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B ethlen: HaQa, most már Rassaynak is van egy olyan egységes pórija, mini nekem...
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PARIS ÉS AZ IDEGENEKMért nem lépett be ?
Ezzel a kérdéssel fordultunk a parlament 

ellenzék ama kiválóságaihoz, akik nem 
csatlakoztak a Rassay-párthoz. íme, a 
válaszok :

— Azért nem léptem be, mert ha én uj 
pártot akarok, akkor csinálok magamnak.

Szilágyi Lajos

—  Mihelyst Rassay elismer engem 
vezérnek, én is belépek.

Rupert Rezső

— Ahhoz kérem én túlságos liberális 
vagyok.

Kiss Menyhért

—  Azért nem lépek be, hogy megtaka
rítsam magamnak a kilépést.

Horváth Zoltán
—  Csak nem vagyok bolond ! A Demo

krata Kórból már a második liternél ki
nézik az embert a zsidók.

Lendvai-Lehner

FINOMABB BÖK
— Nagyszerűen táncolna maga, nagy

ságos asszony, csak két tényezó akadá
lyozza meg benne . . .

— És melyik az a két tényező ?
— A két lába.

— Szertném látni azt a jóvalutáju ide
gent, akit én inzultálok ! . . .  Én csak le
vetkőztetem.

A z egységes balpárt vezérkara
Tizennégy taggal megalakult a függet

len nemzeti demokrata párt. Benne va
gyunk. De abban már nem vagyunk, hogy 
mindenki vezér akar lenni a kis pártban. 
Amit az alábbi névsor bizonyít :

FŐVEZÉR :
Rassay Károly

NAGYVEZÉREK :
Pakots József, Sándor Pál

KISVEZÉREK : 
Hegymegi-Kiss, kis Fábián

FŐMOGULOK :
Bródy Ernő, Drózdy Győző

ÁLMOGULOK :
Rainprecht, Szakács Andor

PÁRT :
Huska Vilmos.

A HÁZASSÁGKÖZVETITŐNÉL
Grünspitz ur a házasságközvetitőhöz 

megy és ezt mondja :
—  Nősülni akarok. Egy olyan lányra 

van szükségem, aki fiatal, szép, gazdag, 
házias, több nyelvet beszél, zongorázik, 
főz, mos, vasal, sportol és táncol.

—  Na hallja kérem, ezekből a föltéte
lekből én három partit tudok kihozni.

r r i / /  / /  I # »lonoaeseR
Seiffensteiner Salamoniul

O francija küztársa- 
ság nyakig ül o bajba. 
Ed más után ele sáp oz 
üvé vezéreit és oztán 
sodálkozza mogát, hodj 
még nadjobb daleszbo 
kerül. Eszibe jototta ne
kem errül o Gavrile 

Ganswurscht, oki nadjon üsszeveszett ec- 
cer oz üoé szolgájávol, o Maxi Ganzwichs- 
szal. Nem tód ta már, mit beszél és idj 
koj ebált rájo : ,£n  vad jók edj bolond,
vadj pedig te vadj edj bolond ?** Erre o 
Maxi nyogodtan felelte : „Sak nem fog
mogának tortoni o Ganswurscht ur edj 
bolond inast V* —  Oszposz : ho kérdezne 
most o Madame France ünaccsága, hodj 
ki o bolond, ü vadj pedig a legelsü szol- 
gájo, o miniszterelnük, akkor idj felelhet
ne o Poincaré oreság: „ Sak nem fog mogá- 
nok tortoni o naccsága edj bolond mi
niszter elnükt r

*
Edj goliciáner eccer járt Tabon és kér

dezett edj fuvarozó embert, mennyi idő 
olott érhet Korádbo edj Iával. Mondta 
neki oz András bácsi: „Két óra alatt*4. —

„Hátha medjek két lóval ?4* —  „Akkor 
másfél óra alatt**. — „Naccerü ! És hátha 
három lót befogatok ?** —  „Egy óra alatt!** 
— O goliciáner dürzsülte oz üvé kézit és 
mondta : „Nü, akkor fogadok üt lót és el 
se nekem küll menni Korádba !** — 
Cince-conce : o pesti kereskedük most 
veszexenek o záróra miott. De én kérde
zek : hány órakor küllene nekik oz üzle
tet kinyitni, hodj kuncsaft is led jen ?  Fe
lelik rá : oz von egészen mindedj. Nű, ak
kor ne o zárórárul beszéljenek, hanem el 
se is menjenek Korádba, akarok mondani: 
mór adjanak szépen otthon és akár ki se 
nyissanak o boltot.

*
O Kállay Tibor oreság kibontott o fű- 

városba oz edjséges párttul o liberális 
zászlót (oz edjséges párttul o reakciós 
zászlót il jenkor szépen begüngyülget o 
Viczián oreság.) Odjanakkor o liberális 
demokrát balpárt mexervezett oz edjséges 
pártot o Rassay oreság vezetése olott. Nű, 
most hodjan tájékozzak mogomat én, 
eccerű destroktiv liberói ? Volt o gozdeig 
Jószl Mchlwurmnak edj szép leángya, o 
Laurácska. Sokan jártak o házbo és mind 
o fiotol oreság ledjeskedte o finom, elegánt 
kisasszongy körül. Különösen o Petneházy 
Atilla buzgóikodta nadjon. Edj nap eztet 
mond o Laurácska oz opjónak : „Papa, ez

a Petneházy nagyon sokat beszél a fülem
be és nagyon sokat igér. Adhatok-e neki 
hitelt ?** Omire o bülcs öreg felelt : „Hi
telt adhatsz neki, de előleget nem !** — 
Sándere-bándere : o Kállay Tibor-féle 
liberalizmusznak hitelt adin igenis lehet, 
de ómig fünnállnak o kurzustul oz intéz- 
méngyek, voksot rája adni — nem.

*

Sok ismeretlen antiszemit zsurnaliszt- 
nok sehodse okor bemenni o fejibe, hodj 
o Molnár Ferenc,- o Lengyel Menyhért meg 
o tübbi destruktív iró oreság mért olejan 
világhírűek és fáj nekik, hodj szerzik di- 
csőségt o mad jár névnek és pénzt moguk- 
nak. Perbetén o Chile Bischele bepörölt 
o rabbinus elüti o Gecl Frakk boltost. O 
port o tudós férfiú o boltosnak Ítélte meg, 
omire a Chile sinált ed nadj skandalum és 
szűrnyen kifokodt o rebbe ellen. O rebhe 
cdjideig sak tűrte, végre megintette űtet, 
hodj vidjázzon o szováro. „Tódja meg, ki 
elűtt áll ittend maga !** — evvel befejezett 
oz ű mondókáját. „Bagatell ! — repliká- 
zott o Chile — O rebbelében o todo- 
mángya nélkül éppen olejan todatlan, mint 
én !** — Bagatell, — gondolják o kurzista 
iró oreságok — mink o Molnár Ferenc te
hetsége nélkül éppend olejan tehetségte
lenek vadjunk, mint ű.
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A  VILLAMOS PERRONJÁN VICCLAPNÁL

Az amerikai asszonyok házaséletük 
nyugalmának biztosítására megszerkesz
tették a modern férjek tizparancsolatát. 
Európai viszonyokra alkalmazva ez a tiz- 
parancsolat a következő :

t. Kelj fel korán és készítsd feleséged 
ágyához a reggelit.

