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Tudjátok, fiúk, ez is olyan gyűjtés, mint a többi : a nemes célra adják, de azért csak mi szedjük össze a pénzt.
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Vass, a hézagpótlóVass miniszter — vas-miniszter.Tele nála a torniszter Tudománnyal, böics eszéllyel.Szent erénnyel, hős eréliyel. Háziúrig a lakótól Minden az ö hírét zengi:Mivelhogy Vass mindent pótol.De Vasst nem pótolja senki.Gyógykezelve tanügy sebit. Helyettesit kultusz-Klebit;Belügybe plántálva békét,Megüli Rakovszky székét.Oktatva állam-tudományt.Létesít ö lehetetlent S mint a tojói a tojományt.Úgy helyettesit! Bethlent.Szociológust negélyez.Munkanélkülit segélyez,Már persze csak úgy szép szóval. Kenetessel, biztatóval.Indít rengeteg közmunkát.Léggel töltve üres gyomort S mint az éhes száj a sunkát: Eltünteti a köznyomort.Ám, hogy dolgát el ne vétse.Nem feledi a misét se, így helyettesítve itt lent Magát az Atyaúristent.Minden égi áldást szétoszt.De megtartja földi részét S mint virtjgli öreg-prépost.Maga húzza fizetését.Ide fordul, oda ferdül.Kész csoda, hogy meg nem kergül; Hangja mordul, nyelve perdül: Bizony, sok ez egy embertül! Számos tisztjét büszkén hordja. Mindent bő keblére zárva,Csakis a sajá* resszortja:A népjólét marad árva.

A jövő pénzügyi kapacitása

— Néni, adjon kölcsön tízezer koronát.— Minek az neked?— Vennék tízezer koronáért egy noteszt, hogy abba beleírjam, mennyivel tartozom a perecért amit majd adni fog.-------- u---------• 0
Ne féljenek a franciákA franciák húzódoznak attól, hogy a németek kölcsönt kapjanak. Furcsa. Talán félnek, hogy a németek nem fognak fizetni? Félelmük teljesen alaptalan; nyugodtak lehetnek, a 

(jazig) németek egész biztosan vissza fogják adui a kölcsönt.
BORSSZEM JANKÓ TÁRCÁJA

M egpróbáltai.Barátom, a kiváló költő, egyszer, késő éjjel, komor tekintettel és nagyon fáradtan szédü't be a kávéházba. Feketét rendelt és bús lemondással lehelte:— Beteg v a g y o k ...Körülnézett, mint akinek nagyon fájaz élet és viharos víziókban a saját temetését látja közeledni. Rezignált mosolyra torzult az arca, amikor megszólalt. Furcsán, álmosan peregtek a szavak ajkairól:— Dolgaztam. Sokat. Nagy koncepciók. Valami, ami túl van mindenen. Alakok a negyedik dimenzióból. Vér- cseppek az éjszakában, fehér havon, égők és csit'ogók, mint a rubint. A lélek vércseppjei. Szelek, amik muzsikálnak. Aeol-hária a sír partokon. Egy nő, aki a múltból maradt itt. Egy nő: Terpsy- chore, vagy talán egy télikerti táncosnő. És problémák, fölkése'ten és kiterítve, mint a hulla . . .Megkérdeztem:— Mi lesz?. . .  Vers, dráma, regény?

Megvetően legyintett:— Ostoba!. . .  Szerelmes vagj’o k !. . .II.Egy délután fölkerestem a lakásán. Amikor be’éptem, nagy munkában volt. A benzines üveget tartotta kezében és az abba mártott vattával dörgölgette a nyakát.— Mosakodom!. . .Aztán öltözni kezdett. A mellére keményített plasztront helyezett, amelyre fölerősitette a gallért és spárgával a mandzsettát. Az ing viselését esztétikai és anyagi szempontból mellőzte. Végül egy kis pariümös üvegcséből egy kortyot ivott.— Randevúra megyek és nem akarom, hogy prózai ételszagok kizökkentsenek az isteni harmóniából.E’hagytuk a lakást. Egy piszkos, szürke ház kapujánál búcsút vett tőlem és fölfutott a lépcsőn. Aztán egy ajtó előtt megállt és csöngetett...III.Egy-két napra rá barátom, a kiváló költő, főbelőtte magát. Amint a hírt hallottam, a lakására rohantam. Az ágyán

feküdt, ruhástól, a halántékából csur- gott a vér. Az asztalon tintásüveg, amit nemrégen vehetett és egy alig használt toll. Szétszórva, még a földön is, kutyanyelvek. Ez volt rájuk irva:— Lolához!Némelyiken egy-két verssorféle:— Te nő, akiben részeg álmok *  
Vad násza forr é s . . .Aztán javitások, áthúzások. Tovább kutattam és még egy papírlapot találtam. A búcsúlevél vo1t. így szólt:
Lolának! Én meghalok, mert azt kívántak!, hogy verset írjak Hozzád. Én meghalok, mert nem tudtam megírni a verset. Én életemben csak háromszor írtam, akkor is levelet. Egyet az apámnak és — nem kaptam tőle pénzt. Egyet a háziasszonyomnak, hogy adjon haladékot és — másnap kidobott a némber. És egyet — nem, csak két levelet Írtam. Hát hogy tudnék én verset Írni? Megpróbáltam, de— nem sikerült. Huszonkét óráigkínlódtam és most meghalok. Te dög, te senki, te drága, — hát mégha1 ok! R. DEÜXDY
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Holdhalász Szabad  az út L o n d o n b a
Halászik a Hold a Tiszán. 
Fényhálót rávetett.
Vigyázzon, aki arra jár.
A fénylő ár felett.

Fordulton menten vissza, mert 
Lesi orozva gyász —
Ravasz varázsló most a Hold.
A Hold gonosz halász.

Aki a esábos mélybe néz. 
Hálóidban ragad.
Könyörtelen megfogta ő.
Mint más a halakat.

Megett szomorú sziveket. 
Lecsüggedt lelkeket ; . .
Közülök. oh. már hány. de hány 
Siriát igy lelte meg!

Hullámokon száll nesztelen.
Halle alva csolnakáz 
S hol mély a viz. meg-megvihcn 
A sápadt Holdhalász.

Hálóia csillog a habon.
Mint ezüst-szemfedő.
Alatta nyugszik csendesen 

. Sok eltűnt szenvedő.
SZAM O LÁN YI GYU LA

Vívóbajnok a strandon— Vigyázz, mert napszúrást kapsz.— Dehogy, — szúrás kizárva!
Próza és költészet

Poéta. — Sokat költöttéi a Balatonon? 
Tőzsdés. — Tíz milliót. És te? 
Poéta. — Én tíz verset.

