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Kérdések b u d a p e s t i h ír esség ekHol van az I g e . . .  Jézus tört s z ív e ... Könyveknek-könyve. Hit-mécsvllág? Hol vagytok szenttől híven jövendölt Próféciák?Hol van az oltár? Hol van a zsoltár. Szív kohójában fogant ima.Szeráfi dalhoz hasonló pajkos Melódia?Égi Magasság! hol az igazság.S vérrel pecsételt gondolatok. Annyiszor hallott, annyiszor vallott Krisztus-tanok?Hol a megbánás, a megbocsátás S annyi gyönyörű szentelt titok?Hol a megértés, könnyező részvét S fiúi Jobb?Méhén időnek miért nem nőnek Tíízcsóvás lelkű apostolok.Kiknek szavára megtérnek vágyva Tévedt juhok?Hol van az elme nagy gyözedelme:A szeretet, a szív-ragyogás.Boldogság kútja, öröklét útja. Megújhodás?Tenger kétségben, ezer ínségben Föl-fölcsillan e csöppnyi remény?Hol van az Isten s miért nincs most Hóreb hegyén? [fennCsipkebokorba villámot szórva Mért nem hallatja újra szavát?Miért nem váltja már pirkadásra Az éjszakát?! o--------  VÁLYI N AGY GÉZA

Új ellenzéki játék
Rassay és Vázsonyi fölléptével :

Nagy nyilvános szembeköpösdi(d. u. 2-kor „Az Est“-ben, d. u. 4-kor - - ■ az „Esti Kuríréban)A fajvédő közönség viharos hahotája kéretik.

LXX1. SÁNDOR ERZSI a „Mirandolina" címszerepébenKi

Borsszem Jankó. — Ha minden fogadósné ilyen szépen tudna énekelni, bezzeg nem panaszkodnának annyit a pesti vendégfogadósok a rossz konjunktúra miatt.
A vicchez sem kell címKét magasrangú biró beszélget.—- Hát mi is kegyelmes urak lettünk. . .  Egy címmel megint több. A fizetés persze a régi.— Csak ne zúgolódj. Most legalább tudjuk végre, milyen 

címen nélkülözünk. -------- ô--------
Vendégjog 1924 végén— Meg vagy te bolondulva? Világos nappal sisakrostélyban, páncélingben, géppuskával járkálsz. . .— Kérlek szépen, Gömbös Gyula meghivott feketére a fajvédő-klubba. Vendég leszek.

€gy fricska,m e ly é r t  ö r ö h h é  .b á l á s  l e s 3 e hIrta: SZO M A H Á ZY ISTVÁNA régi, Váci-uccai Korona-kávéház- ban üldögéltem esténként a hajdani időkben, mikor első tárcáim megjelentek. Egy este két becsipett úr állított be a kávéházba, fiatalemberek, akik valami bálról vagy magánestélyről jöhettek. Én, újságjaimba temetkezve, önkéntelenül tanúja voltam a hangos beszélgetésnek, mely a fiatalok közt folyt. Egyszerre ismerős név ütötte meg fülemet: a saját nevem. Az egyik azt mondta, hogy aznap megjelent tárcám ostoba tákolmány, de a másik —- szép. szőke, karcsú fiatalember — védelmemre kelt s kijelentette, hogy talán még tőlem sokat várhat a magyar irodalom. Azt hiszem a pezsgő dolgoz

hatott bennük, mert csúnyán összevesztek. A jelenlétemben tehetségtelen dilettánsnak és feljövő csillagnak neveztek, s én, az Illustration hasábjai mögött, pokolian mulattam a túlheves vitatkozáson. Végre az a tömzsi fiú, aki oly csúnyán leócsárolt, részegségében hozzám lépett, bemutatkozott (én valami érthetetlen nevet mondtam) s elibém vágta a Pesti Napló-t, melyben a kérdéses tárca megjelent.— ön intelligens embernek látszik s valószínűleg végighallgatta a vitánkat. Kérem, olvassa el a tárcát és mondja meg nekünk a saját véleményét.Végigolvastam az elbeszélést, aztán fitymáló hangon mondtam:

— Hát biz ez tehetségtelen, dilettáns munka!— Ez valószínűleg valami könyvvezető, — szólott megvetéssel a másik, aki oly melegen a védelmébe vett. — Azt hiszem, te sem vagy elég intelligens ahhoz, hogy egy novellát megítélni tudj.Mit mondjak? A vitatkozásnak az lett a vége, hogy védőm megfricskázta rámadómat. Negyednap az újságban olvastam, hogy kardpárbajt vívtak egymással.Nem tudom, mi lett abból a szép, szőke fiúból, de akármi lett, akárhol van, most, itt köszönöm meg neki, hogy akkor egy derűs órát szerzett nekem. Mert, mint hivatalomnál fogva hiú embernek, úgyebár, el szabad most már árulnom, hogy az a fricska életem legkedvesebb emlékei közé tartozik.
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Férfikor
A férfikor hegyéről visszanézve.
Hadd intek még egy utolsót feléd: 
Szép ifjúságom. rózsásarcú gyermek. 
Te szolgálatkész, hűséges cseléd! 
Minden utamra virágokat szórtál. 
Kékre festetted mindég az eget —
S ha tétováztam egy-egy keresztútnál, 
Te mindég, mindég szépeket hazudtál

A két karom az ég felé feszitéd 
S a földet lábammal feledtetéd. * 
Palettádon csak rózsaszín s fehér volt. 
Mert elsikkasztottad a feketét.
A jóságról szép meséket meséltél 
S elaltattál, ha jött a zivatar —S én elfogadtam mindég a tanácsod. 
Hogy kenyeret kívánjak, ne kalácsot.

Már idefönn, ahova érnem kelle.
Bizony nehéz az élet nélküled!
Sötét erdőn fekete fák zúgása 
Megrémíti a szivet és fület.
Kórók körül, a sziklahasadékban.
Hogy* is teremne rózsaszín virág! . . .  
A józanság fukarkodik a fénnyel 

.S  a legszebb ég is elsötétül é jje l

A karjaim már nem tudnak fogózni.
A lábam a föld sarába ragad.
Ég s föld között lóbál naponta százszor 
A kénytelenség meg az akarat.. . .  Szép ifjúság, letűntél. Isten veled! 
Férfi vagyok, ki önmagára lelt. 
Születni kell És meghalni muszáj.
De ami közbül van. az. oh. be f á j ! . . .

SO M LY Ó  ZOLTÁN--------o---------
Korcsolyázó-lexikon

A jégpályás olyan egyén,Ki a jég hátán is megel.
A korcsolyázás egyszerű :A jégen ide-oda lógni.S ha jobbra-balra tántorogsz,Ezt finoman úgy hívják: bógni.
A korcsolya lehet hegyes,— A gyártmányt most nem vesszük De van zsidókorcsolya is, [sorra — Ennek persze görbe az orra.

A tarpai sziklán

Zsirkai János. — Jajjaj, még letaszítanak ezek az átkozottak ! . . .Bethlen. — No csak- ne reszkess úgy, hiszen itt vagyunk a mentöcsónakkal. . .
Tekintetes Társaink!Soraink napról-napra fogynak. Itt az utolsó óra ! Fogjunk össze, hogy végkép meg ne semmisítsenek bennünket.Maholnap alig egy-két tekintetes társunk emlékezteti csak az országot az emberi méltóságra és a kegyelmes szívre. A méltóság és a kegyelem címzetes immár.Védekezzünk a kisded táborunkat pusztító cimkórság (morbus tituli) ellen. Kontremináljuk meg az újfajta demokráciát ! Hála Istennek, oly kevesen vagyunk már tekintetes urak, hogy a mi kasztunk ma a legelőkelőbb. A soraink közt bujkáló méltóságos és kegyelmes urakat könyörtelenül közösítsük ki ! A tekintetes urak 101-es bizottsága

Kállay Tamás tanácsaA kedves Kállay Tamás, aki mindig liberális volt s még most is az, pedig kereskedő létére alaposan kiismerhette a 2sidó konkurenseket, azt ajánlotta a parlamentben a zsidóknak, hogy tartózkodjanak a politizálástól, mert nem értenek hozzá.Vájjon Kállay Tamás elődjei ugyanezt a tanácsot adták-e annakidején Gambettának és D’Israeli-Beaconsfield lordnak ? . . .-------- o--------
Ami biztos— Mondd csak, mért vesztek össze tulajdonképpen Rassay és Vázsonyi?— Hogy kibéküljenek.— És ha kibékülnek?— Akkor megiht összevesznek.VILLÁNYI PEZSGŐ SCHAUMBURG-LIPPE 

HERCEG UDVARI 
PINCÉJE, VILLÁNY.
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KÉSZÍTÉSI 8ECBPIÎKAIÀPJ/ÎK 15.

DÍJTALAN KSZEJ.vm.-Tte 6. szSro

tZCMORVOJI VIZICÁIAT !

Washingtoni vicc, amelyen sirni lehetLegrémesebb amerikai emlékemIrta: KUN ANDORA tavasszal Washingtonban jártam és kihallgatásra jelentkeztem Coolidge elnöknél. A titkára, Mr. Slamp igen kedvesen fogadott, de semmiképpen sem akart audienciára ereszteni. Mikor azonban arra hivatkoztam, hogy Apponyi nemzetének fia vagyok, egyszerre komollyá vált a titkár arca:— Miért nem mondta mindjárt ezt Mr. K u n ? ... Az Apponyi honfitársát szívesen látja a Mr. President mert mi amerikaiak nagy tisztelői vagyunk Mr. Apponyinak, a nagy — germán-nek.Az elnök fogadott is és amikor kértem, hogy diktálja gépbe azt a pár meleg mondatát, amit a magyarokra mondott — pár perc múlva meg is kaptam sajátkezűleg aláirt levelét amelyben sok elismeréssel emlékezik meg rólunk és a végén hozzáteszi, hogy boldog, amiért elődje, Wüson a békeszerződésben megvalósította a Kossuth Lajos álmát: 
megszabadította Magyarországot a Habsburgoktól. Ausztriá
tól és — nemzetiségeitől.A levelet megdöbbenve mutattam meg a washingtoni követünknek, Széchenyi László grófnak s azután megsemmisítettem.Mr. Slamp kijelentése Apponyiról, a nagy „german“-ről és Mr. Coolidge levele Kossuth Lajos álmáról, — ez az én emlékeimben a két legborzalmasabb, legförtelmesebben, leg- kétségbeejtöbben rossz vicce a történelemnek.

Majd akkor megírom . . .írta: SZ Ö L L Ö SI ZSIGM ON DKétségtelen: száz esztendő múlva kitünően meg bírnánk élni abból, hogy ma élünk. Olyan generációt, amely mint kor- társ és szemtanú az érdekes, izgalmas, világraszóló és örök időkre szóló események olyan tömegéről tudna előadni nagyoknak és kicsinyeknek, az emberiség története még nem produkált Mi láttuk Kossuth temetését, az utolsó Habsburg koronázását, az első repülő ember fölszárnyalását a kék levegőbe, a történelem legnagyobb háborúját, áz összes európai császárok bukását, birodalmak halálát, országok föltámadását.Érdekes emberek vagyunk valamennyien, ha semmi érdemünk és semmi gyönyörűségünk nincs is benne. Nem csuda, ha a legdivatosabb irodalmi műfaj most a memoár. Ma: a legkönnyebb is. Az egyetlen nehézsége, hogy annak, aki az élete érdekes eseményeit .akarja kitárni, igen gazdag anyagban kell válogatnia.Az újságíró hivatásából folyik, hogy az élete legérdekesebb eseményei — másokkal történtek meg. A saját élményei ebben a roppant választékban szerénytelenség nélkül csak akkor állhátnak a glédába, ha maga is volt pergőtűzben vagy maga is meglakta Szibériát. # De én sem a Doberdón nem verekedtem, sem a gyűjtőfogházban nem ettem káposztát, sőt — világért sem panaszképpen mondom — még csak nem is igazoltattak egy uccai lámpás tövében.Ami velem történt, nem illeti meg, hogy legérdekesebb
nek tiszteltessék. Talán *— ezp tán ... Hiszen még csak ötven- kétéves fiatalember vagyok. Még történhetik velem valami érdekes. Azt aztán mindjárt meg is fogom imi.

