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Ez is vicc?

AZ ÍRÓ: Koplal és közben regényt 
í r . . .  Ezt a kunsztot én már többször 
megcsináltam.

Nem igaz,
hogy az Eskü-teret Pallavicini-térnek
fogják elkeresztelni;

hogy az „István gazdádnak István 
püspökben gazdája akadt;

hogy a vasúti hordárok egyesülete 
visszareklamálja Hir Györgyöt;

hogy Bethlen István levelét megírta; 
hogy Ángyán Béla Telekkel spekulál; 
hogy Mészáros Gyulát rádión hallgat

ják ki;
hogy Vázsonyi Vilmos ad jogi écákat 

Sztrache főügyésznek;
hogy Zadravetz püspököt a „Frank- 

link“-Társulat a sortiment-osztály veze
tőjének szerződtette;

hogy Hir György megkapja a francia 
becsületrendet;

hogy az olaszliszkai csodarabbi gratu
lált Zadravetznek sikeres szembesítése 
alkalmából.

Mészáros tanár aforizmája
Fogtam törököt, de — hála Istennek! 

— nem enged.

Nyáron
egyetlen úriház sem nélkülözheti 

Moly
Tamás regényeit

A varsói „Belvedere’*-ben

PILSUDSZKI (az ajtónállóhoz): Sze
retném tudni, hogy én vagyok-e még az 
ű r . . .  Menj ki és nézd meg, milyen ka
tonaság áll a palota körül. . .

KÖRTÁVIRAT

Luther (Bériin), Vitos 
(Varsó), Uzunovics 

(Belgrád)
Hogy csinálják kol

léga urak a bukást ? 
Mert én nem tudom

Be thlen

ZADRAVETZ

Nagy lett volna a püspöknek 
Az ö tudománya,
De mihaszna, ha kevés volt 
A vágott dohánya.
Eskette a frankosokat 
S hajna,
Ekkor esett ez a bolond 
História rajta.

Hercegtől és gróftól hallott 
Szép Mikes-igéket 
S fölfedezte magában 
A szörnyű tehetséget,
Hogy ö politikus le szén 
S hajna,
Ekkor esett nyakig bele 
A szaftos nagy bajba.

Míg tudósok, hires írók 
Fogyasztják a tentât,
S így csinálják az egyetlen 
Okos irredentát: 
öblös hangját kiereszti 
S hajna,
Uszítja az ellenséget 
A gyönge magyarra.

Istenem, hogy így dühönghet 
Itt az amatőr ség 
S közveszélyes „honfiakra“ 
Nincs külön rendőrség! . . .  
Irredenta? — vízbe esik, 
Sajna,
Ha világgá kürtöli a 
Zadravetzek hangja.

RADIO-
anyagok  g y é n  árban

Dénes Testvérek
Elektrotechnikai és Fémarugyár Rt. 

Bodapesf, VI., T erézk ö ru f 26.

Ha majd ügyvéd lesz . . .

ECKHARDT TIBOR: Tekintetes 
Törvényszék! Minden zsidó gazember, 
kivéve mindig azt az egyet, akit én 
védek.

H A M I S  A V I L Á G
Megszoktuk már, hogy mindent hami

sítanak. A Borsszem Jankó munkatársá
nak eddig a következő csokrot sikerült 
összeállítani:

PRIMADONNA, aki hamisan énekel.
KERESKEDŐ, aki hamisan bukik.
KÁRTYÁS, aki hamisan játszik.
POLITIKUS, aki hamis jelszóval él.
SZUBRETT, akinek még a bubifrizu

rája is hamis.
CIGÁNYPRÍMÁS, aki hamis hango

kat fog.
SZAKÁCS, aki hamis levest főz.
VAJKERESKEDÖ, akinek fején ha

mis a vaj.
DETEKTÍV, aki hamis nyomokon jár.
HENTES, akinek hamis a mája és a 

zúzája.
FAJVÉDŐ, akinek hamis a fajtája.
s z ín p a d i fö l v il á g o s ít ó , aki a

frankügyben a politikai háttért hamis 
megvilágításba helyezi.

A Borsszem Jankó munkatársa jóleső 
örömmel vette tudomásul, hogy neve a 
csokorban nem szerepel. Annyi bizonyos, 
hogy nagy kő esett le a szivéről. Sokan 
azt hitték, hogy ez a kő drágakő. A 
szerkesztő azonban jobban szemügyre 
vette ezt a követ. És kiderült, hogy az 
is hamis volt.

Tanárok politizálnak

— No, de valami viszonyban mégis 
csak volt Bethlen azzal a Hir György- 
gyel.

— Dehogy volt! Hát nem olvastad, 
hogy Bethlennek birtokot ajánlt Ló- 
kúton?

— Na látod! Birtokviszonyban volt
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A spanyol király káröröme

ALFONZ: Ügy látszik, a lengyelek 
még őrültebbek, mint az én spanyol
jaim . . .

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

A P R Ó  H Í R E K

• AZ UJ KÖLCSÖNÖK HATÁSA. 
Az ipari cs mezőgazdasági hitelek hatása 
máris mutatkozik. Az elmúlt héten 
27-en ugrottak a Dunába, 38-an szubli- 
mátot, 24-en jódot, 49-en lúgkövet vet
tek be, 53-an pedig fölakasztották mu- 
gukat. A temetkezési ipar föllendülésé
ről Mr. S m i t h  legközelebbi jelentése 
részletesen fog beszámolni.

♦ VORONOFF ÉS A FRANK-ÜGY. 
Rossz nyelvek beszélik, hogy P a 1 l a- 
v i c i n i György őrgrófot, H i r Györ
gyöt és Z a d r a v e t z Istv ánt sikeresen 
beoltották és ezért lett olyan „fiatal" a 
vallomásuk.

• SZABÁLYOZZAK A KÖZLEKE
DÉST. A belügyminisztériumban a köz
lekedés szabályozására új rendeletet 
dolgoznak ki, amely beszünteti a gyalog
járást, azzal a megokolással, hgy a mo
tor- és autó-elgázolásoknak csakis ezen 
a módon lehet radikálisan gátat vetni.

* KIVONULTAK A SZOCIALIS
TÁK A PARLAMENTBŐL a belügyi 
tárca tárgyalása elől. Talán nem is bánná 
Bethlen, ha minden miniszterére így 
haragudnának.

* PALLAVICINI ÉS A STABILIZÁ- 
ZIÓ. Pénzügyi körökben feltűnést kel
tett, hogy a korona stabilizálása után 
Pallavicini őrgróf, a hamis frank-ügy 
valódi koronatanúja nem stabilizáltatta 
a saját ingadozó vallomását.

Az orvosok klubjában
— Voronoff módszere, úgylátszik, 

nemcsak fiatalitásra jó.
— Hanem? . . .
— Az ellenkezőjére is. Nagy Zoltán

kolléga például öregbíteni akarta vele a 
hírnevét. »

MEGESKÜDT. . .

Megesküdt Mankovics 
Zadravetz Istvánnak: 
Esküszöm a frankra ‘ 
fis a nagyharangra: 
Végzem, mit kívánnak

Lemenőben volt a pap 
Sápadt volt az arca, 
Haragosan vetett 
Néhány tekintetet 
Az értékpapírra.

. HITEL
már régen nincsen

VILÁG
sincs, hiszen betiltották. 

Ha most még a
STÁDIUM

is megszűnik, elmondhatjuk: 
hiába dolgozott Széchenyi!

A hét eseménye:
Hir György szenzációs vallomása 

Bethlen István gróf kihallgatása után 
egyenesen szenzálciós lett.

