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Az új fogházör

— Menjen csak előre, aztán a má
sodik fordulónál balra . . .

—  Engem akar tanítani?... Maga 
még a világon se volt, amikor én már 
ismertem itt a járást.

A beteg gondja
— Mint mondtam, naponta három

szor kell gargalizálnia. A gargalizá- 
lás megöli a bacillusokat.

— Értem, doktor úr, de honnét .ve
gyek a gargalizáláshoz bacillu
sokat ?

Löwenstein Alfréd, a dúsgazdag 
belga bankár titkárját és két gép
írónőjét vitte magával a végzetes 
repülőútra. Mikor észrevették, 
hogy a bankár mintegy ezer mé
ternyire a La Manche-csatorna fö
lött kilépett a repülőgépből, abba
hagyták a munkát és rémülten 
kiáltoztak össze-vissza. A titkár 
rájuk szólt:

— Nem értem magukat, höl
gyeim. Mihelyst a főnök úr kiteszi 
a lábát az ajtón, itt mindjárt a 
legnagyobb fejetlenség van.

A hatás
— Megmutattam a papának a hoz

zám írt verseidet. Nagyon meg volt 
velük elégedve.

—  Igazán? Mit mondott?
— Hogy most már egészen nyu

godt, mert tudja, hogy nem költőhöz 
megyek feleségül.

— Mit szólsz hozzá ? . . .  Marynek 
már három hónapja ugyanaz a ba
rátja van.

— Furcsa érzés lehet. . .  Mintha 
három hónapig ugyanabban a kom- 
binéban járna az. ember . . ,

A fizetésképtelenségi |og reformját
ajálja az OHE (Országos hitelvéao- 
egyesulet). A reform saiKaiatos pont
jai a nzetesKepteiensegi eljárás ol
csóbbá, gyorsaoba es egyszerűbbé 
retele.

báját kiküldött tudósítónk e fon
tos Kerdesoen a kereskedelmi érde
keltség kulonnözó tagjait interjúvolta 
meg.

rro tz  1. Armand kormányfőtaná
csos, a Protz és Klotz nagykereskedő 
cég beltagja, tóboszörös naztulajdo- 
nos a következőkép nyilatkozott:

—  Én, kérem, az OHE-t átkeresz
telném, pardon, elneveznem AJVEE- 
nek (Adosok Javát Védő Egyesület). 
Csak rajta, csinálják olcsóvá és egy
szerűvé az eljárást! Azon kevesek is, 
akik eddig ismeretlen okok miatt 
nem jelentettek fizetésképtelenséget, 
most már majd gusztust kaphatnak! 
Én, kérem, az AJ VÉÉ helyen a dol
got a következő hirdetéssel haran
goznám be: „Fizetésképtelenségének 
bejelentésével saját érdekében kérjük 
rövid ideig becses türelmét. I—2 hó
napon beiül minden esetet olcsón, 
gyorsan és egyszerűen fogunk lebo
nyolítani. Óriási megtakarítás! Ku- 
lans, egyéni kiszolgálás. Siker ga
rantálva! Olcsóbb, mint bárhol. Kér
jen ajánlatot! Telefonhívásra üzle
tébe megyünk.”

Zweifel Samu, konfekció nagyban 
és kicsinyben:

— Nem tudom mitévő legyek? Kép
zelje magát az én helyzetemben! Én 
az inzolvencia bejelentésére médióra 
elkészültem. A gondos kereskedő 
pontosságával mindent kikalkulál
tam. Egy 8— 10%-os különbözet még 
haszonnak sem megvetendő! Uram, 
Hamlet hozzám képest egy szilárd, 
határozott jellem. Szóljon, tanácsol
jon: menni vagy nem menni?

Pechvogel Mózes, szurok, mész, 
cement stb. engross, szomorú ábrázat- 
tal mondta:

—  Tud ön latinul? Mei pónem und 
mei nómen est ómen! Elsiettem a dol
got . . .  Én már tegnap bejelentettem. 
De nem ez bánt, kérem. Ott vizávi a 
konkurensem, a Glückpilz, az szi
matolhatott valamit, ő csak ezután 
fogja bemondani. Amilyen disznó sze
rencséje van mindenben, ő majd ezt 
is olcsóbban kapja. Ezt nem élem 
túl!

Dr. V. Vidor Manó, a kereskedelmi 
világ híres ügyvédje szomorúan ült 
irodájában.

— Uram, —  mondta —  én eddig
sorszámokat adtam ki fizetésképtelen
ségüket bejelentő klienseimnek. Per
sze amióta ezt a reformot lanszíroz- 
zák, azóta senki sem akar inzolven- 
ciát jelenteni. Ez képtelenség! Mert 
ez a természetes és szükséges tisztu
lási folyamat erőszakos meggátlása, 
ami hovatovább megboszulja magát. 
Képzelje el, milyen elementáris erő
vel fognak az elfojtott indulatok ki
robbanni ! A fizetésképtelenség árja 
fog e szerimcsétlen országra zúdulni 
és nekem kellene majd az ügyek tö
megét olcsón, gyorsan és egyszerűen 
elintéznem. Ez lehetetlen! Nem nyi
latkozom, de azt kijelenthetem, hogy 
az ügyvédséggel együtt a kereskede
lem is elpusztul. — inte

II nyári vendéglős prognózisa

— Mondja csak, milyen napra fog 
esni elseje?

— Azt nem tudom. De hogy esni 
fog, az bizonyos.

Munkamegoszlás nyáron
— Hol tölti a nyarat, nagyságos 

asszonyom ?
—  Abbáziában.
— A férje is?
—  ő nem.
—  Miért? Ő hol tölti a nyarat?
—  Ő szegény most nem a nyarat 

tölti, hanem a — büntetését.

— Mibe kerül itt egy szoba? — 
kérdezi az autó-defektus miatt vi
déken rekedt pesti kereskedő.

— Tíz pengőbe.
— Ejha! És a reggeli?
— Két pengőbe.
— Ugyan! Na és mit fizetek 

azért, hogy az autóm a kocsiszín
ben áll?

— Az ingyen van, kérem.
— Akkor kérek reggelit és ga

rázst. Az autómban hálok.

Baj van Gömbös körül
—  Gömbös Gyulának valami baja 

lehet.
— Miért?
—  Egy hete már, hogy egyetlen 

egyszer sem cáfolta meg államtitkár
rá való kinevezését.

—  Kegyed gyászol?
— Igen. Holnap motorcikliverseny 

lesz errefelé . . .  Biztos, hogy elvesz
tem néhány kicsinyemet.
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Nyári örömök

A  szalm aférj A  szalm afeleség

Hiteles tudósítás Löwenstein bankár katasztrófájáról
A legújabb hiteles adat Löwenstein bankár katasztrófájáról a kővetkező : 
Löwenstein a La Manche-csatorna fölött, Brüsszel felé tartva, telefon- 

beszélgetéseit bonyolította le a repülőgépről. Éppen Budapesttel beszéltf mikor 
egy mély férfihang kapcsolódott a beszélgetésbe:

— Hallóy itt SchwarcZy ki ott?
— It t  Löwenstein.
— Tessék kilépni! —  mordult rá a hang.
És a szerencsétlen Löwenstein szót fogadott.

Egy kis pletykát ah Jankó, 
ne legyen oly fajankó !