Kedves Borsszem Jankó!Aladár az adóhivatalban számfejtéssel és a hónapos szobájában rossz lirai versek Írásával foglalkozott. Ami szabad ideje még ezenkívül volt, azt Lolának, egy bájos eladólánynak szentelte. De csak az udvarlásig, illetve a dadogásig jutott el. Szegény Aladár, valahányszor a lány közelében volt, mintha tökéletesen meghülyült volna. Ilyen állapotában azután különféle kerge kérdéseket adott föl Lolának. Egyszer például ezt Jcérdezte tőle:— Mondja, drága Lola, nem szeretett volna maga az életében legalább egyszer férfi lenni?— És maga? — kérdezte a lány felelet helyett.

Meinl legfinomabb 
tea  keverékei.
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Mézeskalács
Ha lön a szépséges karácsony.
Egy lányt sétálni elviszek.
Veszek neki mézeskalácsot. 
Mézeskalácsból egy szivet.

Hol legnagyobb a pesti Vá*ár.
A legdrágábbat megveszem.
Olyat nem látott senki császár, — 
Tudom, örül maid kedvesem.

A kedvesem nem úri frájla.
Csak falusi fehércseléd.
De lelkem ötét úgy imádja.
Hogy jobban hercegnét se még.

Magam se vónék holmi gróf dm. 
Csak közönséges közvitéz;
De értem tudna halni rózsám 
S velem a paphoz jönni kész.

Ha itt a szépséges karácsony. 
Kapunk mindketten kimenőt.
Veszek szivet mézeskalácsból. 
Merthogy szeretem híven őt.

Olyan piros lesz majd a színe.
Mint a megérett kerti meggy.
Mint a szerelmes baka szive.
Mikor párját ölelni megy.

Cukorból lesz a cifrasága.
Lesz csókolódzó kis galamb.
Meg egy szomorú lie fa ága.
Meg még versféle is alant.

Két kéz ott egymást tartsa híven. 
Körül befonja nefelejcs.S mondom: tiéd ez. Marcsa szivem. 
Hogy engem soha ne felejts.

Mondom: ni van tükörke ebben. 
Hogy benne magad nézegedd.
S eszedbe jusson, a szivemben 
így őrzöm én a képedet.

ö  belenéz, pirulva persze, 
f s  azt rebegi: jaj be szép!
Aztán sétálunk uccaszerte. 
Megfogva az egymás kezét.

SZAM O LÁN YI GYU LA

Ingyen nyaralhat 
jövőre

a Magas Tátrában

A Borsszem Jankó karácsonyi 
adoma- és karikatúra-pályázata

50 darab 
jobbfajta

ingyenrészvényt kapKülön karácsonyi meglepetésünk a Borsszem Jankó hű és népes olvasótáborának: az a nagy adoma- és karikatúra-pályázat, amelyen a Borsszem 
Jankó előfizetőin kívül résziVehetnek mindazok, akik egymást^ követő négy 
számunkat megvásárolják és a lapunk hirdetési részében található „ Szel- 
vény "A kivágják, illetve a szerkesztőségnek beküldik.Adomára és karikatúrára vűzünk ki pályázatot, külön az egyikre és külön a másikra. Mindenki szabadon választhat témát! Adoma helyett valamely tréfás (megtörtént vagy kigondolt) eset, éle, ötlet is beküldhető. Karikatúrát bármiről és bárkiről lehet készíteni.' A legjobb adomák és a legsikerültebb karikatúrák szerzői közt

12 jutalomdíjatosztunk ki. A két első jutalmat már most eláruljuk, — a többi tizet az eredmény kihirdetésével egyidóben tudják meg a nyertesek. íme a főbb jutalmak:
Első dij: két hétig ingyenes nyaralás a Magas Tátrában.Az első díj nyertesét 1925. junius— szeptember hónapokban ingyen nyaraltatja a Borsszem Jankó a Magas Tátrának egyik legszebb üdülőtelepén (a vasúti költségeket a nyertes viseli).
Második dij: 50 darab tőzsdénjegyzett részvény, természetesen nem a legolcsóbb fajtából.A 12 jutalomdíjon fölül azok az adomák és karikatúrák, amelyek a

közölhetőség mértékét megütik, a 
rendes tiszteietdijban részesülnek.

A pályaműveket legkésőbb 1925. 
január 31-ig kell beküldeni A borítékra a Borsszem Jankó szerkesztőségének (V., Mária Valéria-ucca 12) megjelölésén kivül ez Írandó: „Karácsonyi pályázat44. Külön jeligés levélkére nincs 
szükség, mindenki nyíltan pályázik.A pályázat eredményét a Borsszem 
Jankó 1925. március elsejei számában tesszük közzé.Akik példányonként vásárolják a Borsszem Jankót, a föntentlitett négy 
szelvényt mellékeljék pályázatukhoz. Előfizetőinknek nem kell igazolniok magukat, ők a kiadóhivatali nyilvántartás alapján pályáznak.Föl tehát a vidám versenyre!
A Borsszem Jankó szerkesztősége
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—  Vitézi versezet Arany János^utári^szabadon* —Irta: M OLNÁR /ENŐ]ELÖHANGMint, ha bombabűz fojt pesti éjszakákon, Messziről füstölve Jogrend-pusztaságon : Pékár Gyula képe úgy sötétlik nékem Nyolc-tíz emberölő dráma-régiségben.Rémlik, mintha látnám izzadt öklelését. Színpadi csatákban bús öklendezését, Hallanám dübörgő hangjait szavának,Kit ma képzelnétek héjjasi Ivánnak.Ez volt ám az ember, ha kellett, a gáton. Nem terem ma párja Szolnokon, Csongrádon. Ha most húmort kéne hinteni közétek.Minden zord drámáját fölolvasnám néktek. Hárman sem bírnátok iró-buzogányát,Elvetett sulykait, ékes halándzsá-iát Elhűlnétek, látva drámai cókmókját,És, kit hátul viselt, a Múzsának csókjátELSŐ ÉNEK.amely egyúttal az utolsó isÉg a drukkolástól fajvédők szűk sorja,Azt se tudják, meiyik kinek fia-borja.Nincs egy árva ötlet a sok agyvelőben.De tengernyi zöldség annál feltűnőbben. ..Markó44 hűvösében tíz-tizenkét fajtárs Várja, hogy fejérői leszedje a bajt más;S míg ők ott csücsülnek félig elrakottan.A fő-főcinkosok bujkálnak titokban.Ösztövér borissza, hórihtxrgas Lehner Mélyen néz a kútba, benne italt kémei, óriás „lopó“ -nak képzelné valaki.Mely a borospincék nedvit most szíjjá ki.

„Csocsó44-náI a hívek szomjasan delelnek. Vagy az egyetemen bukásra felelnek, — Rája kéne lépni a zsidók nyakára,Jó nagy murit csapni vagy egy éjszakára.Egy, csak egy legény van talpon a vidéken. Meddig a szem ellát, túl a nagy iccéken. Szörnyű kézirat-tömb reng araszos vállán. Dantoni gond görnyed borotvált szakállán. Kurzus-országútra messze-messze bámul. Mint ki már elvágyik régen e határruL Azt hinné az ember: óriás atléta.Pedig közelebbről: csak törpe poéta.•A Lipótvárosi Demokrata-Körben föl olvasta a szerző.

Szép Gyulám, mért állsz ott Zsirkay „Tüz“ -ében? Ládd, a többi horkol Jogrend hűvösében.Nyelvel az Eckhardt is, jól lehengerelve,S a világért sincs most ergerezni kedve.Vagy sohasem láttál oljTan morgó felet,Mint az a Kiss Menyus, ki most kiáll veled.S Gömbös talpát nyalja, verseket hadarva.Tőgyit ott keresvén, ahol van a szarva?Nem is, nem is ezt a morgó felet nézi.Ki a napidíjas-hadat megigézi:Túl a tornyon, Kurzus bősz bábeli tornyán Büszke hadsereg kél zengő taps-tivornyán.S mint sereg kél színház csillogó ködéből,Úgy kel a sóhajtás jó Gyulánk szívéből;Aztán csak néz, csak néz s felzokog a lanton. Mintha sajátmaga keseregne Danton:

„Szép magyar poéták, dicső drámaírók.Oh ti nagyhírűek, világsikert bírók:Merre, meddig mentek? Newyorkba? Londonba? Tantiémet szedni dollárba és fontba?Mentek-é taljánra, mentek-é törökre, Folyószámlát nyitni náluk is örökre?Hej, ha én is, én is köztetek lehetnék,Szép színpadi szerzők, jó Molnár Ferencék!44Ilyenforma Pékár Gyulánk gondolatja,Mely minden darabját darabra szaggatja.S amint fő magában, amint gondolkodik.Szíve búbánatban összefacsarodik.Mert előkelő volt irói dedó-ja.Volt néki barátja, főhadnagy Dodó-ja. Liberálisokkal míg vala egy sorba.Nem esett hírnevén ilyen ménkű csorba.Itt van immár a had, Molnár Ferenc hada.Itt nyargal az élen Molnár Franci maga. Délcegen megüli „Ördög44 paripáját.Sok nehéz tantiém terheli ruháját.És utána fújnak zengő rajta-rajtát Heltaik, Szomorik, Lengyelek és Vajdák.Nézi Gyula, nézi s dehogy veszi észbe:A „mentalitása44 sodorta a vészbe.
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„Hé, skribler, mely űt visz az Akadémiára?"Kérdi Franci hetykén, csak amúgy félvállra.De Gyulának a szó szívébe nyilallik És akkorát prüszköl, hogy „A Nép"-hez hallik. „Hm, skribler, én!" emígy füstölög magában,„Hát ki volna iró széles e határban?Móricz Zsiga tán, a harcsabajszu „vadkan", — Inkább még Zsirkay, aki „Tűz"-ről pattan."„Én skribler? én?" — Amit még e szóhoz gondolt, Abban bizony „éme"-lyitő harag tombolt Azzal köpönyegét könnyen kiforgatja,Majd irattekercsét véginél ragadja,S a belécsomagolt sok keserves dráma Mutatja az utat az Akadémiára.Lehet vagy félmázsa irodalom ebben,De Pékár vaskarja még csak meg se rebben.

Franci látja Pekárt az irás-tömeggel És elámul rajta az egész sereggel.„Skribler ez magáért!" — Franci mond — „akárki; Nos fiúk, testsúlyra, hadd lássuk, ki áll ki?Vagy ki tartja úgy fel a kéziratrúdat,Amellyel mutatja e legény az útat?"Szégyen és gyalázat: zúg, morog mindenki,Ennyi mázsa papirt nem pusztít itt senki.