2. Amig a feleséged fürdik, szaladj a 
piacra és vásárolj be mindent, ami az 
ebédhez szükséges.

3. Csak akkor kezd el a főzést, ha a fe
leséged már elindult napi sétájára, mert 
tudnod kell, hogy a konyhaszag nem tesz 
jót a pihent idegeknek.

4. Szobalányt ne tarts, végezz el min
dent magad, nehogy a cselédkérdés meg
bontsa feleséged lelki egyensúlyát.

5. Tálald fel az ebédet pontosan. Ha 
azonban netán feleséged késnék, ne illesd 
ót szemrehányással, mert ez befolyásolná 
étvágyát és amit főztél, magad ennéd meg

6. Vigyázz, el ne sózd a levest, mert 
feleséged úgy sem kiváncsi rá, hogy sze
relmes vagy belé.

7. Ebéd után a mosogatáskor ne csö
römpölj az edényekkel, mert feleségedet 
álmában zavarod.

8. Amig feleséged délutáni álmát alusz- 
sza, ki ne lopd retiküljéből a cigarettáit. 
Álmában óvakodjál a dohányzástól, mert 
nem illik fölvenned olyan tulajdonságo
kat, amelyek nőiesek.

9. Ha feleséged uzsonnára hivja meg 
lovagjait, igyekezzél mindent elkészíteni, 
kivéve a husitokét. Jelenléted úgyis le
hűti feleségei vendégeit.

10. Feküdj le korán és aludj mélyen, 
nehogy felébredj, ha feleséged a késő esti 
órákban jön haza. Lefekvés előtt ne feled
kezzél meg hálát adni az Istennek, hogy 
ilyen megértő, gondos és hü feleséggel ál
dott meg a sors.

DYMI

Kohn és Kohnné színházban van
nak. Kohnr.c szórakozottan révedez 
maga elé. Kohn figyelmezteti :

—  Berta, szétment a függöny. 
Kohnné k i se tekintve igy szól :
— Igen, a miénk is foszlik már.

A HELYETTES
— Ilyen szamár ! — mondja fölhábo

rodva Öméltósága egy belvárosi boltban, 
ahol bevásárolni akart és a segéd valami 
ügyetlenséget követett el.

A főnök gyorsan ott terem.
— Igaza van, méltóságos uram, micsoda 

szam ár!... Legyen szives egy pillanatig 
várni. Mindjárt jön a másik.

— Mit szólsz hozzá, milyen gonosz 
emberek vannak ezen a világon. Annak a 
szegény kocsivezetónek ott elől valaki ki
lopta a zsebéből az uzsonnáját.

— Nodehát miért nem szóltál neki?
— Nem tehettem, hisz mindenütt fel 

van írva, hogy „a kocsivezetóvel menet
közben beszélgetni szigorúan tilos".

Szerkesztő: Mi ez? Csupa komoly 
cikk?

Munkatárs: Bocsánat, szerkesztő ur . . .  
Gondoltam, ha a napilapok tele vannak 
úgynevezett viccekkel, minekünk nem 
marad más hátra, mint komoly cikkeket 
adni. . .
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V ÍG S Z ÍN H Á Z
A  szezon mindjárt pecchel kezdődött. 

Fedák Sári távolléte miatt az Antóniával 
kellett kezdeni és a színház meg volt 
akadva. Kénytelenek voltak Lengyel he
lyett Shaw-val kísérletezni. A közön
ség csak éppen hogy tűrte ezt és kis hijja, 
hogy nem „Brassbound kapitány megté
rése" címen játszották az angol kókler 
drámáját. Erre csak azért nem került sor, 
mert a darabot le kellett venni a műsor
ról. Az igazgatóság csalódott a publikum
ban. A publikum nem bizonyult verébnek. 
Nem fogta meg a darab. Már pedig a ve
rébről azt mondják : könnyű megfogni, ha 
Shawot hintenek a farkára.

A színház ijedten kezdett kapkodni a 
magyar szerzők után. Kapkodott mint 
Shavt Bernât a ménkűbe, de hiába. Nem 
akadt egy se. Elkeseredésében a színpadi 
szerzők elnökéhez, Heltai Jenőhöz fordult, 
hogy orvosolja a bajt Heltai erre 
mint rutinirozott fordító, hátat fordított 
Blumenthaléknak és igy szólt : ajánlom 
magamat. A színháznál ezt félreértették 
és abban a hiszemben, hogy Heltai mint 
színpadi szerző ajálja magát, bemutatták 
Heltai három egyfelvonásosát. Ez a cse
lekedet egyike volt a színház legszeren
csésebb tévedéseinek.

A következő tévedés a „Majomszinház'* 
előadása volt.

A közmondás azt tartja, egy majom szá
zat csinál. Ezzel szemben a Majomszinház 
nem csinált huszonötöt sem. Szóval hiába 
ugrott a majom a Vigbe. Még hozzá A  
híd-ról, amely pedig Herczeg legszebb 
mérnöki alkotásainak egyike.

Végre Szenes Béla „Alvó férj‘‘-e föl
ébresztette a közönséget. Színházi statisz
tikusok szerint ennek a darabnak a pre- 
miérjén csak egyetlen alvó néző akadt, de 
az még a Majomszinház premiérjén aludt 
el. Az „Alvó férj‘ ‘-et különféle bajok 
előzték meg. Lengyel Menyhért akart 
ugyanis színre kerülni a ..Seybold '-dal. A 
színház kérte, hogy egyezzen bele későbbi 
terminusba. De Lengyel nem hagyta ma

gát. Sőt Szenest se akarta hagyni. Miköz
ben veszekedtek, az „Alvó férj" otthagyta 
őket és futott az ötvenes jubileum felé. 
Köbben bemutatták a Seyboldot. Fedák 
Sári játszotta az összes szerepeket. Egyéb 
baj nem történt. S mivel már Fedák benne 
volt a svungban, többször eljátszotta az 
Antóniát is. Most aztán észrevette az 
igazgatóság, hogy tulajdonkép ott tart, 
ahol a szezon elején : az Antóniánál. Eb
ből is látható, hogy a Vígszínház a múlt 
szezonban egyetlen lépéssel se ment előre. 
Azaz hogy mégis : Roboz előrement. Kor
látlan igazgató lett. Ezt az állapotot, mint 
tévesen értesülünk, maga Roboz igy jel
lemezte :

— Korlátlan direktor vagyok, az igaz. 
De jobb szeretnék korlátolt direktor lenni 
— a Ben Blumenthal pénzével.

(Hesz)

Uj típusok a színpadon
A szerző, aki minden darabjában a mai 

életet fii kr őzt éti vissza, teljesen uj típusok- 
kai kénytelen kísérletezni, ha azt akarja, 
hogy sikere legyen. A modern kor, sőt 
mondhatnám, a modern kór a régi típuso
kat átreformálta. Itt adjuk alább ezeket 
az uj típusokat a megfelelő szerepkörök 
szerint.

ANYA

Térden felül érő szoknya. Bubifrizura. 
Selypíteni nem okvetlen szükséges, mert 
ebben a korban a hangokat már tisztán ki 
lehet adni. A drámai anya tanulja meg, 
hogy csakis a tragikus pillanatokban illik 
kezét a szájába dugni és elbámészkodni. 
Ha a házak fölött gólyát lát repülni, tegye 
fel őszinte naivitással a kérdést : f

— Hát ez hozza a gyereket ?

BAKFIS

Hosszú derékig érő haj. Szemüveg, ösz- 
szeráncolt homlok. Szoknyája teljesen el
takarja a bokáját. Egyedül és kizárólag a

tudományos kérdések izgatják. Teszem 
fel :

— Csakugyan meg lehet állapítani a 
vérsejtekből, hogy ki a gyerek apja ?