I. — Hands up !

II. — Most már jöhetsz !
Borbolya Bálint dalaiból
Görögdinnye, sárgadinnye. . .

Görögdinnye, sárgadinnye indástul,
Nem tudunk mi elszakadni egy mástul.
Mán én meg a kocsmaasztal,
Engemet csak ez marasztal.

Süveghez virág, virághoz süveg kell.
Üvegbe bor, a borhoz meg üveg kell: *
Vén literes borral tele,
Kocsmárosné, ide vele!

Innen-onnan. ha elémbe gond kerül.
Borban, mint a rög szétmálik, elmerül.
Karmolja meg a bús cica!
Belefúl, mint a muslica.

ÜzletJóképű atyafi állít be az ügyvédhez. Az ügyvéd kérdésére előadja ügyét; valami kaszálóról van szó, amit a veje követel tőle még a hozományhoz. Az ügyvéd, miután meghallgatta az atyafit, bejelenti, hogy fölvállalja az ügyei* és ennyi és ennyi honoráriumot kér. A fél vakarja a fejét nagyon sokalja az összeget, annyit nem ér meg az egész kaszáló sem, így, úgy, meg a termés is rossz, és már-már dolgavégezetlen pályázni akar, amikor egyszerre csak földerül az arca:— Üdvégy úr, mondanék valamit! Tessen egybe a velem 
igazát is elvállalni, akkó egy füst* alatt tán ócsóbban meg- számithatná a honoláriumot!

ExportKülkereskedelmi mérlegünk javulását jelenti a kormány új akciója, ötven darab galíciai fajzsidót exportálunk külföldre. Fölhívjuk az illetékes körök figyelmét a tenyészfaj- védőkre, amelyek exportálása talán még nagyobbat lendítene rajtunk. -------- o---------
BárcsakMegtalálták Kolumbusnak, a nagy tojásszakférfiúnak naplójá t Fajvédő körökben megdöbbenve fogadták a hírt, mert félő, hogy hátha valami jó receptet talál benne a kormány a 

tojásgránátok ellen.
Aranyparitásos köpésekA lány, ha férjhezmegy: premier, az özvegyasszony: repriz; a férj mindkét esetben: entrepriz.*Ha egy partfeképes ifjú reménytelenül udvarol egy leánynak: még remélhet; ha meghallgatásra talál: legyen neki könnyű — az anyakönyvvezető.*A házasság olyan zsákbanmacska, melynek tartalmát csak akkor tudjuk meg, ha — fölbontjuk.—eszfer—
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A bőrziáner fiacskája— Mama. úgy-e, a papa, ha éhes, megeheti az ablakját?— Bolondokat beszélsz.— Hiszen te mondtad, hogy a papa ablaka rostélyos.
Ó-kor és újkor— Drága-e az étkezés Siófokon.?— Hogy drága-e? Ha Lukullusz ott rendezne egy lakomát, kevés lenne hozzá Dáriusz kincse.

Mit ir az újság?
Kedves Fáni néni!Megkaptam k. levelét, melyben arra kér, k. Fáni néni, hogy kükljek magának valami pesti újságot, mert ott ma- guknáll, Zagyvaszentignádon egyáltalán nem kapni, minek következtében k. Fáni néni már vagy másfél éve nem is olvasott újságot. Azt is Írja, k. Fáni néni, hogy legyek szíves, jelöljem meg azokat a cikkeket, amelyeket leginkább érdemes elolvasni, mert k. Fáni néni nem akarja a szemét rontani azzaf, hogy esetleg fölösleges vagy kevésbbé érdekes dolgokat is e’olvais. Mondanom sem kell, hogy mindkét kérésnek a legnagyobb örömmél teszek eleget. Mellékelten küldöm a „Pesti Újság*4 legújabb számát: ami pedig azt a kérdést illeti, hogy mit olvasson el belőle k. Fáni néni, arra nézve, azt hiszem, feghelye- sebb lesz, Ita sorra veszek minden közleményt és kulön-külön mindegyikről megírom: érdemes-e elolvasni, avagy nem?Hát itt van először is a vezércikk, melynek vastag betűvel szedett és ezáltal cím gyanánt szolgáló első három szava: Tévednek az illetékesed. Ezt ne tessék elolvasni, k. Fáni néni, ezt én sem olvastam d . Tudom ugyanis, hogy a lap vad ellenzéki, ‘ állandóan a kormányt támadja, tehát a címben foglalt ..illetékesek4* alatt föltétlenül a kormányt érti. Mivel pedig én úgy tudom, hogy a kormány igen gyakran téved, semmi értelme nem volna, hogy éppen e vezércikk tárgyát képező tévedésére legyek kiváncsi. A vezércikket tehát nem olvasom el, amit k. Fáni néninek is melegen ajánlok.A következő cikk be* pali ti kai vonatkozású. Címe: „A keresztényszociálista 

parlamenti frakció a szanálási akció
ról*. Azt hiszem: k. Fáni nénit — akárcsak engem — sem az akció, sem a frakció nem érdekli, tehát mehetünk tovább.

A második oldalion két közlemény fogfà!1 helyet: az egyik beszámoló a londoni konferenciáról, a másik a budapesti Kohn Ferenc fiáról, akit a fölvételi vizsgán elbuktatok. Ez egyik sem érdekes, tehát megnézzük a következő címet. Egy hosszú külföldi távirat következik: ,Anglia nem adja át Szudánt Egyiptomnak44. Ezt fölösleges elolvasni, részint, mert már a címben úgyis benne van minden, részint, mert én minden további nélkül hajlandó vagyok beleegyezöleg tudomásul venni a címben jelzett tényt. Vad őszi nűíég k. Fáni néninek sincs kifogása ellene. Az Af. L. Sz. pedig dinek! helyeselni fogja, hogy Szudánt nem adják annak a csúnya Egyiptomnak.Most a „HlREK44-rovat következik; ezt tessék egyszerűen átugrani. Egészen sablonos hirek, napról-napra ismétlődnek mindegyik lapban. Még a címek is ugyanazok: „Drágább lett a tej*; „Meg
szökött tőzsdebizományos*; „Drágább 
lesz a posta* stb. Egyetlen hír volna, ami érdekesnek igéikezik. Aszondja, hogy: „Egy berlini tudós rájött az 
aranycsinálás titkára*. Fáni néni! Nehogy beugorjon ennek a címnek és elolvassa a hírt! Mert az eleje . ugyan egészen szenzációs: a berlini tudós fölfedezte, hogy magas hőfokú elektromos áram a higanyt arannyá alakítja át. A végén azonban kidéiül, hogy ez az átalakulás csak 2000 év múlva kö
vetkezik be. De akkor aztán egészen biztosan. Aki nem hiszii, járjon utána.Na, most jön a „SZÍNHÁZ44. Vastagbetűs másfélhasábos cikk: „GiUca Ica 
itthon marad*. Megtudható belőle, hogy föntnevezett isteni művésznő elfogadta a „Zö’d Tehén44-kabaré ajánlatát, mely szerint esténként 130 dollárt kap. Megjegyzendő, hogy a művésznőt egy amerikai színigazgató ki akarta vinni az újvilágha. ahol másodpercenként 200 dollárt kapott volna, de ő benne hosz- szas és elkeseredett küzdelem után győzött a hazafiság és inkább itthon