De bajt ki is vína kézirat-iszonnyal.Viharos, zimankós pekári izommal? Hentesné-formájú félelmes Múzsával,Nehéz stílusával, jó rágós húsával?Mert csak az kössön ki Gyulával, ha drága S nem közömbös néki a „Lloyd"-ja s „Világ"-a; Jaj-keserves annak, aki jut kezébe,Kurzus-irót szidni dehogy jut eszébe!Elvonul a sereg bohém cigány-sorban,Pékárról beszélnek az egész táborban.Mindenik mond néki valami elméset De minden szó után támad benne mély seb. Egyik így szól: „Mikor jössz repertoárra?Ily szerzőnek, mint te, ott van ám nagy ára!" Másik szánva mondja: „Kár, pe kár, be nagy kár, Hogy mindig loholtál s mindig-lemaradtál."Elvonult a had. . .  s már tapsnak kél morajjá, Csak Gyulánk sebének nincs balzsamolajja.Nagy fene terhével hazafelé lépdel, Szinházigazgatók futnak szerte-széjjel.Mint Lehner Pistáé, olyan a járása,Mint Gömbös Gyuláé, szeme pillantása.Mint a bukott „Danton", fú veszett dühében: Bohózat kezében, dráma a szívében.

Társszerzők
íg y  ir tu k  eg yü tt a „ H á r y  J á n o s “ -tIrta: H A R SÁ N YI Z S O L T

(A publikumot rendesen izzatni szók- 
ta az a kérdés, hogy mikor ketten Ír
nak egy darabot, tulajdonképpen hogy 
is megy az? Valóban, nehéz is elkép
zelni. Az alábbiakban vagyok bátor 
erről az atelier titokról lerántani a ti
tokzatos leplet. íme: Paulini Béla és 
én pontosan igy irtuk együtt a ..Háry 
János" cimü darabot a Nemzeti Szín* 
ház számára.)

Én (cigarettázom): Mindjárt, csak rágyújtok.
Paulini. — Akkor én is rápipázok. De figyelmeztetem, hogy nagyon büdös.
Én. — Nem baj. Sajnos, nincs asz- szony a háznál.
Paulini. — Ma még nem is kérdeztem. hogy van a nagyságos asszony, mit ir?
Én. — Köszönöm, erősen javul. Ma nagyon jó napom van, mert azt irja, hogy a szanatóriumi főorvos karácsonyra valószínűleg hazaengedi.
Paulini. — Hálistennek.
Én. — Hálistennek. (Szünet.)
Paulini. — Hát gyerünk.
Én. — Gyerünk. (Szünet.)
Paulini. — Tudniillik sietni kellene, mert pénteken haza szeretnék utazni.Én. — Haza?

Paulini. — Haza.
Én. — És meddig marad?
Paulini. — öt-hat napig.
Én. — Hát akkor gyerünk.
Paulini. — Gyerünk bizony. Maga mikor megy Svájcba?
Én. — Ha most hazajön a feleségem, akkor csak januárban.
Paulini. — No. akkor megleszünk idejében.
Én. — Persze, hogy megleszünk.
Paulini. — Hanem jó, hogy eszembe jut. Az egyik helyre, ahová Háry Já nosnak meg örzsének nótát szántunk, van egy nagyszerű nótám.
Én (bizalmatlanul): Nagyszerű?
Paulini (sértve): Ha én mondom, hogy nagyszerű, akkor nagyszerű.
Én. — Osztán milyen nóta az?
Paulini. — ügy végződik, hogy aszongya, hogy aszongyahogy: „Eltörött a rocskám, — rocskámnak a rú d ja ..."
Én (félénken): Nem ismerem.
PaulinL — Nagyszerű nóta. Ennek benne kell lenni. Már csak azért i s . . .
Én. — Miért?
Paulini. — Mert valakinek kedveskedni akarok vele.Én. — Férfinak?

Paulini (zavartan): Az mindegy. No gyerünk.
Én. — No gyerünk. (Szünet.)
Paulini. — Megjegyzem, a második képhez pokoli jó díszletet fogok rajzolni.
Én. — Biztos, kitűnő lesz. A „G yilkos" díszletei óriási jók voltak. El voltam ragadtatva.
Paulini (dühösen): Persze, hogy jók voltak. Azt nem lehetett másnak elrontani. A többi nem az én darabom volt
Én. — No de a Háryval nem lehet baj. Ahol Hevesi van, ott nem lehet baj.
Paulini (bólint): Földre szállott angyal.
Én (bólintok): ügy van. (Szünet.)
Paulini (megnézi az óráját): Az van benne, hogy nekem még ma meg kell korrigálni a meséskönyvemet
Én (megnézem az órámat): Nekem pedig át kéne öltöznöm, mert meg vagyok híva Kandó Laciékhoz vacsorára.
Paulini (föláll): Holnap hány órakor?
Én. — Rögtön ebéd után.
Paulini (veszi a kabátját): Hanem aztán h o ln ap ... *
Én (mohón közbevágok): . . .  Komolyan fogunk dolgozni. (Meleg kézszori- 

tás, búcsú.)
(Igy dolgoznak együtt a társszer

zők. Hogy a darab hogyan lesz kész, 
arra nézve nem tudok fölvüágositást 
adni)
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Olvastad, hogy mit irt rólad a Soroksári Híradó?
—  Egy színpadi szerző naplójából —Irta : SZEN ES BÉLAHajnalban fölébresztett a szobalány:— Nagyságos ú r . . .  a dokvor úr, a nagyságos úr barátja k é re ti... volna szíves odafáradni a telefonhoz. . .— Ilyen korán? — dadogom és álmosan kibújok az ágyból.— Na, mi az? — kérdem nem éppen barátságosan.— Olvastad? — kérdi ő.— Mit?— A Soroksári Híradót.— Miiiit?— A Soroksári Híradót.— Mi az?— Soroksáron megjelenő politikai napilap. Nagy cikk van benne rólad.— Rólam?— Az új darabodról. A soroksári péklegények műkedvelő szintársulaVa előadta a darabodat és ez alkalomból a Soroksári Híradó rettenetes goromba cikket irt rólad. Képzeld, a legenyhébb mondat az. hogy „ez a hülye darab csak egy agyalágyult ember koponyájában születhetett meg“ . Mikor én elolvastam ezt a cikket, úgy folháboritott ez a szemtelenség, hogy egy ilyen piszok kis mucsai lap így mer irni rólad, hogy azonnal fölhívtalak telefonon, mert féltem, hogy esetleg elkerüli a figyelm edet...Közbevágtam:— Mindenesetre köszönöm, de kár volt a fáradságért. Ki törődik a Soroksári Híradóval?— Várj csak, — szólt most a barátom — van itt még egy mondat, ez a legszemtelenebb, várj, azt még fölolvasom. Ide figyelj.Nem figyeltem oda. Szó nélkül letettem a kagylót Piszokság! A tíz példányban megjelenő borotvsári Híradó megtámadja az embert és emiatt fölzavar az álmomból.

— Posta nem jött? — kérdem a szobalánytól.— Két újság.Na ez már igazán mulatságos! A Soroksári Híradó két példánya. Az egyik keresztkötésben, a másik borítékban. Mindkettőben színes ceruzával megjelölve a barátom által említett förtelmes cikk. Hogy vannak emberek, akiknek nincs más gondjuk, mint az ilyet elküldeni. Pfuj!Mikor a szobalány a reggelit hozza, szánakozva néz rám:— Szegény nagyságos úr!— Hát magának mi baja?— Olvastam.— Mit?— A Soroksári Híradót A házmester fia, aki Soroksáron cipész, az mutatta. Rettenetes, hogy miket imák a nagyságos úrról. A szakácsné is úgy sír.— A nagyságos asszony hol van?— Most olvassa föl a Soroksári Híradót az öreg nagyságának.Menekülök hazulról. A szerkesztőségben — mondanom se kell — Íróasztalomon már ott vár a Soroksári Híradó. Most már bizonyos, hogy ez a világlap soha ennyi példányszámban nem jelent meg, mint éppen ma, mikoi kegyes volt engem megtámadni. De hiába gúnyolódom, van ebben valami titokzatos és végzetszerü: a színházban és a kávéházban is ezzel fogadnak már — olvastad? Hogy milyen titkos, rejtett utakon, azt nem tudom kitalálni, de a Soroksári Híradónak ez a száma mindenüvé eljutott.Meglátogatom az édesanyámat. A szeme kisírt. Nem is kérdem, hogy mi baja. Úgyis tudom. Már ő is olvasta. Egy vidéki rokonunk, aki átutazott Soroksáron, véletlenül megvette a la

pot és postán beküldte, mert ő is attól félt, hogy esetleg nem olvasom el a cikket.Este egy amerikai színigazgatóval találkozom. Tegnap még azt mondta, hogy megveszi a darabomat. Ma sokkal hűvösebb. Mi történt? Kiderül, hogy valaki elküldte neki a Ritzbe a Soroksári Hiradó cikkét, mellékelve mindjárt a cikk gépírásos angol- és németnyelvű fordításait.A klubba már föl se megyek. Elég volt. Amint búsan bandukolok hazafelé. ijedten veszem észre, hogy egy előkelő bécsi lap ismertnevű pesti tudósítója jön szembe velem. Még csak az hiányzik, hogy átvegye lapjába a támadást. Az ő lapját aztán igazán egész Bécs és Pest olvassa.— Halló, — kiáltja felém — halló, hová menekül előlem?Megállók. Üdvözlöm.— Olvasta? — kérdi.— A Soroksári Hiradót? — mondom rezignáltam — hogyne!— Ugyan kérem, — szól ő sértődötten — az én lapomat kérdem. Nem olvasta? Micsoda másfél hasábos dicsérő cikket írtam a darabjáról! Nem azért mondom, mintha köszönetét várnék érte, de tíz éve nem Írtam senkiről ennyi szépet és jót.— Mikor jelent meg az a cikk?— Tíz napja. A vasárnapi számban. A legföltünőbb helyen.Tíz napja! A vasárnapi számban! A legföltünőbb helyen! És ezt a lapot Bécsben is, Pesten is tízezrek olvassák! És tíz nap alatt egyetlenegy olyan ember sem akadt, aki erre a cikkre fölhívta volna a figyelmemet*.De a Soroksári Hiradót, azt még két hét múlva is kaptam.
„  u r ^ c i x U c t l r n i
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Karácsonyi meglepetésavagy :
Ne játssz a tűzzel !Irta: HUM ÊROSZIllik, illik, hát persze, hogy illik. Ami kellemes valakinek, az mindjárt illik. Nekem is jól illene egy prémesbunda, de mit ér az illem, ha azt nem lehet készpénzre fölváltani. Hát persze, hogy illene meglepni a feleségemet karácsonyra, de szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy az én pénzemnek nincsen szaga. Sőt. Pénzem sincsen. Hát akkor illjék, vagy próbáljon illeni, vagy hogy mondják ezt magyarul, de hiszen úgyis csak a lényeg a fontos. És sajnos, éppen a lényeg hiányzik.Hogy mi ez? Ez egy kétségbeesett férj gondolatkivonata besűrítve, bepácolva és azonkívül fölötte szomorú dolog. Már évek óta úgy próbálkozom karácsonykor, hogy a lehető legrosszabb vicceket sütöm el, amilyeneket ilyenkor csak el lehet sütni, ahelyett, hogy ajándékot vennék.Pár éve hazamentem karácsonykor. Titokzatos arcot vágtáin. „Nagy meglepetés" — mondtam a feleségemnek sokat- sejtetően. „Micsoda, te egyetlen?!" — kérdezte örömrepesve szegény hitvesem. „Nem hoztam semmit! Hát nem vagy meglepve? Höhöhö!“ Jaj, de kínos volt. És az volt a legszebb a dologban, hogy a feleségem nem is volt meglepve. „Ez nem meglepetés, én ezt vártam" — mondta és legyintett, még jó, hogy nem pofon. Hogy milyen igaza lett volna!Vagy avval próbálkoztam, hogy karácsony előtt beadtam neki, hogy gyomorrákom van és karácsonyeste ünnepélyesen kijelentettem, hogy nem igaz. És még csak nem is örült. Hogy milyen igaza volt!A múlt karácsonykor Vettem egy télikabátot — magamnak. „Hát nem öröm az neked is, szivecském, ha a férjednek