ORVOSNŐ
A típus még gyógyítható. A harmadik 

felvonásban még férjhez is mehet. Inkább 
a színdarab legyen beteg. Ha többször 
megy a közönség hívására (a függöny elé), 
egy kis lámpaláz még nem veszi le a lá
báról. ő  a kedvelt teltházi orvos

APA
Egyetlen szerepkör, melyet dacára az 

orvostudomány fejlődésének, meghatározni 
nem lehet. Teljesen bizonytalan.

KALMÁR
Ez a Sekszpir drámájában oly népsze

rűségre tett típus kiveszőiéiben van. A 
mai kereskedőtipust színpadra hozni kép
telenség. Helyesebben fizetésképtelenség. 
Mit is mondhat ma egyáltalán egy keres
kedő ? Egyebet mást nem mondhat itt se, 
mint — csődöt.

—mi.

PRIMADONNÁK EGYMÁS KÖZÖTT
— Mért vagy olyan ideges ?
— Na hallod ! Még nincs szerződésem.
— Na és ezért ? . . .
— Hát persze ! Mit szegjen meg az 

ember ?

Jó kávé - jó egészség!
Híres orvosok elismerik a babkávé ki

tűnő hatását az egészségre ; ezért tiszta, 
hamisítatlan babkávét rendelnek.

Meinl Gyula

HisóKura a Magas-Táíráttan
Dr. Müller kir. tanácsos tátraházai szanatóriumában hizó- és fekvőkura vérszegénységnél, légző- 
szeiví hurutoknál, Basedownál naponta ötszöri étkezéssel, lakással előszezonban 45 es. K Első 
rendű konyha házi kezelésben. Reichenhalii inhalatorium. Röntgen-, hydro- és elektrotherapia

F ö lv é te l , p r o s p e k tu s , v iz u m s z e r z é s  Tátra háza  b u d a p esti Ig a zg a tó sá g á 
nál, b a n k  m e g h ízó t tünk, a M a g ya r -O la sz  R an k J n d rá ssy-u ti  5 . fió k ja  utján d .c. 10-1-lg  Tel. 28-53
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K I S  T Á R C A  

A  segédházfelügyelö
Irta: Szenes Béla

/. FEJEZET,

melyben az olvasó megismerkedik Kriza- 
esek Vencellel, miután némely szók estek 
a segódházfeliigyelők társadalmi állásáról

Kevés embertől hallottam még, hogy 
segédházfelügyelö szeretne lenni, igy hát 
valószínűnek tartom, hogy a viceházmes- 
tcrséggel, mint foglalkozással, valami baj 
lehet. Vagy nem nyújthat előkelő társa
dalmi pozíciót, vagy pedig nem jár túl
ságosan dus javadalmazásokkal.

Némelyek szerint a jó Isten csak azért 
teremtett segédházfelügyelőt, hogy olyan 
ember is legyen, ki a házmestert irigyli.

Viceházmesteri körökben járatos sza
vahihető emberektől hallottaifi, igy hát 
bármily valószínűtlennek hangzik, igaznak 
kell elfogadnom azt, hogy a segédházfel
ügyelői pályán nincs meg az a fokozatos 
előrejutás, ami például az ipari pályákat 
jellemzi, hol az inas segéd, a segéd pedig 
később mester lesz. Jog és igazság szerint 
a segédházfelügyelőnek bizonyos idő 
múlva házmesterré, .aztán pedig háziúrrá 
kellene előlépnie — ez azonban csak a 
legritkább esetekben szokott előfordulni.

E törénet hőse, Krizacsek Vencel segéd
házfelügyelő például már húsz éve vice 
egy ötemeletes házban, anélkül, hogy a ház 
ura a legcsekélyebb hajlandóságot is mu
tatna arra, hogy Vencellel cseréljen, amit 
Vencel mindig rossznéven vett a háziúrtól 
és joggal.

Ma reggel a lépcsőt súrolta Krizacsek, 
mikor a levélhordó megállt előtte.

— Levelet hoztam.
— Nekem ? — álmélkodott az öreg.
— Egy, kettő, három, négy, öt levél — 

mondta a postás.
— Nem kell semmit fizetni érte ? — 

kérdezte aggódva Krizacsek.

II. FEJEZET,
melyben szép sorjában és betüszerint kö
vetkeznek az előbbi fejezet végén említett 

levelek :

1. levél.

Igen tisztelt szaktárs !
Van szerencsénk figyelmeztetni Önt 

arra. hogy muli héten megalakult a Se
géd házfelügyelők Országos Egyesülete. 
Minden becsületes segédházfelügyelőnek 
a mi egyesületünkben a helye, annál is 
inkább, mert igen tisztelt szaktárs ur ér
dekeit csak a Segédházfelügyelők Orszá

gos Egyesülete képes megvédeni. Havi tag
sági dij mindössze húsz korona.

Tisztelettel
Segédházfelügyelők Országos Egyesülete.

2. levél.

Igen tisztelt kolléga ur !
Kolléga ur talán még nem tudja, milyen 

gaz árulás történt a segéd házfelügyelői 
szakmában. Egy Bálint János nevű ember, 
csak azért, mert egyletünknek, a Stegédház- 
felügyelők Egyesült Egyesületének nem 
lehetett alelnöke. Segédházfelügyelők Or
szágos Egyesülete címen uj egyesületet 
alapított, nyilván azzal a szándékkal, 
hogy minél több tagsági dijat zsaroljon ki 
a kolléga urakból. De öntudatos segéd
házfelügyelő tudja jól, hogy hol van az ö 
helye. Öntudatos segédházfelügyelő nem 
ül fel a Segéd házfelügyelők Országos 
Egyesülete mesterkedésének, öntudatos se
géd házielügye1ő tudja, hogy az ö érdekeit 
csakis a Kis Mihály elnöklete alatt álló 
Segédházfelügyelök Egyesült Egyesülete 
tudja megvédeni.

Tagsági díj havi 20 korona. Kérjük az 
összeget postafordultával.

Kar tár si üdvözlettel
Segédházfelügyelők Egyesült Egyesülete

3. levél.

Tisztelt Cim !
Azt a megdöbbentő hirt kell Önnel kö

zölnünk, hogy bizonyos Kis Mihály és 
BáHnt János nevű rovottmultu kalandorok 
régi egyesületünknek, mely a segédházfel
ügyelői kar érdekében hervadhatatlan ba
bérokat szerzett, becsületes nevét bitorol
va, hasonló nevű egyesületekkel tévesztik 
meg a segédházfelügyelőket. Mindenkit sa
ját érdekében figyelmeztetünk, hogy kizá
rólag a Budapesti Segédházfelügyelők 
Egyesülete képes megvédeni tagjainak 
érdekeit.

Tisztelettel
Budapesti Segédházfelügyelők Egyesülete.

U. i.
Kérjük a tagsági dijat pontosan.

4. levél.

Igen tisztelt Uram!

Mi volt a segéd házi elügyelő eddig ? El
nyomott rabszolga. És mi akar lenni a 
segédházfelügyelö ezután? Boldog és meg
elégedett lény. De a segédházfelügyelö 
mindaddig nem lehet boldog és megelége
dett lény. míg nincs olyan szervezete, 
mely szakítva az eddigi vezetők gaz po
litikájával, kizárólag a segédházfelügye
lök érdekeivel törődik. Segédházfelügye

lök, ütött a boldog óra. A meghatottságtól 
remegő hangon kiáltjuk felétek : végre 
megalakult a Magyar Segédházfelügyelők 
Nemzeti Ligája. Minden becsületes segéd
házfelügyelő helye a mi egyesületünkben.