— Hát a pletykával mi lesz?
— Parancsoljanak:
Az ismert rózsadombi bankár neje 

pompás fiúgyermeknek adott életet. 
A bankárék ötéves kislánya a gyer
mekágyban fekvó' mamájára mu
tatva, megkérdezte az egyik látoga
tótól:

— Miért fekszik a mama?
—  A gólyanéni megcsípte a lá

bát — felelte a látogató.
— Nem hiszem — szólt kételkedve 

a kislány.
— Miért?
— Mert múltkor a Frajlejnnel is a 

papa csinált ilyen rossz viccet, nem 
pedig a gólya.

Pöstyénl aforizma
JOBB MA EGY IS ZA PÉ IR A , 

M INT HOLNAP EGY KÖSZVÉNY.

Az osztrák igazságügy- 
minisztérium költségvetéséből
Bevétel . . 12,272.458 shilling 
Kiadás . . 17,342.542 shilling 
Ki nem adás Kun Béla

A Löwenstein-eset a tőzsdén
—  M it szól Löwenstein tragédiájá

hoz?
— Ez egy nagystílű ember! Más 

bankárnál előbb a pajnrok zuhannak, 
aztán ö. Nála pont fordítva történt: 
előbb zuhant ö, aztán a papírok.

Pesti ember utazik
Kalauz: Nem jól tetszett fölszállni. 

A jegye személyvonatra szól, ez pe
dig gyorsvonat.

Utas: Na és?. . .  Legföljebb szól 
a vezetőnek, hogy lassítson egy ki
csit.

Öméltósága szája
— És mondja csak, Pista, mi tet

szik magának rajtam a legjobban?
—  Méltóságos asszonynak van a 

legszebb szája széltében-hosszában.

Amitől a múlt héten egész Pest 
gurult a nevetéstől

A leányiskola évzáró vizsgáján 
megjelent a főigazgató. A kisleá
nyokat elkezdik a földrajzból vizs
gáztatni.

— Majd én adom fel a kérdése
ket —  mondja a főigazgató és rá
mutat az első pad szélén ülő 
leánykára: — Melyik az a város, 
ahol az aranypénzt verték, mikor 
még nagy volt Magyarország?

A tanárnő a két keze hüvelyk
ujján összeveri a körmét, hogy rá
vezesse a leánykát, aki felcsillogó 
szemmel mondja:

— Körmöcbánya.
— Helyes. Most azt mondja 

meg, melyik az a város, ahol Pe
tőfi Sándor elesett?

A kislány sápadtan hallgat. A 
főigazgató mosolyogva fordul a 
tanárnőhöz:

— Na, ezt mutassa meg, nagy- 
sád!
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Teleki Pál öröme

— Gömbös is belép?.. Végre nem leszek egyedül!

Ügyvédi vizsga
Egy jelölt az írásbeli vizsgán nehéz peranyagot kap. A fel

advány szerint első-, másod- és harmadbírói ítéletet kell szer
kesztenie. A jelölt rövid gondolkodás után átlátja a helyzetet: 
nem hogy három ítéletet, de egyet se tud megszerkeszteni.

—  Segíts, ó humor! — gondolta és a feladvány után oda
írta:

„A  feladott peranyagban a bírói döntés fölösleges, mert a 
felek bíróságon kívül kiegyeztek.”

A vizsgálóbizottságnak tetszett az ötlet, de a jelöltet mégis 
megbuktatta a következő megokolással:

„A  bizottság örül, hogy a felek bíróságon kívül kiegyeztek, 
de be kell látnia, kedves jelölt úr, hogy ebben az esetben önre, 
mint ügyvédre, szükség nincsen.”

A visszhang csodája
A tihanyi visszhangról járja az a legenda, hogy néha el

veszti a hangját és ilyen esetekben egy parasztgyereket állíta
nak be visszhangnak. Egy ilyen alkalommal nagyobb társaság 
tesz kirándulást Tihanyba és persze ki akarják próbálni a híres 
visszhangot. A társaság egyik tagja elkiabálja magát:

Hahó!
A visszhang felel:
—- Hahó!
Az illető másodszor is elkiabálja magát:
—  Jóreggelt!
— . . .  g é lt . . .  —  hangzik a visszhang.
— Zsidó! — kiált most egy „vicces” alak, mire a visszhang 

a következő meglepetésszerü választ adja:
—  Zsidó az öregapád!

MI T Ö R T É N T  A S A R K O N ?  0 F I R H f l N G  M Ö G Ö T T
1. Előzmények

(Szín: miniszteri dolgozószoba. Az 
íróasztal mögött a miniszter ül, az 
íróasztal előtt Nobile.)

M INISZTER: Tábornok úr, elmegy 
az Északi sarkra. Ott keres egy meg
hitt sarkot és addig nem mozdul ki, 
amíg meg nem mentjük.

NOBILE: De. . .
M . : Micsoda de?
N . : De ott hideg van. Mit csinálok, 

ha baj ér?
M . : Kingsbayból magáért mennek 

és maga kings lesz a bayból.
N. ( tűnődve el.)

2. A sarkon
(Szín: barátságosan berendezett 

Északi sark. Előtérben jéghegyek. 
Balról bélistás jegesmedvéky jobbra 
rozmároky akik remegve várják a le
építést.)

NOBILE: Ha nem mentenek meg 
bennünket, bizonyisten hazamegyek.

ELSŐ TISZT : A keleti szél miatt 
nem jönnek. Nem is tudnának ki
szállni.

MÁSODIK TISZT: Keleti szél el
len nem lehet kiszállni.

NOBILE: Kutyaszán se jön?
ELSŐ TISZT: Nem. Nem szán 

meg minket a kutya sem.
NOBILE: Itthagyok jégcsapot, pa

pot és megyek.

SVÉD PILÓTA (odaérkezik.)
NOBILE: Végre! Megjött a Per

petuum Nobile. (A  pilóta mellé ül.)
ELSŐ TISZT ( szerelmes lesz a lég- 

körbe, de amikor az kedvezőtlen leszt 
szakít légköri viszonyával.)

3. Mentési munkálatok

(Szín: egy telefonhuzal.)
ELSŐ TISZT (te lefonál): Halló! 

Mentők? Kérem, jöjjenek ki ide a 
Sarkra, mert lefagy a lábunk.

MENTŐK: Ilyen melegben? Hiszen 
hőgutát lehet kapni.

TELEFONKÖZPONT : Bocsánat, 
téves kapcsolás történt.

4. Újabb mentési akciók

(Szín: a levegő 4000 méter magas
ságban. Amundsen elindul Nobile fei- 
kutatásáray de nem kerül vissza; 
Torkildsen elindul Amundsen felku
ta tásán de ottmarad; Christoffersen 
elindul Torkildsen felkutatására, de 
odavesz; Tromsölden elindul Chris
toff ersen felkutatására y de életét 
veszti; Bátorkildsen elindul Trom- 
söldsen félkutatására, de nyoma vész. 
Nemvoltértebnildsen elindul Bátor* 
kildsen felkutatásáray de elpusztul. 
És így tovább. December elsején az 
ötezredik pilóta indul 4999 mentő* 
expedíció felkutatására.)

FÉLD Mátyás új darabjának, a 
„Mersz-e Matyi” -nak egyik előadásán 
megkérdezte valaki Matyitől:

—  Na, hogy megy a darab, direk
tor úr?

—  Bár a közönség menne úgy, — 
felelte sóhajtva Féld.

*

FEDÁK Sáriról szól az új Féld- 
darab is. Mint értesülünk, Fedák 
unokaöccse rövidesen Pestre érkezik, 
hogy gondoskodjon a darab csatta
nójáról.