fog játszani, föntemiStett röhögnivalóan csekély összegért.Következő rovat: a „SPO R T 44. Még mindig az Olyimpiász. Háromhasábos cikk adja hirül, hogy „A távköpészetet 
Honolulu nyerte*. Mi tizenhatodik let: tünk, ami — a cikkíró szerint — elsőrangú teljesítmény, mert megelőztük a nyam-nyamokat, akik a tizenhetedik heíyre szorultak. Egy másik cikk a holnap megtartandó sül y okéi vetési verseny esélyeit mérlegeli és megállapítja, hogy a verseny favor Ltja Haiti, mert köztük van egy bajnok, aki a sulykot mindenki másnál messzebbre haiti. Tekintettel arra, hogy k. Fáni néná bizonyára nem sportol, mindez nem is érdekli, miért is az egész rovat kihagyandó.Most lapozunk egy utolsót és elérkezünk a „TÖZSD É“4iez. Legnagyobb meglepetésemre a „ Viharos bessz a 
tőzsdén* cím helyett ez üti meg a szememet: „ Viharos hossz Rakamazi Kulcs
lyukban*. Lázasan kezdem oflvasni, mert érdekelve vagyok és megtudom, hogy a Rakamazi Kulcslyukgyár 3000-ről 3500-ra emelkedett. Az ősszel 96,000- ért vettem darabját. Az embernek meg kell pukkadni, amit k. Fáni néninek nem kívánok, minélfogva ajánlom, hogy a „TÖZSD^-bőí1 egy betűt se tessék elolvasni.Amint láthatja, k. Fáni néni, a mellékelt újságban egyetlen cikk sincs, amit érdemes elolvasni. Éppen azért nem is küldöm el az újságot. Meggondoltam a dolgot: minek adjak én ki annyi pénzt egy újságra, mikor úgy sincs benne semmi, amit k. Fáni néninek érdemes volna e1 olvasni. Én pedig, ha egyáltalán el akarnám ofvasni,— aminthogy nem akarom — a kávéházban is elolvashatnám.K. Fáni nénit szívéiyesen üdvözölve, vagyok szerető és hasonló szolgálatokra bármikor örömmel kész öccse’ ALIÁSZ
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N a gy m aro son

— A fene a hasát ezeknek a pestieknek ! Nem elég, hogy az ólat elveszik a disznóktul nyaralónak, de még a tököt is eleszik előlük, kantaluk-dinnyének.
Saluöi örömökPesti ember, ha elmegy vidékre, az egyik ájuldozásbói a másikba esik. Pesten a í'ailhan megnyomnak egy gombot s erre egy lámpa gyúl ki. Ez rendben van, de nem valami nagy csoda. De falun. . .  még csodálatosabb. Egy olajjal tek pohárba kis kanócot tesznek, azt meggyújtják s anélkü', hogy megcsavarnák, — csodák csodája! — nagyszerű világosságot á ra s z t!...Az ember tanulta utóvégre, hogy a Föld belsejében egy nagy víztartály van, de sosem gondolta, hogy ez komoly. BL'enben tudjuk, hogy Pesten a falba egy kis csövet tesznek, azt megcsavarják s folyik a víz. Na most, ki gondolt volna olyan csodát, hogyha az embernek egy Ids víz kell, potom tízhúsz métert kapar a földben s egyszerre csak csöpög a v í z . . .A Nappal is így vagyunk. Pesten a Nap nem nagyon kel föl, mert úgy gondolkozik: ki az ördög törődik a nap- fölkeltével s a napnyugtával. Az csak egy fölösleges flanc, hogy fölkel, meg lenyugszik, miközben különböző rózsaszínű krémekkel kendőzi ki m a g á t... Pesten a Nap egyszerűen 'fönn van az égen, hogy ne mondjam, bekvártélyozza

magát az ég tetején. . .  Falun az ember elbámulja hajnalban és alkonyaikor és föllkiát: Oh, mi szép! Ez persze a hiú Napnak megéri azt a sok drogériaköltséget.Falun a paraszt bevezet a veteményeskertbe s rámutat egy vastag sárga micsodára s azt mondja:— Ez a tök!Szem ügy re veszem a sárga vacakot és azt mondom:— Roppant csodálom a dolgot, mert Pesten a tök nem ilyen. Nálunk a tök egy vastag papiriap, amit az asztalra szoktak vágni. . .— Na, — mondja a paraszt — ezt nem lehet az asztalra vágni, mert elhasad . . .— Aztán, urambáiyám, mondja csak, lehet ez a tök is adu?Tovább megyünk. Egy faketrecben piszkos állatok röfögnek. Rájuk mutat az én emberem s azt mondja:— Ezek a disznók!— No, — mondom — nálunk Pesten a disznókkal üt az ember, de azok nem röfögnek. . .— Oztán van-e ott is óljuk a disznóknak?— Óljuk helyett barlangjuk van, de azokat kluboknak nevezik vagy más

néven kártyabarlangoknak. Kendteknél is mindent elvisz a disznó?— Nem a. Csak azt, amit «.tej bük hajit az ember.A falu mellett van egy kis fákkal sűrűn benőtt he'y. Bevezet a paraszt s azt mondja:— No, most itt az erdőben vagyunk.— No, — mondom — ez nekem egyáltalán nem újság, mert Pesten is erdőben vagyunk. De nálunk nem ezt nevezik erdőnek, az ilyesmit Egyesült Fának nevezik, mert itt a fák nagyon egyesültek.Hazamegyünk a nádfödeles vityiMóba. Megkérdezem gazduramat:— Hát kendtek mért nem nyitják ki néha a szobában az ablakokat?— Mert begyön a levegő. Az pedis ártalmas az egészségre. Mert föifúvó- dik tüle az ember, mint a Riska teihén.Éjjel nem tudok aludni, mert a Bodri kutya kitartóan ugat.Fölkelek, bemegyek gazduramhoz s megkérdezem :— Mondja, mit fizetnek maguk ennek a dögnek, hogy ez egész éjjel ugat?Gazduram megfordul a másik felére s úgy dörmögi:— Kosz-kvártér, kutya-mosás!. . .
CA RÁ M Y
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Képek
képtelen irodalmi viszonyaink jövőjéből