,Dejalene( léríifehémemtiek
H orrocksos  C re iodson  & Go M anchester

márkás „Iritotine" ing 255 éréről
m ére t u tán  speciá lis szabászatban

Tennis Panam a ing 98 ezertől
Pyjam ák — F érfi ke len g y ék

Az ingekhez 4 oldalra fordít
ható legombolós kézelők és törv. 
védett párisi mellek rendelhetők
á . . Á v l V állalatunknál a m ére teket e lsőrangú 
l l v d  J • szakem berek  veszik , az ingeket lepro- 
hAltatjuk és k izárólag saját üzsm ünkbe  speciálisán 
szabott m űvész iesen  kidolgozott fehérnem üeket 

szá llítunk .
Bárhol k észü lt e lsz a b o t t  feh érn em ű t garancia  

m elle tt k ifo g á sta la n ra  szab n ak  á t.
E h e ti -szenzációnk

15.000 selyemnyakkendő 38 ezertől
Pyjam a és feh érn em ü k ész ité s  h o zo tt an yagb ól is

Vesta Linenfactory Muieum-kőrut 2.

Made in Britain

V. GYÖRGY: Azt mondják, hogy 
birodalmamban általános volt a 
sztrájk. Ez majd csak kilenc hónap 
múlva derül ki igazán.

Bicsérdy taktikája
— Olvastad?.. Bicsérdy egyhuzam

ban 83 órán át is képes beszélni.
— No hallod!. . .  hát csak kell vala

mivel tömnie a híveit.

Frank-stílus a szerelemben
— Félek, Pista, hogy maga nem vehet 

el engem.
— Miért, Mancika?
— Mert ilyen ingadozó vallomás után 

nem esketik meg.

Az eskü körül
— Tudod, mi a különbség Törekv és 

Zadravetz közt?
— Nem én!
— Törekv nem mindenkit esket meg, 

Zadravetz pedig mindenkit megesketett.
— —

A törvényszék folyosóján
— Lám, francia beavatkozás nélkül is 

sikerült ,4uer-fényt deríteni a frank-ügy 
titkaira.

ÍGY MAR ÉRTHETŐ. . .
— Most, hogy Hír György is vallott, 

megértem, mért mondjuk azt, ha vala
mit nem hiszünk, hogy „Hir szerint..
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VORONOFFIADA

Sem interpellât Fábián:
Hogy honnan van a pávián, 
Amelynek friss a mirigye 
És rengeteg az irigye? . . .

Ha kiderül, hogy nagy zol tán 
A doktor Nemes Nagy Zoltán: 
Fuccsba megy a nagy diadal 
S af egész ügy lesz JiataV*.

Találós kérdés
— Ha a politikai tudatlanságot bün

tetnék, hány évi fegyházat kapna Zad- 
ravetz püspök?

A letromfolt antiszemita
— Mondja, maga zsidó, merre van itt 

a patika?
— Honnét tudja maga, hogy én zsidó 

vagyok?
— Mindjárt kitaláltam.
— Akkor találja ki azt is, merre van 

a patika.

Katedrái bölcseségek
— Megint nagyon sokan hiányoznak. 

Kovács Péter, Nagy Pista, maguk is 
hiányzanak. Ezentúl minden hiányzót 
egy padba ültetek, hogy jobban lássam 
őket.

— Ez mégis csak sok! Mihelyt kinyi
tom a számat, egy szamár rögtön be
szélni kezd.

ICrflI

NÉVTELEN LEVELEK
Irta: SZENES BÉLA

(Tegnap este tiz óra után kértem a 
telefonközponttól egy számot. Némi zú
gások, búgások, csing-csengések, kriksz- 
kattogások után egy idegen beszélgetés 
kellösközepén találtam magam.)

ÉLES NŐI HANG: És Oszkár? 
FÁTYOLOS NŐI HANG: Tudod, 

milyen jó fiú Oszkár. Eleinte nem is tö
rődött a névtelen levelekkel. Eltépte 
őket és Piroskának nem is szólt róluk. 
De aztán . . .

ÉLES NŐI HANG: Aztán?
FÁTYOLOS: De köztünk marad?
ÉLES: Na hallod! Jobban ismerhetnél.
FÁTYOYOS: Csak azért, mert mégis 

ilyen kényes ügy . . .  emberéletek forog
nak kockán . . .  másnak igazán nem me
sélném el, neked is csak azért mert tu
dom, hogy te is jó barátnője vagy Piros
kának . . .  Halló. . .  Halló . . .  ejnye, mi 
van ezzel a telefonnal. . .

ÉLES: Halló, itt vagyok . . .  Na? Mi 
történt aztán Oszkárral?

FÁTYOLOS: Amíg ő kapott névtelen 
leveleket, nem volt semmi baj. Oszkár 
nevetett azon, hogy Piroska és dr. Ke
leti . . .  Szamárság, mondta Oszkár. Va
lami kidobott cseléd vagy egy rossz 
szomszéd boszúja — mondta Oszkár. 
Bizonyos Krausznéra gyanakodott is, ez 
a Krauszné ott lakik . . .

ÉLES: Tudom, a harmadik emeleten, 
szemben Piroskáékkal.

FÁTYOLOS: Ez a Krauszné már má
soknak is írt névtelen leveleket — 
mondta Oszkár és nem törődött a dolog
gal. De egy napon Oszkár anyja is ka

pott egy hosszú névtelen levelet, hogy 
jó lesz vigyázni, mert a menye ekkor és 
ekkor, itt és itt bizonyos dr. Keletivel...

ÉLES: óriási! És most mi történt?
FÁTYOLOS: Az öreg asszony szaladt 

a levéllel a fiához . . .  Halló, halló. . .
ÉLES: Halló, na és aztán?
FÁTYOLOS: Oszkár azt mondta az 

anyjának, hogy így meg úgy, ki törődik 
névtelen levelekkel, de az öreg asszony 
másnap és harmadnap újabb leveleket 
kapott, hogy Piroska és dr. Keleti és 
hiába, egy anyós nem gondolkodik úgy, 
mint egy férj, az öreg asszony rohant 
újra Oszkárhoz...

KÖZPONT: Beszélnek?
ÉLES ÉS FÁTYOLOS: Beszélünk, 

édes nagysád!
FÁTYOLOS: Halló... Oszkár most 

már dühös volt. Kiabált, üvöltött. Isme
red, hogy milyen Oszkár, ha dühös. 
Majd megmutatja ő így meg úgy annak 
a névtelen levélírónak, ő  nem tűri, hogy 
valaki az ő feleségének jóhírében bün
tetlenül gázoljon. Kerüljön bármibe, ő 
kinyomoztatja, hogy ki az a névtelen 
rágalmazó. . .

EGY HANG: Halló, halló...
ÉLES: Halló, ki az?
EGY HANG: Kérem a Kelemen urat 

a telefonhoz.
ÉLES: Itt nincs semmi Kelemen.
EGY HANG: Nem Kelemen és Pen- 

kala?
ÉLES: Nem. Tessék letenni. Na, hála 

Isten. És mit csinált Oszkár?
FÁTYOLOS: Rohant Ödönhöz.
ÉLES: Sejtettem. Ödön nélkül egy lé

pést sem tesz.
FÁTYOLOS: Ödön azonnal hozzáfo

gott a nyomozáshoz. Félnap alatt meg
állapította, hogy a névtelen leveleket 
tényleg az a Krauszné írta a harmadik 
emeletről. . .

ÉLES: Na hát, egy ilyen aljas! Na és?
FÁTYOLOS: Ödön erre elment

Krausznéhoz . . .  megkérdezte tőle, hogy 
ő írta-e ezeket a leveleket. . .

ÉLES: Majd bolond lesz bevallani.
FÁTYOLOS: Ez éppen az érdekes. 