öröme van?" Neki különvéleménye volt. Minthogy más nem tellett tőlem, hát igazat adtam neki. Igaz, hogy azt is csak szívem mélyén.No jó, de mi lesz most? Nincs az a rossz vicce a világnak, amelyet már kétszer el ne követtem volna!Végre jött egy úgynevezett „ötletem".„Nézze csak. Babér bácsi. Maga fölveszi a legszebb ruháját magára. Karácsonyeste eljön velem a lakásomra. Maga bemegy, én kint maradok: se szó, se beszéd, derékon kapja a feleségemet és ölelgeti, csókolgatja. Nem, nem, ne féljen semmitől, még napidíjat is kap. Erre én belépek és el- orditom magamat: Na, most csak megleptelek, tagadd le, ha mered! Hát akkor ebben maradunk. Maga kap ezért ennyit meg en n y it... Mi? Hogy magának is többe van? Na hallja?! Maga csókolgathat egy szép asszonyt, pénzt is kap és még nincs megelégedve? Azt hiszem, hogy ilyen előnyös hordári munkája még nem akadt. Hát ebben maradunk."Jó vicc, mi? Dehát mit csináljon a szegény ember?És karácsony este megindult a menet. Babér hordár elől, én utána. Ment minden, mint a karikacsapás. Babér bácsi bement, én kint maradtam. És most jön a váratlan fordulat. Éppen be akartam már menni és köszörültem a torkomat a nagy jelenethez, amikor csak egyszerre jön ki Babér bácsi nagy méltatlankodva.„Ez nem eljárás, nagyságos úr! Ha már egyszer velem állapodott meg, akkor mit bizza a hátam mögött másra! Persze, mert a másik kolléga főhadnagyi uniformist tudott szerezni magának, hát jobban megfelelt a nagyságos úrnak. Pedig így kiöltözve én is festek azért még úgy, mint a másik kolléga uniformisban és nem tudom, hogy a naccsága nem bánta-e meg a cserét. Ez nem eljárás, nagyságos úr!"Tessék?! Igen, ezt nevezem aztán meglepetésnek!Holnap lesz a párbajom a főhadnaggyal. De legalább van karácsonyi meglepetésem.
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VÖRÖS EM BER, M ÉGIS JÓ— Jó  bőr egy parókáról 3 lenyúzásban — ELSŐ LENYÜZÁS 
(Első szin: vörös)Drégely. — Meg kell hódítanom a közönséget De hogyan?Törzs. — Egy jó frakk és kész a siker.Drégely. — Hagyja. Azt már én récén megcsináltam a Szerencse fiába* Valami újabb trükk kellene. Hopp, megvan. Húzzon a fejére egy vörös parókát Egy rikító vöröset. Egy -cinó- bert.Törzs. — Nem bánom, fölveszem. Elvégre nem a fej a fontos, hanem a 

törzs. No és gondolja, hogy a közönség beveszi?Drégely. — És ha nem veszi be? Üsse kő! Legföljebb kiparókázza. . .  Különben is, magamhoz veszem Lip- tait, mint szerzőtársat és minden rendben lesz. . .Törzs. — Hogyan?Drégely. — Ha a darab megbukik, az egészet Liptaira kenem. Ami nem is lesz föltűnő, mert hiszen Liptai csak kenve jó . . .MÁSODIK LENYÜZÁS 
(Második szin: barna)Törzs. — Ez egy kicsit olyan, mint a Szerencse fia. csakhogy vörös kiadásban.Liptai. — Igen. Ez a parókáról a második bőr.

— FENE VÁD a Nemzeti Színház 
ellen négy fölvonitásban —ELSŐ FÖLVONITÁSA Nép (fölüvölt mint egy fenevad): Ezt a darabot Vajda Ernő irta. Megint oroszlánbőrbe bujtatott zsidó a nemzet színpadán.Hevesi. — Kérem szépen, csillapodjanak. Minek ez a hevesieskedés? Ezt a darabot Eugene Walter irta. Amerikából hozta Incze Sándor. Én vettem át tőle mint egy csomagot.

(Fölmutatja a csomagot. Rajta van a 
fölirás: Minta érték nélkül.)MÁSODIK FÖLVONÍTÁSSzózat. — Hogy lehetett ilyen férc- munkát előadatni? És egyáltalán miért amerikáznak most, amikor legjobb a szezon?Hevesi. — Bocsánat, ezt a darabot a legzseniálisabb jenki irta. . . Nem kifogásolhatja jenki. . .  legföljebb a fordítást. . .Harsány! Kálmán (bömbölve): Kikérem magamnak . . .  Köszönet illet nem bírálat. . .Hevesi. — Jobban ondit, mint ahogyan fordít.

(Tovább veszekszenek.)

Makay Margit (menyasszonyi ruhá
ban): Az istenért, vigyázzon, ha mái a második fölvonásban menyasszony vagyok, mi lesz a harmadik fölvonásban?Liptai. — Egy kis vörös harmadik.Törzs (ijedten): Vörös lesz?Liptai. — Ne féljen, nem viszik Zalaegerszegre. Az internálótábort már föloszlatták.HARMADIK LENYÜZÁS 

(Harmadik szin: zöld)Makay Margit. — Az én kedvenc színem a vörös. És a magáé?Törzs. — A makk. Azért szeretem úgy a Makayt.Makay. — Maga nemcsak olyan vörös, de olyan ravasz is, mint egy róka.Kertész (mint borbély fodrász és 
gözhomorúköszörülde): Mint egy paróka.Makay. — Hát ez csak paróka? Akkor maga nem is vörös!?Törzs. — Soha nem is voltam.Makay. — Mit tagadja? Most nincs a bíróság előtt. Egyébként is amnesztiát kapna.Törzs (á ki Márffy): Nem kell kegyelem!Makay. — Ezt majd a tábla dönti el.

(A tábla minden este megnyugtatja 
a szerzőket hogy a közönség. a leg
főbb bíró, megkegyelmezett nekik. Sőt!)HARMADIK FÖLVONITÁSIncze. — Direktorkám, én mosom a kezem. . .Hevesi. — Maga az oka mindennek. Miért szabadította rám ezt a fenevadat?Incze. — Ne féljen, majd megszelídítem.Hevesi. — Hogyan?Incze. — Bedugom a ketrecembe.Hevesi. — Miféle ketrecbe?Incze. — Hát a Színházi Életbe. Kezeskedem róla; hogy azonnal fagyasztott hús lesz belőle. A közönség szétkapkodja... falni fogja, e lh iheti...

(És csakugyan.)NEGYEDIK FÖLVONITÁSKritikus (ledöfi a fenevadat.)Fenevad (fölvonit): Te is fiam. Brutus? (Megdöglik.)A Nép (kórusban): Circumdederunt r ne . .  v_________________________________________
Az öltözőbenNusi. — Tegnap este a barban megismerkedtem egy sokszoros milliárdossal . . .Tus*. — No é s ? . . .Nusi. — És képzeld csak, kiderült, hogy nőgyűlölő.Tusi. — Biztosan azért is lett olyan sokszoros milliárdos.

Az én legnagyobb sikeremIrta: R Ó ZSA H E G Y I KÁLMÁN
Aki az én legnagyobb sikeremet 

kellőképpen méltányolni akarja, annak 
el kell hogy mondjam ezt a kevés 
előzményt.

A sziniakadémia elvégzése után — 
mindössze húsz éves voltam — először 
Debrecenben kaptam szerződést. Há
rom évig játszottam a derék cívisek
nek aztán Kolozsvárra vittek, innét 
kerültem előbb a Magyar Színházhoz, 
aztán örök tanyámra, a Nemzetihez.

..A bor"-ban. Gárdonyi felejthetetlen 
vigjátékában Matyit játszottam. So
kan nagyon sokan nézték meg vidéki 
magyarok is. Nem csoda, hogy Kom
játhy Jánosnak, a debreceni színház 
akkori igazgatójának az a gondolata 
támadt, hogy lev is z engem vendégsze
repelni. Annak rendje és módja sze
rint be is jelentette ezt a szinügyi bi
zottságnak.

Alig hangzott el a bejelentés, fölállt 
a szinügyi bizottság egyik tagja — 
ióravaló debreceni kereskedő — és igy 
szólt:— Hát kérem, uraim, bocsássanak 
meg és ne magyarázzák félre, amit 
mondok. . .  nem irányul ez Rózsahegyi 
Kálmán ellen, hiszen itt bontogatta ő 
a szárnyait és az én házamnak is ked
ves vendége v o l t . . .  de nem tudom 
megérteni, mit fújják úgy föl ezt az 
egyszerű gyereket. A múlt héten ma
gam is láttam Budapesten .A  bor" 
Mat y íjában. . .  hát kérem, egészen úgy 
beszél, mint az én Jóska béresem a 
tanyán.

. . .  Ennél a „lesújtó" kritikánál soha 
életemben nem érhet nagyobb dicső
ség.

S z ín h áz i s tró fá k
„Fenevad"A Nemzetinek új darabja A címében jelleget ad.Mert azt senki sem tagadhatja. Hogy ez a darab fene vad.-«tv

„Postás Katica*Komoly e kritika, nem vicces:A muzsikája: zerkoviccefe,A primadonnája: széphangú,A librettója: Harmath-rangú.
Mikor a szerző haragszikA „Krizantém4* zenéje körül Nádor Mihály a tettes. Távollétében pedig Stephanidesz A Nádorhelyettes.-«tv

„A tükörfolyosó*Henry Bernstein színmüve finom. Bár muszka hatás érzik rajta;De konstatáljuk: egyelőre Még nem köp a párisi fajva.

A F EN E VA D
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„Waterlooi csata“-dalA szinház-front küzdőterén A hír száguldva hat át,Hogy megnyerte a Renaissance A Waterlooi csatátS jelül, hogy a Renaissance Megnyerte ezt a harcot,A publikum fizeti is Bőven a hadisarcotA táblán: „Elkelt minden jegy, Ma, holnap s holnapután**.Nem búsul hát a Lengyel sem, Darabja állapotán.
Mikor súgó is voltam...Irta: H E G E D Ű S  GYU LA

Vándorkomédiás koromban történt Faluhelyen korcsmafélszerben áldoztunk Tháliának. Valami „Uzs^i gyöngy*4 című népszínmű volt műsoron. Paraszt szerelmest domborítottam benne. A szerep neve, ha jói emlékszem: Faragó Ferenc. A súgás oldalról tör

tént Súgott pedig mindig az, akinek éppen nem volt jelenése. A színpad olyan kicsi volt, hogy a háttér mögött nem lehetett az egyik oldalról átmenni a másikra, — körül kellett kerülni a félszert.Ez okozta az én tragédiámat. Szép harmonikás csizmát kaptam kölcsön a házigazdámtól, kék posztó ünnepi mándlit, pitykés mellényt zsinóros magyarnadrágot.Az a jelenet jött, mikor szerelmet vallani kell bemennem a színpadra.Javában súgtam, mikor észrevettem, hogy nekem már bent kell lennem és nyomban beszélnem is.Izgatottan dobtam le a könyvet és — futóra! Körül a félszert!Tudniillik nekem azt mondták, hogy: 
Jobbról J ö n Én meg balról súgtam. Hát rohantam körül. Igen ám, de az istállók előtt volt a trágyadomb. Mit domb! Gödör! Jó finom fekete trágyalével tele.És én csülökig, nadrágszíjjig bele! Mikor a színpadra léptem, közönség és ideálom együtt nevettek rajtam és komoly szerelmi jelenésemen.