Gondolj gyermekeid jövőjére és lépj be 
a Ligába. A tagsági dij havi részletekben 
is fizethető.

A Liga elnöksége.

5. levél.

Tisztelt Krizacsek Ur !
Van szerencsénk értesíteni Önt arról, 

hogy a Terézvárosi Segédházfelügyelök 
Köre — mely erős kézzel akar küzdeni a 
segédházfelügyelői érdekekért — Önt vá
lasztmányi tagjává választotta.

Mi tudjuk, hogy a kar társak megtisz
telő választása talán még sohasem ért mél
tóbb embert és bízunk abban, hogy kar
társ ur a jövendő nagy harcaiban a mi 
zászlónk alatt fog küzdeni a segédház
felügyelői állás díszének emelése érdeké
ben. Ebben a reményben üdvözöljük. Önt, 
mint választmányi tagunkat és kérjük, 
hogy sajái felfogott érdekében a tagsági 
dijat a csatolt postautalványon beküldeni 
kegyeskedne.

Hazafias üdvözlettel 

Terézvárosi Segédházfelügyelök Köre.

III. FEJEZET,

melyben a hatodik levél tartalmát ismeri 
meg az olvasó.

Krizacsek !
Ilyen öreg viceházmestert nem használ

nálak. Két héten belül hagyja el a háza
mat,

a Háziúr.

IV. FEJEZET,

melyben mindössze annyi történik, hogy a 
történet hőse megvakarja az orrát.

Krizacsek Vencel tanácstalanul ült a 
hátsólépcső legalsó fokán. Megvakarta az 
orrát és eltűnődött : ki a fene védi most 
meg az ő érdekeit ?

GAMBRINUS

I HA ÉLNE

NEKTÁR
GYÓGYTÁPSÖRT INNA
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ÉN IS LENT V O L T A M  INKÉN
és meginterjúvoltam a miniszterelnököt
„Herriot ugyancsak hamar befe

jezte pályafutását. Egy nap alatt 
megbukni ! Egészen különös dolog.“ 
(Bethlen István gróf kijelentése.)

A Borsszem Jankó fölkereste Bethlen 
István grófot inkei magányában, hogy al
kalmat adjon a miniszterelnöknek a fenti 
nyilatkozat bővebb kifejtésére.

— Mért csodálkozott Excellenciád azon, 
hogy Herriot egy nap alatt megbukott ? 
— ez volt az első kérdésünk.

=  Hogyne csodálkoznám, mikor én 1890 
nap alatt se tudok megbukni, — felelt 
bosszúsan Bethlen.

— Az más ! Excellenciádnak többsége 
van.

=  Többség ? — legyintett a miniszter- 
elnök. ? Csak akarni kell és az embernek 
mingyárt van többsége. Hogy mennyire áll 
ez a tétel, nyomba bebizonyítom magának. 
Egy tétel helyességét az ellenpróba mu
tatja, ugyebár ? Nos, Rassay kisebbség
ben van. És miért ? Mert ő igy akarja. 
Neki igy kényelmesebb. Kritizálni, min
dig csak kritizálni__Elég nem szép tőle,
hogy nem akar többségbe kerülni. Ha ta
lálkozik vele, mondja meg neki, hogy 
akarjon.

— Igen ám, csakhogy Excellenciád eset
leg nem engedi meg.

=  Ugyan kérem, hát én talán kértem 
Rassaytól engedélyt, hogy akarok-e több
ség lenni 7 . . .

— Mit tett volna Excellenciád Herriot 
helyében 7

=  Na hallja ! Ha engem szavazna le a 
parlament, én fognám magam és elutaz
nék.

— És aztán ?
=  Ott van a Vass. A többi az ő dolga. 

Herriotnak éppen az volt a baja, hogy 
nem volt a válságos percekben egy Vassa.

— Nem hogy egy vasa, de egy arany
frankja se volt, kérem . . .

Higyje meg, ma már nem a minisz
terelnök a fontos, hanem a helyettese. 
Ahogy a mai házasságban sem a férj a 
fontos, hanem a házibarát. Ha aztán kirúg 
az asszony a hámból, törje a fejét a férj 
helyettese. A férj ilyenkor nagyot nevet a 
markába.

— Excellenciád nagyszerűen érti a 
mesterségét. Mért nem nyit már egy mi
niszterelnöki kurzust ?

— Csak a kurzust ne emlegesse nekem! 
Meg aztán : hiába nevelném én ki a poli
tikusokat a hosszú miniszterelnökség mű
vészetére, azok mégis megbuknának. 
Tudja, a legtöbb ember azt hiszi, hogy 
meg van bukva, amikor megbukott. Pedig 
ha valahol, itt van helye a couéizmusnak. 
Ilyenkor azt kell hogy mondja magában 
az ember : nem buktam meg,nem buktam 
meg — és mire harmadszor elismételte, 
azon veszi magát észre, hogy csakugyan 
nem bukott meg.

— őszintén bevallva : ezt nem értem, 
kegyelmes uram.

=  Nem is lesz magából soha miniszter- 
elnök ! Pedig kár magáért. Maga lett volna 
az egyetlen ember, akit alkalmasnak tar
tok a miniszterelnöki székre.

— Oh, kegyelmes uram . . .  Ez túlzás...
=  Pedig igy van. Maga éppen olyan

sovány, mint én. Elférne benne.
MOLNÁR JENŐ

RASSAY. BUDAPEST
Gratulálok e g y s é g e s  
pártvezérséghez. K i 
váncsivagyok, hogy te 
hány évig tudod azt, 
amit én már öt éve tu
dok. Egyre figyelmez
tetlek: ne tudja a bal- 
párt mit csinál a jobb

BETHLEN

FILMIPARI ALAP 
Tudja már kérem, miről lehet 
Megismerni a Filmalapot ? 
Arról, hogy a magyar iró 
Nem emel előtte kalapot.

AMI NEM MEGY ZAJ NÉLKÜL 
Biró : Ezt nem értem. A tolvaj világos 

nappal tört be a lakásukba, nagy zajjal 
kinyitotta a szekrényajtókat és maguk 
nem hallottak semmit ?

Weisz, a károsult : Kérem, biró ur, az 
egész családom ebédnél ült és éppen le
vest ettünk.

FÖLJELENTÉS HALLER ELLEN 
Amint értesülünk, a m. kir. Postaigaz

gatóság följelentette Haller Istvánt, mert 
Haller az öttevényi választók előtt több- 
izben gyalázta Postát.

PONTOS KÖNYVELÉS 
Férj : Nem értem, szivem, mért Írod te 

a könyvecskédbe az orvosságokat a be
vétel rovathoz 7

Feleség ; Na hallod ! . . .  Hát nem vet
tük b e?

Záróra^kcrdcs
I.

POLITIKAI SZÁMTAN 
Bethlen Istvánnak van egy 

jobbpártja, melynek neve . . . Egységes
Rassay Károlynak van egy 

balpártja, melynek neve . . . Egységes
Tehát milyen lesz az ered

mény, amely a nemzetre vár ? Kétséges.

AZ EMBERISMERÖ
— Mondja csak tanácsos ur, hogy bírja 

ki folyton azt a sok vendéget a házában? 
Hiszen oly sok kellemetlen alak van köz
tük, akiktől nem lehet szabadulni.