Krauszné igenis bevallotta. Sőt fentar- 
totta, hogy minden, amit írt, igaz. Meg
ígérte ugyan, hogy több névtelen levelet 
ebben az ügyben nem ír, de átadta 
Ödönnek azokat az adatokat, melyek Pi
roska ellen bizonyítanak. És Ödön még 
aznap megtudta, hogy ami azokban az 
aljas névtelen levelekben volt, az szó- 
ról-szóra igaz.

ÉLES: óriási! És mit csinált most 
Ödön?

FÁTYOLOS: Először paff volt. Hogy
ne lett volna paff, mikor Oszkár mindig 
úgy bízott Piroskában és olyan nagyon 
boldog volt. Aztán nem tudta, mit csi
náljon. Szóljon Oszkárnak? Feldúlja leg
jobb barátjának boldog családi életét? 
Hallgasson? Segítse az asszonyt hűtlen
ségének leplezésében? Több mint egy 
napig gondolkodott Ödön, végül is meg
találta a legjobb megoldást, azt, ame
lyik lelkiismeretének legjobban megfe...

(Zzzz-krrr-cscscskatkit-krrr . . .  A te
lefonos kisasszony hirtelen kikapcsolt a 
beszélgetésből és én, bár majd meghalok 
a kíváncsiságtól, sohasem fogom meg
tudni, mi történt Ödönnel, Oszkárral és 
Piroskával.

A érdekeltek igazán közölhetnék 
velem a történet végét. Talán — névte
len évéiben).
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Prof. Töreky a Rókus-bórházban, 
Prof. Korányi a Törvényszéken

Professzor Töreky a Rókus kórházban 
az orvostanhallgatóknak a következő 
előadást tartotta:

— Igen tisztelt Uraim, mai előadásom 
tárgya a frankitis chronica nevű beteg
ség . . .  A betegség kórokozója a bacillus 
Trianoniensis. Ez a baktériumfaj alatto
mosan kerül szervezetünkbe, éveken ke
resztül ott élősködik, előbb a húst tépi 
le, majd a szegény áldozat vérét szívja. 
Lassanként elhalnak a végtagok, egyen
ként hullnak le róla láb, kéz, minden 
béna lesz, megáll a vérkeringés és a sze
rencsétlen beteg kidülledt szemmel, 
tehetetlenül vergődve várja a véget. A 
betegség gyógyítása: a baktérium Tria
noniensis okozta méreganyag kiküszöbö
lése a megmérgezett szervezetből. Erre 
a következő methódusok állnak rendel
kezésünkre:

1. azt a gennyes gócot, ahova a „bak
térium Trianoniensis*4 befészkelte magát, 
tüzzel-vassal ki kell pusztítani;

2. ha ezt tenni idejében elmulasztot
tuk volna és a „baktérium Trianoniensis" 
már a szivünkig hatolt, csak gyors vér
átömlesztés segíthet. Egy egészséges és 
hatalmas szomszédot kell mielőbb fölke
resni, ennek életerős friss vérét össze
köttetésbe kell hozni a beteg szivével. 
A hatás csodálatos. Szabad szemmel 
vagy pláne nagyítóval is megfigyelhet
jük, miként takarodik ki eszeveszetten 
a „baktérium Trianoniensis" a szomszéd 
vérszövetsége után a szervezetből. Az 
elhalt végtagok új erőre kapnak, a ki
alvó szív újra feldobog. A frankitis 
chronicának ez az egyetlen gyógyítása.

Miközben Professzor Töreky a Rókus- 
kórházban így beszélt, a törvényszéki 
tárgyalóteremben Professzor Korányi ült 
a helyébe és a következő előadásba fo
gott:

— Mielőtt kihirdetném a törvényszék 
ítéletét, néhány szót kell mondanom. 
Mi itt voltaképen egy nagybteg ágya 
köré gyűltünk egybe. A beteg neve: 
Mater dolorosa Hungária. A betegség 
neve: Morbus hungaricus, magyar be
tegség, magyar átok. Hungária asszony 
betegsége a legrémesebb és a legritkább 
minden kór között. Csak az állatvilágban 
é9 még ott is csak elvétve találunk ha
sonló kórformát: a megszületett állat
kölykök saját szülőanyjukat falják föl. 
Mater Hungáriának is ez most a beteg

sége. Saját gyermekei estek neki, egyik 
az arcába harap, a másik a szemét vájja 
ki, a harmadik a szivét tépi. . .  És a sze
gény Anya vergődve tűri a rémes kíno
kat, még csak nem is panaszkodik, hi
szen csak nem káromolhatja saját gyer
mekeit . . .  Mi hát a teendő?

A teremben feszült csönd... Profesz- 
szor Korányi folytatja:

— Nekem és bírótársaimnak itt íté
letet kell most hoznom. Emberfölötti 
feladat. Büntetnem kell a testvérgyil
kos testvéreket, az anyakínzó gyerme
keket, akik — a szerencsétlenek! — azt 
hitték, hogy gyógyítanak, amikor gyil
kolnak és kínoznak. Mi hát ez? . . .  
Pénzhamisítás?... Sokkal inkább: gon
datlanságból elkövetett hazaárulás, de 
ezt a büntetőjogi fogalmat ép úgy nem 
ismeri törvénykönyvünk, mint a buta
ságból elkövetett irredentizmust. Én 
tehát innen a bírói székből szólítom föl 
a törvény hozást: alkosson előbb tör
vényt ezek ellen a szörnyű, nemzetrontó 
bűnök ellen. Mert a gondatlanságnál és 
butaságnál nagyobb bűnt nem ismer a 
törvényszék azóta, hogy megcsonkított 
és megalázott hazánk előrelátást és 
okosságot vár minden fiától.

A Rókusbán
A PACIENS (műtét előtt): Jaj, dok

tor úr, én úgy félek . . .
AZ ORVOS: Csak nyugalom, nyuga

lom . . .  Nem fog érezni semmit. . .
A PACIENS (hirtelen): Kérem, én 

nem a késtől félek . . .
AZ ORVOS: Hát mitől?
A PACIENS: Hogy idejön a Töreky 

doktor úr és kérdéseket ad föl. Nekem 
pedig éppen akkor lesz majd nyitva a 
hasam . . .

Hit csinálna
G A M B M N U S

Ha élne

— És milyen inast parancsolnak kor
mányfőtanácsos urék?

— Minthogy a bútoraink is azok, egy 
XV. Lajos korabelit kérünk.

— Hiába, azért mégis csak ez a 
Voronoff tud legjobban fiatalítani.

— Miért?
— Na hallod. Még a Nemes Nagy 

Zoltán kollega úr pesti sikereit is — 
megfiatalította.

Nem hell már adót fizetni!
A pénzügyi kormány a kereskedelmi 

élet föllendítésére fokozatosan eltörli a 
forgalmi adót. Eddig a következő cikkek 
után élvezhetünk teljes adómentessé
get:

BORS. A fűszeráru forgalmának nö
velése céljából forgalmi adó nem szed
hető azon bors után, melyet Vázsonyi 
tört a fajvédők orra alá.

BORSÓ. Tilos forgalmi adót szedni 
azon borsó után, melyet panaszuk meg
hallgatására a B-listások hánynak a 
falra.

BOR. A bőripar fellendítése érdekében 
forgalmi adó nem vethető ki azon bőr 
után, melyet az adófizetőkről nyúznak le 
az illetékesek. Ugyancsak adómentesség 
jár a szíj után is, amit a beidézett fél 
hátából hasítanak.

DRÓT. Csak az a drót adómentes, 
amelyen a fajvédők csoportja rángatja 
fanatikus híveit.

KAPTAFA. A cipőipar talpraállítása 
céljából forgalmi adót ezentúl senki 
sem köteles fizetni azon kaptafa után, 
amelyre a kormány adómérséklési ígé
retét szokta húzni.