*
A  VÍGSZÍNHÁZ a tavalyi szezon 

eredményén okulva, békét kötött 
Molnár Ferenccel és jövőre Molnár
ciklust rendez. Hiába, a Vígszínház 
is rájött, hogy Molnár az egyetlen 
szerző, akinek ördöge van.

Megvételre keressük a Borsszem 
Jankó 1925. és 1926. évfolyamait 
vagy ez évfolyamok egyes számait.

Crepe de chinek, geor- 
gettek, fou la rd - és 
nyersselymek,nanszu- 
batisztok, pouplinok, 
kartonok, delének, 
ripszek, csipkeujdon- 
ságok, szalagok, ha
risnyák, kesztyűk, sá
lak, fro ttie rke lm ék
legszebb választékban 
l e g o l c s ó b b a n

KLEIN ANTAL
divatnagy árúházában 
Király ucca 53
— (Akácfa ucca sarok) —

P. L.

Hogyan fogadta Kun Béla az osztrák igazságügyminiszter lemondását ?
Mikor Kun Bélának hírül adták, hogy Dinghofer osztrák igazságügy

miniszternek le kellett mondania, mert az ő kiadatása ellen döntött, fájdal
mas nyögést hallatott.

—  Hová jutottam? — kesergett a véreb. — Magyarországon 1919-ben 
egy egész kormány mondott le miattam.
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Takarodó
— Fújják : a honatyák —

Meddő vitáknak 
Vége már,

Kiszáradt minden 
Gége már.

Szavunk, értékünk 
Rég laza —

Gyerünk haza.
Gyerünk haza!

Nincsen mibennünk 
Semmi tűz

És Bethlen minket 
Szerte űz.

Nos, Bethlennek van 
Igaza.

Gyerünk haza,
Gyerünk haza!

Mindenre mondtunk 
Egy amen-t,

Nem volt még ilyen 
Parlament,

Mely nálunk többet 
Szavaza.

Gyerünk haza,
Gyerünk haza!

Költség, ha kellett: 
Megadok.

S bár nem apadnak 
Az adók,

Női az adósság 
Halmaza . . .

Gyerünk haza.
Gyerünk haza!

Ültünk a Házban 
Eleget,

Nem bírjuk már a 
Meleget. . .

A kormány gondja 
A haza!

Gyerünk haza,
Gyerünk haza!

A városházán
—  Posta Sándor se lehetne már a 

kardvívás világbajnoka.
—  Miért?
— Utóbbi időben már nagyon sza

bálytalanul vív.
—  Honnan tudod?
— Hallom, hogy a városházi ellen

zéknek is szemet szúrt.

Kocsma után

— Eddig a sarokig még csak el
jutottam valahogy . . .  De úgy érzem, 
most már mentőexpedicióra van szük
ségem.

K o n s z o lid á c ió  P e s t  k ö r n y é k é n

— Aztán mondja csak szomszéd, hogy adhatta ki zsidó
nak ezt a vityillót ?

— Már mért ne adtam volna
— Hiszen maga antiszemita!
— De nem nyáron.

Záróvizsga
a felsőbb leányiskolában
— Melyik a jobb nevelés: a mos

tani vagy a régi?
=  A régit én jobbnak tartom.
— Miért?
=  Régebben sok minden el volt 

tiltva nekünk, nőknek, tehát az, amit 
elkövettünk, jobban ízlett, mint ma, 
amikor már minden szabad. Ezért 
volt jobb a régi nevelés.

—  Mit tart az egykéről?
=  Jobb a többke. Egy férjke, aki 

eltart minket és több édeske, akiket 
mi tartunk ki.

—  Milyen az igazi férfi ?
=  Cuki.
— És a többi?
=  Átmenetileg cuki.
—  Tud főzni?
=  Egyebet sem.
—  Ha egy férfi az uccán követi: 

mit csinál?
=  Megsétáltatom. Közben elejtem 

a keztyümet, az erszényemet —  üres! 
— , a könyvemet —  a címemmel 
együtt — , a sálomat — talán az köt 
össze bennünket —  s ha mindez nem 
használ: elejtem a pasit is. Az ilyen 
nem kell nekem.

—  S ha egy férfi szemtelen magá
val?

=  Megbüntetem.
— Hogyan?
=  Férjül veszem.

Szfinksz

A pólóversenyen
Két néző beszélget. Az egyik az 

ügyesen játszó Bethlen Istvánra mu
tatva, így szól:

— Úgy látom, Bethlen nemcsak 
politikusnak kitűnő, hanem pólótikus- 
nak is.

Az Andrássy üli úridivatüzletben
— Magának nincs melege ebben a 

nagy kánikulában, Komlós úr?
—  Miért legyen melegem? Az én 

üzletem hál’ Istennek olyan jól megy, 
hogy erre semmi okom sincs.

A íejlettkorúak 
házasságának szabályozása

Megtudtuk, hogy a fejletlenkoruak 
házasságkötésének szabályozása után 
rákerül a sor a fejlettkoruak szabá
lyozására is. A  hét lakat alatt őrzött 
rendelettervezetből sikerült megtud
nunk a következőket:

1. Házasságot csak az köthet, aki 
igazolja, hogy ezáltal adófizetési ké
pessége nem csökken.

2. Ha valakinek tartozásai vannak, 
úgy a hitelezőinek belegyezése is 
szükséges. A  hitelezők a házasságkö
tést kauciótól tehetik függővé.

3. Akik a numerus clausus alá eső 
gyermekeket szándékoznak a világra 
hozni, azoknak reverzálist kell ad- 
niok, hogy utódaik száma a numerus 
clausus mai keretén belül fog ma
radni.

4. A házasságra lépők kötelezik 
magukat, hogy a családi tűzhely meg
gyújtásához csak kartellgyufát fog
nak használni.

5. Miután előrelátható, hogy a há
zasságnak válópör lesz a vége, a 
válópör költségeire ezer pengő óvadé
kot kell letenni.

Nálunk is van Löwenstein
A kis bankba bemegy egy keres

kedő és Löwenstein urat, a vezér- 
igazgatót keresi.

—  A „Markó” -ban van, — súgja 
oda diszkréten a könyvelő.

—  Lássa, ez a különbség a Löwen- 
steinek közt. Az egyik Löwenstein 
egy belga bankár, a másik Löwenstein 
egy balga bankár.

H o lla n d i póstabélyegek
Használja ki olcsó reklámcsomagjaimat
100 különféle............... .
50 külöuféle Holl. India . . 

01> mpiai sorozat 1928 . . .

Márka 375 
Márka 2 — 
Márka 125

összes jubilleumi bélyegek sorozata 
kapható. — Szállítás portómentes, posta - 

csekk beéikezése után.
W. van Zuylen

Amsterdam W. Fred. Hendrikplantsoen 42
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K ö r b e -k ö r b e
— KI kit szeret? —

Rassay, Bethlen, a csodarabbi meg a kuglóf
Rassaj/ Károly egy idő óta feltűnően temperamentu

mos támadásokat intéz a Bethlen-kormány ellen. Ezt is ki
fogásolja, azt is, mint ahogy az egy vérbeli ellenzékihez 
illik. Megkérdeztük Seiffensteiner Salamon bátyánkat, mit 
szól ahhoz, hogy Rassay olyan sokat panaszkodik Beth
lenre. Salamon bácsi így felelt:

—  Volt egy asszony, Goldfinger Náthánné, aki nem 
tudott sehogyse összeférni a férjével. Egyszer csak csoda
rabbi jött a városba és Goldfingemé elhatározta, hogy el
megy hozzá, elpanaszolja a baját és tanácsot kér tőle. A 
bölcs rabbi meghallgatta és csak ennyit mondott: „Csinálj, 
lányom, egy szép kuglófot, de a lisztet tíz szomszédasz- 
szonytól kérd kölcsön hozzá” . Goldfingerné nagyon csodál
kozott a tanácson, de megfogadta, hiszen a híres csoda
rabbi biztosan tudja, hogy mért mondta ezt.

