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Dal az Olympiászról
Páris lobogós bajterén 
Dúl az olympiász.
Minden sportfériiú erén 
Ür az olympi láz.
Agyő Doumergue és Herriot, 
Már vihet a tatár: 
Érdekesebb egy bajvivó,
Mint száz vén szö-csatár.

A magyart ki előzi meg?
Mi bízvást startolunk,
Csak elébb itthon hősileg 
Egymással harcolunk.
Szír versenyezni nem mehet 
A párisi síkon, 
Olympikonunk nem lehet 
Holmi olympi-khon.

Bár összetörhet sok remény 
S nem lesz nagy győzelem, 
Mert még letörhet sok legény 
És felelős elem:
De ez csak úgy állhat elő. 
Mert ott kint nincsenek 
Virtusunknak megfelelő 
Magyar versenynemek.

Távszónoklás ha volna kint, 
Ott lenne tényező,
— Franciáknak okozva kínt — 
Szó-bő Rupert Rezső. 
Távhorkolásban Kuna Pé 
Teremtne divatot;
Távivásra. mint a csapé. 
Lehner-száj hivatott.

Egységesnek kész diadal 
Vón a hasoncsuszás 
S mily pompás honi viadal 
A szép kötélhúzás.
Mihez dúlás szelleme költ 
S marakodó marok:
A széthúzásban legelöl 
Mi lennénk, magyarok. (JÁSZ)

BORSSZEM JANKÓ TÁRCÁJA 

A bűvös köpeny
Önagysága a Dunakorzón sétált. Egy

szer csak meglátta, hogy szembe iön 
vele a barátnője: Kovászné. önagy- 
sága rémülten kapott a szívéhez: a 
barátnőjén új kosztüm volt. Már megint 
úi. az idén a harmadik, önagvságát 
szíve mé’véig sebezte ez a látvány és 
fájdalma csak fokozódott, midőn meg
látta. hogy* Kovásznénak az úi kosz
tümhöz úi butónia is van: mogvoró- 
nagyságú gyémántok, melyek szikrázva 
verik vissza a nap sugarait. Kovászné 
egyenesen felé tartott: úgv látszik, él
vezni akarta a hatást, önagvsága az 
utolsó pillanatban elhatározta, hogy 
nem fogja észrevenni sem a butónt. 
sem az úi kosztümöt: hadd pukkadjon 
Kovászné. Ez némileg megnyugtatta. 
De a követkézé püanatban úi. várat
lan és rettenetes csapás érte. Kovászné 
ugyínis így üdvözölte:

— Szervusz, édesem, igazán nagyon 
örülök, hogy találkozunk, legalább el- 
búcsúzhatom tőled. Holnap utazom.

— Hová? — kérdezte önagvsága 
rosszat seitve.

— A Riviérára. Onnan Velencébe. 
Rómába, esetleg Nápolvba. Aztán el
nézek egv kicsit Párisba is az olvm- 
piászra.

önagvsága elhaló hangon kívánt ió 
utat. Kovászné tovalebegett Önagy
sága pedig féláiultan szédült egv Buch- 
wald-székre.

*

Mikor hazaért, ledobta magát a pam- 
lagra és elkezdett keservesen sírni.

— Csak én vagyok ilyen szerencsét
len — zokogta mély meggyőződéssel.
— Csak nekem kell még mindig a mult- 
havi kosztümömben és a ké téve lőtt j 
bütónomban járni és beérni azzal, ha 
nyaralás címén három hétre lemehetek 
Siófokra. Míg ez az undok Kovászné... 
Oh. micsoda igazságtalansága a sors
nak. hogy éppen ő és nem én... hogy 
nem inkáhb én kapom osztályrészül 
mindazt a sok jót és szépet:... új ru
hák, ékszerek... utazni. . .  Velence, 
Róma, Páris...  Micsoda boldogság 
volna... odaadnám érte a lelkem üd
vösségét is . ..

Ebben a pillanatban kékes láng csa
pott föl a padló parkettjéből, aztán a 
láng e’oszlott és a helyén ott állott 
egy vörosfrakkos vigvorgóarcú alak.

— Dr. Teufel vagyok. — mutatkozott 
be udvariasan a halálra rémült nőnek
— az Első Alvilági Lélekvásárló Tröszt 
vezérigazgatója. Mint hallom: nagy
ságos asszonyom hailandó volna bizo
nyos ellenszolgáltatások fejében eladni 
a lelke üdvösségét. Vevő vagyok rá. 
Mielőtt válaszol, hallgassa meg az 
ajánlatomat, ön. nagyságosom, lemonu 
a lelke üdvösségéről cégem iavára. Ez
zel szemben ön megkapja tőlünk a Bű
vös Köpenyt, amelyet bizonyára iól 
f.viner a mesékből. Csak föl kell vennie 
ezt a köpenyt és minden kívánsága 
tejesül. Ha megkíván a kirakatban 
egv butónt. csak föl kell vennie a kö
penyt és a következő pillanatban a bu
tán már ott lóg a fülében. Ha Velencé
ben akar lenni, csak föl kell vennie a

köpenyt és — hipp-hopp — már ott is 
van. És így tovább. Nos. nagyságosom, 
megcsinálták az üzletet?

— De mennyire megcsináljuk! — fe
lelt önagvsága ragyogó szemekkel. — 
Föltéve, ha komoly az ügy — tette 
hozzá aztán aggodalmaskodva.

— Hogyne volna komoly — szólt az 
ördög. — Azonnal át is adom a köpenyt.

Egyet kanvarintott kariával a leve
gőben és máris ott feküdt rajta a bű
vös köpeny. Levette a kariáról és elő
zékenyen fölsegitette őnagvságára. 
önagvsága boldogan vette magára a 
köpenyt és a tükör elé állt. hogy meg
nézze magát benne. És a következő 
pillanatban méltat1 ankodva fordult az 
ördöghöz:

— Mondja kérem: micsoda lehetet
len színe van ennek a köpenynek? Olyan 
fekete, mint a gvászlovak takarója. És 
micsoda ósdi szabás... Ez a fazon 
tavalyelőtt volt divat. Lesz szíves, 
úgy-e. és hoz nekem e helvett egy di
vatosabb színt, mondták ző’det. ter
mészetesen modern szabással, a leg
utolsó divat szerint.

— De nagyságos asszonyom, ez le
hetetlen. Csak a feketeszínű köpenynek 
van meg a bűvös hatása és a szabásán 
sem lehet változtatni, mert ezáltal a 
köpeny elveszti a varázserejét.

— Nahát. — fakadt ki erre dühösen 
önagvsága — maga nagyon téved, ha 
azt hiszi, hogy én ezt a vacakot ma
gamra veszem. Menien vele a pokolba!

És mély megvetéssel dobta oda az 
ördög lábaihoz a bűvös köpenyt-.»

Halász Imre.



27. szám BORSSZEM JANKÓ 3. oldal

Székesfővárosi szezon-dalok
í.

Ma már egyszer elmúlt «/ nyár.
Wolff Károly rossz útra lár.
A Zilahi Kicsinek vese már.
Oh be kár. oh Pékár!
S ha maid el ion a hűvös ősz.
Minden kis Fábián lefőz:
Álli félre, álli félre, rokkant csatár.
Ma már egyszer elmúlt a nyár.

2.

Ös**el leszavaz a Város.
Leszavaz zordul.
Ősszel pozíciónk már rossz 
S fogunk kicsordul.
Ősszel hideg lesz a testünk.
Ősszel iszonyúat estünk.
Ősszel későn vesszük észre.
Mo<*v a sor<7 fordul.