KANÁL. Nem szabad adó alá vonni 
a kanalakat, feltéve, ha az a víz van ben
nük, melyben ellentétes pártállású poli
tikusok kívánják egymást megfojtani.

PÁRNA. Adómentes az a párna is, 
amit az adóvégrehajtó húz ki az adó
fizető feje alól.
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Tönódések
Seijffensteiner Salamoniul

á
grátz mindenáron csi
nálni okorto ed nadj 
irredenta akciónt és 
körülvett mogát öle jen 
bankár zsenivel, mint o 
Baross oreság, olejan 
fenomenális diploma
távol, mint omilejennek o Zadravetz 

püspök oreság mutatkozta mogát és ole
jan „bevált" ágensekkel, mint o Janko- 
vich meg o Mankovics. Énül jót ja 
eszembe o füleki rebbe, oki üszehívott 
o hitküzséget, hodj sináljonok volomit 
oz üvé pincéjivel, mert oz nadjon rossz. 
Volt o Fejtei Szifon-nak, o rasekólnak 
edj mérnük fi ja, hát oztot mondta néki, 
nézze meg őzt o pincét. Oz indzsenér úr 
megnézte, de nem tolálto benne semmi 
hibát. Elment o rebbehez o Fejtei és kér
dezett, mi hát o boj ottul o pincétül. Fe
lelt o rebbe: „Hodj edj pince led jen jó, 
ahhoz küll, hodj led jen benne bor, sör, 
pálinka, oludttej, vaj, libazsír. De oz én 
pincémbe nincs se bor, se zsír, se sör, se 
ez, se az, — hát ez edj jó pince?" — 
Oszposz: o herceg Windischgratztül oz 
akciónban nem volt se edj okos diplo
mát, se edj nad bankár, se ed je tien szem
füles ágens, — hát lehetett ez edj jó irre- 
dentista akción? . . .

Én attul tartok, hodha o gráf Bethlen 
oreság eccer mégis ott tonálná hadni o 
hatalomt, udj járnánk tüle oz utóddal, 
mint o bessenyei hitküzség az új pap- 
jávol. Mikor udjanis o pap bevonult o 
hitküzségbe, három dologt kütütt ki mo- 
gánok: hodj elüször nem türüdik mássol, 
ho más üvele nem türüdik; hodj másoc- 
cor ü edj jünge ember, hat vidjék hel- 
jette o hívek ünála a házigozdo szerepit 
és harmaccor, hodj ü meg okorja odni 
oztot a tiszteletet minden hitküzségi tog- 
nok, amit ü mogo-mogának nem kér. O 
bessenyei elüljárúság oláirt mindent és 
oztot mondta, micsoda edj ondjol ez oz 
uj rebbe! De volt ed nadjon szegéngy 
ember, o Séme Schamgefühl, oki ed nad
jon okos ember is volt. Meglátogatott o 
rabbit és kérdezte tüle, mondja meg neki 
o három pontnak oz értelmit. Felelt o 
pap: „Őzt hallottam, hód sok snorrer 
von ittend Bessenyün és küztetek nadj o 
dalesz, — hát őzt mondtam oz elsü pont
ba, hodj még ha éhen holnok is o hívek, 
én nem türüdök vele, csak velem türüd- 
jenek o hívek és fizessenek. O második

pont: ho gyün hozzám két pürlekedö 
hivü és nem bírom ükét kidobni, hát 
vidje mindenki nálom o házigozdo-sze- 
rept és dobja ki edmást, mert én jünge 
vad jók. Harmaccor: én okorom minden 
hívemet eccer majd eltemetni és o vég
tiszt ességt megodni, omibül én o mogom 
részére nem kérek". — £n oztot hiszek, 
hodj circa ilejen programmal gyünne o 
Gümbüs Jola oreság, vadj ed hozzá ha
sonló „nadj" pületikus oz ország mai 
állapot jóba.

•

O franktárjaláson sok elükelü tanú 
oreságot udjancsak o falhoz szorított o 
Türeky bíró oreság. De volt olejan is 
köztük, oki nadj hangon beszélt, mintha 
ü nem félne semmitől se nem. Okárcsak 
o Salme Flokk, oki tübbedmogával meg 
volt híva edj fénjes vacsorám o gazdag 
Gavrile Einmach házábo. Eccerre sak ál
arcos rablók betörték o lakásbo. Min
denki elbújta vadj elszaladta, saksopán 
o Salme Flokk morodt o heljin. Mikor 
o rablók o zsákmánggyal eltávozták és 
o vendégek lassanként visszaóvakodták 
mogukat, idj szólt o Gavrile Einmach o 
Salme Flokkhoz: „Mindnyájonk küzt 
mogo volt o legnadjobb hős. Kérjen fü
lem okármit, én ürümmel adom meg" — 
„Hát akkor. . .  — felelt akadozva o 
Flokk — . . .  akkor adjon nekem edj 
tiszta fehérneműt!" — Cince-conce: o 
hösködü tanú oreságok edjike-másika is 
kérhette volna o végin tiszta fehérneműt.

•

Hodj az ürgráf Pallavicini meg o Zad
ravetz és o Hír oreságok néhángy gik- 
szert sinálták o vallomásukba. . .  iste
nem! — ez elüfordulja mogát elég jak- 
ran. Lovasberénybe o Lébes Samenthier 
nem djüzte mogát sodálkozni rojto, hodj 
o Menáse Fensterglas, oki mellette ült 
nadjünnepkor o templomba, éppend ak
kor sinál sok hibákat oz imáccság-olva- 
sásbo, omikor oztot nadjon hangosan 
küll mondani. Megnyogtatta ütet o rebbe: 
„Bóratóm, o Menáse o tübbi imáccsagba 
is ejt hibát, sakhodj azokat nem hallod, 
mert mogábo csündbe mondja" — Kép
zelek, hodj mennyi hibát ezek oz ore
ságok udj magukba csündbe tesznek!...

Z á l o g c é d u l á k a f
kiváltok . É kszereket, b rtlliánsokaf 

bárk inél drágábban  vesz

— Vájjon ki betegebb most a két 
György közül: a Hír vagy a Hirtelen?

— Milyen szerencséje van ennek a 
Lcndvai-Lehnernek!

— Miért?
— Képzeld csak, ha már Pallavi- 

cinit is ingadozónak találta a bíróság, 
milyen ingadozónak látta volna 
Lcndvai-Lehnert!

A legújabb pesti társasjáték0
— Harmadik sorozat —

KÉRDÉS: Milyen név dukál annak a 
borbélynak, aki egy or szlán sörényét 
levágja?

FELELET: Nyírbá or.
KÉRDÉS: Milyen a fajvédő-sajtó?
FELELET: Oslo. („Oszló*4.)
KÉRDÉS: Mit mondott Mikes püspök 

Pallavicini őrgrófnak?
FELELET: Hasvár. („Hass vár!")
KÉRDÉS: Milyen f iglalkozása van az 

országos főkapitányr k?
FELELET: Üllő.
KÉRDÉS: Mit csin ilna a pesti csirke

fogó a franktárgyal/ s zsúfolt termében?
FELELET: Csórta. („Csórna**.)
KÉRDÉS: Mit szóljon a magyar em

ber a szanáláshoz?
FELELET: Tűri*.
KÉRDÉS: Hog* mondják azt, ha egy 

makói zsidó koMul?
FELELET : Ha 1 náskér.
KÉRDÉS: Mit nond a kültelki kocs

mában a „nuiv'iznő*4 a zongoristájá
ról?

FELELET: JAszkisér. („Jássz kisér".)
KÉRDÉS: Mit csinál Pallavicini a

frankügyben?
FELELET: Kotor.