A szamár föllépti díjaA „Karácsonyi álom“ című Gárdonyi- darabban szerepel egy szamár is. A hátán viszi be Máriát a színpadra. Ez a szamár az állatkertből való és föllépésenként kétszázötvenezer koronát kap. Rózsahegyi Kálmán, mikor ezt megtudta, fölkacagotV:— Nagyszerű, nekem is éppen ennyi a túlföllépti díjam. Most már csak azt szeretném tudni, mi akkor a különbség köztem és az igen tisztelt szamár- kolléga között?

A Blaha Lujza-szinház — 
Puccini emlékénekA Blaha Lujza-szinház sem akarta kivonni magát ama kulturális tényezők sorából, amelyek hódolattal áldoznak Puccini nagy szellemének. Ennélfogva minden este — Zerkovitz Béla „Postás Katicá“-ját adja elő. A különféle komponistákból előnyösen ismert zeneszerző ez újabb sikere csak növeli népszerűségét és bizonyos, hogy most még többen for dúlnak meg utána. Elsőnek Puccini a sírjában.

A karácsonyi hét eseményei* A Vígszínház karácsonyt hetét „A tükör-folyosó* és „Az üvegcipő* előadásai váltakozva töltik ki. Délutáni előadásokban a játékrend más kedvelt darabjai : „A tolvaj*, „Imádom4*, „Bunbury* kerülnek színre. Szerdán este nincs előadás. Délután gyermekelőadásul a „Hiibele Balázs* című vidám látványosság.* A nótás kapitány jelében folyik le a Fővárosi Operettszinház karácsonyi hete. Kedden hetven- ötödször adták Farkas Imre diadalmas operettjét. Délutáni előadásokban „A drótostót* és a „Három grácia* kerül színre. Szerdán este nincs előadás.
* A Waterlooi csata, Lengyel Menyhért óriási sikert aratott, mulattató komédiája tölti be a Renaissance-Szinház karácsonyi hetét. Csütörtök kivételével minden este rendes helyárakkal kerül színre. Szerdán délután és az ünnepnapok délelőtt- jein az „Aranyeső—Szurokeső* című új gyermekdarab kerül bemutatásra.* N agy siker a „K rizantém *. Nádor Mihály új operettje, amely Alpár Gittával, a tündöklő hangú primadonnával, Vi$h Mancival, Molnár Verával, Galériával, Sziklaival és D ’Arrigóvai oly nagy sikert aratott, csütörtökön, pénteken és vasárnap este kerül színre a Városi Színházban.* A Városi Színház karácsonya A Városi Színház karácsonyi játékrendjén a „Krizantém* mellett az „Iglói diákok*, „Egy éj Velencében*, a „Parasztbecsület* és a „Bajazzók* szerepelnek. Karácsony első napián délután és szombaton este az „Iglói diákok*, karácsony második napján délután „Egy éj Velencében* van műsoron. A két operát vasárnap délután játsszák.

Nincs is oly messze a Treuga Dei, 
már csak egy vessző a különbségKarácsony alkalmából megkérdeztük a destruktív és a konstruktív tábor vezetőit, mihez ragaszkodnak a legjobban. A destruktivok így feleltek:— Nem engedjük, hogy bántsák a mi Pályinkat.A konstruktivok válasza ez volt:— Nem engedjük, hogy bántsák a kisüstőn főtt pályinkát.-------- o---------

A dühöngő cimkórsága Borsszem Jankót is fenyegetni kezdi. Ez oknál fogva elhatároztuk, hogy legjobb vicceinket ezentúl cím nélkül közöljük.---------o--------
A fajvédő klubbanNem tudod, mi lesz ma vacsorára ? 

Rácz hal sáp kad arb an._________________
J 6 n*a v o n a t  ! Játékvasutak, g é p e k ,

i r o a i k

^ C H h u r A

P. N. árlap K 300 
IV . k a r ., F e re n cie k  te re  2 ., V . k a r ., FO rdfi u cca  7 . t i .

A tihanyi visszhangnálÉn. — Vájjon melyik fajmagyar az, aki egyáltalán nem rajong a jordánér’?— A visszhang. — . . .  Dánér.
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Karácsonyest a magyar falun (Biczó András rajza)

A madzagIrta : N AG Y ENDRETisza István sohse volt régi kabarémban, de azért mindegyik műsorát ismerte. Vojnits Iván föladata volt, hogy premier után referáljon neki és másnap este pontosan vissza is hozta Tisza István kritikai megjegyzéseit.Egyszer kis jelenetet játszottunk a ..Madzag44 címmel. Arról volt szó benne, hogy este a pártkörben Farkas Pál és Hantos Elemér egyszerre veszi észre, hogy Tisza István nadrágja szélén kilóg alul az a bizonyos fehér madzag. Nosza lekuporodnak mindketten, hogy fölkössék és összevesznek rajta, hogy kit illet meg ez a megtisztelő föladat Veszekednek, kipakolják sorba érveiket, végre a kegyelmes úr salamoni Ítélettel oldja meg a kérdést. Kioldozza a másik lábán is a madzagot és jóságosán mondja:— Nesze neked. Pali. nesze neked is, Elemér!

Másnap szokás szerint Vojnits Iván meghozta Tisza István kritikáját— Azt izeni a kegyelmes úr. hogy nem igazságos az a kis darab. Mert aki az ö madzagját meg akarja kötni, az előbbkösse föl az ö g . . .- já t !
Nem problémaHova gondol, P is ta ! . . .  Maga a legjobb barátja az uram nak... Hát csak nem képzeli, hogy m a g á v a l? ...— Ha csak ez az akadály, M a g d a !... Még ma este összeveszek vele. -------- 0---------

Asszonyok egymás közt— Mondd csak, édesem, tulajdonképpen ki az apja aCzenczeyné gyerekének?— Mit gondolsz, drágám, mi az én fe je m ? ... Egy tiszti címtár?
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A Szeretet diktátora (Gedö Lipótlrajza)

Karácsony angyala. — Elég volt már a gyülölet^diktaturájából ! . . .  Nem akarom, hogy angyalok legyetek, de legalább emberek próbáljatok lenni.
Hogy kacagtattam meg a bécsieket?Irta: LA K AT O S LÁ SZLÓ

A „Féri és feleség" bécsi premierjén történt. Amikor a 
második fölvonás útin kihívtak és én ki akartam menni a szín
padról. a függöny késön csukódott össze és én ott álltam hát
tal a közönségnek, sőt ijedtemben — meg is hajoltam. Óriási 
hahota. Jobban mulattak rajtam, mint a darab vezető komi
kusán. Remélem: nem kapom vissza a dolgot remélem: a 
közönség nem fog hátat fordítani énnekem.

önálló töprengésVájjon hány tagból áll most a 101-es bizottság?
----- «-----

Az utolsó akarat— Közjegyző úr, holnap nősülök, szeretnék végrendeletet csinálni.— Hogyan? Máris?— De még mennyire! A végrendelet tudvalevőleg az ember utolsó akaratát jelenti. Nos, azt hiszi, hogy holnaptól kezdve lehet még nálam akaratról beszélni?
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Politizál a kis néger

— Én mondom, nem értenek itt az emberek a nagy- politikához. Hiszen most kéne választatni, mikor ilyen friss és jó a mFősör Maláta-pezsgő".

A csalhatatlan 
Ismertetőjelek

nevezetesen a „ Franck“  név 
és a „kávédaráló“ a do
bozok új barna-kék-fehér
címkéjén k ü l ö n ö s e n  előtérbe 
lépnek.

A „valódi Franck-kávé- 
pótlék, aróma, jóíz és kiadós
ság tekintetében elismerten ki
váló.

H e lta i, M o ln á r  F eren c, K a r in th y , M ik szá th , 
N a g y  E n d re , Porzó, S ip u  stb.
legvidámabb könyvei rendkívül olcsón kaphatók a Borsszem Jankó

könyvakci ója ba n
A Borsszem Jankó humoroskönyv- akciójának várakozáson fölül elért nagy sikere arra késztetett bennünket, hogy az eddigi öt könyvcsoportot újabb öttel egészítsük ki. A művelt magyar közönség megtalálja az alább fölsorolt csoportokban legkedveltebb humoristáinak Ieg- mulattatóbb Írásait. Ilyen olcsón soha nem juthatott hozzá az olvasó a híres vidám könyvekhez.ELSŐ  FŐ CSO PO R T— Egy-egy csoport ára 24,000 kor. — L CSO PO R T 

Courteline: Házi béke 
Harsányi Zsolt: A kassza 
Gosztonyi Ádám : Tréfás könyv 
Karinthy Frigyes: A bűvös szék 
Karinthy Frigyes: A nagybácsi 
Karinthy Frigyes: írói intimitások 
Lakatos László: Halló!
Liptai Imre: Kártya és divat 
Molnár Ferenc: Pesti erkölcsök 
Molnár Jenő: A nagyon okos ember 
Sipulusz: HumoreszkekII. CSO PO R T
Bródy Miksa: Nyári színház 
Harsányi Zsolt: A jó fiú 
Karinthy Frigyes: A dráma 
Karinthy Frigyes: Hogyan kell bánni a férfiakkal
Lakatos László: Megcsaltalak! 
Mikszáth Kálmán: Anekdoták 
Nagy Lajos: Képtelen természetrajz 
Sipulusz: Derűs históriák 
Szép Ernő: Kávécsarnok

III. CSO PO R T
S. Alechem: A 13 Rubinzon (Az első zsidó köztársaság története)
Bródy Miksa: Kis tréfák 
Karinthy Frigyes: Kolombucz tojása 
Karinthy Frigyes: Kacsalábon forgó kastély IV. CSO PO R T
Maupassant: Párisi vasárnapok (Humoros regény)
Rákosi Viktor: Fantasztikus történetek 
Szöllősi Zsigmond: Az orr — A primadonna
Békeffy László: A randevúV. CSO PO R T
Magyar humoristák. Anthológia. Ambrus Z., Heltai J.. Herczeg F., Karinthy F.t Molnár F., Szomaházy I. stb. műveiből az írók életrajzával; szerkesztette Heltai Jenő.
Pásztor Árpád: Pesti krónika 
Laczkó Géza: Baruth (Ribillió a legsötétebb Afrikában)
Rákosi Viktor: Újabb humoreszkekMÁSODIK FŐ CSO PO R T— Egy-egy csoport ára 35,000 kor. —VI. CSO PO R T 
Heltai Jenő: Kis meséskönyv

Molnár Ferenc: Gyerekek 
Mikszáth Kálmán: Tót atyafiak 
Nagy Endre: A mágócsi csirkék története
Zöldi Márton: BűnösökVII. CSO PO R T
Heltai Jenő: Lim-lom 
Heltai Jenő: Vörös pillangó 
Karinthy Frigyes: Visszakérem az iskolapénzt
Mikszáth Kálmán: Vén gazember 
Porzó (Ágai Adolf): Violka VeraVIII. CSO PO R T 
Heltai Jenő: Kis komédiák 
Mikszáth Kálmán: Mácsik, a nagyerejű 
Mikszáth Kálmán: Fekete város 
Molnár Ferenc: Ma. Végnap, tegnapelőtt
Sas Ede: Az én mandátumom 
Szomaházy István: János mesterIX. CSO PO R T
Szabó Endre: Cigányvilág
Mihály István: Oh Zeisler úr! (Kabaré-darabok)
Nagy Endre: Pesti históriákX. CSO PO R T
Heltai Jenő: Hét sovány esztendő 
Heltai Jenő: Egy operett története 
Gertie Douglas: Tuba és Tubáné 
Szomaházy István: Kemény doktor karrierjeEgy-egy csoport portódija 3000 kor.