— No, nem olyan veszélyes a dolog 
Ha valakit le akarok rázni a nyakamról, 
akkor magamról beszélek, ha pedig ma
gamnál akarom tartani, akkor róla be
szélek.

Záróra-kérdés
II.
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Kondor úr
Bár leülhetne bárhova, 
a mozi sarkában egy széken ül, 
ez az ő páholya.

Kerek hasára fektet 
kövér két kezet, 
és mélán nézi a filmet, 
amely Amerikából érkezett.

Kondor ur. Ha mozit nem vesz, 
még most is villanyt szerelne.
Ki hinné, hogy egy szőke nő 
a szerelme.
Egy szőke nő, a szeme kék 
és átható,
a mozijában gyakran látható.

Látható, bár sajnos, nincsen 
a dáma itt,
Amerikában játszik filmeket 
kizárólag drámait.

O vele szemben nagyon elfogult, 
Amerikában játszik filmeket, 
más művésznők felvételeit 
meg sem rendeli.

Amint ott ül a sarokban
és nézi a képeket,
el-el mélázik, gondol szépeket.

Mi lenne, ha egy szép napon 
a Nő megjönne távol 
Amerikából.

Poincaré s

— A fényűzés! adóját mindenesetre fölemelem . . .

Beállítana a moziba és szólna :
A  tulajdonost keresem.
— Kondor vagyok —  jelentkezne ő 
az aggodalomtól veresen.

És szól a nő : megtudtam, 
hogy valahol itt
a Dohány-uccában van egy mozi, 
hol én vagyok a favorit.

Van egy mozi, ahol csakis 
én kapok teret, 
mert a tulajdonos 
engem szeret.

Hallottam, hogy minden filmemből 
rendel ön
és azt is tudom Kondor ur, 
hogy özvegy ember ön.

Ön még igazán nem öreg 
és nem baj az a négy gyerek , . .

így álmodik Kondor ur, 
amig a film pereg.

SZENES EMBER.

Megalakult a magyar nemzeti egység kormánya ?
Lapzártakor értesülünk, hogy á la francia Poincaré-kormány 

minálunk is megalakult, a nemzeti egység kormánya. A magyar párt
vezérek, félretéve minden kicsinyes gyűlölködést, összefogtak, hogy meg
mentsék a szegénységben, csődben és öngyilkos-járványban elmerülő 
nemzetet. Az uj kormány igy alakult meg :

Miniszterelnök : BETHLEN ISTVÁN GRÓF
Belügyminiszter : PEIDL GYULA
Pénzügyminiszter : ÉBER ANTAL
Külügyminiszter : APPONYI ALBERT GRÓF
Kereskedelmi miniszter: SÁNDOR PÁL 
Igazságügyminiszter : RASSAY KÁROLY
Népjóléti miniszter : VASS JÓZSEF
Földművelési miniszter : HADIK JÁNOS GRÓF 
Kultuszminiszter : KLEBELSBERG KUNO GRÓF
Honvédelmi miniszter : SZILÁGYI LAJOS

Lapzárta után jelentik lapunknak, hogy a fönti kabinetlista 
közönséges koholmány. A névsor összeállítóját mint közveszélyes politi
kai őrültet a Ferenc József-hid Turul-madarára internálták. Igaz is: ki 
hiheti ép ésszel ebben az országban, hogy egy ilyen kormány alakulhat? 
Amelyikből Búd, Walko és Mayer hiányzik . . .
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I R O D A C M I  S Z E M C E
Móricz Zsigmond 
az impresszionista

és Móricz Zsiga 
a népies

Az Est julius 28-i számában Móricz 
Zsigmond tollából egy kis tárcát olvas
tunk, melynek cime : „Hajón'*. A tenger 
szépségét hozsannázza benne Zsiga bá
tyánk. De nehogy azt tessék hinni, hogy 
afféle jó cipóizü alföldi nyelven. Affene, 
- -  mint ahogy Móricz bátyánk mondaná. 
Impresszionista stílusban. Modernül.. Né
hol kissé kassáklajosszerüen. így: „Tenger. 
Kék. Láthatár. Egy. Kör. Sik.*4

S hiába keressük benne a pályinkaszagu, 
szalonnanyisszantó, nagyokat sercintö Mó
ricz Zsigát, nem találjuk. A kitűnő iró 
most nászuton van az Adrián. Hát ami 
igaz, az igaz. Nászuton sok mindent más
kép lát az ember. De azért ne haragudjon 
meg érte Zsiga bátyánk, nem hisszük mi 
azt, hogy ő igy fejezi ki a dolgokat. 
Ilyen fránya stílusban. Forma ez csak. 
S nem hisszük, hogy miközben ezeket 
irta, ne kanyarintott volna magában hozzá 
valami jó móriezzsigásat.

A Borsszem / « l u i  megszerezte az 
Adria partjáról irt iK>vellát, azokkal a 
széljegyzetekkel, am-lzt az iró munka 
közben hozzá gondol1. Zárójelben adjuk 
ezeket a hamisítatlan móricziádákat. Te
hát :

HAJÓN
Irta : Móricz Zsigmond

Tenger.
Kék.
Oly szép, hogy ez már bűn.
(A zannya istenit ennek a fene nagy viz- 

nek !)
*

A természet ritkán ad nagy egységet. 
Szereti a variálást. (Nyavalyát !) A hegy 
nemcsak hegy, de völgy is ; a rét nemcsak 
fü, hanem bokor is. (Akkurátus egy golyó
bis ez a világ.) A láthatárt ezer és ezer 
ötlet bontja meg. De ez határtalan, egy
szerű és őszinte.

Egy
Kör.
Sik.
(A görcs ezekbe a matematikusokba !)
Fölötte a gömbölyű égbolt, az égszinű, 

halvány, ezüstszikrás félgömb. (Olyan 
tiszta az ég, akár egy kimosott gyolcs 
gatya.) Semmi felhő, semmi fénytörés nem 
zavarja, csak a valör (A roszseb ezekbe a 
zsidó szókba !) ég fokról-fokra a Nap felé

fehérbe. (Tyhű, a rézangyalát, de ménkű 
szép mondat volt ez !)

*
A kék zordon tenger és a fehér derült

ég.
Köröskörül, köröskörül. (Az ember Csak 

tátja a száját, mint gyerek a lakoda
lomba.) S fehér tajtékkal, fehér mosoly- 
lyal kiséri a kék tenger a fehér hajót és 
az embert a végtelen közepén édes szo
morúság, tikkadt melankólia fogja el. 
(Úgy gyűl össze ez a sok lelki nyavalygás, 
mint egy féldecis pökés.) A nyugalomnak 
ez a nyomorúsága, a csöndnek ez a csen
dülése, a fénynek ez a vakitása lehalkítja 
a tett vágyát. (Pedig de jót sercintenék 
most ebbe a szügyön taszított hangu
latba !) .

Csak feküdni a tenger színén hanyatt.
És úszni előre kitártan és örökké. (Hol 

a frászba az a Szomory, hogy ezt szebben 
megírná. Zsidónak való a fürdés.)

Az élet oly rövid, ha már idelobban- 
iunk, élni kell, élvezni kell az élet e min
dennél nagyobb szépségét.

Ezt a fájó beteljesülést. (A szentségit 
nekije !)

*
S a boldog egek alatt, boldog vizek 

fölött olvadt szívvel fekszik a Sors. 
(Nagy S-sel, hogy a Nyugatot se egye a 
fene.)

És lehunyt szemmel adja magát és fo
gadja a Létet (Nagy lö betű.) és csak 
él : és ö a fakadó, a földeken és vizeken 
és egeken uralkodó.