• A föltett kérdésre csak helységnévvel 
lehet felelni.
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P. Arkangyal
evangyélíoma

Akit törvénnyel kellene eltiltani 
a lármás irredentától

1. Es lön egy napon, hogy István püs
pök tanít vala; és ott ülének a pasaréti 
\ illában a farizeusok, akik jöttek Gaj- 
lileából: és István püspöknek hatalma 
vala ő rajtok, hogy föleskesse őket.

2. És imé valami férfiak gépkocsin egy 
herceget hozának, aki lágyszívű és lágy- 
elméjü vala; és igyekezének azt bévinni 
és ö elébe tenni.

3. És látván a farizeusok hazafias fel
buzdulását, amely hamis ezerfrankosokat 
kíván vala, monda: Én pedig elébb apos
toli hivatásomnál fogva szortírozni fo
gom c színes cédulákat és teszem jobbra, 
ami jó és teszem balra, ami rossz és te
szem a középútra, ami esetleg mégis el
süthető lészen.

4. Az írástudók pedig, akik reporte- 
reknek neveztettek vala, fülüket és irón- 
jaikat kezdék hegyezni és a püspök 
monda: Tegyetek esküt nékem, hogy 
valami reporter faggat benneteket, ti 
nem árulandjátok el, hogy mink e^en 
ügyben haverok vagyunk.

5. És a farizeusok mondák: Mint száz- 
pcrcentes hazafiak esküszünk remény
béli, negyven percentes haszonrészese
désünkre, hogy a legnagyobb córeszben 
sem hagyandjuk el egymást.

6. A herceg felé fordulván pedig emígy 
szóla István püspök: Hát te mit forgatsz 
szőrös szívedben?

7. És a herceg feleié: Azon tűnődöm, 
oh Szentatyám, hogyan mondatik ősi ara- 
meus nyelven ezen szó: „pali4*.

8. A Mester feleié: Az arameusok „ba
lekének nevezték vala. De miért kérde
zed?

9. És monda a herceg: Mert baleknek 
érzem magamat.

10. De István püspök kegyesen meg- 
nyugtatá: Majd ha daleszban leszel, föl- 
veended a „hazafias44 jelzőt És így lön.

11. És az álmélkodás elfogá mindnyá- 
jokat és dicsőítik vala a Mestert és he
teiének reménységgel, mondván: Bizony 
történnek még csodák a defláció és a hi
telszűke idején.

12. Ezek után pedig kiménc a Mester 
a villából és követé ót a herceg és a fari
zeusok hada. És látnak vala egy Lévi 
nevű vámszedőt és kormányfótanácsost. 
aki az értéktőzsdei vámnál ül vala és 
monda néki a Mester: Kövess engem!

13. És az, minden árfolyamokat ott
hagyván, felkele és követé ő t

14. És Lévi nagy lakomát készítc néki

az ő házánál azon tőzsdepapirok vételé
ből származó „breité‘*-ből, amely papíro
kat Páter Arkangyal tanácsa folytán vá
sároltatott vala a Mester Lévi várnsze-

Ha így megy tovább . . .

— Vádlott! Mi a vallása?
— Erre vonatkozólag nem kívánok 

nyilatkozni.

dőnél, illetve kormányfőtanácsosnál; és 
vala ott nagy sokasága a bankároknak és 
egyéb pájeszeseknek, akik ő velők lete
lepedtek vala.

13. Ls köztük a farizeusok (vulgc: faj
védők) zúgolódának, mondván: Miért 
esztek és isztok kormányfőtanácsosok
kal és egyéb kaftánosokkal?

16 .És felelvén a Mester, monda nékik: 
Mivelhogy ők adtak vala nekem jó bör- 
zetippeket és még most is tőlük várom 
íongyos papirkoronáimnak ropogós dol
lárokká való átvarázsolását.

17. Mondván, megáldá őket és vissza
vonult vala pasaréti lakosztályába.

18. A farizeusok pedig elszéledének a 
világ négy tája felé, de mondva vagyon: 
Ahogy elszéledtek, úgy össze is kerül
tök.

19. És így lön.
20. És most mind együtt vannak a 

Markó uccában.
Molnár Jenő



8. oldal BORSSZEM JANKÓ 16. szám

Dr. Hűhóthy Gerő
egészségügyi főtanácsos, az ásvány- 
vízajánlástan ny. rk. tanára, saját 

szanatórium stb., stb.

— Már megint elkésett. Spitzer. Nem 
hallotta: az egyetemen új tanszék léte
sült. amelyen a fiatalítástant adják elő. 
Milyen szép lett volna: Dr. Spitzer, a 
fiatalitástan magántanára. Hogy mit 
adott volna elő? Hát hallgasson ide . . .

Először is meg kellett volna fiatalítani 
magát az orvosegyetemet. Ott még most 
is az az ősrégi tan tartja magát, hogy 
csakis professzorok fiaiból lehetnek új 
professzorok. Mit mond?. . .  Hogy né
hány majmot kellene már végre oda át
ültetni? Kérem. Spitzer, nem vagyok ki
váncsi a szellemeskedéseire. És különben 
is elfelejti, hogy nekem például a nők 
megfiatalításához nem kell a majmok 
ivarmirigye.

Az én eljárásom nőknél egészen speci
ális. Épen a múlt héten mutattam be az 
Orvosegyletben 54 megfiatalított nőt 
(mind 40 éven fölüli volt), akiknél maj
mok helyett egyszerűen jól kifejlett fér
fiakat használtam. Mondhatom, az ered
mény fényes volt. Eljárásom részleteiről 
csak annyit árulhatok el, hogy minél idő
sebb a megfiatalítandó nő, annál fiata
labb férfipéldány használata indikált. Az 
arány — hosszas és beható tudományos 
kutatásaim alapján — a következőképen 
alakul:

I. 18 éves férfi, jól fejlett és 30 éves nő.
II. 25 éves férfi kemény izomzattal és 

40 éves nő ezerötszáz hold földdel, te
hermentesen.

Ebből a keresztezésből a legszebb pél
dányokat nyertem. De maga ezt persze 
nem érti, Spitzer! Maga nem lát és nem 
hall semmit. Mondja, ott volt például a 
Dunaparton, Bicsérdy mestert fogadni? 
Nekem volt sütni valóm és már jóelőre a 
szanatóriumomba szerződtettem. Ezzel 
kettős célt értem el: először azt, hogy 
míg azelőtt a napi ár a szanatóriumom
ban a legfinomabb húsételekkel együtt 
200 ezer korona volt, most húsétel és 
minden nélkül, naponta 3 alma, 15 tök
mag és egy fej savanyított saláta á la 
Bicsérdy, csekély ötszázezer. És látná, 
hogy tódul hozzám az egész Lipócia! 
Nem csoda, ilyen menüt, mint nálam, 
egy szanatóriumban se kapnak. Például a 
mai menü a következő volt:

Első fogás: Majommirigy kirántva á la 
Voronoff.

Második fogás: Páviántojás kaviárral 
és chambre separée-val.

A hozzá való állatokat direkt az afri
kai őserdőkből hozatom. Voronoff már 
kiárusította egész ivarmirigy-készletét. 
Gondolhatja. . .  az egész világ összes női 
hozzá fordulnak. Szegény Voronoff, hogy 
győzi?!. . .  Én épen ma menesztettem 
hozzá új módszerem kapcsán ezt a táv
iratot:

Voronoff, Paris. Párisi öreg férfiak fia
talítására küldhetek Budapestről fiatal 
nőket. Itt létszámon fölül vannak.

Mihelyt a válasz megérkezik, maga 
Spitzer kimegy a dunparti korzóra, odaül 
a másik oldalra és az egyik oldal női lá
baiból kiválasztja a legjobb példányokat. 
Fogadjunk, ha Voronoff megkapja ezt 
az anyagot, soha többé nem használ a 
fiatalításhoz — majmokat. Vagy tán azt 
hiszi: igen?