Pályát cseré lő  szerzőkNehéz napokat élünk. A kiadó nem keres irót, az olvasó nem keres könyvet s az iró nem keres semmit. Legföljebb kiadót. De ebben aztán ki is merül a keresete. Sőt ő maga is. Uj könyveinek kiadásánál csak a régi könyvednek bevétele kevesebb. Az írók gondja ma olyan sok és a jövedelmük olyan kevés, hogy egy szép napon beáll a pálya apálya s ezzel együtt áll be majd pédául a Blicz és Braun bizományi irodába hivatalnoknak mondjuk: 
SZO M O R Y  DEZSŐA főnök mindjárt az első napon ad neki munkát:— írjon, kérem, egy levelet az Egyesült Műtrágya- és Enyvgyámak és sürgesse meg a műtrágya leszállítását, tekintve, hogy a pénzt már két hete átutaltuk. Megértette?—- Igen — szól Szomory és megírja a következő íevelet:

T. c.
Egyesült Műtrágya- és Enyvgyár 

és minden. . .

Hivatkozva f. hó 22-iki heves sürgetésünkre, dallamos hódoHattal jelentjük, hogy azóta már két hét telt el fanyar csüggedésében a nyárnak és sok egyéb. . .Megkopott alkonyok vonaglanak körülöttünk agonizáló fényfléssel, mint ábránduszály a  sdhönbrunrá park. árnyékában és minden, ami van.Fények zuhognak bágyadtan és zen- gően, mint a Guillotine rohadt csillogása Dauphin drága fürtjein, de mégse.És ittatok és szenvedő sz a g o k ... és műtrágya keserű penetrenciábaín, mit .tudom én, műtrágya, mélyet várunk főkönyvévé és viszont.És kérdjük zengő hangszer, akik vagyunk, szordínó val és egyáltaöán: mikor kapjuk meg zamatos tumultusában a szilaj szállításnak az öt vagont?...És' kérdezzük még egyszer, fölzengve az ájult epedésben: miikor, mikor, de mikor?Egyébként maradtunk az illáitoknak mindenkor hódoló mély elkivánkozás- s a , -lebágyadt tisztelettel
Blicz és Braun, aki van.BU D APEST

Szerzők tanácsadója
Hogyan juthatunk tém ához?Varinak dramaturgok, akik azt állt- jak, hogy a szerző, mielőtt darabja megírásához hozzá kezdene, eső sorban is a témával kell tisztába jönnie. Nem vitatkozom veiök. A gyakoriat ugyan azt bizonyítja, hogy a legtöbb szerző e&bb a  darabot írja meg és csak azután jut eszébe a téma. Sőt olyanok is akadnak, akik erről egészen megfelejtkeznek.Àrrivéknek a következő módszert ajánlom ahhoz, hogy témához jussanak:Betelefonálnak a szerkesztőségbe, hogy éppen most fejezték be új darabjukat. De a címnél egyebet nem árulnak el. Erre a riporterek fölkeresik az arrivá t szerzőt és meginterjúvolják.— Szabad a témát?— Titok — feleld a szerző, annál is inkább, mert a darabjához még hozzá sem kezdett. Fogalma sincs róla, hogy miről fog inti.A riporter találgatni kezdi:— Szatira?A szerző szeme fölcsiilan:— Persze . . .

— Gondóltam — mondja a riporter és egy találomra eszébe ötlő mii jót körvonalaz. A szerző elragadtatva szürcsöl föl minden szót:— Csakugyan . . .A riporter belejön. Kidolgozza az egész témát. Fölépíti, bonyolítja, szétbogozza. Még nevet is ad a szereplőknek.— Eltaláltam?— Ördöge van — feleli a szerző és megkínálja a riportert egy cigarettával!. Annyit csak megér neki, hogy témához juttatta.Persze a kezdő drámaírók helyzete már kissé nehezebb. De azért szolgálhatok nekik is tanáccsal.Beállít az ismeretlen szerző az igazgatóhoz :— K érem ... körülbefiiü tíz évvel ezelőtt hoztam ide egy darabot. . .— Akkor még várhat — feleli az igazgató.— Igenis — mondja az ifjú szerző és megigazítja ősz parókáját, amit ez alkalomra a fejére húzott. A direktor ránéz. Megsajnálja:

— Mi volt a darabja címe?— Már . . .  e'felejtettem . . .— Dráma?— A z t. . .  hiszem. . .— Várjon csak . . .  nem a Vérszüret?— De . . .  de . . .  igen . . .  — dadogja a szerző.— No lássa. . .  és még azt mondják, 
t o s s z  a memóriám. . .  Ugy-e, egy asszony körül forog az egész. . .  hogy is hívják?— Tuss Aladár — mutatkozik be a szerző.— Szóval Tuss A lad árn é... persze... emlékszem . . .  Micsoda bestia. . .  Egy kokottba ólitott balga s z ű z ... Tudja, egészen ügyesen indiÜ. . .  A férj elutazik . . .  Az asszony telefonál a szeretőjének... Ugyanakkor a férj is be van kapcsolva . . .  Kihallgatja a beszélg e té s t... így van?— így.— Hát nézze, ezt át kell dolgoznia rádióra. Ez most a divat. Mért kell azt a közönségnek tudnia, hogy maga tíz évig várt a darabjára?— Igen. . .  — hebegi a szerző — de mi legyen a folytatással?— Úgy, ahogy megírta. A második falvonásban betoppán a  férj. Torkon ragadja a szeretőt. Megfojtja. Nem így van?— Szorul szóra.— No lássa. . .  Aztán jön a harmadik föivonás. A férj megbocsát, de már későn. Az asszony ciánkálit vett be. . .  Erre a férj főbeiövi magát. Nem így van?— Tökéletesen . . .— Várjon csak. A befejezésen változtatni kell. Kisül ugyanis, hogy az taisszony ciámkáli helyett tévedésből poloskairtó-porral mérgezte meg magát. Így hatásosabb. Az asszony magához tér, mert mégis csak abszurdum volna, ha a darabban a bűnös is elvenné büntetését. Ez már nagyon ócska fölfogás . . .  És most siessen, barátom, haza, írja át az egész darabot, még ebben a szezonban színre is hozom. . .A szerző hazamegy. Most már van témája. Megírhatja a danabot. Mert azt taan mondanom sem kell, hogy életében most beszélt először a direktorral. A Vérszüret nem is az ő darabja volt. DYM IAzt halljuk, hogy a

SZIGET-SZÍNPADelvesztette a
SZIGETI CSA T A  t



32. szám BORSSZEM JANKÓ 7. oldal

Színházi strófák
Dorina és a véletlenMegbukott Dorina.De erről nem tehet,
Véletlenre bízni Darabot nem lehet.