3.
Budapestünk gyászban van.
A Wolff Károly pácban van.

Még kicsivel ezelőtt 
Megette a meszelőt.

Mondá néki Prohászka:
— Karcsi. ne menj a pácba.

=  Nem megyek én a pácba.
Báré z v went en a frászba.

=  Ma van szived kérges.
Fogad legyen mérges.

=  Ma nincs fogad méreg es.
Csilléritől kéregess.

Nem várta, inig heve hűl 
S leszavazták cefetül.

így múlt ki Wolff, igy biz’ a.
Sose látia Lipica.

V á r ia k , sírtatok 
S a Wolffra — szavazzatok.

(JAZIG )

P A  s z a n á l ó  m e n t ő k

|aj, megfulladunk !
'Je ordítson ! Nem látja, hogy mentők vagyunk ? . . .

A dohányzás ellen
nemzetközi kongresszust tartanak Géniben. Mint értesülünk, 
a kongresszus elnöksége udvarias meghívót intézett a magyar

dohányjövedékhez, amely a folytonos áremelésekkel minden 
agitációnál hathatósabban mozdította elő a dohányzásról való 
lemondást. A dohányjövedéki igazgatóság körében az átirat 
óta még emclkedettcbb a hangulat.

LINK IRODALMI HÍREK
A d  norm ám  : X. primadon

nát és Y. táncos komikust évi 
egy milliárd koronával szerződ
tette le az Unió.

I.
Merczeg Ferencet a Pesti Hírlap-tói 

ilosalta a Népszava. Cikkenként tíz 
milliót fizet neki. de Herczeg heten- 
!\Vnt #Cíjak három cikket tartozik Írni. 
Fizetésén fölül tiszteletbeli szakszerve
zeti igazolványt kaD. ainelv sztrájkra 
jogosít. A sztrájk ideiére fizetése dup- 
laiat kapja.

II.
P^bár Gyulának a Világ havi száz

milliót ajánlott föl. Ez a szerződés pá
ratlan a maga nemében, mert Pékár 
a fejedelmi összegért nem tartozik irni. 
oőt. Tilos neki.

III.
Miklós Andornak a Szózat fényes 

ajánlatot tett. Évi kétmilliárd séke’ért 
Kid in Ármin név alatt köteles olyan 
vezércikket irni naponta, amilyen Az 
Est-ben szokott megjelenni. Miklós 
Andor rövid gondolkodási időt kért. 
A Szózat elhangzásáig.

IV.
Uihclvi Nándort a Mag var Lányok 

című hetilap díszmunkatársnak hívta 
meg. A terjedelmes iró azza<l utasította 
el a fényes föltételeket, hogy jelenleg 
sokkal nagyobb honorárium mellett 
erköicstani könyvet ir a fe’sőbb leány
iskolák számára.

V.
Kiss Menyhértnek havi ezer dollárt 

kinál a Nyugat, ha egyetlen olyan ver

set ir. mint Babits Mihály. Kiss Meny
hért vállalkozott. Az ezer doi’ár régen 
ió a Nyugatnak.

VI.

Lendvai-Lehner Istvánt személyesen 
kereste föl a Chevra Kadisa. hogy 
folytatásokban irh meg memoárjait az 
Egyenlőség-nek. Honorárium: naponta 
egy hordó kóser bor. Lcndvai habozik. 
Lehner ingadozik. Szegény zsidók!

VII.
Bemard Shaw visszautasította a 

Borsszem Jankó komoly ajánlatát, 
amellyel tízezer fontot helyezett ki
látásba neki. ha szatíráit ezentúl ki
zárólag nekünk iria. Shaw azt vála
szolta. hogy ilyen olcsón nem hajlandó 
vkce’ni és arra figyelmeztet bennün
ket. hogv ne csináljunk vicceket. Ez 
nem vicclaphoz méltó.
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AZ UNIÓ ESERNYŐJE
— Záporpróba előtt —

ELSŐ ESÉS
Pártos Dezső. — Ezennel átadatik a 

Magyar Színház Faludi igazgató úrnak. 
Ez itt a színpad. És az ott a nézőtér.

Faludi (egy pillantást vet a néző
térre): Mennyi üres szék ...

Pártos (az eget nézi): Azt hiszem 
esni fog — az Unió részvénye...

Faludi. — Akkor gyorsan, ide azzal 
az esernyővel.
(A  színházi konjunktúra egyre sötét ebb 
lesz. Háttérben a deficit már szórja 
villámait. Bakonyi és Martos szinpaára 
hozzák Mikszáth egy regényét. Le

teszik a súgólyuk elé,)
Pártos. — Hát most aztán ezzel mit 

csináljunk:? Ez a regény itt tönkre 
ázik. Ami íz és zamat van benne, azt 
elmossa a zápor. A jelzők szétfolynak 
és abból a pipafüstös, mikszáthi derű
ből nem marad itt egy szikrányi se ... 
(Esni kezd. Egyszerre 20 percenttel 

esik.)
Z. Molnár. — Piszok egy eső.

(Az Unió részvényeivel együtt a füg
göny is lemegy.)

MÁSODIK ESÉS
Pártos. — Rajtunk már csak egy 

zsidó segít.
Abonyi. — De hát honnan teremt

sünk elő egy zsidót? Már Féld Matyi 
is hirdeti, hogy nincs Pesten zsidó.

Rozsnyai Ilona. — Hát én mi va
gyok?

Z. Molnár. — Piszok egy destruktív.
(Körülveszik.)

Blaha Gitta (jön napernyővel): Ké
rem, én igazán nem tehetek róla, hogy 
a szerzők csak most, a második föl
vonás közepén, gondoltak rám. Úgy 
látszik, nekik előbbre való volt a zsidó
kérdés. Először lépek föl színpadon és 
akkor is így megváratnak. Ezt soha se 
fogom nekik megbocsátani...

Abonyi. — De kisasszony, jusson

SzerzőK tanácsadója
A  drám ai csomó

A darabirásnak egyik legkénvesebb 
ponti a az úgynevezett drámai csomó. 
Ez azonban csak a kezdő íróknak 
okoz gondot. Mert az arrivált szerzők 
csomója minden körülmények között 
pénz-csomót ielent. Szerintük ez az 
egyetlen értékes drámai csomó, ami
nek megoldása szinte kézenfekvő. Nem 
akarunk vitatkozni velük Elhisszuk. 
hogy igazuk van. Sőt ellentétben a 
minden kákán drámai csomót kereső 
dramaturgokkal, egyenesen kiielentiük. 
uogv mi a színpadi műveket csupán 
sikerük szerint osztályozzuk. Minden 
darab, amelyik már a premier napján

eszébe, hogy kegyed az első fölvonás
ban még csecsemő volt. Szent Péter 
tartotta kegyed fölé az esernyőt, hogy 
meg ne ázzék. Megmentette a vesze
delemtől .. .

Blaha. — Téved. Nem az esernyő 
mentett meg engem, hanem éppen for
dítva, én mentettem meg Szent Péter 
esernyőjét — a bukástól.

Abonyi. — Mondja, kisasszony, meg
van még az az esernyő?

Blaha. — Hogyne. Állandóan mű
soron van. Én tartom a kezemben.

Abonyi. — Akkor engedje meg, 
hogy megkérjem a kezét.

Blaha. — Beszéljen a nagymamával.