Kaphatók a B O R S S Z E M  J A N K Ó  kiadóhivatalában(Budapest, V ., Mária Valérla-ucca 12. Telefon: 138 -  05.)Postai rendelést, a könyvek árának és a portónak egyidejű beküldése mellett, a legrövidebb idő alatt teljesít a kiadóhivatal.
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A veréb megDermesztő tél volt és a város uccáit arasznyi vastagságban födte a kemény hóréteg. Mindenki sínylette a tél szigorúságát. de legtöbbet szenvedett a kis szürke veréb. A fákon már nem volt gyümölcs, amiből csipegethetett volna, nem kúsztak a fákon apró, puha hernyók, hogy lakomául szolgáljanak s azt a pár magot, ami esetleg volt is a földön, a vastag, keményre fagyott hóréteg alól nem tudta kikaparni rövid csőrével. Fájdalmasan csiripelte:— C s ir ip ... cs ir ip ... Miért is él egy ilyen nyomorult, szegény veréb?Amint így búslakodott a sivár kocsiút szélén, egyszerre csak arra robog a király fényes, arannyal, ezüsttel kivert

hintája. Két tüzes, büszke, fekete mén röpitette a kocsit. A lovak — hogy, hogynem — megfeledkeztek előkelő állásukról és éppen a kis veréb mellett követtek el olyasmit, ami éppen nem illik királyi lovakhoz . . .Ez a kis incidens egyáltalán nem okozott volna semmi bajt, ha a kocsiban történetesen nem a szépséges királykisasszony ült volna, akit bizony

a király lovaúgy neveltek, hogy ne tudjon semmiről, ami nem esztétikus. A bakon ülő hoppmester szörnyű haraggal ráncolta össze homlokát s amint a kocsi befordult a vár kapuján és a királykisasz- szony a lakosztályába ment, iszonyú dühvei támadt a kocsisra:— Hogv történhetett ez a hallatban doh»g?. . El van csapva!A kocsis dadogva védekezett:— Én nem tehetek róla. . .  Ez azistállómester bűne. . .Nosza, rögtön hivatták az istálló-mestert.— Azonnal szedje a sátorfáját! — förmedt rá a hoppmester.A szegény istállómester csak annyit tudott' kinyögni:— Én nem vagyok az oka semminek . . .  Ez a főlovászmester resszort- jába tartozik ...Azonnal kihallgatásra citálták a fő- lovászmestert is.— Hanyag fráter! — ripakodott rá a hoppmester tajtékozva. — Ezt a szégyent nem lehet lemosni. . .  Egy pillanatig sem maradhat tovább az udvarnál!A főlovászmester az allovászmes- terre hárította a dolgot ez pedig a lovászlegényre, aki viszont a lovászgyereket okolta. A szegény lovászgyerek már nem tudta kire tolni az esetet keservében bement hát az istállóba és jól megostorozta a két drága mént.

Csakhogy ezt a két lovat a szomszéd ország fejedelme ajándékozta a királynak barátsága jeléül s mikor a fejedelem egyik bizalmas embere, aki véletlenül az istálló körül bolyongott, meglátta, hogy felséges urának ajándékával hogyan bánnak, azonnal megtáviratozta a dolgot a fejedelemnek. A táviratra — bár éjjel érkezett — nyomban összeült a szomszéd állam koronatanácsa és szigorú hangú jegyzéket intézett a tapintatlan királyhoz.A jegyzék hire villámgyorsan elterjedt a két országban. Egyszerre puskaporos lett a levegő, mindenfelé háborúról suttogtak, a tőzsdén rohamosan kezdtek zuhanni az árak, régi nagy vállalatok meginogtak, a pár órával előbb még mosolygó pénzkirályok tömegesen durrantották fejbe magukat, mindkét birodalomban rettenetes izgalom, kétségbeesés lett úrrá. Mindenki jajveszékelt. A borzalmas halál sötéten bontotta ki szárnyait. . .  Csak a mi kis szürke verebünk ugrándozott boldogan és megelégedetten a dús lakoma után és vidáman csiripelte:— Csirip . . .  csirip . . .  Mégis csak szép az é le t ! . . .  K . Aí.-------- o--------
Andrássy-út 7Jó a karácsonyi patkó,Hogyha ízes, omlós.Míg uridivatban legjobb:Amit árul Komlós.

Pincér, fizetek!A humorista beül a kávéházba. Tejet rendel, mint rendesen. Azt mondja a pincérnek:— Kérem, lehetőleg a vizet külön...A pincér mosolyog. Honorálja a humorista ötletét. Magában pedig ezt gondolja:— Micsoda ócska vicc! És az ilyen ökör még újságba ir . . .A humorista megelégedetten konstatálja, hogy a pincér el van ragadtatva tőle. Cigarettára gyújt és előkeres egy napilapot.Melléje telepedik a barátja* a költő.— Mi újság?— Képzeld, olcsóbb lett a tej. Mától kezdve.A humorista fölkacag:

E L L m a s £ r £
V Á R O SI Ü Z U I f  

I V , K O S S U T H  I A  J Ó S - U T C A  f l .
• Nífimi CASINO ÉPÜllT- TCI ( FON » JÓZS. 2*TA |
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— Hahaha!— Mit röhögsz?— Azon röhögök, kérlek, mert eszembe jutott, hogy mennyivel fogok én most többet fizetni a tejért a kávéházban?— Miért fizetnél többet?— Mert olcsóbb lett a tej.— Azért fizetsz többet?— Persze.— Ezt nem értem.— Fiam, nincs érzéked a humor iránt*. Jegyezd meg jól, hogy ha Pesten az ember azt olvassa, hogy esik a búza, abból az következik, hogy még aznap drágább lesz a zsemlye. Ha az ember azt olvassa, hogy olcsóbb lett a hús, akkor mérget vehetünk rá, hogy még aznap drágább lesz a húsleves. Tegnap még ötezer volt egy pohár tej két cukorral ma biztosan hatezer lesz, mert olcsóbb lett a te j. . .— És ez olyan mulatságos?— No hallod? Hát nem érzed ebben a humort? Kitűnő kroki lesz belőle. Mindjárt hozzá is k e zd e k ... Hahaha... Ez aztán a humor te -te je ... Sőt mondhatnám tejfele.— Tejfele?-.-•Igen. Fele t e j . . .  a többi v í z . . .  Hahaha.Hozza a pincér a tejet. A humorista gyorsan fölhajtja. Aztán hozzákezd a krokijához, ö t perc alatt elkészül vele.— Pincér, űzetek!Jön a fizető.— Volt kérem egy tejem.— Hatezer.Fölpattan a humorista.— Micsoda? Tegnap még ötezer volt

A fizető mosolyog:— Kérem, azóta leszállt a tej á ra ...— És azért lett drágább?— Természetesen.A humorista az öklét rázza:— Hát ez igazság. . .  ez imperti- n en cia ... ez rablás...A költő csillapítja:— De k é rle k ... Türtőztesd magad . . .  Legyen érzéked a humor iránt... Hahaha! RIP P O R T
Ragályos betegségeknél 

nélkülözhetetlen a
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»s S a x le h n e r , Bni
Irik ii, her Colonies. America, or ölhet trwisauriie 4»^°

Ünnepi interjú Justicia asszonnyalIrta: H ALÁSZ IM R tSokáig töprengtem: közéletünk melyik kiválóságát interjúvoljam meg karácsony alkalmából? A hosszas töprengésnek az lett az eredménye, hogy kollégáim mindenütt megelőztek: Apponyitól kezdve le. le egészen Wolff Károlyig minden interjút elírtak előlem. Számomra nem maradt más hátra, mint hogy a fantázia birodalmában keressek valakit, akit érdemes meginterjúvolni. így támadt bennem az a merész elhatározás, hogy megkeresem az Igazságot és tőle kérek karácsonyi interjút.Justicia asszony puritán egyszerűséggel berendezett, de ragyogóan tiszta hajlékában fogadott. Éppen a sezlongon feküdt, ugyanis az utóbbi időben súlyos beteg volt, most kezd csak lábbadozni. Az első pillanatban nagyon meglepett, hogy Justicia asszony szemei nincsenek kendővel lekötve, mint az őt ábrázoló szobrokon, ellenkezőleg: szép kék szemei vannak. Észrevette csodálkozásomat és sietett fölvilágosítani:— Ez, kérem, a valódi arcom. Ott maguk között csak azért szoktam eltakarni a szemeimet, mert nem birom nézni azokat a rémes dolgokat, amiket az emberek csinálnak. A Kúria épületén levő szobromon például dupla kendővel kötöm le jó erősen a szemeimet. Ott ugyanis szemben vair a Parlament.Ezután előadtam Justicia asszonynak jövetelem célját. Mikor megtudta, hogy karácsonyi interjúról van szó. bevezetett a másik szobába. Hatalmas karácsonyfa állott itt, egyes helyeken tündöklő fény áradt körülötte. Megkérdeztem: mitől ez a ragyogó fényesség?— Attól, — felelte Justicia — hogy azokon a pontokon az igazság végre kiviláglott.Mikor a szemem a fényességhez hozzászokott, csodálkozva vettem észre, hogy a fa ágain, ahol a gyerekek karácsonyfáin az ajándékok függenek, itt nyakuknál fogva fölaggatott emberek lógnak.— Kik ezek? — kérdeztem ámuiva.— Ajándékok, — felelte Justicia — amelyeket most karácsony táján kaptam. Az ott legfelől. a főhelyen: Márffy József. Mellette: a társai. Alattuk az a két alak: Molnár-Tóth és Vajas bácsi. Közvetlen szomszédságukban egy fönntartott hely Froreich számára. Lenn a fa lábánál apró csecsebecsék, azokról maga is láthatja: micsodák.Közelebb léptem és megnéztem a csecsebecséket. Apró cellák voltak, vasráccsal és priccsel, a priccsen egy-egy alak hevert Az egyik cellára ez yúlt irva: , Luxics József, életfogytiglan". A másikra: .Esküdt Lajos, 5 év“ .— És meg van elégedve a karácsonyával? — kérdeztem azután, megértve a dolgokat.— Nem mondhatnám — felelte Justicia asszony. — Látja ott a fán, a Márffyék mellett azt* a sok üres helyet? Azokat fönntartom az orgoványiak, a csongrádiak meg a többiek számára. Majd ha azok a helyek is be lesznek töltve, akkor lesz nekem karácsonyom.Elbúcsúztam Justicia asszonytól.— A viszontlátásra — mondta barátságosan.Ejnye csak nem úgy gondolta a viszontlátást, hogy ott fönn a fán vagy lenn a csecsebecsék k ö z ö tt? ...
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Karácsonyi ének 1924-ben
Havas zúzmara csillog a fákon.
Az égből fehér hópelyhek hullnak. 
Családapáknak képei nyúlnak. . .
Itt a karácsony.