Nincs már zsidó Pesten -  de lesz !A „Magyar*4 lefőzi A szegény Féld Matyit, Műsorán szerepel Még ősszel a Judith.És míg Féld azt mondja:Nincsen már zsidó itt,Azalatt kérem ottAzt mondják, hogy: Jud  — itt.
(—eszfer—)

Nyelvtanórán— Mondj egy rendhagyó igét— Szanál.— Miért?— Mert ez minden rendet fölforgat.
Német külpolitika— Türelem meghívást terem.

Magyar kölcsönA népszövetségi kölcsön Perselyt, urnát színig töltsön; Bankvezérek szorgos gondja Színaranyá! bőven ontja.Félre gondok!Az is boldog.Aki adja; aki kapja:Ez a magyar jövő napja.
__________ APRÓHIRDETÉS__________ANYÓSOM élőna<gvságú képét bevágat- nám. Csak ügyes és bátor mesteremberek aiánlatát kérem ..Hálás vőu ieligére a kiadóba.

Egy jellemző adat a destruktív sajtóról
Kedves Borsszem Jankó! „Az Est*4 szombati számában két- hasábos, vastagbetüs címmel hosszú cikket közöl arról, hogy: „Severing porosz belügyminiszter éjszakánként a berlini korcsmákat tanulmányozza.** Nahát ez már igazán jellemző arra a tipikus destruktív ideológiára, amely „Az Est*‘-et minden sorában irányítja. Egy idegen miniszterről hasábokat imák fönti alkalomból, ellenben egy magyar politikusról, aki már évek óta teszi ugyanazt, amit ez a Severing, egy szót sem. Kérdem: miért hallgatnak azokról a bokros érdemekről, melyeket Lendvai-Lehner szerzett ezen a téren? Tisztelettel 

egy bortermelő, aki hálás tisztelője föntnevezett politikusnak.
Vass-munkásokA kormány balfelé való orientálódását mi sem jellemzi jobban, mint egyes politikusok ama kijelentése, hogy mindazok, akik Vass helyettes miniszterelnök munkájában részt vesznek, Vass-munkásnak tekintendők.
Egy őszinte emberA Rákóczi-út 65 alatti pékműhely cégtábláján a következő nagybetűs fölirás díszeleg:SÜTNI VALÓ ELFOGADTATIK Végre valaki, aki bevallja, hogy neki nincs.

C S O D A B O G Á R

L Y S O F O R M
• biztos hatású f e r t ő t l e n í t ő *
N őknek n é lk ü lö zh etetlen !

1 9 1 9 — 1 9 2 4  a u g u s z tu s

(Ripp van Friedrich Pista öt év múlva kijön az erdőből és az Erger-Bergert fújja.) Bethlen. — Eredj vissza öreg, aludj tovább. Más nóta járja már erre.
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Az ördög tragédiájaI.Réges-régen, még a X X . században történt, hogy az ördög az Ur elé lépett és szó ott:— Lemegyek a Földre és megdöntőm uralmadat az emberek fölött! Megrontom őket még jobban, mert annak idején a Paradicsomban megzavartál munkámban.Az Ur nyugodtan telelt:— Menj hát, de alig hiszem, hogy siker koronázná utadat. Gyönge a te erőd az ember megrontására.Az ördög nem válaszolt, gúnyosan vál at vont és ment útjára.Az Ur mosoüygott.II.Az ördög legelőször a nagy apostolhoz ment, aki abban az évben az emberiség békéje körül kifejtett tevékeny- % ségéért a NobeJ-díjat megnyerte.— Mit akarsz te a békével? — szólt kajánul az ördög. — Nem szebb-e a harc, amikor férfi férfi eDen küzd hideg vassal kezében és piros tűz festi körül az ég alját.így beszélt még sokáig az ördög, s mikor befejezte, a béke-apostol, a Nobel- díj nyertese, aki gúnyos mosol yal hallgatta, megszólalt:— Ez mind szép, fiatal barátom; elismerem, hogy szebb a nyílt küzdelem, mint a  titkos aknamunka. De üzlet, az üzlet. És a háború az nagyon kétes üzlet, mert annál még utóbb meges- hetik, hogy az győz, akinek igjaza van.

És a háborúban nagyon kinyílik az emberek szeme, a sok kis ember észreveszi, milyen hatalmat képvisel úgy együtt. S ez nagyon megzavarhatná a mi kis köreinket. Tudom, hogy a te tiszta, ideálista lelked fölháborodik, ha ilyeneket hat , azért hát ne is iparkodjál engem et a mennyország számára megnyerni, mert engem úgyis az ördög fog elvinni.— Talán te engem — gondolta az ördög és szédülő fejjel távozott.Második útja a jótékonyságáról közismert vállalkozóhoz vezetett.— Miért teszel te jót az emberekkel? — kérdezte az ördög — amikor. . .— Tatata, — szakította idegesen félbe a jótékonyság apostoia — tudom, hogy mire akarsz kilyukadni. Jól tudod, hogy a jótékonyság az üzletemhez tartozik, mert így szemet húnynak afölött, hogy áz árúm a szemétdombra való. Hagyj hát nekem békét a te világboido- gitó eszméiddel és ha szívességet akarsz nekem tenni, menj a konkurrensemhez és beszéld le azt arról a világcsalásról, — mert elismerem, hogy az — amit jótékonyságnak neveznek, mert a zsi- vány el tanú ta tőlem ezt a fogást és sok kárt tesz nekem. Adieu, fiam!Az ördög bámult és gyorsan tovább ment.Hosszú vándorlás után belépett a nagy Purífikátödhöz, aki éppen akkor készült a nydcszázhatvanharmiadik panamáról lerántani a leplet. Itt már szóhoz sem juthatott az ördög, mert a Purifikátor elébe vágott:— Ismerlek már, fiam, halottam már