HARMADIK ESÉS
Abonyi. — Látni akarom.
Blaha. — Hiszen itt vagyok.
Abonyi. — Az esernyőt akarom 

látni. Szent Péter esernyőjét.
Blaha. — Akkor váltson előb^ jegyet 

a pénztárnál.
Abonyi. — Már váltottam.
Blaha. — De retúrjegyet.
Abonyi. — Hogyan?
Blaha. — A parti — visszamegy. 

Nem leszek a felesége. Vegye el az 
esernyőt, ha olyan nagyon akiarja 
látni. (Átnyújtja neki az esernyőt )

Abonyi (nézi a nyelét): Hiszen 
ebben semmi sincs. Teljesen értéktelen 
darab.

Blaha. — Kérje számon a -szerzők
től. Az az érték, amit Mikszáth adott 
ebbe az esernyőbe, már az első föl
vonásnál hiányzott belőle.

Abonyi. — Kikosaraz?.. .
Blaha. .— Ki esernyőt kér, kosarat 

kap.
Abonyi. — Az istenért, gondolja meg, 

ez már a harmadik fölvonás.
Blaha. — Hja persze, el is felejtet

tem. (Átölelik egymást Bakonyi és 
Huszka föléjük tartják az esernyőt.)

Ruhatáros (rájuk szól): Kerem a 
ruhatárba. E. M.

megbukik: tragéáia. Amelyik tíz elő
adás után lekerü1 a műsorról, az: 
dráma. Amelyik eléri a huszonötödik 
előadást, az már kezd színmű lenni. 
Ötvenediknél válik egv darab víg
játékká és a századiknál bohózattá, te
kintet nélkül arra. hogv a benne sze
replő gróf beleíúl-e a vízbe vagv sem. 
A századik előadáson tú! a darab is
mét tragédiává faiul, de csak azon 
szerzők számára, akik miatta lemarad
tak a műsorról.

Egyébként térjünk a tárgyra.
E héten a következő levelet kaptuk:

Kedves Borsszem Jankó!
Egv szerző fordul önökhöz tanács« 

ért. egy boldogtalan szerző, aki a 
második fölvonás közepén olyan di

lemmába került, hogy főhőse helyett 
legszívesebben saját' magát lőné főbe. 
Ugyanis az a helyzet állott elő. ké
rem. hogy nem tudom megoldani a 
drámai csomót. Kropacsek Tóbiásáé 
válni akar az urától és hogy jogcíme 
legyen, levélben fölkéri Lulut. a tán
cosnőt. látogassa meg a lakásán egy 
délután. Lulu megígéri, hogy el fog 
csábítani az urát. Ez az első fölvonás. 
Most aztán kezdődik a bony oda on 
Lulu nem ismeri Kropacsek Tóbiást 
és adott szavához híven főzni kezdi 
azt az urat. akit Kropacsek lakásán 
talár1. Kropacsekné beront és elhűlve 
látja, hogy Lulu nem az urát. hunom 
pont a szeretőjét csábította el. Éles 
szavak röpködnek. Kropacsekné a 
szeretője fejéhez vágja a darab vá
zát. amire belép a féri. Ez történik a 
második fölvonás közepén. Kérem 
szives tanácsukat, hogyan bogozzam 
tovább a cselekményt, mert részem
ről én, már közel vagyok a Linói
mé zőhöz. . .

Maradtam tisztelettel
Titkos Aladár

Válaszunk a következő:
Kropacsek ne lépi en be a második 

fölvonás közepén. Lulu ne csábítsa el 
azt az urat. akit Kropacsek lakásán 
talál. Kropacsekné pedig ne kérje föl 
Lulut és ne is akarion válni az urától. 
Egyszóval a darabban ne történjen 
semmi. Ha tanácsunkat meghallgatja, 
darabia rövidesen meg fogia érni a 
századik előadást. DYMI

Kidőlt Zsazsa — mandulafástól
Mandulafa. mandulafa.
Elhervadt a virág rajta.
Mert Fedákot tüzes vére
Messze Újvilágba haitia.
Vérző szívet hagy itt százat.
Száznál is több teli házat.
Búsul Seksznir. búsul Schiller.
Fs búsul a drága Biller.
De Lengyel se búsul potyán
A címszerep állapot ián.
Csak a Darvas Lili mondja:
..Legyen ez a mások gondia!. . .
Elmegy a Sári Amerikába.

. De én nem megyek utána."

Mégis mozog a Féld
( Előzetes színházi jelentés)

A Budapesti Színház igazgatósága 
figyelmezteti a közönséget, hogy saját 
iól fölfogott érdekében szüntesse be 
azt az ostromot, amit a pénztár előtt 
a iegvekért folytat. Mivel száz elő
adásig elővételben minden iegv elkelt, 
a további jegvárusitást kénytelen vo’t 
az igazgatóság korlátok közé • szorí
tani. Ezentúl csak az kaphat jegyet, 
aki kellően fölszerelt kérvénvét a feldi 
hatalom üg*v vezetőségéh ez benvúití*. 
A kérvényhez mellékelni kell a szüle
tési bizonvitvánv hiteles másolatát.



27. szám BORSSZEM JANKÓ 5. oldal

mert nem volna méltányos olyanoknak 
is jegyet adni. akik esetleg még a vi
lágra sem jöttek. Azok a nők azonban, 
akik csak félig iöttek a világra (az úgy
nevezett félvilági nők), anyajegyük föl
mutatása esetén előnyben részesülnek. 
Végezetül figyelmezteti az igazgató
ság a kritikusakat, hogy mielőtt potyá
iig  vükért kérvényüket ben vúi tanúk, 
előbb orvosi vizsgálatnak vessék alá 
magukat. Akik süketségüket és vak
ságukat igazolják., soron kivül elinté
zést nyernek.

Nem érdemes
eredeti darabot írni!

— Egy kezdő iró vázlatkönyvéből —
Rájöttem. hogy nem érdemes itt 

Magyaroszágon eredeti darabot irni. 
Sokkal okosabban teszi az iró. ha már 
ismert regényt dramatizál, lehetőleg 
Mikszáthtól vagy Jókaitó1. Az feredeti 
magyar darabok nagyobbrészt meg
buknak, míg a v.Vén gazemberét, a 
„Szegény gazdagoku-at. a „Szent Péter 
esernyőié“-t nagy sikerrel iátszák. El
határoztam tehát, hogy ezentúl nem 
irok eredeti darabot, hanem Mikszáth-

és Jókai - regényeket dramatizálok. 
Egyelőre a következőkön dolgosom:

I. Jókaitól:
És mégis mozog a Föld. (Főszere

pekben: Kuna P. András és Lendvai- 
Lehner István. SzinJhelv: budai kis- 
korcsma.)

A iövő század regénye, avagy: Nagy 
hossz a tőzsdén. (Utópisztikus dráma.)

Arany ember, illetve: Aranv paritásos 
ember. (Derűs falusi é'etkép. a cím
szerepben: Kisgaz Dani.)

Mire megvénülünk, vagy: Arany- 
kiadás, papir-bevétel. (A városi ember 
tragédiája.)

A zsidó fiú. vagy: Numerus clan sus. 
(Kulturtragédia.)

Szeretve mind a vérpadig. (Verista. 
sőt: istenverista olasz dráma. Főren
dező: Mussolini.)

Szegény gazdagok. (Kényszerkölcsön- 
tragédia. több ezer statisztával.)

II. Mikszáthtól:
Egy választás Magyarországon. (Szo

morújáték. Főrendező: Gömbös Gyula.)
A demokraták. (Bohózat, a főszere

pekben: Rassav és Rupert.)