Elment az első szomszédasszonyhoz és kért egy kanál 
lisztet. A szomszédasszonynak persze megeredt a nyelve:

—  Maga nem is tudja, Goldfingerné, hogy én mennyit 
szenvedek a lump férjemtől. Minden este éjfél után jön 
haza és jaj nekem, ha csak megmukkanok.

Elment a másik szomszédasszonyhoz egy kanál lisztért 
és ez így sopánkodott:

—  Jaj, kedves Goldfingerné, ha tudná, milyen gonosz 
egy uram van nekem. Egész nap a kávéházban ül és kár
tyázik és nekem kell állni az üzletben.

A harmadik szomszédasszony sírva mondta neki:
— Nézze, Goldfingerné, milyen kék az egész testem. 

Az a gazember férjem úgy, de úgy elvert, hogy két napig 
meg se tudtam mozdulni.

És épp így panaszkodott a negyedik, az ötödik, meg a 
tizedik szomszédasszony és mire együtt volt a kuglófhoz 
szükséges liszt, Goldfingemé boldogan sóhajtott fel:

—  Most tudom csak, hogy nekem milyen egy áldott 
jó uram van!

Oszposz: ha csodarabbi lennék, azt tanácsolnám a Ras
say képviselő úrnak, látogasson el egy kicsit a szomszéd 
államokba. Majd fog hallani egyet-mást panamistákról, 
diktátorokról és majd akkor rájön, hogy nem is olyan ve
szedelmes ember az a Bethlen.

„Rudolf trónörökös44
Lajosmizsén alig volt már olyan ember, aki nem za

rándokolt volna ki Gattyán gazda tanyájára, hogy az Öreg 
„Rudolf trónörököst” szemtől szembe láthassa. Csak Mó
ric bácsi, a mizsei fűszeres, hallgatta egykedvűen a Ru
dolfról szóló meséket. Mikor látta, hogy közönye ellenszen
vet kezd ébreszteni a lakosságban, kisétált a családjával ő 
is. A térdeplő emberek sokaságán átvergődve végre a köze
lébe jutott Rudolfnak és megkérdezte tőle:

—  Maga az a Ferenc József Károly Adolf Rudolf?
Ferenc József stb. egy szóval sem állította, hogy ő

Rudolf, csak félrevonta a fűszerest és súgott neki valamit, 
mire a fűszeres így szólt:

—  Én félek, hogy maga csak Adolf!
— Schweig! —  kiáltott rá a felesége és kétségbe

esve pislogott a fanatizált emberek felé.
— Állítottam én egy szóval is, hogy ő nem Rudolf?!... 

Én csak azt mondtam, hogy félek. Félni csak szabad talán ?

Igazságügyi adoma
Egy clélamerikai állam kormánya elhatározta, hogy a 

köztársaság százéves fennállása alkalmából a büntetéseket 
a felére szállítja le és megbízta az igazságügyminisztert 
a rendelet elkészítésével.

Mikor az igazságügyminiszter a különféle büntetési 
kategóriákhoz ért, egy pontnál teljesen megakadt. Mi le
gyen azokkal, akik életfogytiglani fegyházzal vannak 
sújtva? Minisztertanács elé vitte a dolgot:

—  Hogy lehet az életfogytig elítélteknél kiszámítani, 
mennyi a büntetés fele ?

Senkisem tudott kielégítő megoldást találni. A dolog 
nyilvánosságra került és nagy vitákra adott alkalmat. Eg> 
öreg, nagyszakálú rabbit is megkérdeztek, mit kell itt csi
nálni. A rabbi ezt a tanácsot adta:

— Az életfogytig elítélteket az egyik napon szabadon 
kell bocsátani és a másik napon fegyházban kell tartani. 
Csakis így lehet megoldani igazságosan, hogy a bünteté
sük felét elengedik, a másik felét pedig leülik.
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Tenniszpályán

— Nem értem Pista . .. maga minden labdát elpasszol! Hát hol a szeme?
— Erre a kérdésre csak zárt tárgyaláson vagyok hajlandó felelni.

Előadás a kultúráról
egy kannibál iskolában

A civilizáció, gyerekek, a művelt
ségnek az a foka, amelyhez mi, kan
nibálok évezredes kultúránk fejlődé
sével elérkeztünk. Ezzel szemben bar
barizmusnak nevezzük azt, amit a 
fehérbőrűek társadalmi életében ta
pasztalunk mély megbotránkozással. 
Példákat akartok hallani? Jól van, 
elősorolok néhányat.

Értesülésünk szerint az európai 
nép nem falja fel elhunyt hozzátar
tozóját, hanem kiviteti a város végére 

,és ott, anélkül, hogy megkóstolná, a 
földbe ásott gödörbe fekteti, sőt at
tól sem riad vissza, hogy a földet, 
amit kiásott, rászórja. Üljetek nyu
godtan a helyeteken, azért nem kell 
úgy felháborodni. Van remény rá, 
hogy idővel talán ők is áttérnek a 
halotteltakarítás szertartásának azon 
civilizált formájára, amely nálunk 
már ősidők óta divatban van. Erre 
kell az a néhány kemence, amelyet 
egyes városokban már felépítettek, 
nyilván azon célból, hogy abban a 
halottat az emésztésre alkalmasabbá 
és ízletesebbé tegyék.

Hogy a barbárokban mennyi velük- 
született rosszindulat van, mi sem 
bizonyítja jobban, mint az, hogy még 
a tengerben úszkáló halaknak sem 
hagynak békét és bosszantásukra a 
csónakhoz hasonló óriási masinákat 
eresztenek a vízre, melyekkel keresz

tülzakatolják az óceánt, csupán azért, 
hogy a szelíd cápákat és egyéb ártat
lan tengeri állatokat ijesztgessék ve
lők. Legújabban már ezzel sem érték 
be és olyan gépeket szerkesztettek, 
amelyek a levegőben száguldnak, nyil
ván azért, hogy felbőszítsék velők az 
ég madarait. Ez a szokásuk odáig 
fajult, hogy még a sarkvidék fókáira 
is pikkeltek, mely eljárásukat mi 
civilizáltak nem is tudjuk megfelelő 
jelzővel illetni.

Látom, gyerekek, egészen ki vagy
tok kelve magatokból és éppen azért 
nem is folytatom a barbár népek szo
kásainak ismertetését, csupán annyit 
jegyzek meg még, hogy a fehérbő
rűek nőstényei az utóbbi időkben 
öltözködésükben kezdtek kissé hoz
zánk hasonlítani. Ruhájuk ugyanis 
éppen olyan kevéssé takarta el láb
szárukat és más egyéb testrészüket, 
mint a mi asszonyainkét, sőt e téren 
még a mi civilizált ízlésünket is túl
haladták. Sajnos, a barbárerkölcs 
nem sokáig tűri ezt a dícséretreméltó 
kannibálstílust és attól tartva, hogy 
a férfinép felfalja tekintetével a 
gyöngébb nemet, a közeljövőben egye
sek ismét a hosszú szoknya divatját 
kívánják meghonosítani. DYMI

— A maga leányának sok ra
jongója van, ugyebár?