felőled, szinte tudtam, hogy hozzám is dljössz. Azt akarod nekem elmondani, ml'yen pocsék dolog a más szeméből ki vájt szál’kákkail eltakarni a saját szememben levő mestergerendát és hogy a más kis panamáiról lerántott leplekből az én nagy panamáimnak varrók takarót. Ez tényleg ocsmányság, de élni csak kell valamiből. Leben und leben lassen. Nézd csak. Itt van ez a legújabb panama, jró zsíros fafiat, nem bánom, felezzük meg a hasznot, de azután kuss! Micsoda?! Nem kéül? Nahát, ilyenek is vannak még a világon? Az első becsületes ember. Mit? Becsületes? Ökör!Az ördög mérhetetlen undorral kihátrált.Másnap azután olvasta az újságban, hogy „közéletünk nagyságait valami szegényes féíbolond molesztálja, aki, úgy látszik, krisztusi eszméket terjeszt, de reméljük, nemsokára biztos lakat ülatt lesz valamelyik tébolydában44. Egy másik lap, „A NÉP SZÓZATA44, azt vélte tudni, hogy az illető egy zsaroló könyvügynök, akinek az apját még Grünzweigndk h ív tá k ...Az ördög menekült.HL— Nos;— fogadta a megtörtén érkező ördögöt az Ur — sikerült-e e’ rontanod az embereket?— Azt nem, hanem tanultam tőlük.— Nekem mondod? — mondta az Ur és mosolyogva nézett a szontyo- lodottan eloddalgó ördög után.
HUM ÉROSZ

A legrövidebb útA Rákóczi-úton egy öreg falusi asszony várja a villamost Odafordul a mellette fütyörésző suhanchoz:— Mondja, öcsém, hogyan juthatok én innen leghamarább a Kerepesi-tenietőbe?A suhanc végignéz rajta:— Feküdjön a villamos alá.
. &-CLSX^OcJC*

z^á^jöJcIC jodL'

Kedves Borsszem Jankó!Olvasom, hogy a píofiügyben folytatott tárgyalások holtpontra jutottak, mert futballistáink kijelentették, hogy nem akarnak profik lenni. Ejnye, ejnye! Talán attól félnek, hogy mint profik nem fognak annyit keresni, amennyit most, mint ..amatőrök" keresnek? Tisztelettel Futbali Mihály.
---------- o----------

Kültelki vendéglőben— Te, az a pasas, aki az előbb kiment, úgy lái*szik. félig angol lehet*.— Hogy-hogy?— A húsát csak félangolosan ette és mégis egész angolosan tudott távozni. -------- o---------
W E R T H E IM  F. é s  TÁRSA R-T.

yH furdo-utca 14. halmos csaszar-üt sarok) Kéz nélkülBizonyos, hogy a rádiói' nem zsidó találta fö l.. .  Mert tud egy zsidó kéz nélkül beszélni?

c o l  A l á az elismerten egyedül tökéletes fertőtlenitő szer
Mindenütt kapható! Mindenütt kapható !
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Ahol rend van

— Megtaláltad á selyemharisnyádat?— Hogyne. Ott volt a savanyított káposztában. Tudod, nálunk minden rendben van. Semmi sincs a helyén.o
VIDÉKI TROMBITA

Rekord javítás MucsánAz a nagy sportfölvert olympigyászos eredmény, hogy a magyar olympikonok konok magatartásai miatt kevés győzelmi díjat* sprintoltak haza. arra indították Mucsa sportkedvelő intelligenciáját, hogy a bús arcokat és kudarcokat kiköszörülendő Pót-Olympiászt rendez Mucsán, — vigaszverseny alakjában. Múzsa rádió-távihlete szállotta meg a Af. 0. B.-ot (Mucsai Olympiai Bizottság) s egyhangúlag elhatározták, hogy rövid egy hét alatt nyélbeütik a Rekordjavitó Pótolympiászt. A M. O. B. élén Koplalaghy Jaroszláv rekordőrgróf és Lo- 
hoghy Lehel, a „Botond Bárdja44 felelőse karöltve buzgólkod- tak,. — utóbbi önként vállalta a sport-riport-rikordok Amerikára és vidékére szóló szétrádiózását is. A zsűri rekord- drukkban leste, nem -e lesz ott az M LSZ és OTT, de nem volt, s így pehelysúlyú lélekkel folytatták le a meetinget amely en detail így festett*;Hétfőn: Előmérkőzések a Hombár hátsó oldalától egész a Kolumbusi-úil gyepmesterpálya Stadionjáig és vice versa. Eldöntés az elődöntőbe nem jutott.Kedd: Középmérkőzések a piac közepén, amelyeket a hetivásáros sáros és sátoros kocsik, valamint baromfiketrecek sportszerűtlenné destruáliak, de ezen akadályokon keresztül az árak igen magasakat ugrottak. Gyümölcs- és dinnyeárak =  világrekord!Szerda: Birkózás és Atlétika a nagykorcsma udvarán. Az ős nemzetek és új nemzedékek nemzeti színeikben vonultak föl. Pipa-fiúk és Pirosfeű-fivérek : fehér gyolcs, vakmerőén föl- türve. Tüdöék: fekete test, hason hajzat. A csapatkapitányon néhai huszárnadrág iti-ott foltokkal, ott-itt hiányokkal. Tüdőék bandája a „Bande Mataram44 indiai induló elbasaválása után levetették tréningüket és mérkőztek. Mér ne mérkőztek volna