Élet. (A harsány, fájn élet, ami akku- 
rát olyan, mint valami szép, nagy 
böffentés.)

—észter—

NO MÉG EGY PÁR UDVART 
Van már Bethlen-udvar, Vass-udvar, 

Rakovszky Iván-udvar. A rend kedvéért 
a további udvarokat ajánljuk : Klebels- 
berg-udvar (azok számára, akik mandátu
mot akarnak kiudvarolni Klebelsbergtól), 
Walko-udvar (azok számára, akik Walko 
minisztersége alatt azt remélik, hogy ha 
máshoz nem, de legalább udvarosi állás
hoz jutnak), Andrássy Gyula-udvar (azok
nak, akik az udvari párt tagjai), Gömbös
udvar (azoknak, akik a fajvédőknél udvar
képesek akarnak lenni), Túri Béla-udvar 
(ahol a Posta fóembereit helyezik el), 
Lendvai-Lehner-udvar (borpincével és 
kerti korcsmával), Rothenstein-udvar (ki
zárólag a „Szózat*4 szerkesztőinek és az 
„Érne*4 tisztikarának).

K é p r e j í v é n y
— A hét legravaszabb rébusza —

Megfejtése : a Borsszem Jankó augusz
tus 15-i számában.

A megfejtők értékes könyvjutalomban 
részesülnek.

A Borsszem Jankó julius 18-i számában 
megjelent rébusz megfejtése : „Esik eső 
karikára". A megfejtők közül Kozma 
György (Laky-telep, Pest megye) könyv- 
jutalmat nyert.

M e g fia ta lít ja
néhány koronáért bármilyen öreg 
cipőjét, ha elviszi a most meg

nyílt, m odern ü l felszerelt

Lipótvárosi cipöüzem-hez
Budapest, V. ker.f Tátra-utca 4. sz 

Garantált tiszta bőranyagból ! 
Külön mérléhos

MEGJELENT
104 V É N N Y E L  !

Kérje minden fűszer-és csemege üzletben! 
Ha ott kifogyott volna, kívánatra ingyen 
küldi gazdasazonyoknak. szakácsnőknek, 
háztartási iskoláknak, vendéglősöknek

Dr. H. Oether
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Modern fogászok
A legutóbbi fogorvoskongresszuson a fog

orvosok egyetemi oktatását követelték. 
Lesz-e eredménye ennek az oktatásnak ? 
Mindenesetre fogas kérdés.

Kérdés : Miből állapítható meg, hogy a 
páciens el van ragadtatva fogorvosától ?

Felelet: Abból, hogy szájtátva hall
gatja öt.

Kérdés : Mit csinál a páciens, ha fog
orvosával elégedetlen ?

Felelet : Kimutatja a foga fehérjét.
Kérdés : Hogyan terjed a hire a jó fog

orvosnak ?
Felelet : Szájról-szájra.
Kérdés : A fogorvos cimtáblája mikor 

stilszerü ?
Felelet : Ha meglátszik rajta az idő 

vasfoga.
Kérdés: Mit csinál a fogorvos az utolsó 

garasával ?
Felelet : A fogához veri.
Kérdés : Ha a páciens fogat huzatni 

megy, mit vigyen magával ?
Felelet : A sorsjegyét. Hátha azt is ki

húzzák.
Kérdés : Melyik vers fejezi ki legszem

betűnőbben a fogorvosok mai helyzetét ?
Felelet : Húzd, ki tudja, meddig húz

hatod.
Kérdés : Mikor kifogástalan a tömés ?
Felelet : Ha a páciens zsebe tömve van
Kérdés : Mi a neve annak a tudomány

nak, amely arra oktatja ki a páciensnőt, 
hogy fogorvosával feleségül vétesse ma
gát ?

Felelet : Férj fogászat.

MAGYAR KÉPVISELŐK FINNORSZÁG
BAN

Helsingfőrsből jelentik nekünk :
Az ideruccant magyar képviselők már 

kezdenek finnül érteni. Egyikük felfedezte, 
hogy a finneknek van egy nemzeti hósköl- 
teményük, amelynek ez a cime : Kalevala.

— Hopp, — mondta sugárzó arccal, — 
én tudom, mit jelent ez a Kalevala.

— Na, mit ? —  kérdezték társai.
—  Hát azt, hogy Menyasszony vala*
És a többiek mély tisztelettel néztek rá.

* A nem-destruktivok kedvéért: Kale — 
menyasszony.

Z á l o g c é d u l á k a t
kiváltok. Ékszereket, briliiánsokat 

bárkinél drágábban vesz
O7nko|v Emil BudaPest» Király-utca 51
U L U n u l j  L l l l l l  Térés-templommalszemben.Telefon

J. 105-35.

BORSSZEM JANKÓ

0 M K E
Tiltakozunk a záróra- 
szavazás ellen. Minket 
nem k é r d e z e t t  meg 
senki. Pedig mi vagyunk 
a záróra-kérdés igazi 
szakértői M. Ü. K. E.
(Markóbán ülő Kereske

dők Egyesülete)

A  Borsszem Jankó üzenetei
A Borsszem Jankó jelen számát julius 

29-én, csütörtökön zártuk le. —  Kéziratok 
és rajzok kizárólag a főszerkesztőhöz (Bu
dapest, Mozsár-utca 9.) küldendők. — 
Kéziratokat nem adunk vissza.

„Nem dilettáns'*. Szép az önbizalom, 
még szebb a talentum, legszebb a jó kéz
irat. Sajnos, ön még csak az elsőnél tart. 
Fenyegetésétől nem ijedünk meg, ergo : 
csak folytassa ! — O. R. Ezúttal is bevált 
jó kétharmada. — Vejke. A héten bizo
nyára tormába nézett. — Linkóczy (Páris). 
Amig nem olvassuk, hogy magát is meg
verték, addig nem hiszünk az idegenek 
üldözésében.No hallja, ha olyan „polizei- 
widrig" pesti ábrázattal, mint a magáé, 
szárazon elviszi ! . . .  — Cserkész. Tábori 
versét átadtuk illetékes barátunknak : 
Tábori Kornélnak. — Motociklista. Vég
rendeletminták legjutányosabban fötisz- 
telendő munkatársunknál, Reb Menachem 
Ciceszbeiszernel kaphatók. Siessen, mig a 
készlet tart. — Siófok. Egészen nyugodt 
lehet, férje jól viseli magát : nagyvá
rosi ember létére falusi szokás szerint 
tyúkokkal fekszik. — Szt. J. Gazdasági 
szémléje, bár nem sületlen, nekünk nem 
való. Ha van gazdasági zsemléje, küldje 
be Sanyaró Vendelnek. — Több kéziratról 
és levélről a jövő számban.

1000 korona
nem a

VILÁG
hanem a

M agyar Hírlap
A  legjobb, legtartalmasabb, leg

nívósabb reggeli újság-

Felelős szerkesztő: Roóz Rezső

Főmunkatársak :
Feleky Géza és Móra Ferenc

9. oldal

KÜLPOLITIKA
KI ÜTÖTTE MEG M AGÁT?

Párizsból jelentik : Poincaré elejtette a 
megkötött háborús adóssági egyezményt. 
Szakértők szerint az elejtés után nem az 
egyezmény ütötte meg magát, hanem Poin
caré.

POINCARÉNAK SEMMI SEM ÁRT
Párizsból jelentik : A tisztviselők nagy

arányú tüntetést rendeztek Párizsban 
Poincaré azonban szilárdabb alapon áll, 
mint Herriot-é. ö t  még a tüntetés sem 
tudta eltüntetni.