C>0000<XXXXX>0ChC<kX>00<>0<X><X>0

ARANYKÖPÉSEK
A férfi a nőért a világ végére kétszer 

megy el. Amikor utána fut és amikor 
előle fut.

Némely nő azzal izgatja magát, ami
vel más csillapítja.

(Karádi Emil.)

Protznénak mindene van
Protz úr Pestre jön. Valami ajándékot 

«kar vinni a feleségének. Tanácsot kér 
a barátjától.
. — Vegyél neki egy tucat finom se
lyem harisnyát.

— Van neki.
— Egy üveg Houbigant-parfümöt.
— Van neki.
— Akkor egy elefántcsontnyelü nap

ernyőt.
— Van neki.
— Vegyél hát neki egy szép könyvet.
— Az is van neki.

A generális és az őrszem
Kedves Borsszem Jankó! Szemlét tart 

a generális úr a fölállított posztokon. A 
lőportoronyhoz állított őrt megkérdezi, 
mit tenne, ha égő cigarettával közeledne 
feléje, — már mint maga a generális.

— Megkérném alássan a tábornok urat, 
hogy tessék eltávozni, mert a lőporto
rony közelében tilos a dohányzás.

— Csakhogy én nem megyek el. Nos, 
mit tennél akkor?

— Újra megkérném a tábornok urat 
alázattal, hogy tessék eltávozni.

— No és ha akkor se mennék el? Mit 
tennél akkor?

Az őrszem egy kicsit elgondolkodik, 
aztán így felel:

— Tábornok úr, azt hiszem, ha egy 
tisztességes embert kétszer felszólít az 
ember, akkor az meg fogja tenni.

A közhangulat
— Mondja csak, mi a véleménye a 

Pallavicini tanúvallomásáról? . . .
— Hm, hm!. . .
— Nagyszerű! Nekem is ugyanaz a 

véleményem.

Aki XIII. Piusnak képzeli magát
Kedves Borsszem Jankót Egv író a 

napokban látogatást tett a lipótmezei 
tébolydában. Mutatnak neki egy elme
bajost, akinek az a rögeszméje, hogy ő 
XIII. Pius pápa. Az író engedélyt kér, 
hogy egy félóráig beszélhessen veíc Szé
pen leüi a padra a szerencsétlen mellé 
és nyugodtan elbeszélget vele. Aztán 
visszamegy az orvosokhoz.

— Már jobban van, — referál nekik. 
— Elhitettem vele, hogy ő nem XIII. 
Pius, hanem csak XII. Pius. Ha még 
tizenkétszer beszélek vele, — kigyógyul.

H Í Z  Ó K U R A  A M A C i A S - Ï À T l R Â l A I  !
■

Dr. Müller bír. tanácsos tátraházai szanatóriumában hízó- és febvőbura vérszegénységnél, légző- 
szervi hurutoknál, Basedownál naponta ötszöri étkezéssel, lakással előszezonban 45 es. K. Első
rendű konyha házi kezelésben. Reichenhalli inhalatorium. Röntgen-, hydro- és elektrotherapia

Fölvétel, prospektus, vizumszerzés Tátraháza budapesti igazgatóságánál, bankmegbizottunb, a Magv’ar-Olasz Bank
Andrássy-uti 5. fiókja utján d. e. 10— 1-ig. — Telefon: 23-53 :
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K Ö Z G A Z D A S Á G
AZ EGYESÜLT FŐVÁROSI TAKA

RÉK ÚJJÁALAKÍTÁSA. A z Egyesült 
Budapesti Fővárosi Takarékpénztárnak 
május 19-én dr. Berzeviczy Albert v. b. 
t. t. elnöklete alatt tartott rendkívüli 
közgyűlése az intézet alaptőkéjének
1.293,142.000 koronára való felemelését 
határozta el. Az új részvényekből, me
lyek az 1926. üzletév osztalékában a régi 
részvényekkel egyenlően részesednek, 
404.456 darabra a régi részvények birto
kosai elővételi joggal bimak oly módon, 
hogy minden 3 db régi részvény után 2 
új részvényt vehetnek át 19.5000 korona 
kibocsátási áron, 282.000 darab pedig a 
Fővárosi bank és váltóüzlet rt. és a 
Standard Bank és Takarékpénztár rész
vénytársaságokkal való egyesülés végre
hajtására fog felhasználhatni akként, 
hogy az előbb nevezett részvénytársa
ság minden 15 db részvényért, valamint 
az utóbb nevezett részvénytársaság 
minden 10 db részvénveért 1—1 db 1.000 
korona névértékű Egyesült budapesti 
fővárosi takarékpénztár részvény fog ki
adatni. Az elővételi jog május hó 25-étől 
június hó 8-ig bezárólag (V., Dorottya- 
ucca 4) gyakorolható. Ugyanezen köz
gyűlés az alapszabályok néhány szaka
szának módosítása után a régi igazgató
ság lemondását tudomásul vette és a dr. 
Gratz Gusztáv v. b. t. t  nvug. minisz
ter, továbbá báró Born frigyes, dr. 
Burchard Bélavárv Andor, Incze Lipót, 
Jaross Vilmos, dr. Kálmán László. Kol
lár Lajos, dr. Leitner Ernő, Földeáki 
Návay Aladár, rétsági Pauncz Sándor, 
báró Radvónszky Albert, dr. Strausz 
István, gróf Széchenyi György, Szécsi 
Lajos, Walder Béla és Zala Lajos sze
mélyében megválasztotta az új igazgató
ságot, a felügyelőbizottságban lemondás 
folytán megüresedett tagsági helyet pe
dig dr. Konkoly Elemérrel töltötte be.

Világrekord felé
— És mondja mester, meddig akar 

koplalni?
— Kérem, én elhatároztam, hogy ki- 

böjtölöm a Bethlen-kormánvt.

Ezüst evókészletek 
speciális

Budapest, TV., Muzeum-körut 11.

Képrejtvény
— A hét legravaszabb rébusza —

Megfejtése: a Borsszem Jankó június 
6-iki számában.

A megfejtők értékes könyvjutalomban 
részesülnek.

A Borsszem Jankó május 9-iki (3028.) 
számában megjelent rébusz megfejtése: 
„Eb ura fakó.** A megfejtők közül Kiss 
Károly s.-jegyző (Nagymágocs) kap 
könyvjutalmat.

A B O R S S Z E M  J A N K Ó  
előfizetési árai:

Egész é v r e ..................  240.000 K
Félévre ....................... 125.000 „
Negyedévre . . . .  65.000 „
K i a d ó h i v a t a l :  V., Balaton-u. 2.

Felelős szerkesztő és kiadó: 
Molnár Jenő 

Laptulajdonos:
Borsszem Jankó Lapkiadó R.sT. 

Igazgató: Gönczi József 
Szerkesztőség: VI., Mozsár ucca 9.

(Telefon: T. 33—24.) 
Kiadóhivatal: V„ Balaton ucca 2. 

(Telefon: T. 105—22.) 
Fővárosi nyomda r.*t.

Felelős üzemvezető: Duchon J.

MEG
VÉTELRE 

KERESSÜK A 
BORSSZEM JANKÓ 

KÖVETKEZŐ ÉVFOLYAMAIT: 
1867, 1868, 1869, 1870, 1873, 1880, 1882, 

1885, 1887, 1888, 1891, 1892, 1893, 
1894,1895, 1897, 1898, 1900,

1902, 1906, 1907, 1909,
1910, 1912,

1918.
Értesítések és ajánlatok dr. Molnár 
Jenőhöz, a Borsszem Jankó főszer
kesztőjéhez küldendők (Budapest, 
Mozsár ucca 9. Telefon: T 33—24.)