—  De még mennyi! A hálószo
bája függönyeit rézkarikák he
lyett jegygyűrűkre akasztotta fel.

A parlament évi mérlege
Felszólalt 78 képviselő 3124-szer.
Közbeszólt 240 képviselő 029.348- 

szor.
Határozati javaslat volt 320.
Ebből elfogadva 5.
Bethlen köszönt 200-szor.
Bethlennek köszöntek 200.000-szer.
Szociálista beszélt 723-szor.
Rendreutasítást kaptak 719-szer.
A szót megvonták tőlük 456-szor.
Bejáratos volt a Házba 38 képvi

selő.
Kijáratos volt 245 képviselő.
Kunapé megjelent a Házban 120- 

szor.
Kunapé elaludt a Házban 120- 

szor.
, A villanyvilágítás került 25.000 
pengőbe.

A gyufa sokkal többe.

Utazás a La Manche körül
— Tulajdonképpen mi a különbség 

egy olyan dúsgazdag bankár, mint a 
belga Löwenstein és egy zugbankár 
közt?

— Azt hiszem, csak annyi, hogy az 
egyik a Csatornában végzi, a másik 
meg a csatornában kezdi.

Ügyvédi irodában
—  Ha a becsületes véleményemet 

hallani akarja . . .
—  Pardon, én az ön szakvélemé

nyére vagyok kíváncsi.
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SZERETI A  SAJTÓT?
írta : BÉKEFFI ISTVÁN

T. Az esemény
Sós P ir i színésznő barátja, Grün

feld Géza órás és ékszerész elutazott. 
Távollétében új barát lép fel a mű
vésznőnél: Kálózd.y Tamás földbirto
kos. Grünfeld éjjel hazaérkezik. Ká
lózd y t Pirinél találja. Háromszori 
pofonváltás után másnap párbaj a 
Lórass-féle vívóteremben.

II. Ahogy megírják

1. AZ  EST
—  (Egy színésznő, két úr, három 

pofon.) Mint a Pesti Napló ma reg
geli számában elsőnek jelentettük, 
Grünfeld Géza ékszerész és Kálozdy 
Tamás állítólagos földbirtokos súlyos 
kimenetelű kardpárbajt vívtak. A 
súlyos kimenetelről a Magyarország 
ma esti száma fog érdekes részlete
ket közölni.

2 . ESTI KURÍR
FÜGGÖNY MÖGÖTT

A PLETYKA, kérem olyan, mint a 
lavina: szájról-szájra jár. A mókás
kedvű Sós Piri is egy ilyen plety
kának a középpontjába került a na
pokban. Nosza, lett nagy riadalom a 
kulisszák tarka-barka világában. A 
kis Sós Piri csak állt szipogva és 
szepegve az aranyoskedélyű Latabár- 
ral és az ördöngős lábú Rátkaival. 
A mindig vicces Sarkadi meg is je
gyezte :

—  Na, ezt a sértő pletykát bizto
san nem fogod zsebretenni !

—  Mért? — kérdezte szipogva-sze- 
pegve a kis Sós Piri.

Mire a fürge eszű Csortos megje
gyezte :

—  Mert nincsen zseb a ruhádon!
Ezen aztán órákig elhahotáztak.

3* UJ NEMZEDÉK
MIKOR A FAJ FAJTALANKODIK

A zsidó nagytőke már a színésznőkig 
terjeszkedik. —  Meddig tűrjük ezt 

még?
Az egész keresztény közvélemény 

felzúdulását váltotta ki az a botrány, 
melynek előidézője bizonyos Grünfeld 
(azelőtt Greisinger) nevű boltos, ál
dozata pedig Kálozdy Tamás föld- 
birtokos volt, az a Kálozdy Tamás, 
aki a világháború alatt súlyos tüdő- 
csúcshuruttal feküdt, összeszorított 
fogakkal és keresztény daccal. Ezt a 
férfit támadta meg fajára oly jel
lemző alattomossággal ez a Grünfeld- 
Greisinger. Szegény Kálozdy Tamás 
mit tehetett mást, védekezett szegény. 
Grünfeldet a védekezés után a Fasor-

Kedves Borsszem Jankó!
Egy budapesti napilap szerkesztő

ségében nagyban készülődnek az 
egyik hírlapíró jubileumára. A kol 
légák ki akarnak tenni magukért és 
buzgón viszik körül a jubileumi gyűj
tői vet.

Mingyárt az elején feltűnt a jegy

szanatóriumban összevarrták. Holnap 
ebben az ügyben gyűlés lesz a Tat- 
tersallban. Mindenki ott legyen!

4. NÉPSZAVA
A munka áldozata. Sós Piroska 

munkásleányt súlyos kellemetlenség 
érte egyik éjjel, munka közben. A 
leány Grünfeld Géza órás alkalma
zottja volt és mint ilyen sok kelle
metlen órát csinált a gazdájának. 
Múltkoriban már annyi munkát adott 
neki ez a Grünfeld kapitalista, hogy 
nem győzte az üzletben elvégezni, 
otthon túlórázott és pedig úgy, hogy 
saját költségén maga mellé vett egy 
kisegítő személyzetet. Grünfeld kije
lentette, hogy ezt nem tűri és a szor
galmas leányt azonnal elbocsátotta 
állásából. Kérdezzük a belügyminisz
tert, hogy miért nem mond le ezek 
után?

S. EGYENLŐSÉG
M ottó:

Hajszesz le hajszesz kilajszesz.
Es szólt vala Izsák Jákobnak :
Menjetek és szaporodjatok.

(Fábián VI. könyve)
Hitközségünk egyik kimagasló ve

zéralakja, a Terézváros köztisztelet
ben álló adófizető polgára, Grünfeld 
Géza, az ékszerszakma elsőrangú 
szaktekintélye, ki jótékonyságáról is 
közismert és kinek fia Berlinben ta
nul az átkos numerus clausus miatt, 
brutális támadás áldozata lett.

Egy éjjel, midőn éppen egyik leg
jobb vevőjéhez, Sós Piri színésznőhöz 
vitte fel a megrendelt ékszert, egy 
tányérsapkás földbirtokos, bizonyos 
Kálozdy Tamás súlyosan inzultálta, 
majd másnap két cinkosával egy vívó
teremben megleste és orvul megtá
madta a gyanútlanul ott párbajoz- 
gató békés kereskedőt, aki még csak 
védekezni sem tudott, mert tele volt 
a keze karddal. De a zsidó szív, a 
zsidó összetartás ismét megmozdult 
és Kaszab Aladár tízezer pengővel 
megindította a gyűjtést.

6. TOLNAI VILÁGLAPJA
Képek a Kálozdy—Grünfeld pár

bajról
1. kép. Egy orosz forradalmár, aki 

mit sem tud a párbajról.
2. kép. A Santelli-féle vívóterem 

belseje, ahol eleinte a párbajt vívni 
akarták. Később mégis a Lovass-féle 
vívóterem mellett döntöttek.

S. kép. Kálozdy bandázsa a párbaj 
előtt.

4. kép. Grünfeld nadrágja a párbaj 
után.

zett összegek hallatlan gavalléros 
volta. A legkisebb jegyzés is megha
ladta az ötven pengőt. De azért a 
jubiláns mégsem örült a kollégák 
nobilis ajándékának. Mert a „Meg
jegyzések” rovatába minden adakozó 
ennyit írt lakonikus rövidséggel: 
„K v itt!”