PRIMO DI RIVERA MEGNYUGTAT
Madridból jelentik: Spanyolország la

kosai körében az az aggály merült fel, 
hogy nem lesz célravezető a diktatúra 
helyességének népszavazás utján való el
döntése. Primo di Rivera azonban a pol
gárság aggályait katonaság segítségével 
igyekezett eloszlatni. . .

OH, AZ A SZOVJET!
Moszkvából jelentik : Pogány József

nek, a harmadik Internacionálé uj végre
hajtóbizottsági tagjának állása megrendült. 
Kiderült ugyanis, hogy Pogány értéktelen 
papírokkal játszott a pesti színpadi bör
zén. A vésztörvényszék elé állítják. Vé
dője, hir szerint, Bus Fekete László lesz

A Nagykörúton egy öreg ur elcsú
szott a napokban egy narancshéjon és 
eltörött a lába. Orvoshoz vitték, aki 
gyorsan gipszbe tette a lábát. A bete
get autón hazaszállították. Alig ment el 
az autó, egy szakállas emberke kopog
tatott az orvos ajtaján.

— Mi tetszik ?
— Kérem, doktor ur, ugy-e az előbb 

tetszett gipszbe rakni egy idősebb 
ur törött lábát ?

— Igen. Miért érdekli ?
— Akkor tessék nekem ideadni a 

províziómat.
Az orvos megütközik :
— Micsoda provízióról beszél itt 

maga ?
— Kérem, én voltam az, aki a jár

dán eldobtam azt a narancshéjat, ame
lyen a doktor ur páciense kitörte a 
lábát.

ARANYKÖPÉS
A házasság olyan, mint némely köszö

nés : van abban minden, csak köszönet 
nincs. (Karádi)

Van-e m ár ö n n e k  
erő- és szerencsetallzmÁnJa? 

S incsen  ?
Oh! Oh! írjon hát azonnal: B. Timm,

B urg, b|M. F rledenstr. 15. (Deutschland)
A  .Jngi Caan ‘ szerencsés fordulatot ad 

életpályájának
Ara 6 Mk._______________
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Mi legyen a Gellérthegy tetején?
A városi tanács mostanában azon töri 

a fejét, hogy mi legyen a Gellérthegy te
tején ? A kérdés fölött még nem döntöt
tek, de abban már megállapodtak, hogy 
olyasvalaminek kell lennie, ami rendkivüli 
látványosságnak Ígérkezik és vonzza a 
közönséget. A probléma megoldására leg
alkalmasabbnak a következő indítványo
kat találom :

1.
Rendezzen az adóhivatal olyan kiállí

tást, ahol közszemlére volnának kitéve 
azok a tárgyak, melyek után nem kell 
fizetni adót. Egymás hátán tolonganának 
az emberek, hogy ezt a mesébe illő, min
den fantáziát túlszárnyaló kiállítást meg
tekintsék.

II.

Emeltessen a város a Gellérthegy tete
jére olyan nyilvános órát, amely pontosan 
jelzi az időt. Egész Budapest csodájára 
fog járni ennek a szokatlan és szinte hi
hetetlennek tetsző látványosságnak.

IIL
Nyissanak a hegy tetején olyan pékűz- 

Jetet, ahol a kenyér árát nem emelik még 
abhan az esetben sem, ha esik a búza ára.

Ez olyan tüneményes csoda lesz, amilyen
re még sohasem volt példa.

IV.

Építtessen a város a Gellérthegyre egy 
üvtgkalitkát, amelyben olyan művész mu
togatja magát, aki 52 napig egyfolytában 
nem koplalni, hanem jóllakni tud. Min
denki ott lesz, hogy megbámulja ezt a 
csodalatos produkciót.

V.
Szereltessen a város a hegy tetejére 

olyan ugródeszkát, ahonnét pontosan a 
Dunába lehet ugrani. Tekintettel az ön
gyilkosok nagy számára, egészen bizonyos, 
hc£y a Gellérthegy látogatottsága napról- 
napra növekedni fog. Ugródeszka helyett 
esetleg építtethet anyakönyvi hivatalt is a 
házasulandók részére. Az eredménv 
ugyanaz.

VI.

Ültessen a tanács a hegy tetejére egy 
nagy uborkafát és fordítson különös gon
dot a levegő tisztaságára is. E célból 
ajánlatos lenne a következő figyelmez
tetés :

Politikusoknak
FELKAPASZKODNI TILOS!

D.

Földrajzi társasjáték*
Kérdés : Melyik város ismeretlen a mai 

parlamentben ?
Felelet : Modor.
Kérdés : Mi a törvényszék épülete ?
Felelet : Perlak.
Kérdés : Mit jelent Hexensabbath ma

gyarul ?
Felelet : Rimaszombat.
Kérdés: Mit mondott II. Vilmos csá

szár, amikor el kellett hagynia Német
országot ?

Felelet : Majland, Majland !
Kérdés : Mi volt a muszka katonák 

kosztja a világháborúban ?
Felelet : Caribrod.
Kérdés : Melyik az a hely, ahol nem 

az első, hanem az utolsó fogás a halétel?
Felelet : Fischamend.

# A föltett kérdésre csak helységnévvel 
lehet felelni.

KEDVES BORSSZEM JANKÓ !
Egy németországi fejedelmi kastélyban 

a műkincseket magyarázza az idegenve
zető.

— Ez a váza, — mondja — rendkívül 
értékes. Egyik királyunk kétszáz évvel 
ezelőtt adta egy Habsburgnak, aki egy 
század huszárt adott neki.

Na látod, — mondja a társaság 
egyik magyar tagja a barátjának — meny
nyivel praktikusabbak voltak a német ki
rályok a Habsburgoknál. Ők vázát adtak, 
mi huszárokat. A váza megmaradt, a hu
szárok elestek.

PAPP JANCSI POINCARÉ ELLEN
Papp Jancsi hivatásos poentgyilkos ma 

este a Keszey-vendéglőben kilőtte Poincaré 
alól a Poin-t. Párizsban a hir kinos meg
ütközést keltett.

A ZSUGORI
— Mit csinál itt a postán Schmutzig 

ur ?
— Pszt ! Kifogyott a tinta a töltőtol

lamból . . .

Legszebb Legjobb Legolcsóbb

PAPlan PAPlan PAPlan

Kárpitosáru, vas- 
és rézbutorgyára
SZŐNYEG. POKRÓC, FÜGGÖNY, 

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

kivitelben kaphatók

Gichner János
Budapest, VII., Erzaébet-kőrut 20. sz.

Nagy katalógust 4000 K ellenében 
postán küldök

Egy fajvédőhöz, aki bundakeres
kedő, beállít egy tipikusan destruktív 
alak.

— Kérek egy persián-bundát.
— Azt nem. De Persián-bombát, azt 

kaphat.

A BORSSZEM JANKÓ 
előfizetési árai :

Egész é v r e .............................. 240.000 K
Félévre ................................... 125.000 „
N egyedévre.................................  65.000 „

Kiadóhivatal : VI., Mozsár ucca 9. 

Felelős szerkesztő és kiadó :
MOLNÁR JENŐ 
Laptulajdonos :

Borsszem Jankó Lapkiadó Rt.
Szerkesztőség és kiadóhivatal :

VI., Mozsár-ucca 9. (Telefon: T. 33— 24 )

Viktória nyomda. Magyar u. 52.
Felelős tulajdonos : Goldstein József.

