kötelezi magát, 
b^gv az általam ajánló4* hölgyek egyi
két feleségül veszi.

(Megszólal a telefon)
— Halló. Itt Hvmen-iroda. És ott?

Tessék? Lipótrnező? Hogyan? Kit tet
szik keresni? Bikfic Jónás urat? De 
igen. Éppen most iria alá a nyilatkoza
tot... Hát kérem, ha ez így megv. akkor 
becs* Kom a boltot. Végre akad egv 
férfi, aki nősülni akar és arról is kisül, 
hogy — bolond. E. M.



10. oldal BORSSZEM JANKÓ 20. szám

Szanálás után
fi szanált multi milliárdosok 

a Ritz-étterembe, 
a szanáló milliomosok 

tönkre mennek

Gondolattársulás
Kohn bácsi fölkiált:
— Holnap üzleti ügyben Alsó-Fehérmegyébe kell hogy 

menjek. Apropos: a lsó-fehér... Reggel tisztát* veszek.

® ®  SZERKESZTŐI ÜZENETEK ® ®

Főzőiskola
— Magasabb tanfolyam —

1. Tudományos íöliegvzé- 
sek szerint a Creek-törzsek- 
nél házasságtörés volt az. 
ha férjes nő fejéről idegen 
férfi leemelte a vizes korsót 
és abból ivott. Ha o tt  a 
Creek-törzsek közt pesti 
asszonyok is éltek volna, 
akkor, kezeskedem, hogy egv 
sem adta volna le a — vizet.

2. Japánhan a nő. ha téri
hez megy. leborotváltatia a 
szemöldökét. Ezt azért teszi, 
hogy csúnya legyen és ígv 
férte számára a hűséget biz
tosítsa. Ná'unk Pesten is be
hozhatnák ezt a divatot. Bár. 
ahogy én a pesti asszonyo
kat ismerem, külön szem
öldök parókákkal járnának a 
randevúkra.

3. Paraguavban a nő kéri 
meg a férfi kezét. No. itt 
Pesten ez már rég be van 
vezetve.

4. A SaÉiráknáJ a benn
szülött nők csak azért öltöz

nek föl. hogy izgassanak. ■ 
V ’nálunk is így van. ■

5. Basrában a fürdőző nő 
csupán az arcát födi el a 
férfi előtt. A pesti strandon 
még az arcukat sem takar
ják le. Ennyi a különbség.

6. A kafferek. ha nősül
nek. a feleségükért egv ök
röt adnak ajándékba A 
pesti férfiak — önmagukat 
adják. Ami —  ökör-szem
pontból — egyremegv.

7. A krónika szerint Lo- 
ango királya hétezer fele
séget tartott. Ha ez igaz. 
akkor ő volt a legnagyobb 
mártír a királyok között.

8. A Beni-Mzah-törzsek-
né1 szigorúan büntetik azo
kat, akik az uccán férjes nőt 
megszóitanak. Négy évi 
száműzetéssel súitiák. Itt. 
nálunk Pesten még súlyo
sabb büntetés vár rájuk: a S 
megszólított nő édes mo
solya. DYMI

Meinl-kávé

Kéziratokat és rajzokat nem küld vissza a szerkesztőség.
A Borsszem Jankó megilletödötten Içlenti volt kiadóhiva

tali igazgatóidnak. Szalmás Arnoldnak. Halálát. A boldogult 
nehéz időkben éveken keresztül hűséges adminisztrátora volt 
lapunknak és munkáiéval mindnyájunk szeretető!, becsülését 
vívta ki. Emlékét kegyelettel zárjuk szivünkbe, — A Borsszem  
Jankó felen számát kedden. 'május 13-án, zártuk le, — 
Nimród. Valami vidám kémia-egyveleget várunk. Végre is 
most ebben a szakmában dolgozik. — Magda. A versek közül 
kettő sorra kerül. — Fehér holló. Csakugyan fehér holló. Egy 
magyar szerző, akinek külföldi premiérjéről nem a budapesti 
lapok Írtak hasábos beszámolókat, hanem a külföldiek. 
A szerző: Drégely Gábor, a darab: A szerencse fia, a be
mutató színhelye: London. — B. M. (Berlin). Sem formailag, 
sem tartalmilag nem felel meg a mi követelményeinknek. Ha 
valami humoros prózája van, szívesen lái'juk. — Versek. Ilyen 
komor lirával forduljon más, alkalmasabb heti- vagy napi
laphoz. — Á. E. Elég hangulatos, de ez még nem elég. Több 
mondanivaló kellene. — yeto. Csak az egyik apróságban volt 
ötlet, de azt már elsütöttük. — Több levélről a fövő számban.

Szerkesztik: Molnár Jenő és Bér Dezső 
A szerkesztésért felelős: Molnár Jenő 

Kiadótulajdonos: Borsszem Jankó lapkiadó r.-t 
Igazgató: Szekeres Rudolf

M in t  é r t e s ü l ü n k ,  az ezüst- és arany beváltáson 
kívül brilliánsékszerbevaltás is eszközölhető, IV- Vár
megye-utca 7. Brilliánsbeváltás 1 0 -12-ig. Pénztári órák 
aranyra es ezüstre 9—5-ig

K A U CSl  K -T A L P V É D Ő  
ÉS K AUC’ S Ü K -S A R O K

az elismerten egyedül tökéletes fertőtlenítő szer
M indenütt k a p h a tó i ^ M indenütt h in h U A  |
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Képrejtvény

Azok az előfizetőink, akik a rejtvényt helyesen fejtik meg, 
a következő ajándékokban részesülnek:

1. három üveg Dreher Bak-sör (házhoz szállítva),
2 négy darab „Mátra"-színszappan,

3 -1 0  üveg Szent István duplám aldtasör. 
a Polgári Serfőzáe gyártmánya (házhoz 
szállítva),

4 egy nagy tábla 
Szerencsi csokolááét

5. egy nagy áoboz
..Virágu-féle dessert.