Reb Menachem 
Ciceszbeiszer 

irnyű átkozódásai
— Saksoftán 

o temetkezési 
üzemnél élvezzél 
te engedményt!

— O Kúria 
szállítson le o 
te bönte lésedet 
o felire!

— Ledj él te 
muzikális ember 
és o te bandád- 
rul ne o művé
szeti, hanem o 
tűrvén y széki ro

vatban írjanak oz ojsáyok!
—  Hetilapkiadó ledjél te és o cipő

dön rajta ledjen saksopán nyílt tér!
— Olejan jól álljon teneked o szal

makalap, mintha sak o fejedbiil nütte 
volna ki!

— Ledjél te %ntiszemit elvbe és o 
feleséged edj filoszemit jakorlatba!

—  Ledjen teneked hat lángyod és 
údj változzon o divat, mint o Fried
rich Pista oreságtul o politikai meg- 
jűzüdés!

— 0 kongresszusi ünnejn szónok 
beszédjinek oz elejin ébredjél te fü l!

— Edj kisvárosba ledjen neked 
titkos betegséged és ne tudjon róla 
senki, sak a heljbeli jótékony nöedj- 
let három elnüknűje!

Ami fölösleges
— Mondja, Xantippe néni, mért 

nem állít föl madárijesztőt a gyü
mölcsösében?

—  Minek? Egész nap ott vagyok.

— Oh, Ketty, ha behozhatnám azt 
a differenciát, ami kettőnk közt van.

—  Csak nem hiszi, hogy a maga 
korában még nőni lehet!

—  Azt nem, de térdelni igen.
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Bethlen: Mit keresel itt. Józsi?
Vass József : Népjóléti körúton vagyok. A lakók éjszakai 

nyugalmát is biztosítani akarom.
Bethlen : Hogyan ?
Vass : Fly-Tos-szál.

A  mai építkezés ARANYKÖPÉSEK

Tttnődések
Seiffensteiner Salam oniul

Sokat olvasok 
rúlay hodj o gráf 
Bethlen miniszter
elvük oreságtul o 
leghívebb hívek itt 
is, ott is benne 
vonnok edj-edj zsí
ros részvéngytár- 
saságbo. Eszembe 
errül jutja o Lézer 
Flicgenschnapper, 

oki kisebb büjtnopokon tíz hitküzségi 
togtul kopta fejenkin t edj pengűt, 
hodj he Ij ettük búj tülj ön. Eccer edj 
böjtnapon délben elmente hozzá o rab
binus és tolálta ütet edj nadj tál 
bableves mellett. „Te huncut, te csaló, 
aki vadj! — kiáltott rá o szent fér
fiú. — Neked küllene tíz személy hel- 
jett büjtülni és te itt cszelszV' Fe
lelte o Fliegenschnupper: „Ha nekem 
küll tíz ember heljett büjtülni, csak 
moszáj ehhez erűt is gyűjteni!” — 
Oszposz mondhatnák edjes kormány- 
párti képviselük: „Ha nekünk moszáj 
mások heljett is támogatni o gráf 
Bethlent, akkor moszáj ehhez tan
tiemet is gyűjteni!”

O városházán megintele voltak 
botrángyok. O tisztelt különbféle pár
tok emberei edj más szerűire hánytak 
mindent, omi csők o bendöjükbe fül- 
szaporodta. Őzt kérdezi tűlem o szom
széd: „Nii, Salamon bácsi, hát tnogo 
meljiket szereti?” Mire feleltem: 
Eccer o Béri mondta o Zálmenak : 
„Hallod-e, o te fiad edj nadj lump 
fráter, oki minden éccaka o kocsmá
ba raw.” Mondta, a Zálttie: „Ez edj 
rá fogás!” —  „Wie heisst ráfog ás? — 
felelte o Béri. — Én magam látok 
ütet minden éccaka o kocsmába!” 
Girem-górem: o Ripka-párt meg o 
szociáldemokrátok vadj o Wolf-párt 
meg o demokrátok. Folton kiobálnak 
edj másra, hodj o tilosban járnak. 
Nü, hát honnét todják? Udj, ahodjan 
o Béri todja o Zálme fiá iu l oz 'écca- 
kai lumpolást.

Nadj izgadajlom volt omiatt, hodj 
o küzségi Wolff-pártiak o Friedrich 
István oreságot eHíszakkal igazgató
nak okorták tenni o Vásárpénztámál. 
O Friedrich eztet nem vállalta el, 
mert akkor le küllütt volna neki mon
dani o pületikai szereplésrül. Eccer 
kérdezték oz öreg Jószl Jantevtül: 
„Jószl bácsi, hodj jutott oz eszibe el
válni és ojra megházosodni?” Felelte 
o Jószl: „Mert oz elsü feleségem öreg 
volt és csúnya, o mostani pedig fiotol 
és szép.” —  „Jó, jó, — mondták erre, 
—  de hátha megcsalja mogát ez a 
fio t’ l asszony?” Mosolyogva mondta 
o Jószl: „Na én?. . .  Inkább vad jók 
én bent edj jó özletbe ütvén percent- 
tel, mint edj rossz özletbe százzal.”

Miért megy el Fedák a Rhone-ra ?
Fedák Sári az idén nyáron átteszi 

programját a Dunáról a francia 
Rhone-folyóra és azt csónakázza vé
gig. Megkérdeztük tőle, mi inspirálta 
erre.

—  Petőfi, —  felelte a művésznő. — 
Ötőle tanultam azt, hogy „Börtöné
ből szabadult sas lelkem, ha a Rhone- 
nak végtelenjét látom”.

— És mondd, Emmi, csakugyan 
olyan kicsi a konyhád?

— Kicsi? Az nem szó. Olyan ki
csi, hogy csak kondenzált tejet hasz
nálhatok.

A  Borsszem Jankó
előfizetői rendkívül kedvezményes 

áron kapják az
„U jság“ -ot

Magyarország legnívósabb, leg
tartalmasabb politikai 

napilapját.

Az „Újság” előfizetési ára
egy h ó r a ...................... P 4.—

a Borsszem Jankó előfize
tési ára egy hóra . . „ 1.85

a két lap együtt egy hóra
5.85 pengő helyett . . „ 4.85

pengőért kapják.
Az „Újság” előfizetési

ára negyedévre . . . „ 10.80
a „Borsszem Jankó” elő

fizetési á ra ..................„ 5.50
a két lap együtt negyed

évre 16.30 pengő helyett „ 13.30 
pengőért kapják.

Külön ajándékul kapják az „ Ú j
ság” részéről az idei könyv
piac páratlan szenzációját, a

M I N D E N T  TUDOK
évkönyvet és a Borsszem Jankó 
részéről a Borsszem Jankó humo
ros könyvét. Levelező-lapon vagy 
telefonon fizessen elő az „Ujság”- 
ra (V, Vilmos császár út 34.).

Csonka-Magyarország olyan, mint 
a nap: egy pillantást sem lch~t reá 
vetni anélkül, hogy könnybe ne lá
badna a szem.

*
Sok nö idő előtt vénül és idő után 

fiatalodik meg.
*

Az emberek sokszor hálásabbak tud
nak lenni azért, ha nem látják meg, 
mintha észreveszik őket.

*

Azelőtt a nők emelték a ruhájukat, 
most a ruha emeli őket.

Karádi Emil

Rejtett példabeszéd

esak a másét

Megfejtése a Borsszem Jankó jövő 
számában. A múlt számunkban kö
zölt képrejtvény megfejtése: „Menzá
ból” . Könyvjutalmat Rottmann Rózsi 
(Kunhegyes) kap.