SZÍNHÁZI DIREKTOROK EGYMÁS 
KÖZÖTT

— Hogy megy az üzlet ?
— Köszönöm, ragyogóan. És önöknél ?
— Mindennap elfogynak a jegyek.
— No, remélhetőleg nemsokára javulni 

fognak a viszonyok.

AZ IGAZI OK
Rákóczi-uti kereskedők beszélgetnek.
— Mondd, mért szavaztál te a hatórai 

zárás mellett ?
— Na hallod \. . .  így legalább egy 

órával később megyek csődbe.

Ezüstevőkészletek 
speciális üzlete!

Budapest, IV,, Muzeum-körut 17
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UNIÓ. AMERIKA 
Segitség, t e s t v é r !  
Egyik Unió nem hagy
hat ja a másik at. Je lszó: 
dollars vagy dalesz. 
Kábeltávirat „Csődbí
róság44 címre. S. P. S. 
(Semmi pénzőnk sincs) 

„U N I 0 ‘4
s z i n h á z ü z e m  r.-t. 

üzemen kívül

Á LA TÚRI
Kedves Borsszem Tankó! Van itt Buda

pesten egy makacs képviselő-önjelölt, aki 
minden évben legalább egyszer föllépteti 
magát valamelyik megüresedett kerület
ben. Barátai persze sokat évődnek vele 
emiatt. A napokban, az öttevényi válasz
tás után, ezt mondta neki egy újságíró :

— Te, Béla, tudod mit ? . . .  Van egy 
jó tippem . . .  Hallgass rám, akkor biztos 
a mandátum.

A magánpolitikus kapva-kapott a szón:
—  No, mi az ?
— Utazzál ki te is Amerikába, mint 

Túri Béla és közvetlen a választás előtt — 
ne gyere vissza !

A KERESKEDELMI CSARNOKBAN
— Olvastad ? Smith Jeremiás kiadta az 

utolsó jelentését.
— Én pedig bevettem. Ez volt az egyet

len bevételem.

A  POSTATAKARÉK FOLYOSÓJÁRÓL
— Hallottad már, hogy Tormayt reszel

ték a Baross Gábor orra alá ?

BORSSZEM JANKÓ

ÜDV NÉKED, RASSAY ! 
Voltál vezér, pártod nem volt, 
Politikusnak ez nem bolt.
Van már pártod és majd ezér 
— Meglátod — nem leszel vezér !

Reb Menachem Ciceszbeiszer 
szörnyű átkozódásai

— Ole j an nadj 
ledjen tenálod o boj, 
hodj o dakter Gál 
Jenő oreságot kuli- 
jön fölfogadni oz 
üdjvédednek !

— Oz Ádám pro
fesszor oreság teroj- 
tód oz operációs asz
talon bizemositsa be. 
hodj ü igenis edj ki-

tönő operatőr !
— O te állapotod ledjen olejan kétsé

ges. mint omilejen edséges o jobbpárt, 
meg o balpárt !

— Onnyi festék ledjen rámázolva o te 
feleséged ábrázotáro, hodj o rendőrségi 
razzián ne todjanak ráismerni !

— Ösmerkedjél meg este o Nadj körúton 
edj finom dámávol és kopjál otána hus- 
mérgezést !

— O szülészeti klinikán t ed jen tanúsá
got o te hojodon lángyod oz üué repro
dukciós tehetségirül !

— Ledjél te képviselőjelült és otazzál 
ki o választás elütt Omerikába, mint Túri 
Béla és gyere vissza választás otán, mint 
Posta Sándor !

— Ledjél te edj izsáki lakos és tenálod 
ünnepelje meg o Zbona András oz üvé 
kiszobodulását edj kis éccakai zenezboná-
vol !

— Pesten ledjél te kereskedő és már sak 
o hé tőr ai zárásbo ledjen minden remény
séged !

—  Menjél te nyaralni ebbe o hidegbe o 
Balaton mellé és ne todd kiváltani a téli- 
bondádat o zálogházbul !

— Ledjél te edj ifjú szerelmes férj és 
o feleséged sztrájkoljon olejan hosszú 
ideig, mint oz angol bányászok !

RADIO-
anyagok gyári árban

Dénes Testvérek
Elektrotechnikai és Fémárugyár Rt 

Budapest, Teréz körút 26
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FUTBALLMECCSEN

A nő : Álljon meg, mucus, egy szóra . . .  
A férfi : Az attól függ, hogy nagysád 

amatör-e vagy profi ? . . .

NÉHA AZ SZÓL BELE, AKIT MEG 
SE KÉRDEZNEK

— Mit gondol, Fuchs ur, ki fogja ki
mondani az utolsó szót a zárórakér
désben ?

— Hát ki ? . . .  Az ügyészség.

AZ ÓVATOS ÜGYVÉD
A bíróság előtt feltűnő kedélyesen cse

veg a vádlott, akit többrendbeli betörés 
miatt vonnak számadásra, a védőjével. 
Végre is megsokallja az ügyvéd ezt a bi
zalmaskodást és igy inti le :

— Menjen már innen ! Még majd nem 
tudják a végén, kettőnk közül ki a védő 
és ki a betörő.

KEDVES BORSSZEM JAN KÓ!
Danes ur mühistórikus volt és alkoho

lista. Egy nap a Széművészeti Múzeum
ba ment, hogy készülő tanulmányához 
adatokat gyűjtsön. Mint rendesen, most is 
illuminált állapotban volt.

Az első teremben, ahová belépett, egy 
tükör volt a falba illesztve. Danes ur azt 
hitte, hogy valami történelmi nevezetes
ségű festmény előtt áll, hosszasan elme
rengett hát a képen, majd elővette a no
teszét és ezt irta bele :

„Első terem. Egy iszákos ember feje 
A rézorr rendkívül jellegzetes, épugy az 
elállatiasodott arckifejezés. Úgy látszik, 
az életből vett kép, mert valahol már lát
tam ezt a fejet.’*

EZ IS ÖRÖM
— Mit ugrálsz itt igy ?
— Sorsjegyet vettem és fogadtam, hogy 

nem fogok nyerni.
— Na és nyertél ?
— Igen. Megnyertem a fogadást.

Igyunk Szent Lukácsfürdő KRISTÁLY-ásványvizet I
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Felelős szerkesztő: MOLNÁR JENŐ Művész-főmunkatár» : GÁSPÁR ANTAL
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Vasárnap a L igetben

Nem  igax,
hogy Búd Jánost táviratilag Párizsba 

hivta Poincaré a frank megmentésére ;
hogy Zsír boy Jánost hivta meg a szov

jet Kun Béla helyére a „Tüz'-zel szerzett 
érdemei alapján ;

hogy Inkén állami támogatással Ba
romfiudvart építenek ;

hogy a most fölépült Rakovszky Iván- 
udvar udvarára Rakovszky Iván közigaz
gatási hátaslovasszobrát helyezik el ;

hogy némelyik pesti színház úgy nyit 
majd augusztusban, mintha már zárna ;

hogy Csathó Kálmánt, az Unió vagyon
felügyelőjét a szanálás körül szerzett 
érdemeiért a Hitelezői Védegylet disztag- 
jává választották ;

hogy Európa úszóbajnokságára minden 
pesti benevezett, aki „nyakig úszik" ;

hogy a lakásrendelet megoldotta a téli 
fűtést azzal, hogy alaposan befütött a 
lakóknak ;

hogy a pesti anyakönyvi hivatalok előtt 
is mentócsónakokat helyeznek el a férj* 
jelöltek számára.