Ne okoskodj. Pista, vagy: Friedrich 
Pista kiűzetése a paradicsomból. (Ka
cagtató.)

Tót atyafiak, vagy: A faimagyar 
kurzus uralma 1919— 192...-ig. (írták: 
Prohászka és társai.)

A tekintetes vármegye, oppardon: A 
méltóságos vármegye. (Türelmi já
ték egy akta elintézése körül.)

Az operai Szfinksznél
Én. — Mit szól Felséged az Opera- 

ház bezárásához?
A Szfinksz. — Az Operát bezárják? 

Hiszen az Opera nem csinált semmit!
Én. — Milyen paritás kellene az 

operai hangokban is?
A Szfinksz (hallgat).
Én. — Értem. Hallgatni — arany.
Én. El tudja képzelni az Operát 

Sándor Erzsi és Környei Béla nélkül?
A Szfinksz. — El. Júliusban és 

augusztusban.
Én. — És még egy kérdést! Márkus?
A Sziinksz. — Már kuss!

Én (nem veszem magamra és most 
zavarban vagyok, mert nem fudom. 
hogy a sok illetékes közül kinek ad
jam át).

2 X 2  =  472
Egyszer volt, hol nem volt egy ország — valahol mélyen 

bent Ázsiában — ahol a lakosság évszázadok óta két pártra 
szakadva harcolt egymással. A kisebbség azt hirdette, hogy 
2 X 2  — 4, a többség azonban nem tántorittatta el magát attól 
az igazságtól, hogy 2 X 2  =  5.

Egészen a legutóbbi időkig ebben az államban szigorúan 
abszolutisztikus volt a kormány. Az uralkodó rendeletben 
aĉ a kk hogy 2 X 2  =  4 és az egész kormányzati rendszer 
ezen az alapon nyugodott. Az „ötösök44 pártja fogcsikorgatva 
alkalmazkodott ehhez a törvényhez.

Történt azonban, hogy a dinasztia megbukott és az ország 
köztársaság lett. Alkotmányos szokás szerint kitűzték a 
választásokat. A többség a 2 X 2 =  5 mellett döntött. De na
gyon jelentékeny volt a „2 X 2  =  4 párt44 is, úgy hogy — az 
ország nyugalma kedvéért — valamelyes kompromisszumról 
kellett gondoskodni.

^bo lcs  parlament ennélfogva kimondta, hogy az országot 
a 2 A 2  41/* elve alapján kell kormányozni.

Talán mégis jobb lett volna,
ttéiias Ivánt hagyják meg Budapest hivatalos menny- 

doyenek. ö  esetleg nem csapott volna le annyiszor, mint az 
égi — Héjjas Iván. ------- c -------

Akiét nem lehet szellőztetni . .  .
Kedves Borsszem Jankó! Olvasom, hogy Klebelsberg 

Kultuszminiszter szerint a B-listás tanároknak érdekük ellen 
volna az általános revízió, mert kellemetlen lenne rájuk 
nezve, ha viselt dolgaikat szellőztetnék. Nos, megnyugtatha
tom a kultuszminiszter urat, hogy az én viselt dolgaimat nem 
lehet szellőztetni, mert én azokat már mind rég eladtam. 
Ĵ ŝẑ teleVtei Qr, Pőre Gábor, B-listás tanár.___________________

Luxus női cipőkben 
▲ Metal vezet! ▲
^  Metal János cipöáruháza ^

I.. Mészáros-ucca 2. szám (Krisztina-tér sarok)

Fajvédelem és himlő

— Tudod-e, mi a különbség a himlő és a fajvédő népgyülés 
között?

— Honnan tudjam?
— Pedig könnyű. A himlőnél látni a hólyagokat, a fajvédő 

népgyiilésen pedig halani.
------- *0-------

Méhely Lajos tanár meg a tyúk
Méhely Lajos tanár úr azt mondotta a bíróság előtt, 

hogy egyetemi tanár és magántanár közt olyan nagy a kü
lönbség, mint a tyúk és a tojás közt. Ha így van, akkor miért 
tűri el Méhely tanár úr (aki mint ilyen, t’yúknak tartja magát), 
hogy a zsidó egyetemi hallgatóknak olykor — nyaklevest 
osztogassanak az ébredő diákok tyúkleves helyett?
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Magas árfolyam
CM)

S zerkesztőség  : 
KORONAHENCEG UCCA

GM)
Szerkeszti :

BÚD SE TUD JÁNO S

MUNTIQRONl
PÉNZÜGYETLEN FOLYÓIRAT

17 ,600  szorzószám
GM)

Kiadóhivatal : 
DALESZINHÁZ-UCCA

GM)
Nyomatott : 

kölcsönből merített papíron

MÁV
Vajion mit ielçnthet ez a három betű 

itt. egymás mellett? Semmi esetre sem 
azt. amire gondoT,ni méltóztatnak. Szak
lapunk zseb-belső munkatársai tanul
mány tárgyává tették e három betűt 
és a következő szenzációs eredményre 
iutottak:

Pénzügyminisztereink arcát ez a tit
kos három betű reménykedő mosolyra 
deríti: Meg álmodott valóság.

A vásárló közönség fülébe ezt duru
zsolja: Mindig ámított vagy.

A lecsúszott tőzsdeiátékosok felé ezt 
kiabálja: Még árfolyamesés várható.

Az újgazdagokban e három betű azt 
az elhatározást ér’eli meg: Megpróbá
lom átmenteni vagyonomat.

A művészpályán törtetők így értel
mezik: Megélhetésünkért állandóan
viaskodunk.

Báró Korányi Frigyes raigvogva: 
Aíagvar árfolyam vezet.

A Meteoro’ógiai Intézet ezt jósolja: 
Mindig állandó vihar.

Kuna P. így ásit: Ma álmos vagyok.
Annak, aki a bessz folytán fühöz- 

fához kapkod, ezt jelenti: Mercédesze
met átadom valakinek.

A B-listára helyezett tisztviselőnek: 
Maholnap ágvraiáró vagyok.

Az összes napilapok az úi saitó- 
törvénvtőa vacogva így morognak: 
Magyar álamfogház velünk.

Csak a Borsszem Jankónak jelenti 
azt. amit eddig is: Mindig állandóan 
vidám.

I R O D A L O M
Eltűnt arany. Blőd Iván humorista 

elvesztette humora aranyát. Átértéke
lés folytán nem sokat vesztett.

Hányas szorzószám kell ahhoz, hogy 
Kiss Menyhért költészete elérje a Kiss 
Józsefének a színvonalát?

Hiányos a menetrend
— Úgy látom, néni valami nagy 

gonddal készült a MÁV úi menetrendié.
— Miért? Talán hibás?
— Nem. de hiányzik belőle egy 

fontos útvonal
— Melyik?
— Nem látom benne, hogy az arany- 

paritásos tarifa mellett mennyiért le
het Tönkre menni.

Hát már ez is?
— Mondd. papa. Törökországban a 

megc^lt fériek aranyparitásban szá
mítanak?

— Micsoda kérdés ez?
— Itt olvasom a földrajzban, hogy 

ott Aranvszarv van.
-77T

Aranyparitás
A költő. — Azt hiszem, szerkesztő 

úr. már itt vo'na az ideie. hogy a ver
seket is aranyparitáson fizessék.

A szerkesztő. — Előbb kezdjék a 
költők!

A költő. — Hogyan?
A szerkesztő. — Térjenek át maguk 

az Arany-paritásra.