Borsszem jankó
* üzenetei

A Borsszem Jankó jelen számát csü
törtökön, május 20-án zártuk le. — 
Kéziratok és rajzok kizárólag a főszer
kesztő címére (Budapest, Mozsár-ucca 9) 
küldendők. — Kéziratokat nem örzünk 
meg

Sz. M. A játék lényegét nem értette 
meg. A kérdés és felelet közé egy kis 
humort is ékelni. — P. J. 1. Sokkal kü
lönbekhez szoktatott bennünket. 2. A 
hiányzó számot útnak indítjuk. — Uarsó. 
Wie dér Sejm ist, so denkt er? — K—r. 
E hét végén menesztjük. Örömmel vár
juk a találkozót. — H. A. (Pécs.) Meg
kaptuk; köszönet. — Angora. L Hogy 
mit tudunk a védőjéről? A költővel fe
lelünk: Elrepülne, messze szállna, Mcsz- 
sze, messze, tengerekre . . .  csakhogy . . .  
lehúzták a repülőgépről az utolsó perc
ben. 2. Egy kis hamis török font nincs 
véletlenül kéznél? — Rókus. Ne aggód
jon. Csak tíz évben egyszer olyan ve
szélyes az a Rókus-kórház, mikor a 
bíróság kiszáll. Közönséges napokon 
c s a k  operálnak. — R J Excellenciá- 
dat fölmentették? Érdekes! Hát mivel 
% olt vádolva? — Csm. A hiányzó példá
nyokat szíveskedjék minden alkalommal 
megreklamálni. Szorgos vizsgálat után 
kiderült, hogy rendszerint nem az expe
díció a hibás. Több levélről a jövő 
számban.

Legszebb Legjobb Legolcsóbb

PAP.,* PAPuan PAPun
Kárpitosáru, vas- 
és rézbuíorgyára

SZŐNYEG. POKRÓC, FÜGGÖNY, 
ágy- és asztalterítők, gyermekkocsik, 
nyugszékek, leányszoba-, előszoba- és 
kertibútorok, ernyők és sátrak minden 

kivitelben kaphatók

Gichner János
Budapest, VII., Erzsébet-körút 20. szám
Nagy katalógust 4000 K ellenében 

postán küldök.

Igyunk Szent Lukácsfürdő KRISTÁLY - ás ványvizet 1
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A TURF

Téged dicsér fürge versem,
Nyári sport, oh szép lóverseny 
„Naplopó", ha nézem lábad,
Mindkét szemem könnybe lábad.

Kinek van itt oka holmi 
Szanálásról panaszolni,
Mikor kint a gyepen ezrek 
Egy lóra száz pengőt tesznek.

Ott az autó, gummirádli,
A sok finom, karcsú vádli.
Ott a bőség és ott székel 
Szaruja: a nagy bukméker.

Nézd, hogy fut a drága állat. . .
Ah, a keblek hogy zihálnak!
Most, most. . .  szorítsd, most acélozz 
S tizediknek ér a célhoz.

l'erejtékes homlokukat 
Törlik hölgyek, letört urak.
Megy a ló, fejét lógatva,
Bezzeg már nem cirógatva.

Szidták jobbrul, szidják balrul,
Egyik hörög, másik jajdul,
Míg a ló az istállóban
így morfondál: ,.lgy is jól van!"

Szidjatok csak, rúgjatok csak,
Majd eljön a szürke holnap,
Amikor boldogok lesztek.
Hogy belőlem virslit esztek".

Színészek hajtóversenye
A színészek vasárnapi hajtóversenyén 

a hölgyközönség N á d o r  Jenőre tett, 
akinek nagy esélye volt, mert K i r á l y  
Ernő nem nevezett s így nem kellett 
attól tartania, hogy megelőzi egy-két — 
fülhosszal.

R á t k a i Márton nagy önbizalommal 
szállt a kocsiba. Boldogan legeltette a 
szemét lovacskáin: Istin és Opikán

— Mit gondolsz, be tudod őket haj
tani elsőnek? — kérdezte egy pesszi
mista.

— Tuti, — felelt Rátkai. — Bár a Víg
színház elleni követelésemet tudnám 
ilyen biztosan behajtani!

Start! Nádor lovai idegesen kapálóz
nak. Nyugtalanok. Ugv látszik, félnek, 
hogy Nádor énekelni fog nekik. Hatal
mas szél kerekedik.

— Oda se neki — kiáltja Halmay — 
a szél szentesíti az eszközt.

Azzal még jobban előretör.
Finis! Halmay Tibor elsőnek érkezik 

a célba.
— Ez már beérkezett — sóhajtja egy 

kezdőszínész.
Rátkai dühösen mondja a körülötte ál

lóknak.
— Mégse járja, amit ez a Halmay csi

nál!... Mindjárt a startnál megelőzött. 
Tiltakozom a hajtószabadságnak ilyen 
brutális megsértése ellen. No de lesz ez 
máskép is! Hódié Tibi, eras mihi.

Az egyik színészt, aki egészen lema
radt, ezzel húzták:

— Te épp úgy hajtasz itt, mint a szín
házban.

— Hogy érted ezt? — kérdezte a se
reghajtó.

— Ott se hajtsz semmi hasznot.

AZ MLSZ-BEN

—Mit szólsz hozzá: Amerikába akar
ják csábítani a legjobb futballistáinkat.

— Stilszerü volna. Itthon is amerikáz- 
nak.

Az elütött bakkecske
Egy motociklista elütötte egy öregisz- 

szony bakkecskéjét. A tulajdonosnő 
odaáll a gázoló sportember elé és csípőre 
tett kezekkel kérdezi:

— Na, most mi lesz?
— Kérem, én majd kipótolom...
— Azt hiszem, túlságos nagy az ön

bizalma. uram, — hangzik a gúnyos vá
lasz.

néhány koronáért bármilyen 
öreg cipőjét, ha elviszi a most 
megnyílt, modemül felszerelt

LIPÓTVÁROSI CIPŐÜZEM kei
V.# Tátra utca 4.

Garantált tisrta bőranyagból !
Külön mértékosztály !

THEATRALIA
— Mi újság a színházaknál?

Moissi Budapesten
Szenzációs vendégszereplés a Fővárosi 

Operettszinházban

Alexander Moissi, a legnagyobb német 
színész, aki már annyi felejthetetlen es
tét szerzett közönségünknek, a jövő hé
ten ismét eljön hozzánk. Páratlanul érde
kes, gazdag és magas nívójú műsort hoz, 
amelynek méltó előadásában Rudolf Beer 
dr. vezetése mellett a bécsi Deutsches 
Volkstheater teljes társulata segédkezik 
neki. Moissi a modern és klasszikus já
tékrend legszebb műveiben leghíresebb 
szerepeit játsza és többek közt a modern 
öltözékü Hamlet előadását is be fogja 
mutatni, amely az idei londoni színházi 
évad kimagasló szenzációja volt.

A vendégszereplés műsora:
Csütörtök, május 27. Romain Roland: 

Ein Spiel von Tód und Liebe.
Péntek és szombat, május 28 és 29. 

Hamlet.
Vasárnap, május 30. Pirandello: Die 

lebende Maske.
Hétfő, május 31. Ibsen: Gespenster.
Kedd. június 1. Ein spiel von Tód und 

Liebe.
Szerda, június 2. Die lebende Maske.
Csütörtök, június 3. Pirandello: Wol- 

lust dér Anstandigkeit és Tolstoj: Er ist 
an allém schuld.

Péntek, június 4. Göthe: Faust.
Szombat, június 5. Hauptmann: Ein- 

spme Menschen.
Vasárnap, június 6. Faust.
Jegyek elővételi díj nélkül már vala

mennyi előadásra válthatók a színház 
pézntáránál és a jegyirodákban.