6. egy nagy üveg 
„Óceán" lames,

7. egy doboz

8. egy Sphinx-.JBl-OZONE*-készlet (egy üveg szájvíz, egy 
doboz kettős francia fogpor. egy tégely fogpaszta).

9. egy üveg LysoformM,

10. egy darab P. Márkás Emilia arcápoló szappan.
11. egy nagy 

üveg ZoZó 
kölni viz,

12. két pár Berson-gumisarok (férfiaknak és nőknek),
13. egy nagy palack RAPIDOL folyékony fémtisztitó szer.
14. a Borsszem Jankó egy évfolyama (1917— 1922. évekből).
1D* Seiffensteiner Salamon adomái.

A Borsszem Jankó 2955— 37. (17— 19.) számában közölt kép- 
rejtvenv helyes megfejtése:

Élő halott
Előfizetőink, akik a Borsszem Jankó multheti reitvénvét 

nelyesen fejtették meg. a következő ajándékot kapják: 
1. Redlich Icnö (Budapest. 1., Krisztina-körút 31). akinek 
négy darab „Mátra*4 színszappant; 2. Füredi Miksa szücs- 
? eï - erJ (Budnpest. VI., Szondy-u. 7), akinek tíz üveg Polgári 
Serfőzdéi Szent István dupiamalátasört; 3. Fischer Sándor 
(Szeged), akinek egy nagy tábla Szerencsi csokoládét; 
4. néger \ ilma (Budapest. VII., Szövetség-u. 18), akinek egy  
nagy doboz „Virág‘*-féle dessertet; 5. Szende Sándor (Buda
pest. V., Nádor-u. 13), akinek egy nagy doboz „Óceán** cuk
rozott gyümölcsöt: 6. Miaktry Elek borbély (Budapest. I., 
Bercsényi-u. 8), akinek egy doboz „Ovomaltine44 tápszert; 
7. Reicher Klári (Budapest. VII.. Dohány-u. 34), akinek egy

Sphinx-„BI-OZONE“ -k észletet; 8. Hoffmann Antal (Budapest. 
II., Csalogány-u. 3 5 ),. akinek egy  üveg „Lysoform -“ ot; 
9. W eisz Frida (Szentgotthárdi, akinek egy  darab P. Márkus 
Emilia-szappant: 10. Dr. Farkas József (Budapest. VIII., Te
leki-tér), akinek egy  üveg ZoZó kölni vizet; 11. Makláry 
Lajos ( HajdúnánásI. akinek két pár Berson-gumisarkot; 
12. Kunszentmártoni Kaszinó (Kunszentmártoni, amelynek egy 
nagy palack „RAPIDOL** folyékony fémtisztitó szert: 13. Him 
Ferenc (Edelényl. akinek a Borsszem Jankó egy évfolyamát; 
14. Kapuvári Társaskör (Kapuvárt, amelynek a „Seiffensteiner 
Salamon adomái“ -t küldi a kiadóhivatal.

Jáva, Blues, Banan
és egyéb tánclemezujdonságok gramofon 
hanglemezen le g n a g y o b b  választékban

HANGSZER-OTTHON
FEKETE MIHÁLY

Budapest, József-körút 9 . sz.
Aranyköpések

Szeretjük a nőt mint kígyót is. ha a kígyó vonalai meg
vannak benne. «

A ló embereket is csak addig szeretjük, amig nem akar
nak megjavítani bennünket.

A nő a nevünkéi csak egyszer veszi föl. De annál több
ször hagyja másnál. *

Nem mi leszünk okosabbak. A nők tódnak mindig többet.

A nő egy esetben mégis tud hallgatni. Ha a szabónöjévei 
tárgyai KARÁDI EMIL

L e g o lc só b b  sz ó ra k o zá s  !

II BORSSZEM 1HHKÛ
híres régi évfolyam ai m egrendelhetők a 
kiadóhivatalban és a KULTÚRA könyv
kereskedésében . VL, T eréx-kőrnt 5. sx.

Az 1917. é v f . 5 0 0 0 0  kor. II Az 1920. évf. — 5 0 0 0 0  kor.
.  1918. .  5 0 0 0 0  .  .  1921. .  50 00 0  .
.  1919. .  _  5 0 0 0 0  .  .  1922. .  5 0 0 0 0  .



N e m e k  H a r c a

— Miért drágább az őkörhús, mint a tehénhús?
— Miért? Hát mert sokkal jobb.
—■ Na, na, maguk férfiak, maguk mindig csak többet képzelnek magukról.

NAGCSAGA !

ÉN CSAK

OVOMAUINEr * < \
m

* m

A
ttNDOMAPt

ÍLfT IZGALMÁBAN 
WHCROU. rdOAÜTSZCMZn'

C D Ó S lT Ó J e

V I R Á G  O S Z K Á R
C U K O R K A . É S  C SO K O L A D É -A r UGYÁR R..T.

__BUDAPEST, VII-, N E F E L E JTS -U C C A  tg.

El ő f iz e t e k  ö n n e k
a BORSSZEM JANKÓ-ra

negyedévre 400,000 korona névértékű elhasznált magyar bélyeg 
beküldése ellenében. JÁSZAI BORISKA bélyegkereskedés  

B udapest, IV ., Kossuth Lajos-ucca 6.

A Pesti Uoyd-Ursalat nysmdáta, Budapest V, Mária Valtria-ucca 12. (Nyomdaigazgató MÁRKUS PÁL.)