H ÍR E K
Sanyaró Vendel annak közlésére 

kéri lapunkat, hogy a fizetése rende
zése dolgában a kormánnyal folyamat
ban lévő tárgyalások során a maga 
részéről a tökmag- és pattogatott ku- 
korica-parit‘ásra helyezkedett.

A tömeges öngyilkosságot, ami nap
jainkban történik, finánc-pszihológusok 
azzal magyarázzák, hogy a kisjöve
delmű adóalanyokat elütötték a kény- 
szerkotcsönben való részvételtől.

Megőrült,. Spitz Jakab egy társaság
ban kijelentette, hogy az a legmaga
sabb árfolyam, amit az értékpapírok

egyszer már elértek, — régi tapaszta
lás szerint — mindig visszatér.

öngyilkosság. Pénecz Mór ma ki
váltotta tagsági igazolványát a bud-a-
npcfi

Uj kereseti lehetőség. Pénzügyi kö
rökből közlik velünk, hogy a müveit 
középosztály részére páratlan kereseti 
lehetőség nyílik az aranykorona beve
zetésével. Már eddig is ezren és ezren 
keresik a régi polgári iólétet és nyu
galmat.

Szenzációs fölfedezés. Lapzártakor 
értesülünk, hogy- a Bethlen-kormány- 
nak sikerült fölfedezni az aranynélküli 
korona-bevételt és a koronanélküli 
arany-kiadást. A szenzációs találmányt 
először a lateiner-osztályon próbál
ják ki._________  •____________ _

APRÓ H IR D ETÉSEK
FELESÉGÜL vennék bármely életkorú 
hölgyet, akinek legalább tíz aranv- 
olombáia van. Aiánlatok ..Plomba visz 

a templomba" leügéré.
METRESSZ. iorgalmiadó-mentes. autó
ról leszállított igényekkel, szabad kéz
ből átadó. Jelige^ ..Szanálom magam".

ELVESZETT a zsúfolt villamoson a 
baliülem a'atti szemölcsöm, amelv 
eddig szerencsét hozott. Becsű êtes 
megtalálót kérem, hordia föltűnő test

részén. hogy ráismerhessek.

Kinek Korányi kell, aranyat lel ?

Keresni : papír, költeni : arany.

Egy aranykorona 17,600 papirkorona 
Mi ez 7 Szorzószám ?
Nem !

T Á R C A
Az e lvesze tt tá rc a

Irta: LORD XANTHYS

I.
Ábrándos György, a kiváló iró. el

vesztette a tárcáját. Annak rendie és 
módia szerint bejelentette ezt a rend
őrségen. Másnap olvasható volt az ösz- 
szes lapokban a hír: Ábrándos György 
tárcája elveszett. Becsületes Megtaláló 
illő jutalomban részesül.

II.
A kritikusok összedugták a feiüket:
— Elveszett Ábrándos tárcáját? Annyi 

hai legyen.
— Semmi esetre sem veszteség a 

magyar irodalomra. Sőt.. .

— Ábrándos tárcáia mindig üres 
volt. Nem talá’t benne soha semmit 
az ember...

III.
János, a szerkesztőségi szolga, éppen 

söpörte a szerkesztő szobáját, amikor 
a papírkosár fenekén valamit észrevett:

— Eiha. Mi ez?
Kézirat volt. A gömbölyű betűkről 

azónnal ráismert Ábrándos György 
írására.

Rohant vele egyenesen a rendőr
ségre:

— Kérem .. .  megtaláltam ...
A rendőrtisztvLse’ő kezébe vette. 

Forgatta a papirost. Aztán Jánosra 
nézett:

— És a tárca?
— Tessék? — álmélkodott János.

— Hol van a tárca belőle? Én csak 
a papirost látom, amibe becsomagolta.

— Bocsánat. — hebegte János — 
én azt hittem, az iró úr a novelláiét 
vesztette e l.. .

__ Martha. — mondta a rendőrtiszt-
viselő — hát mit gondol maga? Érték
b en  tárgyakat nem szoktunk meg
őrizni. Itt van. vigye a pokolba ...

És a fejéhez vágta a kéziratot.

IV.
Ábrándos. György ugyanis a pénz

tárcáját vesztette el. A pénztárcában 
nem volt rnás, csak az a honorárium, 
amit a papírkosárba dobott kéziratá
ért kapott. A tárca megkerült, de a 
pénztárca soha.

Régi tanulság:
Rossz pénz el nem vész.
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Piros, piros, piros...
i.

Hatóságilag tilos 
A piros.
Nem érne többet.
Ha — teszem: a politikában — •
Eltiltanák a zöldet?

H.
Aki piros ininálunk. arra 
Leselkednek a börtön] árnyak. 
Mindamellett kivételesen 
A Piroskák szabadon iá má k.

r III.
A rendelettől megijedtek 
A piroskend ős apacsok.
De még jobban a szegény pipacsok.

Isten bocsássa meg a bűnömet! -
kiáltott föl a parlamentben Griger 
Miklós képviselő. ..Isten bocsássa meg 
a bűnömet, sokat támogattam a kor- 
mányf.“ Ha Griger nemes példáját 
követni akarnák, a következőknek kel
lene bocsánatot kérni a Legfelső Fó
rumtól:

Kállav Tibornak: mert sokat támo
gatta a magyar koronát:

Heg.veshalmv Laiosnak: mert sokat 
támogatta a magyar kereskedelmet: 

Tomcsánvi P. Vilmosnak: mert so
kat támogatta a jogrendet:

Wolff Kárólvnak: mert sokat támo
gatta a kisexisztenciákat:

Gömbös Gyulának: mert sokat támo
gatta a tu’aidon vezérkari taktikájával 
megválasztott egységes pártot:

Bethlen Istvánnak: mert sokat támo
gatta Gömbös Gyulát.

---------- o -----------

A három pénzügyminiszter címére
Montecuccoli ezt mondta háromszor:
— Pénz. vénz. nénz! — 

nem pedis ezt:
— Pénzügyminiszter, pénzügyminisz

ter. pénzügyminiszter! Bethlen. — Érdekes!. . .  A bibliai történet mindig új’marad, csak a szamár a régi.

Mért vannak fölháborodva ?
Nagyon sokan rossz néven veszik a kormánytól, hogy 

amikor megszünteti a szénbizottságot, az árvizsgáló bizott
ságot, ugyanakkor a főudvarnagyi bíróságot fönntartja. (El
nöke: Wolff Károly.) Minek a főudvarnagyi bíróság, mikor 
nincs udvar? — kérdezik az emberek. Már bocsánatot kérünk. 
Ez a mi korunk a szenzációs fölfedezések kora. Van drót
nélküli táviró, van drótnélküli telefon stb., aminek fölfede
zésében a müveit Nyugat megelőzött bennünket. De a vég
letekig mi sem hagyhatjuk magunkat lepipálni. Csak elismerés 
illeti a kormányt, hogy fölfedezte az udvarnélküli főudvar
nagyi bíróságot. Ad normám: vagyonnélküli vagyonososztály. 
Merje ezek után valaki azt mondani, hogy nincs bennünk föl
fedező lelemény! ___________ _ _

Mért nem győzünk futásban?
— Papa, én tudom, mért nincs esélyünk az olympiai 

futóversenyeken?
— Na miért, fiacskám?
— Mert először: nem zsidókat küldtek ki és másod

szor: odakint nincs igazoltatás.

Több pénzügyminisztert kérünk
— Régi gyermekmese alapján —

Tetszik ismerni a legősibb gyermekmesét? Ez elment 
'nyúlászni, ez meglőtte. ez hazavitte, ez megsütötte, ez meg
ette . . .  Ut szalad a nyulacska. . .