A kontreminör kinéz a rácson: 
„Szalámi'-nál. hej, jobb a sonka 
, Hazai fa'-nál a karácsonyfa. . .
Itt a karácsony.

A panamista él a karácson.
Sőt egy-két nemes panama-lélek 
Még ajándékot is kap — pár évet. . .  
Itt a karácsony.

Csupa ajándok, kérem oláson. . 
Kapnak egyaránt okosak, buták. 
Soványak — súlyt, kövérek — gutát... 
Itt a karácsony.

Szükséget mostan senki se lásson 
S evégből — ha tán csúnya az élet — 
Húnyd be a szemed, olvasóm, kérlek... 
Itt a karácsony.

Ajándékügyben van egy tanácsom.
És az is adhat, kit pénz-gond emészt: 
Nőnek — randevút, gyereknek — ve
u t  a karácsony. t r é s t .. .

Ne legyen gond bé-listás családon 
Ha nem tudnak mit tenni a fára. 
Függjenek ők rajt egy éjszakára. . .
Itt a karácsony.

Minden szép mostan itt a vHágon,
Jó  lesz a rossz is. legyen akárki. 
Legyen az Esküdt, legyen az Márffy... 
Itt a karácsony.

Szeressük egymást, felebarátom. 
Lépjünk be tehát lelkesedve 
Az „Állatvédő Egyesület"-be. . .
Itt a karácsony.

HESZ FERENC

Gömbös-Napoleon Waterlooja— Lengyel Menyhért komédiája nyomán —

— Én is elvesztettem a csatát, de megvan az a külön pehhem, hogy nekem nem akad egy olyan zsidóm, mint az a Mr. Red, aki a költségeket megtéríti.
Találós kérdés

— Az a kisgazda, aki a zsidót azért, mert azt állítja róla, 
hogy antiszemita, pofonvágja : vájjon antiszemita-e vagy 
filoszemita ? _______ «_______

Egy futballista évi mérlegeSikerült megszerezni Csámpay Benőnek, a B. A. F. C.— Budapesti Atlétikai és Futball Club — bal összekötőjének föl jegyzéseit, amelyekből megtudhatjuk: hogyan alakultak kitűnő futballistánknak ez évi bevételei. íme a pontos lista:1. 12 havi fizetésem ..............................................................6ü.000,0G0.—2. A B. J. F. C. elleni mérkőzésen egy gólt rúgtam 4.000,000.—3. A P. A. F. C. egyik csatárát lerúgtam, hogy meg-sántult. Jutalom egyesületemtől................................  2.500,000.—4. A P. J. C. K, E. elleni meccsen 11-esból g ó l... 2.000,000.—5. A P. J. F. C. elleni mérkőzésen öngól. Jutaloma P. J. F. C.-től...................................................................  5.000,000.—6. A Kulcslyukgyárosok egyik játékosán nyakcsi-golyaferdülést idéztem elő............................. . ... .. . 2.000,000.—7. A P. A. C.-meccsen lazsáltam. Jutalom a P. A.C.-tól.................................................................. :.......................  6.000,000.—8. P. V. F. C. elleni gól....................................................... 3.000,000.—27. Legutóbbi tanácsülésen a professzionizmus ellentartott beszédemért............................................................ 10.000,000.—

A modellA Mester meztelen aktot festett a feleségéről. A sikerült festményt műtermében helyezte el. Belép egyik barátja, akinek dicsekedve mondja :— Nézd csak. . .  ez egy tanulmány a feleségemről.A barát elragadtatva kiált föl :— Nagyszerű ! Hogy hasonlít hozzá !A Mester elégedetten bólint:— Lehet. . .  ezt mondták a növendékeim is.

*=

Aki 1924 december 31-ig
legalább 7« évre előfizet

a BORSSZEM JANKÓ-ra,
ingyen kapja karácsonyi számunkat

Előfizetés 1 4 évre : 55,000 kor.

=S6

=36
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Karácsonyfát vettemFéri. — Csakhogy megérkeztél.Feleség. — Itt vagyok. Igen. Most aztán minden együtt van. Nincs gondom semmire. Kő esett le a szívemről.Féri. — Ez a kő nekem drágakő.Feleség. — Csak hallgass, kérlek. Ha tudnád, milyen olcsón vásároltam.Férj. — Vettél karácsonyfát?Feleség. — Pszt. Csendesebben.Férj. — Miért?Feleség. — Meghallják a gyerekek.Férj (súgva): Vettél?Feleség. — Vettem.Férj. — És még mit vettél?Feleség. — Mit vehettem mást? LélegzetetFérj. — Százezer koronáért vettél lélegzetet?Feleség. — Kérlek, ne idegesíts. Százezer koronáért én nem lélegzetet vettem. Százezer koronáért én karácsonyfát vettem. A lélegzetet csak úgy ráadásul adták.Férj. — Köszönöm. Majd föltesszük dísznek a karácsonyfára.Feleség. — Azt akarod, hogy leszakadjon az ág?

Férj (körülnéz. súgva): De hát hol van az a karácsonyfa?Feleség. — Eldugtam. Hogy ne lássák meg a gyerekek. Hadd higyjék, hogy a Jézuska hozta. Ezt a kis illúziót ne sajnáljuk tőlük.Férj. — Nekem csak megmutathatod. Hová rejtetted el? Talán a spájzba?Feleség. — Dehogy.Férj. — A ruhaszekrénybe?Feleség. — Dehogy.Férj. — Az asztalfiókba?Feleség. — Dehogy.Férj. — A tintatartóba?Feleség. — Ott van, kérlek, a ridi- külömben.Férj. — A karácsonyfa?Feleség. — Igen.Férj. — Mutasd.
(Kutat a ridikiilben.)Feleség. — Ott, a zsebkendőmben.Férj (rázza a zsebkendőt): Hol van? Én nem látom.Feleség. — Vigyázz, kérlek. A villamosjegy . . .

Férj. — Csak nem abba van csomagolva a karácsonyfa?Feleség. — Azt mondták, százezer koronáért nem adnak külön csomagolópapirt. Hát éppen kéznél volt az átszállójegyem, ami már ki volt lyukasztva . . .Férj (forgatja a villamoslegyet): Itt. . .  nincs. . .  semmi. . ,Feleség (ijedten): Szentisten. Akkor biztosan kieseit a lyukon.
DYMI

Fölerakat :
Ká rmán  M a r c e lIV., Veres-Pilné-u. 7. |TeL : József 161-75
50 ingyenrészvényt kappanama- és kosztpénzmentesen, ha szerencsével operál a Borsszem Jankó karácsonyi pályázatán.

INTELMEKNe járj moziba, lányom. Tudhatod, hogy abban a nagy sötétségben csak a férfiak szándéka világos.•Mozibarátságot ne köss, lányom. Mit ér az elszakíthatatlan barátság, ha egyszer mégis csak elszakad a — film. *Ne élj vissza azzal, hogy férjed nincs fából. Jusson eszedbe — vasból sincs.A férfiak abba szerelmesek, aki tetszik nekik. A nőknek az tetszik, aki szerelmes beléjük.A férfira, aki addig udvarol egy lánynak, míg meg- g kéri a kezét, találó a közmondás: amit főztél, edd Is meg. £•-Minden férfi gazember, de — nők teszik őket azzá. g
* SHa már férjhez mentél, egy viszonyt se köss — g a férjed orrára. HESZ  ;

Hó- és sárcipő
kapható, javítható Neumann G é zá -n á l
VI., Nagym ezö-ucca 50. (Deaaewffy-ucca sarok.)

jótá llás m ellett, o lcsó  gyári árban, elsőrangú kivitelben;szállít háló . gyermek-, leányszobákat, konyha -, előszoba . hallberende 
zéseket, szalongarniturakat. XYLOS gyermekágyakat, XYLOS rugalmasfaágybetéteket, szálloda-berendezéseket rész le tfize tésre  is

HAZAI FATERMELŐ R.-T.
Városi üzlete, kizárólag V., Nador-ucca 18. Telefon 8-79
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Karácsony LipóciábanIrta: Car árnyLipóciában az idén szomorúan ütött ki a karácsony. Lipót bácsi, a családapa, a Markó-uccában üldögél. Ezt nem saját jószántából teszi, hanem mert azt a kettős vádat kovácsolta ellene az a csúnya ügyészség, hogy a kommittensei reábizott pénzét elsikkasztotta és a pénzzel megvesztegette Esküdtet. Lipót bácsi tehát — mit lehessen mást tenni — kénytelen várakozási üléspontra helyezkedni De Lipót bácsi sokkal élelmesebb, semhogy rosszul érezze magát a dutyiban. Lipót bácsi naponta hazulról koszfot hozat be és karácsonykor karácsonyfát, zsidó nagyböjtkor birsalmát csempésztet be magának. Lipót bácsi apró kényelméről is gondoskodott: belekeverte a kiviteli ügybe a Schwartz Samut* meg a Weisz Ignácot, hogy a fogságban alsóspartnereit se legyen kénytelen nélkülözni.Ezalatt Lipót néni a kis Mórickával szórakozik a karácsonyfa alatt. Móricka sikamlós vicceket mesél a mamának, mire ez fölkiálV:— Nem hallgatsz, te kis haszontalan! . . .Ha körülnézünk Lipóték szalonjában. csodálkozva vesszük észre, hogy

a drága festmények helyett a Llpót-család összes keresztlevelei láthatók a ialon. Itt lóg Lipót apánk kormány-

főtanácsosi kinevezésének okmánya is. Amott a falon egy kis horgas szögön ékeskedik egy gumibot is, evvel ütötték vitézzé Lipotot egy szép nyári éjjelen a felelőtlenek; ezt' a botot miután Lipót kellőképpen igazolta magát, drága pénzen megvásárolta a tulajdonostól és most ereklyeképpen őrzi.Lipót néni a földiszíteit karácsonyfa láttán sírni szeretne, mert eszébe jut a nagypapa. Mit szólna vájjon mindehhez? Bizonyosan nem lehet a mennyországból leköpni vagy nagy illetlenség, mert! különben a nagytáti már rég megtisztelte volna őket. . .  Vagy erre sem tartja őket érdemesnek?

A kis Móricka nagyon nett gyerek.És miket* szokott kérdezni a haszontalan! Most azt kérdezi:— Mama, ezen az éjjelen is keserű gyökeret kell rágni?Lipótnénak eszébe jut minden keserűség, ami az utóbbi hetekben érte, a tíz csapás, az Amerikai Bank, a tőzsdéről való kivonulás és a tö b b i...Lipót bácsi a Markó-uccában ül Samuval és Nácival a karácsonyfa alatt. Mély áhítattal mondja be a „van- nak“ -ot és a „nincsenek“ -et. mert

nincsenek már olyan szép napok, mint hajdan. . .  Muli! évben ilyenkor disznót öltek Lipótéknál s volt sok hurka meg disznóság. Most az a disznó- ság, hogy itt tartják, de most ő lett a töltelék, a tömlöc-töltelék. . .

gramofonhanglemezen
legnagyobb választékban.