• A BUDAI SZÍNKÖR megnyitó elő
adása pénteken, 21-én lesz. A megnyitó 
napok műsora nívós és változatos. Pén
tek: Drótostót (Rátkai Márton, Hajdú 
Eta, Lakatos Ilonka); szombaton, vasár
nap és hétfőn este: Csókos asszony 
íHonthv Hanna, Ferenczv Károly. Szik- 
lay József, Sárvav, Horti), pünkösd va
sárnap délután: Mágnás Miska (Rátkay 
Márton, Hajdú Eta, Lakatos Ilonka), 
pünkösd hétfőn délután: Piroska és a 
farkas. A délutáni előadások helyárai 
mérsékeltek.

• Fedák Sári — Seybold Vilma, a mo
dern dolgozó asszony ideálja, a legérde
kesebb szerep, a \ripszinház ragyogó elő
adása, minden előadásnál vastaps — pá
ratlan színházi élmény. Legközelebbi elő
adások: péntek, pünkösd vasárnap és 
hétfő.

• A PAGANINI legközelebbi előadá
sai pénteken, vasárnap és hétfőn lesznek 
a Városi Színházban. Lehár Ferenc mes
teri muzsikája, Alpár Gitta csodás éneke 
zsúfolt házakat biztosítanak a Paganini 
minden előadására.

• RATKAI MARTON játsza pünkösd 
hétfőn délután a Mágnás Miskát a Vá
rosi színházban. Vele együtt vendégei a 
színháznak Hajdú Eta és Lakatos Ilonka. 
Mérsékelt helyárak.
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HA ÍGY MEGY TOVÁBB...

— Most mindkettőnknek a férje oda- 
fönt van az égben.

— Bizony . . .  Legalább tudjuk, hol 
vannak.

ÉRETTSÉGI ELŐTT 

I.
Reggel öltül este nyolcig 
A Múzeum-kert zúg nagyon.
A sétaút sűrűn belepve 
És tizen ülnek egy pádon,
Hogy tudnotok kell, mit magol. 
Sok-sok begyulladt kis diák: 
Fogadjátok részvétemet,
Ti szép Múzeum-kerti fák.
(Ti csak most lesztek még buták.)

II.
S hogyha a maturandus úr 
A vizsgát is letette már,
Belőle úgy se lesz egyéb.
Mint érettségizett szamár.
Bizonyság erre, szakrament.
Ez a mostani parlament.

III.
Magoljátok diligenter,
Jó fiúk, a fizikát.
Reméljetek: sok oktondi 
Ment már érettségin át.
Hisz matúrát — hajaha! —
Sok tanár tett valaha . . .

A t. Ház folyosóján
beszéli egy ellenzéki képviselő:

— A napokban hazamegyek parla
menti ülés után és eszembe jut, hogy 
otthon hagytam egy meg nem címzett 
levelet. Szólok az inasomnak, nem lát
tál egy ilyen meg olyan külsejű leve
let? De igen, — válaszol — bedobtam a 
postaszekrénybe. Te szerencétlen, — 
mondom — hiszen az nem is volt meg
címezve. Tudom, — felel — csakhogy én 
azt hittem, annak a névtelen levélírónak 
válaszolt a nagyságos úr, aki olyan pisz
kos dolgokat szokott írni.

FIGYELEM, BU LISSA!

Ki a török vizét issza, 
l'agyik annak szive vissza?...

2000 koronát
nyer naponta, ha megveszi 

lapunkat: a
Véres Harsoná t.

Me r t :
a „Véres Harsoná44-t 2000 korona ér
tékben fogadja el minden bevásárlás
nál az „Entreprise de pompes funè
bres44, a Gyepmesteri Hivatal, a Ró- 
kus-kórház morgue-ja, továbbá a 
szúnyogszigeti ármentesítő társulat 
kancellárja, a mucsai egyesített titkos 
társaságok vezérgyulája és az olasz- 
liszka—sárospataki vicinális vasút 

hamisváltó-igazgatója.

! T i g y e 1 e m !
A zöld házikókat díjmentesen hasz
nálhatja, ha a „Véres Harsona44 egy 

számát felmutatja a nénikének.

Reb Menachera Ciceszbeiszer 
szörnyű átkozódásai

— O Türeky oreság szembesítsen té
gedet o feleségeddel!

— O leángyod ártotlonsága mellett o 
Hir Jörgy led jen o tanú!

— Akadjon meg o torkodon o püspök - 
falat údj, mint o Pallavicini ürgráf ore- 
ságnok!

— Annyi küzöd led jen mindössze o te 
jerekedhez, mint o gráf Bethlennek o 
hamis frankhoz!

— Ledjél te oz olaszliszkai tábori 
csodarabbi és szembesítsenek tégedet o 
Hevesi Simon főrabbival!

— Teneked kölljön szortírozni o ko
ronatanúk fehérnemüjit o kihollgotás 
otán!

— Hát maga, Málcsi néni, nem fogja 
magát megfiatalítani?

— Dehogy nem, lelkem!. . .  Majd ha 
megöregszek . , .
>■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■•«••!

A nagy por
I.

ELNÖK: Mondja Excellenciád őexcel
lenciája szemébe, hogy Excellenciád- 
nak azt mondta őexcellenciája, hogy 
őexcellenciája tudott róla.

ELSŐ TANÚ: Igenis azt mondta ne
kem Excellenciád, hogy tudott róla Ex
cellenciád.

MÁSODIK TANÚ: Téved Excellen
ciád.

A KÖZÖNSÉG (magában): Excel
lent!

II.
ELNÖK: Figyelmeztetem a hallgató

ságot, hogy a tetszés vagy nem-tetszés 
nyilvánításától, úgyszintén a vádlottak 
kezének megszorításától tartózkodjék...

III.
Rövid párbeszéd a folyosón:

— Mondd, kérlek, mit jelent az, ami
kor Töreky „lekopog44?

— Az annyit tesz: „bis hundert- 
undzwanzig!44

— Ezt nem értem.
— Na hallod!... Még akkor is lesz 

frank-ügy.

Ez is bizonyíték
— Ez a Pallavicini, úgy látszik, nem 

bicsérdysta.
—  ??
— A franktárgyaláson bekapta a le

gyet.
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A  megzavart légyott

á*íísu€iszitl : Lleg volt . . . mert lóvok ! . . .

Uj műszó
— Te, én a n g o r á z n i  szeretném 

azt a különbséget, ami a két orientalista 
tudós: V á m b é r y Annin és M é s z á 
r o s  Gyula között van.

A közönség köréből
— Mondja kérem, kedves Borsszem 

Jankó, hol van igazság szerint a Hír 
György helye tulajdonképen: a vádlot
tak padján vagy a tanuk-ágyán?

A HAMISÍTÁS t a x á r a

Hamisítva szokott, frankot, 
Szerzett egyetemi rangot 
Es elszelelt Angorába,
Amikor az üzlet pangott.

írhatnánk ily epilógot:
Sem  láttunk még turkológot,
Ki — mint Mészáros professzor — 
Oly ügyesen el-kilógott.

Eltakarja most kulissza 
Látni vágyik öt Bulissza...
Tán nem is él már az ipse,
Vagy ha él még, akkor — vissza.

Nincs benne semmi különös

Miért kell megütközni azon, hogy 
W o l f f  Károly és S i p ő c z Jenő a 
frank-ügv főtárgyalásán tüntetőén ke
zet szorítottak N á d o s y Imrével és 
W i n d i s c h g r á t z  herceggel? Kéz 
kezet fog.

Hir György cimére
— A hamis frankügyben hamis a ko

ronatanú is?