Ennek a naiv. de annál találóbb mesének alapján legalább 
öt pénzügyminiszter kellene, hogy elmondhassuk:^Ez elment 
szanálni, ez meglőtte; ez lenyúzta az egyik bőrét, ez lenyúzta 
a másik bőrét, ez agyonnyilatkozta. . .  itt nyugszik az adó-
alanyocska* ---- * ------

Alaptalan hír
A tejvállalatok a gazdákkal korpaáralapon állapodtak 

meg. A tárgyalásokba a borbélyokat mint pesti korpaszak- 
értóket szintén bevonták.
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CSpMBOOÁMK
J r í ,

A Jövő háborúja. Mostanában mind- 
gyakrabban olvasom, hogy a Jövő hábo
rúja ígv-úgv. a Jövő háborúja az nem 
lesz olyan piti kis háborúcska. mint 
amilven a világháború volt. az egv 
igazi nagy. ideális háború lesz. olyan, 
hogv szinte öröm rá gondolni. Mert 
az kémiai háború lesz, melyet az fog 
eldönteni, hogv melyik nemzet találja 
ki a leggyorsabban és legideálisabban 
pusztító robbanóanyagot, aímelv egyet
len pukkanás nélküh egveden iaiszó 
nélkül százmillió 'négyzetkilométernyi 
területen mindien élő lényt az örök 
üdvösség birodalmába röpit — fáj
dalom nélkül. Az angolok már föl 
is találtak valami kémiai szert, amit 
— mint valami illatosító folyadé
kot — egyszerűen egv kis fecskendő
vel lespriccelnek valami röpülő gépről

az ellenség nyakába s azok azt sem 
mondják: papucs és egyszeriben —

hogv kémiái kifeiezéssel éliünk — mo
lekuláikra bomlanak. Mondhatom, na
gyon praktikus és humánus elintézés. 
Mennyivel emberszerűbb. mint például 
a dum-dum-golyó!

Azt is olvastam még, hogy az ame
rikaiak föltalálták a robbanó rádiót, 
amelyet a Jövő háborúiában az ellen
ségre fognak lehaiitani. mialatt azok 
a világ összes operáiban énekelt áriák
ban gyönyörködhetnek. Ezt a szelle
mes mennyországba juttató találmányt 
állítólag az „Üdv hadseregéinek egy 
tagja találta föl.

Egy pár olcsó cipőt akart venni le
égett ex-milliárdos barátom s én őt 
szeretettel a1 Tedeki-térre utasítottam.

— Múlt héten adtam e.! egv pár ci
pőmet. ha viszontlátod, üdvözöld ne
vemben. Csak egyre figyelmeztetlek: 
mindig pont a felét ígérd annak, amit 
kérnek tőled, mert különben könnyén 
be fognak csapni.

Barátom kissé buta szemeket me
resztve rám, megígérte, hogy meg
fogadja tanácsomat. Másnap elbeszélte, 
hogyan történt a vásárlás.

— Mikor beléptem és cipő után ér
deklődtem, a kereskedő elém tett egy 
párat és kétszázezer koronát kért.

— Százezer — mondtam gépiesen.
— Nézze. — szólt ő — mert olyan 

szépen kért. odaadom százötvenezerért.
— Hetvenötezer — mondtam gépie

sen.
— Még százötvenet sem akar adni 

érte? — folytatta ő. — Látni, hogy 
uraságod lelki szegény ember, hát 
vigye százhúszezerért.

— Hatvanezer — mondtam gépiesen.
— No tegyen le érte százat, de rög

tön. Ne legyek én a rossz ember.

— ötvenezer — mondtam gépiesen.
— Erre a kereskedő dühében hoz

zám vágta a cipőt, azt ordítván: 
„Vigye ingyen !“

— Olló! — feleltem én — nem oda 
Buda. adjon még egv párat!...

Nohát ilyen buta volt az én barátom.
Valamelyik kávéház terraszán ültem. 

Egyszerre egv hölgy lépett a túlzsú
folt terraszra. Csak az asztalomnál 
vat még hely. A hölgy udvariasan 
megkérdezte:

— Szabad?
— Tessék.
Nem is néztem az arcába. Mereven 

siklottam el szememmel a feje fölött, 
mintha az ucca cégtábláit figyelném. 
Később úgy féloldalt az ablaktáblába 
néíztem $ megállapítottam, hogy a 
nő kissé nagyon is kellemetlenül 
csúnya, de legalább az ötvenes évek 
elején van. takarékévekben számítva. 
Kétségtelen kompromittáló dolog, ha 
ilyen népszerű embert egy ilyen nő
személlyel látnak együtt De én nem 
jöttem zavarba. Rettentő mogorva 
képet vágtam s még ferdébben néz
tem el a nő feje fölött a házak tetejére.

Másnap egv barátom megkérdezte 
tőlem :

— Mi az. öregem, te megházasodtál? 
S nekem nem is szóltál róla?...

Newyorki lapokból
Ausztriából katasztrofális földrengést jelentenek. A löké

sek erejét bizonyítja az a budapesti jelentés is, hogy ott a 
tőzsde megmozdult. Az áldozatok számát eddig nem sikerült 
megállapítani.________________________________________________ ___

LYSOFORM
a biztos hatású fe r tő t l en í tő .  
Nőknek nélkülözhetetlen !

Választ kérek a Központi Statisztikai Hivataltól
Igen tisztelt Statisztikai 

hivatal!
Élvezettel olvasúam leg

utóbbi jelentésüket, mely igen 
érdekes dolgokra vet világot. 
Megtudtam például, hogy ha
zánk cserebogarainak mind
össze 17%-a hal meg termé
szetes halállal, míg a többi 
gyilkosságnak esik áldozatul;

hogy hazánkban az egye
temi tanárok szórakozottság
ból havonta átlag 296 eser
nyőt hagynak el, ezzel szem
ben a középiskolai számtan- 
tanárok — nagyobb létszá
muk ellenére — csak 215-öt;

hogy a strandon kötött is
meretségekből évente átlag 3 
házasság, 1250 válás és 3627 
keresztelő származik stb.

Mindezek nagyon érdekes 
dolgok, de ezeken kívül még 
néhány kérdésre szeretnék

Önöktől választ kapni. Kiván
csi vagyok arra, hogy

hány amerikai szerződést 
utasít vissza átlag hetenkint 
egy magyar primadonna?

hányszor hangzott el a ma
gyar nemzetgyűlésen, annak 
fennállása óta, ez a kiáltás: 
„hazudik4"?!

mennyi deficit esik Magyar- 
országon egy-egy pénzügy- 
miniszterre?

hányszor hangzik el mos
tanában naponta ez a kíván
ság: „Hogy a fene ette volna 
meg ezt a tőzsdét egynapos 
korában44...?

és végül: hány százalék
kal csökkent a havi kormány- 
főtanácsos-k'inevezések szú
rna. amióta bessz van?

Kérdéseimre mielőbbi vá
laszt várva, vagyok tiszte
lettel Böngérfíy Zebulon.