Gramofonok és hangszerek
=  engedményes árban =

HANGSZER-OTTHON
F e k e t e

hangszerkészítő-mesternél

Budapest, Vili., József-körút 9.

Aranyköpések
A házasságok az égben köttetnek, de a földön szondlfatnak.

Q
A nő azt a férfit sohasem felejti el, akinek nem tetszett.

— Nagyságos kapitány úr, azért hoztak ide, mert betörtem az Andrássy-úton egy pincébe és elvittem száz üveg Porter-sört.— Na és a sör?— A sör? Az nagyszerű volt, kapitány úr.
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Karácsonyi ajándékokA kormány a tisztviselőknek karácsonyi ajándékokkal kedveskedett. A Borsszem Jankó munkatársának sikerült ezeket az ajándékokat összeírni és olvasóinknak csokorba kötve karácsonyi meglepetésül fölszolgálni.Foglalkozási ág Mit kap?.Kezelötiszt Tiszt(a)kézelőtIktató SzorzószámotKépviselő SzájkosaratPénzügyminiszter Üres tárcátB-listás FügétGázgyári tisztviselő GázórátEllenzéki követ EpekövetNyelvtanár SzókincsetGázgyári irodistanő Egy tucat gázharisnyát
---------------c----------------

Éjfél utánFeleség. — Te lump, te gézengúz, hiszen te elittad inin- den pénzedet!Férj. — Még csodálkozol? Hát mit csináljon az ember, ha nincs pénze?Feleség. — No és mikor volt pénzed?Férj. — Ejnye, mama! Hát talán akkor se igyák, amikor v a n ? .. .  -------- o
Nagy lányok— Kihez szeretnél menni legjobban feleségül?— Tengerészhez.— Ugyan!— Mert, tudod, ha a tengerész a hosszú útjáról hazajön, nagyon szereti a feleségét.— És amikor olyan hosszú ideig úton van?— No hallod! Akkor meg nincs odahaza.

— Tele vagyok gonddal a karácsonyi ajándékok miatt.— Sose törd a fejed. Menj Holzer-hez.

Kedves Borsszem Jankó!A destruktív tintakulik délutáni sófájja napról-napra hirdeti: RASSAY KÁROLYlapja : az Esti Kurír 
új köntösben jelenik meg.A faji elfogultság pregnáns megnyilatkozása ez a hirdetés. Egy magunkfajta konstruktív politikus tízszer is köpönyeget változtathat, anélkül, hogy ez a zsidó lap egy szóval is megemlékezne róla. De ha Rassay úl kaftánban jelenik meg, azt napról-napxa öles betűkkel kiáltják világgá. Tisztelettel: 

a 101-es bizottság 99-ik tagja.

Tűrhető hónao— Te híres statisztikus vagy, hát mondd meg nekem, melyik hónapban történik a legkevesebb házasságtörés?— Várj csak, kérlek . . .— Ne törd a fejedet, úgy sem találod ki.— Hát melyik hónapban?— Februárban. Mert ez csak huszonnyolc napból áll.
jfagy karácsonyi butoreladás!30 különféle Itá lÓ S Z O b S

3o ebédlöbutor
io uriszobaberendezés kerül eladásra szobánként már 6.000,000-tól, szolid, megbízható árú. Köszönőlevelek százai bizonyítják, ho^y cégem nagy súlyt helyez a jó kiszolgálásra. Az ország területén bárhova biztosított szállítás. Ezen rendkívüli karácsonyi 

árakat használja ki és szerezze be szükségletet !

jjehr jVlenyhért, műasztalos bútoráruházaBudapest, VI., Andrássy ut 60. (Csengery-ucca sarok.)

Karácsonyi 
ajándék!

Szenzációs olcsó árakmíg a készlet tart!
Gyapjuzsemper és kásák.................... . . .  95,000
Gyapjú kötöttkabát ......................................  210.000
Prima női flórnadrág......................................  39,500
Gyermek patent flórharisnya1—12 számig fehér, fekete, barna, szürke színben 28.000
Selyemflór női harisnya ..............................  52,500
Belelt k eztyü ...................................................  36 ,000
Prima zefiring 2 gallérral (Joss oroszlán védjegyű) 135.000
Hosszú hálóing .............................................  150,000
Dupla keménygallér 0°** oroszlán védjegyű) 17,500 
Puhagallér (Joss oroszlán védjegyű) „  __ _____  15,000

Lukács és Pásztor
Budapest, IV., Egyelem-ucca 11(Gróf Károlyi-palotával szemben)
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Tiszta lelkiismerettel Írhatja meg a riporter:
>tA világ legkitűnőbb söre a Szent lstván-Porter.“

WÊÊÊÊÊIBIÊÊÊ^MWM■■■■

■
h

í
 ■
 ■ i
 • W

ÊÊ
ÊÊ

ÊÊ
ÊÊ

Êm
ÊÊ

ÊÊ
/Ê

Êm
m

m
Êm

iÊ
im

ÊÊ
ÊÊ

m
ÊÊ

ÊÊ
Êt

tÊ
ÊÊ

ÊÊ
ÊÊ

ÊÊ
Êm

ÊÊ
ÊÊ

ÊÊ
ÊÊ

ÊÊ
ÊÊ

Êm
m

m



22. oldal B ORSSZEM  JANKÓ 52. szám

A jó Czipó gazda meg a karikatúrák
Czipó János a kisgazdák kongresszusán kikelt a 

karikatúrák ellen és védelmet követelt ellenük. Gazd- 
uram nem sokat forgathatta a vüágtörénelem lapjait, 
különben tudhatná, hogy a világ legnagyobb hatalmas- 
ságai hiába küzdöttek a karikatúrák ellen, sőt — be
látva tehetetlenségüket — maguk nevettek azokon leg
jobban.

Sajnáljuk, hogy Czipó gazda nem elég közismert 
ahhoz, hogy az ö karikatúráját is közöljük a Borsszem 
Jankóban, de talán elég maga a kijelentés is, amit tett: 
az hasonlít rá! Szívesen megígérjük, hogy változtatás 
nélkül lenyomtatjuk a fényképét, ha beküldi nekünk, 
mert régi elvünk, hogy aki minket kővel dob meg, azt 
mi — Czipóval dobjuk vissza.

Ha már csizmás politikus a mi kedves Czipó bátyánk, 
ne legyen olyan érzékeny, mintha üveKcipót hordana. 
De legalább is tűrje annyira a tréfás kritikát, mint 
Baldwin, Lloyd George, Doumergue, Apponyi vagy 
Bethlen.

Cegs3ebb gyermek
fö lvételek

Veres műtermében
V .,  H a rm in c a d -u c c a  3 . sz. (Erzsébet-térnél)  

T elefo n  135—7 0 .

Kapható 
mtndan jobb 

cukorká

ét esamaoo- 
karaskedét- 

ban.

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

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

A tökéletes
P O lO S k a - ir tá s , festés 

ÎÏ’-.S!-SS P A X - vá l l a  latnál.cipőkrémek
királya

Próbálja meg, majd meglátja

Kapható mindenütt!

a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a ■■■■■■a a a a a a a a a a a a a a a a a a
S Z E L V É N Y ** N év:...................................................................................................

Lakás:..............................................................................................Ezennel pályázom a Borsszem Jankó karácsonyi adoma- és karikatúra-díjaira.• A Borsszem Jankó karácsonyi adoma- és karikatúra-pályázatán résztvevők, amennyiben nem előfizetői lapunknak, ezt a szelvényt vágják ki négy, egymást követő héten és csatolják pályázatukhoz

gyenge,vérszegény egyéneknek ,serdü lő  
ifjaknak, m egtört aggoknak, hurutos bán- 
ta lm akban szenvedőknek a tiszta m alá
tából készü lt kellem es izÜ, l e g o l c s ó b b  

term észetes tápszert, a

Szent István  malátakivonatot
Kapható gyógyszertárakban és csemegéseknól.
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Képrejtvény

Azok az előfizetőink, akik a rejtvényt helyesen feltik meg.a következő ajándékokban részesülnek:1. 10 üveg Szent 
István duplama áta- 
sör, a\Polgári Ser
főzde gyártmányt (házhoz szállítva), 2. egy nagy doboz 

„Virág*-féle dessert,
3. egy nagy üveg 4. 2 doboz (fe-
,.Óceán ' lames. i a E l l 1 kefe és sárga)

5. egy nagy palack „Szent g y  örgy hegy i Pecsenyebor" (Püspöki uradalmi bérpincéből),6. két doboz „Samum-Altesse" cigarettahüvely és egy cso
mag sodrópapiros,

7 egy 
doboz

8. egy üveg 
„Lysoform” ,

9. egy darab P. Márkus Emilia arcápoló szappan10. 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. évek),13. Seiffensteiner Salamon adomái.

Helybeli előfizetőink az ajándékokat, illetve az utalványo
kat kiadóhivat ólunkban vehetik át d. e. 9—2-ig, vidéki előfize
tőink külön értesítés nélkül kapják meg.A Borsszeto Jankó 2969. (51.) számában közölt képrejtvény helyes megfejtése : KaröltveElőfizetőink, akik a Borsszem Jankó multheti rejtvényét helyesen fejtették meg, a következő ajándékot kapják:1. Hedwig Imréné (Budapest, VII., Klauzál-u. 35, III.), akinek tíz üveg Polgári Serfőzde^ Szent István duplamalátasört;2. Löxvy Edith (Rákospalota)', akinek egy nagy doboz „Virágú- féle dessert et; 3. Bedő Klára (Miskolc), akinek egy nagy doboz „Óceán44 cukrozott gyümölcsöt; 4. Schuster Ágoston 
(Budapest, VII., Dob-u. 69), akinek két doboz „Lion44-pasztát; 5. Kabók Győző (Budapest, V., Tátra-u. 6), akinek egy doboz „Ovomaltine44 tápszert; 6. Braun Dezső (Budapest, VIII., Rákóczi-út 61), akinek egy üveg „Lysoform4‘-ot ; 7. Herman József (Budapest. VI., Vilmos császár-út 67), akinek egy darab P. Márkus Emilia-szappant; 8. Irányi M. Miklós (Buda
pest, V., Báthory-ucca 10). akinek két pár Berson-gumisar- kot; 9. Germanus Alice (Budapest, VII., Nagydiófa-u. 5), akinek egy nagy palack „RAPIDO L44 folyékony fémtisztitó szert; 10. Máté Béla (Rákoskeresztúr), akinek a Borsszem Jankó egy évfolyamát: 11. Führ Ottóné (Kaposvár), akinek a „Seiffensteiner Salamon adomái“-t küldi meg a kiadóhivatal.Felelős szerkesztő: Molnár Jenő Kiadótulajdonos: Borsszem Jankó lapkiadó r.-t Igazgató: Szekeres Rudolf

H. Meer Margit zongoraművésznő,a lipcsei Gewandhaus Mendelssohn-díjnyertese a legmodernebb pedagógiai módszerrel tanít tehetséges növendékeket. Megkeresések Hege
dűs S monhoz (Hitelbank, 3.mellékállomás) 
vagy 33—24 telefonszám alá intézendők.

CefcSKANWA
véoséC Y ű  C e x k

.  Tartalorodús
AZÉRT LEGOLCSÓBB ÉS EGYBEN

legfinomabb TEA A használatban 
Ezüstevökészletek speciális üzlete!

a.
múzeum-körűt 17

TÖRLEY
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A PmtlUoyd-támlái oyoadáia, Buda putV„ Mária Valtrta-utca 12. (Nro»daif««aW MÁRKUS PÁL.)