— Dinghofer után, aki nem adta 
ki nekünk Kun Bélát, Slama lett az 
osztrák igazságügy miniszter. No és 
most kint vannak a slamasztikából?
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A  technika csodái
Önöket még: meglepi ? Önök még 

elképednek? Hogy a világot hat óra 
alatt lehet körülutazni. . .  hogy hu
szonnégy óra alatt feljutunk a 
holdba . . .  hogy az európai feleség 
pontosan távolbalátja az ausztráliai 
férjének viselt dolgait. . .  hogy a 
newyorki Metropolitan-opera éneke
sei ott mozognak előttünk minden la
kás kifeszített lepedőjén és a rádió 
mozzanatról-mozzanatra kíséri zené
vel és énekkel a játékot. . .  hogy a 
kaliforniai sajtnagykereskedő táv- 
szaglászat alapján rendeli meg a hol
landiai sajtot. . .  hogy a budapesti 
lakásomban ebéd után távízleléssel 
fogyasztom a legzamatosabb kalifor
niai gyümölcsöt. . .  És így tovább.

Ha fantasztikus regényeket írnék, 
szégyelném magamat, hogy még min
dig csak ilyen cammogva jár a fan
táziám. Hiszen mire kitalálom a 
technika csodáit, már meg is való
sultak és joggal röhögne ki a kö
zönség.

Akit képzelődéssel áldott meg az 
isten, tartsa kötelességének, hogy 
valóban a csodák tündérvilágába ra
gadja az olvasót. A hihetetlen, az 
emberi ésszel felfoghatatlan számít
hat csak arra, hogy bámulatba ejt
sen. Elhatároztam, hogy a többször 
lejáratott fantáziát visszaültetem 
trónusára és rehabilitálom a mosoly
gók s kétkedők előtt. A jövő század 
regényét a technika valódi csodái te
hetik csak rendkívülivé. Ezekből 
mutatok be néhányat az alábbiakban.

1. A szorgalmas fiatalember el- 
'végzi az iskoláit. A szorgalmas fiatal
ember dolgozni akar. A szorgalmas 
fiatalember állást kap. A szorgalmas 
fiatalember meg tud élni a fizeté
séből.

2. A gondoktól gyötört családapá
nak dolga van az állami hivatalban. 
A g. gy. családapát udvariasan fo
gadják az állami hivatalban. A g. gy. 
cs.-a. szívesen fizeti az adót, mert 
tudja, hogy az állami hivatal ő érette 
van.

3. Az önzetlen férfiú képviselői 
mandátumot vállal. Az ö. f. a köz
érdekért harcol. Az ö. f. leleplez egy 
panamista minisztert. Az ö. f.-nak 
felajánlanak egy tucat részvénytár
sasági igazgatósági tagságot. Az ö. 
f. felháborodottan visszautasítja.

4. Az agrárország több búzát ter
mel és több sertést tenyészt, mint 
amennyit el tud fogyasztani. Az 
agrárországban mindenkinek jut egy 
karaj kenyér és tíz deka hús.

5. A többszörös milliomos egyik 
pazar kastélyában fényes estét ren
dez. A t. m. tudja, hogy ezen az es
tén néhány tízezer ember vacsora 
nélkül feküdt le. A  t. m.-t beteggé

teszi ez a gondolat és nem tud va
csorázni.

6. A dúsgazdag háztulajdonos felé 
reszketve nyújtja kezét egy idegsok
kos nyomorék. A d. h. megszokásból 
nem ad egy vasat se. A d. h. éjjel 
nem tud aludni, mert lelkiismereti 
furdalásai vannak.

7. A fiatal házaspár vendégül 
látja az asszony mamáját. A mama 
nem kémkedik, nem kutakodik, nem 
avatkozik, nem szól bele semmibe, 
nagyon jól érzi magát, örül a fiata
lok boldogságának és egy nap múlva 
távozik, miután áldását adta gyer
mekeire.

8. Két jó barátnő elmondja egy
másnak minden titkát. A két jó 
barátnő örökre jó barátnő marad.

9. A képviselő úr miniszter lesz. 
A képv. úr nem jár körül bádog
képpel.

10. A viceházmester leánya szeren
csét csinál: a tizedik barátja bejut
tatja egy filmgyárhoz. A viceh. leá
nya filmsztár lesz. A v.-h. leánya la- 
teinerek feleségeivel is érintkezik.

11. Az operettszínház segédszub- 
rettje kétszáznegyven pengő havi

A papucshös dilemmája

A papucshős legénytársaságba ke
veredett és éjfél után kapatosán 
megy haza. Egy kis budai házba, 
amelyet a sajátjának vél, becsönget 
és tíz percig türelmesen vár. Nem 
jelentkezik senki. Erre így morfon- 
dál:

—  Még tíz percig várok. Ha addig 
se öntenek nyakon, akkor eltévesz
tettem a házszámot.

A Borsszem Jankó legközelebbi 
száma július 20-án Jelenik meg.

gázsit kap. Az operettszínház segéd- 
szubrettje kétszáznegyven pengőből 
tart hatszobás villalakást, három cse
lédet és luxusautót.

12. A hatéves Bandika ákom-báko- 
mokat rajzol. A szülei nem tartják 
született zseninek. A nyolcéves Li
liké ujjgyakorlatokat végez a zongo
rán. A szülei nem tartják a jelenkor 
legnagyobb zongora-virtuózának.

13. Az újságíró „levág” valakit. 
Az újságíró szentül meg van győ
ződve, hogy az illető nincs ki
végezve.

14. A sarkkutató a sarkra megy. A 
sarkkutató akkor is a sarkra menne, 
ha az újságok egyetlen szót sem ír
nának vállalkozásáról.

15. A negyvenéves molett asszony 
a korzón keresztbe teszi a lábait, 
szoknyája térden felül ér. A negy
venéves molett asszony ezt a mozdu
latot öntudatlanul, illetve szórako
zottságból teszi.

16. Az egyik ország kormánya ki
jelenti, hogy leszereli fegyveres ere
jét, ha a másik ország is leszerel. A 
másik ország kormánya kijelenti, 
hogy leszereli fegyveres erejét, ha az 
egyik ország is leszerel. És ezt nem 
ismétlik még százszor és ezerszer, 
hanem mind a két ország tényleg le
szerel.

17. Két sarki konkurens a világbé
kéről beszél és szidja a kormányo
kat, amelyek nem akarják őszintén a 
békét. Beszélgetés után mind a ket- 
ten visszatérnek a boltjukba és a 
maguk részéről megkezdik a világ
békét: abbahagyják a konkurenciát.

18. A zsidó kereskedelmi utazónak 
elmondanak egy viccet. A zs. k. u. 
nem ismeri a viccet és nevet.

Megy a pesti nyaralni
Megy a pesti nyaralni,
Csomagol már lázba'
Nagy a csomagf de nagyobb 
Boldogtalansága.
Pesti házban éldegélt 
Szép lakásba\ jóba’
S most Budakeszire megy 
Egy kis istállóba.
„Mért jöttem ki?” — töprengett 
A nyaraló-helyen.
S felsóhajtott nagybúsan:
„Oh én szamár fejein.”
Elkeseredésében 
M i telhetett tőle?
Nagyot ütött a pesti
Szamár a fejére. (H—sz)

Szép kis vigasz
— Miért sírsz, Böske?
—  A vőlegényem nem akar el

venni.
—  És ezért búsulsz? Hiszen olyan 

vőlegényt, aki nem akar elvenni, 
kaphatsz akárhányat.