Hihe- és lehetetlen,
vagy: történnek még csodák 

Megbízott lap-szemlészünk ma átböngészte az egész sajtót 
és becsületszavával erősített jelentésében közli velünk, hogy 
Kdllay Tibor (a magyar Korányi Frigyes) egyetlen napilap
ban sem nyilatkozott. — Elhamarkodott gratulációk mellőzé
sét kéri a közvélemény.
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•96* V ID É K I  T R O M B IT A

Az első rádióhangverseny Mucsán
Eddig csak kánikulai hőhullámok hevitették Mucsát, teg

nap azonban a dróttalan távhullámok ejtették izgalomba köz
ségünk intelligenciáját. A „BOTOND BÁRDJA“ vasárnapi 
rádiócikke* amelyçt Lohoghy Lehel felelősünk rövid távhullá
mokból szerkesztett' össze, fölrázta az eltikkadt kedélyeket. 
Szenzációéhesen nézett mindenki „az első állatkerti rádió- 
hangverseny44 elé, amelyet Koplalaghy Ja-roszláv akvizitőr- 
Króí rendezett a nagykocsma udvarán. Az állatkerti illúziót 
a tehenek, disznók és baromfiak tömeges, jelenléte és stilszerü 
hangversenye varázsolta elő.

A leánderekkel diszitett filagóriában özvegyünk foglalt 
helyet', mint Lady Patrontáss. Erre a célra kreált kosztümje 
még a feminista ellenzéken is a csodálkozás moraját csalta ki. 
Marsbolygóbeli meze csupán egy hanyagul vállára vetett* azsú- 
rozott batisztpeplonból állott. (Nagyfenekheő Sára papgazd- 
asszony nem átallotta Pöndörkéné tésasszony fülébe súgni, 
hogy ezt még ablakfiiggönykorából ismerte.) A pepiont imitt- 
amott dróttalan fonalak tartották össze, míg jelmeztelen lábait 
fa-szandálban szellőztette. Hórihorgas ógörög frizuráját két 
elefántcsont dzsemperhorgolótü mint két hatalmas antenna 
ékítette, amelyek nemzetiszínű berlinerpamut-huzalokkal vol
tak összehálózva. ; i u :

Koplalaghy Jaroszláv konstruktörgróf napokig törte a fejét, 
hogy milyen alkalmatosságot moni'iroztasson össze leadó 
bródkusztninuk, miközben az ott ténfergő Daru Illés közbe
vető indítványként hadi bródzakkját ajánlotta föl, amit ner- 
vozus fezőrgrófunk az indítvánnyal együtt elveteti*. Az utolsó 
pillanatban végül, edisoni ötlettel egy kiszolgált ttabukóskatu- 
lyára srófolt horpadt gramofontölcsért mutatott be leadó állo
másnak, amit az udvar közepére helyezett. A fölizgatotv tömeg 
ennek üregéből leste, várta a hirdetett csodahangversenyi*. 
Koplalaghy causeurgrófunk méltatta a mucsai kulturnap törté
nelmi jelentőségét és pont 5 órára jelezte a rádióhangverseny 
megkezdését. Percről-percre fokozódott az izgalom, amit a 
férfiak sörözéssel, özv. Kuczoráné pedig kovászosuborka-fagy- 
lalt szopogatásával csillapított.

Egy vekkeróra berregése jelezte a középeurópa-i időt. Kop
lalaghy „Voi!á“ kiáltással üdvözölte a szenzációt. Azután 
egy amerikai zenekar hangversenyét, majd a m. kir. Opera 
arany-árú és csengésű áriáit konferálta) be. Néhány percnyi 
kínos szünet után örömteljes meglepetés moraja zúgott végig 
a sorokon: egy titokzatos távoli cigánybanda hangjai csen
dültek föl és tisztán kivehetők voltak az „Erger-Berger“ és 
a „Hej. húj, dáridó, huncut a zsidó44 kezdetű fajdallamok. A 
majoritást képviselő fajvédők fraditapssal honorálták a pro
dukciót, mire a távzenekar megismételte a számokat. Kopla
laghy resonneurgróf ezt ,a rádió klasszikus teljesítményének 
nyilvánította és lestoppolta a mucsai világrekordot.

Már-már majdnem táncra perdült az ifjúság, mikor egy 
távoli rádió mennydörgésszerű hangokat produkált, amiket éles 
csibészfüttyök követtek. Koplalaghy ezt szintén a rádió dia
dala javára törzskönyvelte el. megállapítván, hogy immár a 
távmennydörgést is dróttalan hangok útján hallhatja a mai 
kor gyermeke. Ámde a mennydörgés megismétlődött, sőt foko
zódott s míg a rohamosan összetornyosult viharfellegeket táv- 
becsülgette a közönség, olyan váratlan nyári záporeső és 
jeges zivatar kerekedett, hogy a hirtelen csuromvízig ázott 
intelligencia egymás bőrin-hátán húzódott össze az eresz alatt, 
â fészerekben és aa istállókban. A testszínre ázott özvegyet 
Koplalaghy likőrgróf gumiköpenyével vonta be. Az udvarban 
úszott az árvíz és zuhogva folyt be a borpincék likain. A kuko- 
ricagóré alatti veremből pedig éktelen cigányduma kíséreté
ben másztak ki, mint kiöntött ürgék: Tüdő Zsiga és malac
bandája.

Hóméri kacajba fuló konsternáció után Sájiék és Szróliék 
nyomban leleplezték a rég gyanúsan sejtett rádióhumbugot, 
mire a kerítésnél résen levő Pipa-Mk parázs igazolta
tást rögtönöztek. Ámde intelligenciánkat e banális inter
mezzo nem zavarta, sőt a kiderült estvén derülten ültek 
magnum áldumáshoz. A dáridozások és zsidóizások hajnalig 
tartottak.

A fajvédők földerítő expedíciója
vagy: a leleplezett leleplezők

— Csak óvatosan, bajtársak, itt épül a bűnös villa.

— Nincs itt a gazda, most megolvassuk a téglákat.

Tolyáss Dániel nyiltlevele
Méhely Lajos tanár úrhoz

Méltóságos Uram! Olvastam az átkos liberális lapokban, 
hogy Méltóságod ’ megállapítása szerint az egyetemi tanár — 
tyúk, a magántanár pedig — tojás. Minélfogva bátor vagyok 
esedezni, hogy engem, mint a tojások Tolyássát, a gyakorlati 
mezőgazdászaiból magántanárrá rehabilitálni méltóztassék. 
Mellyel vagyok Méltóságodnak hivséges szolgája

tikmonyi és hohenhámi Tolly ás Dániel s. k.
P. S. Szívesen hozok föl védelmemre 100 drb. magán

tanárt, amelyeket frissen szedek ki az egyetemi tanárok alól.
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A zivatar meg a házirend

Móricka (az elsőemeleti pártái fiú): Nana, csend legyen 
odaíünt, mert mingyár fölmegy a házmester.

®® SZERKESZTŐI ÜZEN ETEK

Kéziratokat és rajzokat nem küld vissza a szerkesztőség.
A Borsszem Jankó jelen számát kedden, iulius 1-én zártuk 

le. — N—g. Az erdélyi orthodox zsidók szigorú böjtöt* tartot
tak az üldözések leküzdésére. Alig ért véget a böjt, Désen 
verekedő antiszemiták járták be az uccákat. A mi szerény 
véleményünk szerint* sokkal jobban tennék az erdélyi zsidók.