nincs mit veszteniük! Pipa I. a római bírókban úgy (össze- agyabugyálta és) vagdosva földpz ifjú Tüdőt, hogy a» vagdalt 
Tüdő kínjában hármas cígánykereket hányt (3*03 mp.!). Viszont az all round Zsida dadé, Pipa II.-1 svéd-gyújtó-gym- nastikával úgy elgáncsolta, hogy ellenfele feje hordónagyságra dagadt. (Régi rekord =  félpofadaganat) A zsűri mindkettőt lepontozta, ezért Piroskáék tettleges lepofontozással fenyegették meg Koplalaghy Jaroszláv vitőrgróf, tbc. zsűrielnököt. A zsűri Piroskáékat spontán kizárta és nem tűrte, hogy Pulitikai brigantisemivizmust keverjenek a nemes vetélkedésbe. E rekord-döntést Posta-fordultával az egész sport-világ örömmel rcgistrálva.Csütörtök: Diszkoszdobás, Gerely vetés és Pentatlon. Ez utóbbi technikai akadály miatt elmaradt A zsűriben ülő patikárius ugyanis úri becs. szavára kijelentette, hogy a szóbanforgó kenőcs kifogyott, de Pyramidonnal még szolgálhat* kollégáinak. Lohoghy Lehel felelősünk, mint amatőr, a dísz koszt a gerelyről levakarta és e bizarr sportötletével annyira elvetette a sulykot*, hogy az összes külföldi riporterek zászlót hajtottak előtVe; kivéve Falust, ki saját autóját hajtotta el előtte.Péntek: Pihenő nap. Részint, hogy letört és betöri* atlétáinkat Vlk Podjebrád községi barom- és dr. Sajó Elemér körorvosok sportszerűig masszírozzák; de főként* azért, mert a publikum másik féle fele e napon otthontartózkodó magatartást tanúsított s így belátták, hogy bevételre kilátás 0 : 0.Szombat: Távfutás és Távgyaloglás. Kurunczy a távfutást áValudta; ezzel szemben mégis Kanapé Andris bá kösségi képviselőnket deklarálta a zsűri a távalvás világbajnokává, azon bravúros teljesítménye folytán, mely szerint a nemzetgyűlést megnyitástól bezárásig átaludta; kivéve a szíverősitő dopingok magáhozvételének időcskéit (Old-bajnokunk most is hanyattfekve treníroz szérüskertjében, — távhortyogásból állifgattya a rekordot) A makkegészséges Király a maratoniban lemaradth, de a zsűri alsós partijában éppen tök- királlyal fogta el az ultimót. tehát rekord védve; ugyanaz — tökben!Vasárnap: Regatta, Úszás és Vizipóló. Itt emelkedtek a szenzációk Olympusi nívóra, mivel Mucsa amazonjai iŝ  részt kértek a vízi vetélkedésből. A regattában Nagyfenekheö Sára olympika beleragadt saját doublójába, amelyet duplafenekhő tekenőjéből konstruált* Főt. Bujtár Frazibundus plébános és khonstrukt-őr. A négyes ladikot a révész nem adhatta kölcsön, mert kilikadt a feneke; így Nagyfenekheö tésasszony nyakig maradt* a vízben veretlen bajnoknőként. Elsőnek Elza von 
Kuhschnappel guvemántot diszkvalifikálták a mellúszásban, mert mellhiánya miatt két hólyaggal akarta fajsúlyát könnyíteni. A hát*úszásban özv. Kuczoráné győzött egy szusszal és egy slusszhosszal. Rekordot azzal aratott, hogy tempó nélkül ért a célhoz, csupán csak hájbájai tartották a vízszinén, sárga, versenyenkivüli trikójában. Sájiné, óvást emelt a rekord ellem mert lorgnonján látta azt* a cukorspárgát amivel Daru Illés csendőrkáplár a parti célkarikához húzta az óriási sárgadinnyeként lebegő Kuczoránét. E vitának a vizipóló vetett véget, amelyet az intelligencia a zsűrivel együtt játszott. Egy üres ürítőkkel dobálták és ropták a goj-gólokat, amennyiben a demokrata olympikhonok csak lábvízerejéig vettek passzív részt a részükre úgyis meddő tülekedésben.Alkonyaikor a megrepedezett úritokon szemeket, orrot es egy nagy szájat farigcsáltak, amely így egy kövér Vasskalapos képviselő nagyképét viselte. Belül faggyugyertyával kivilágították s ez ötletes és szimbólukas illumináció hajnalig vetette fényét és árnyékát a rekordtívornyában elázott és illuminált mucsai intelligenciára. __________________________ .

Ezüstevőkészletekben speciális üzlet!
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— Fizesse ki rögtön, amit elfogyasztott, vagy rendőrt hivok.— No és mit gondol, az talán ki fogja fizetni?
Névváltoztatás— Jónapot Béladár barátom.— Hiszen én Aladár voltam e d d ig ...— Ja igen, de most B-listán v a g y .. .

Kedves Borsszem Jankó!Olvasom, hogy az olympiai kerékpáros-versenyeken alaposan lemaradtunk. A tandem-versenyen például már az előfutamból kiestünk. De azt mondják: ez csak azért történt, mert a zsűri megint e[lenünk dolgozott Nahát, amit ezek az olympiai zsűrik csinálnak, igazán disznóság! Most már igazán joggal kérdezhetjük: ,.Quo usque ta n d e m ? .."

Meinl-kávé

S irá m o k1. Áldozat:Lakó vagyok, de fáj kicsiny lakom; Arcom derűje csalfa és hazug.Azt sem tudom, mi jogcímen lakom. Zsebemben házbér zord hiánya zug. Magamat úgy kell már tekint'enem. Mint pusztulásra elszánt egyedet:Én istenem, én édes istenem,Mért is teremtél házbémegyedet?2. Áldozat:Boltos vagyok, de fáj nekem a bolt, Bajom rettentő és búm sem pici;Mit negyedéven át összerabolt Gondos kezem, most egy nap elviszi. Készpénzemet így kell veszítenem, Ebül veszvén, mi ebül eredett:Én istenem, én édes istenem,Mért is teremtél házbémegyedet?
3. Áldozat:Házúr vagyok, de fáj nekem a ház. Ha bősz parancsát Vass úr üzeni; Enyém a víz, a villany és a gáz S enyém a pótlék, mely közüzemi. Hitvány lakó, kin pusztul mindenem, Beh kirugandom egyszer kegyedet!Én istenem, én édes istenem,Mért is teremtél házbémegyedet?4. Áldozat:Én Vass vagyok, de fáj minden vasam,Mit préselek augusztus elsején;Szidják fejem,, szívem, májam, hasam S mindazt, mi rejlik testem belsején.Kétségbeesnék magam is, de nem.Te nem hagyhatod el, Vass, helyedet!Én istenem, én édes istenem,Mért is teremtél házbémegyedet? (jász)

® ®  | SZERKESZTŐI ÜZENETEK | |Kéziratokat és rajzokat nem küld vissza a szerkesztőség.
A Borsszem Jankó jelen számát kedden, augusztus 5-én 

zártuk le. — Többeknek. Nap-nap után hoz a posta címünkre aktuális apróságokat, amiket azonban nem közölhetünk, mert névtelenül küldik be hozzánk. Kérjük az ismeretleneket, hogy ilyen rossz vicceket ne csináljanak. — Pehhes humorista. Csakugyan pehhe van. Amikor humoreszkét megírta, kánikula volt. Amire a posta elhozta, egyszerre hűvös őszre fordult. Ezért le sem adtuk. Persze ön erre azt feleli, hogy bátran leadhattuk volna, mert a kánikula ismét visszatért. Téved. Ha humoreszkét közöltük volna, amilyen pehhe van, bizonyára még mindig vacognánk. Ez már a humoristák sorsa. Tessék belenyugodni. — Hol itt a vicc? Azt kérdezzük mi is. — Diogénesz. Csak maradjon a hordójában, amíg a Lakáshivatal ki nem teszi onnan. — MÁV-tisztviselő. Miután B-Iistára helyezték, kilátása lehet, hogy idővel beosztják a légvonathoz. Csak türelem. — B. R. — Ezek nem váltak be. Azért ne hagyja abba. — K. L. — Biztatjuk. — K. S. A képrejtvény ügyes. Fölhjasználjuk. — Több levélről a 
jövő számban.___________________________________________________Szerkesztik: Molnár Jenő és Bér Dezső A szerkesztésért felelős: Molnár Jenő Kiadótulajdonos: Borsszem Jankó lapkiadó r.-t.Igazgató: Szekeres Rudolf
A tökéletes

poloska -irtás, festés

PAXT el. 61-06  
és 141-46 v á lla la tn á l.
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Képrejtvény