Meiitl'kávé

ha nem bőjtölnének, hanem duplán táplálkoznának. így leg
alább némi kilátással vehetnék föl a harcot az antiszemiták 
ellen. — sS. Már egyszer megjelent lapunkban ez a bonmot: 
„Nem volt elég a San-állás, most* még gyötör a szanálás?*4 
Egyébként meg vagyunk elégedve. — Löíi. Anyós-humorcszk- 
nek túlságosan kánikulai. — Egyetem. Ha Méhely tanár úrnak 
igaza volt. amikor azt mondta, hogy az egyetemi tanárok a 
tyúkok, a magántanárok pedig csak tojások, $,zabad-e tovább 
vinni a hasonlatot és megállapítani, hogy némely tanárnak 
tyúkesze van? Mi mégsem megyünk el idáig. Méhely tanár 
úrra bizzuk a végső konzekvencia levonását. — H. M. Ön attól 
tart, hogy ha a külföldi kölcsönt folyósítják. akkor elúszik. 
Ugyan kérem, már micsoda tempó ez öntől, t. megmentett 
Intelligens! — R. Gy. A kiadóhivatal intézkedni fog. — Több 
levélről a jövő számban.t

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

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

KÖZGAZDASÁG
A BcMpari r.-t. (Győr) közgyű

lésén elhatározták, hogy 300 K (150%) 
osztalékot fizetnek és az alaptőkét föl
emelik. Az új részvényeket a régi rész
vényeseknek ajánlják föl: 2 régi rész
vényre 1 új vehető át 8700 K-ért. Minden 
2 régi részvényre’ 1 ingyenrészvényt 
ajánlanak föl. Végül liz 200 K n. é. 
részvényt egy 2000 K n. é. részvény-

nyé vonnak össze. Mindez julius 5-ig 
a Győri általános takarékpénztárnál 
Győrött és a Magyar ált. takarékpénz
tárnál bonyolítható le.

Á lta lános bank. A Magyar általá
nos bank r.-t. közgyűlése elhatározta, 
hogy az 1923. üzletévre 300 K (150%) 
osztalékot fizet a Magyar általános 
takarékpénztár főpénztáránál.

M in t é r te s ü lü n k , az ezüst- és aranybeváltáson 
kivül brilliánsékszerbeváltás is eszközölhető, IV., Vár- 
megye-ucca 7. Brilliánsbeváltás 10—12-ig. Pénztári órák 
aranyra és ezüstre 9—-5-ig.

u d o m & s & r a  g y á r t -

' . t ^ ^ i r üur í e t e ^

i i f l d a ® a  a  v è ^ è e X
' a  d r a S a  a d t t 1 ’

5 V °S a ^ a r n a v  v a l ó d i

C u * ° r K a ^ e k k e l
c s o k o l á d é

’ „ 0 T * b é U  . 6  " o é V

V l e g i slu

«  8 1 8 V s T V Á T *
3 W *  l S p r é s e l v e .

v  n e m  e  oUk ° T* %

r o i  a l á az elismerten egyedül tökéletes fertőtlenítő szer
Minden üti kapható! Mindenütt kapható!
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Képrejtvény

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

1 négy darab „Mátra"-színszappan,

2- 10 üveg Szent István duplamalátasör. 
a Polgári Serfőzde gyártmánya (házhoz 
szállítva),

3 egy nagy tábla 
Szerencsi csokoládé,

4- egy nagy doboz
„Virág“ -féle dessert.

5. egy nagy üveg 
„Óceán" lames,

6. egy doboz

7. egy Sphinx-,,BI-OZONEu-készlet (egy üveg szájvíz, egy 
doboz kettős francia fogpor. egy tégely fogpaszta).

8. egy üveg „Lysotorm",

iá  í 8y darab P- Márkus Emilia arcápoló szappan,
10. két pár Ber son-gumisarok (férfiaknak és nőknek),
11- egy nQgy palack RAPIDÜL folyékony fémtisztitó szer,
12. a Borsszem Jankó egy évfolyama (1917— 1922. évekből).
13. Seiffensteiner Salamon adomái.

Helybeli előfizetőink az ajándékokat, illetve az utalvány o- 
kwdphiv at álunkban vehetik át d. e. 9—2-ig, vidéki előfize

tőink külön értesítés nélkül kapják meg.
A Borsszem Jankó 2944. (26.) számában közölt képrejtvény 

helyes megieitése:
Egyik tizenkilenc, másik egy hijján húsz

Előfizetőink, akik a Borsszem Jankó multheti rejtvényét 
neiyesen fejtették meg, a következő ajándékot kapják:
1. M agy ári János (Kalocsa), akinek négy darab .Mátra44 szin- 
szappant’; 2. Róth Dezső (Budapest, VI., Podmaniczky-u. 71), 
akinek tíz üveg Polgári Serfőzdéi Szent István duplamaláta- 
sort; .3. Rein Ferenc (Szeged), akinek egy nagy tábla Sze
rencsi csokoládét; 4. Kiss 'Hermin (Budapest, VIII., József- 
korut 9), akiitek egy nagy doboz „Virágt4-féle dessertev; 5. 
Adier \ilmos (Budapest, VI.. Podmaniczky-u. 11), akinek egy 
nagy doboz „Óceán44 cukrozott gyümölcsöt; 6. Dr. Mala
hov szky István ( Nyíregyháza). akinek egy doboz „Ovomal- 
tine tápszert; 7. Reiner Klára ( Budapest, VII., Dohány-u. 34), 
akinek egy Sphinx-.,BI-OZONE“-készletet; 8. Ötvös Dezső 
(Budapest, VIII., Üllői-út 72), akinek egy üveg .,Lysoform“ -ot; 
A Márkus István (Budapest, V.. Wurm-u. 2), akinek egy da

rab P. Márkus Emilia-szappant; 10. Mátrai Ernő (Budapest, 
V., Korall-u. 6), akinek két pár Berson-gumisarkot; 11. Schein 
Gizella ( Nagykanizsa)% akinek egy palack „RAPIDOL44 folyé
kony fémtisztitó szeri'; 12. Farkas Antal (Szob), akinek a 
Borsszem Jankó egy évfolyamát; 13. Zapletal Simon (Nagy
kanizsa), akinek a „Seiffensteiner Salamon adomái“ -t küldi 
meg a kiadóhivatal..

Mire szolgálnak a lepedők?
„A nemzetközi egyezmény 53. cikke . ..  A lepedők olyan 

tárgyak, amelyek a hadsereg tagjainak elhelyezésére szol
gálnak és így hadműveletekre felhasználhatók.44 (A P. N. 
junius 28-iki számából.)



12 oldal BORSSZEM JANKÓ 27. szám

A  n a g y o b b i k  p r o b l é m a

— Furcsa, folyton azon törik az emberek a fejüket, hogyan lehet a Mars-lakókkal érintkezni. . .  és én még csak azt 
sem tudom megoldani, hogyan lépjek érintkezésbe ezzel a kislánnyal.

NACGSÁGA !ÉN CSAK
OVOMAUINE A

MNDCNNAPI 

ÉLfT IZGALMÁBAN KJMCPOU. fÀOAOISZERÆZCT 
C D Ó S IT Ó J C

VIRÁG OSZKÁR
C U K O R K A -  É S  C S O K O L A D É - A R Ú Q Y A R  R.-T.

....... ........B U D A P E S T ,  VII-, N E F E L E J T S - U C C A  12. —  ■ ■

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

negyedévre 500,000 korona névértékű elhasznált magyar bélyeg 
beküldése ellenében. JÁSZAI BORISKA b é ly e g k e re sk e d é s  

B u d a p e st, IV., K ossuth  Lajos-ucca 6.

űvészies képkeretek
Kézimunkák szakszerű keretezése

Váradi Bélánál, Budapest, Andrássy-út 43.
■ ■■■s s m is im  iHtMeisamimMsianaaaaaaaaaaaa

a Pesti L ’ovd-társulat nv.mdá:*» Bwdarest, V., Mária VaJéra-ucca 12. (Nyomdaigazgató MÁRKUS PÁL.)