Azok az előfizetőink, akik a rejtvényt helyesen fejtik meg, 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" James,

6. egy doboz

7. egy Sphinx-..B l-OZON E"-készlet (egy üveg szájvíz, egydoboz kettős francia fogpor. egy tégely fogpaszta).
8. egy üveg „Lysoform",

9. egy darab P. Márkus Emilia arcápoló szappan.10. két pár Ber son-gumisarok (férfiaknak és nőknek),11. egy nagy palack RAPID O L folyékony fémtisztitó szer,12. a Borsszem Jankó egy évfolyama (1917—1922. évekből),13. Seiffensteiner Salamon adomái.
Helybeli előfizetőink az ajándékokat, illetve az utalványo

kat kiadóhivatalunkban vehetik át d. e. 9—2-ig, vidéki előfize
tőink külön értesítés nélkül kapják meg.A Borsszem Jankó 2949. (31.) számában közölt képrejtvény helyes megfejtése:

SzembeötlőElőfizetőink, akik a Borsszem Jankó multheti rejtvényét helyesen fejtették meg, a következő ajándékot kapják: 1. Sárik Lujza (Budapest, VIII., Kálvária-tér 6), akinek négy darab „MáVra“-színszappant; 2. Vezér Emil (Budapest V., Lipót-körút 25, II. 15), akinek tíz üveg Polgári Serfőzdéi Szent István duplamaláta-sört; 3. Lövy  Edit (Rákospalota, Tavasz- ucca 14), akinek egy nagy tábla Szerencsi csokoládét; 4. Bihari Mária (Budapest, V., Mária Valéria-u. 12), akinek egy nagy doboz Virág-féle dessertet; 5. Rosenheim Géza 
(Budapest VII., Akácfa-u. 57), akinek egy nagy doboz „Óceán4* cukrozott gyümölcsöt; 6. Wertheimer Ferenc (Budapest. VII., Murányi-u. 45, III.), akinek egy doboz „Ovomaltíne44 tápszert; 7. Dobos Elekné (Nagytétény. Baross Gábor-telep, XIII. utca), akinek egy Sphinx-„BI-OZONE“-készletet; 8. Mocsay Béla 
(Budapest, VII., Király-u. 99), akinek egy üveg ,Lysoform“ -ot; 9. Klein Istvánné (Baja), akinek egy darab P. Márkus Emilia-

szappant; 10. Beszedits Antal (Budapest, IV., Deák Ferenc- ucca 17), akinek két pár Berson-gumisarkot; 11. Seregély esi 
Kaszinó (Seregélyes), amelynek egy nagy palack „RAPIDOL" folyékony fémtisztitó szert; 12. Dr. Schreiber Sándor (Nyír
egyháza), akinek a Borsszem Jankó egy évfolyamát; 13. Hajdú
nánási Kaszinó (Hajdúnánás), amelynek a „Seiffensteiner Salamon adomái“-t küldi meg a kiadóhivatal.

A vízben maradt ultiméA klubban arról beszélgetnek, hogy kinek melyik volt a legizgalmasabb és legnehezebb alsóspartija. Végül a tengeri hajóskapitányra kerül a sor:— Nekem volt a legmelegebb partim, amikor hat atuval a kezemben a másodtiszt és a hajóorvos ellen ultimót mondtam.— Na hallod, — szólnak közbe — ez is valami?! Ez ugyan nem lehetett izgalmas.— És mégis vízben maradtam az ultimóval!— Pfuj, — kiabálják — akkor szégyelheted magadat!— Na várjatok csak, — mondja a tengerész — az úgy volt, hogy szép sorban kihúzom az atukat és végül az utolsó ütésre került a sor és még nekem ott volt a kezemben az atu hetes . . .— Hát akkor már megvolt az ultimo, mit akarsz — szólnak közbe csodálkozva.— A ménkűt, — legyint a kapitány — közben elsülyedt a hajó.
High life— Ma chère, mit szól a Daisy vőlegényéhez?— Fi donc! Az egy minden chic nélküli ember! Képzelje, monoklit hord és tényleg rövidlátó az egyik szemére!--------o -------

A betörő belátásosKét betörő javában működik egy ajtózáron, amikor az egyik hirtelen megszólal:— Te. kamerád, nézd csak, most látom, hogy ez a pasas ideszögezte a nyári lakása c ím é t... a Balaton mellett nyar a l . . .  Én azt vélem, hogy ide nem illik betörni. Még mi is kiraboljuk szegényt?
L e g o lc só b b  szó ra k o zá s !

IIRORSSZEMIRUÚ hires régi évfolyamai meerendelhetők a 
kiadóhivatalban és a KULTÚRA könyv
kereskedésében, VI., Teréz-körút 5. sz.Az 1917. é v f .. . .  75000 kor.* 1918. „ .. .  75000 „* 1919. „ ... 75000 *

Az 1920. é v f.. . .  75000 kor. „ 1921. w ... 75000 „* 1922. „ ... 75000 ,



A  d e k o ltá zs

— Mondja, művész úr, nem lesz egy kissé merész a dekoltázsom?— Ugyan kérem, hiszen még térdig sem ér.

V I R Á G  O S Z K Á R
CUKORKA- ÉS CSOKOLAOÉ-ARÚQYAR R.-T.

■ -  BUDAPEST, VII., NEFELEJTS-UCCA 12. —■

Előfizetek  Önnek
a BORSSZEM JANKÓ-ranegyedévre 500,000 korona névértékű elhasznált magyar bélyeg beküldése ellenében. JÁSZAI BORISKA bélyegkereskedés 
Budapest, IV., Kossuth Lajos-ucca 6.

N A C C S Á C A !

t a  C SAK

A
HNDCWAPI ÉLET IZGALMÁBAN KIMERÜLJ, rdCAOTSZERÆZO

CD Ô SITÔ JC

A Pesti Lloyd-társulat nyomdája Budapest Vn Mária Valé'ia-ucca 12. (Nyomdaigazgató MÁRKUS PÁL.)