Okos férfi, okos nö
Feleség: Hová mégy?
F é r j: Okos asszony ezt sohase kér

di az urától.
Feleség: De az okos férfi megkér

dezheti a feleségétől, ugy-e?
Férj: Édes fiam, okos férfinek 

nincs felesége.
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VÁROSH ÁZI K ABARÉ
Duett. — Éneklik : a Ripka-párt és a szociálista kórus

Kiket hivott meg Lloyd-George 
a liberálisok világkongresszusára

Lloyd George megnivasara Európa 
libéralisai sürgős tanácskozásra uiieK 
össze, mert veszeiyDen van az emoen 
haladás. Mint értesülünk, Magyaror- 
szagool a kővetkezők kaptak megní- 
vást erre a kongresszusra:

Teleki Pál groi, aki az eltanácsolás 
terén szakértő lévén, a kongresszuson 
megjelenő liberálisoknak a budapesti 
egyetemen már kipróbált eltanácsokat 
fog adni; —

Gömbös Gyula, aki a tulajdonjogi 
elv gyakorlati alkalmazásának koré
ból tartandó szakelőadásával főleg az 
angol, német és francia szabadkőmű
veseket kívánja megnyugtatni ; — 

Friedrich István, aki nagystílű ta
nulmányt mutat be ezen a címen: 
„Mért vagyok páros napokon antisze
mita, páratlan napokon liberális?” — 
avagy: az „U j Nemzedékitől a
„Pesti Napló” -ig és

Csontos Imre, aki megmagyarázza 
Lloyd Georgenak, mit kell érteni kar
cagi liberálizmus alatt, azt a kis- 
üstjit nekie!

B O R S S Z E M  JANKÓ Ü Z E N E T E I
Könyvbarát. Rafael Sabatini az an

gol irodalom egyik legérdekesebb 
alakja. Olasz apa és angol anya fiá
nak született. Több mint húsz törté
neti regény jelent meg tollából. „Bor
gia Caesar élete” az a müve, amely 
a magyar közönséghez tárgyánál és 
hősénél fogva legközelebb áll. A  
Genius ez okból adta ki gondos ma
gyar fordításban ezt a munkát, amely 
a rönesszansz szellemét, szenvedé
lyes ifjúságát s elragadó színeit tö
kéletesen tükrözi vissza. — R. R. 
(Kúnhegyes.) A szokás hatalmát 
ezennel szentesíti a „hatalom” szo
kása, amely egy kis részrehajlástól 
sohasem riad vissza. —  Sz. E. Az 
irányzat tartósan javuló.

„Mindnyájan olyan fiatalok va
gyunk, amilyen rugalmasak véredé- 
nyeink'\ Ezért, hogyha megelőzni 
akarja az időelőtti elöregedést és az 
ütőérelmeszesedést, használja a D’Ar- 
sonval-sugaras kúrákat az Elektro
mágneses Gyógyintézetben (V I, V il
ma királynő út 11.).
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VII. RÓZSA ZJCCA 25

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

Egész évre . . .  20 pengő — fillér 
Félévre . . . .  10 pengő 50 fillér 
Negyedévre . . 5 pengő 50 fillér

Szocik:
Szedte-vette, teremtette,
Mégis furcsa az a tette,
Hogy belépett Posta úr 
Ripkáékhoz szótlanul 
S követte öt Latinak, —
Őt áldják most az imák.

Ripkák:
Hova megyünk, hova lépünk,
Fáj a vesénk és a lépünk:
— Legyen orvos, patikus — 
Ehhez mindenkinek kuss! 
Sebeinkre nincs más tépés,
Mint csupáncsak ez a lépés.

Szocik:
Ne essen szó sebeikről,
Legföjjebb a zsebeikről.
Eljárásuk, pfuj, csalárd,
Vesszen hát a Ripka-párt.
Hátrább most a könyököt, 
Leleplezzük önököt.

Ripkák:
Persze fá j, hogy az a Posta 
Tyúkszemüket letaposta 
És hogy — nem, mint gyanítok — 
Velünk tart a Latinák. 
Pukkadásuk érthető,
Gyászuk föl nem mérhető.

Szocik:

Megállj panamistahad,
Mindjárt lesz itt hadd-el-hadd ! 
Mert mi csak tényt állítunk,
S nem városnak szállítunk.
Ritka búza, ritka á rp a ... 
Ripka-párti nyakig sárba'.

Ripkák:
Vagy megszökik, vagy megszokik...

Új felírás
a Csatorna felett közlekedő 

repülőgépeken

Vigyázat!

Repülés közben fel- és lelépni 
tilos!

Az ebből származható tőzsde
krachért nem vállal felelősséget a 

Légiforgalmi Vállalat.

Nem félünk, ti drága szocik. 
Rágalmatok: falra borsó, 
Csordultig van már a korsó.
A Károlyi-palota
Nem lesz itt párt-kaloda!

Szocik:

De nagyhangú! . . .  ejnye, nézd már! 
M it csinál a Vásárpénztár? 
Friedrich lesz az igazgató?
Ez a kérdés oly izgató*
Ne döngesse úgy a mellű, — 
Mért síbolta félre Mellyt?

Ripkák:

Ejnye, adta cucilista,
M it csinál Károlyi Miska? 
Forradalom, úgy-e, kéne,
Ezt várja az ifja-véne.
De mi itt állunk a résen,
Akár Buck a bankóprésen.

Szocik:

Aki megszökik, az gyáva,
Dőljön bele a kardjába.

Ripkák:

Nem adjuk fel a Postánkat,
Bár szocit düh görcse rángat.

Szocik:

Azt mondanánk: frászt, de máris! 
Ám ez inparlamentáris.

Együtt:

Vádaskodunk, lamentálunk,
Kicsit inparlamentálunk.
De már itt a nyári hőség,
Más cirkuszé a dicsőség.
Gyerünk gyorsan, itt a zárás,
Hol is van az a — kijárás?

Világrekord
— Nos, eldőlt már, ki tud gyor

sabban repülni: az angol, a német 
vagy az olasz?

—  Várd Id, amíg a magyarok is 
beneveznek.

—  A magyarok? . . . Repülés
ben ? . . .

— Na hallod! Nálunk gyorsabban 
seholsem repülnek az állásokból.
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A  földművelésügyi klinikán

OFB-nővér: Azt mondja Spitzer úr. hogy rajta már nem segít semmi, adjunk neki 
egy sírhelynek való földbirtokot.
' . MAYER. JÁNOS: Jó, jó, de előbb evvel a legújabb rendszerű műszeremmel megvizs
gáljuk, hogy nemzethüségi szempontból nem esik-e kifogás alá.

Mindenki leég?
— Ennek a biztosítási valorizáció

nak nincs semmi teteje.
—  Na és az Első Magyar Általános 

Biztosítónak talán van teteje?

Vagy úgy ?
— Elválok az uramtól, mert folyton 

horkol.
—  No és ez ok az elválásra?
—  Igen, mert máshol horkol.

A búcsúvacsora fogásai
Az egységespárt, mielőtt nyár: sza

badságra ment volna, búcsúvacsorát 
rendezett a Margitszigeten.

Az első fogás kifogás volt. Nyolc
vanöt képviselő külön oöző kifogást 
sorolt fel, hogy mért nem látogatta 
a Ház üléseit.

A  második fogás ráfogás volt. Já- 
nossy Gábor ugyanis ráfogta Búd 
János gyufa-törvényére, hogy hasz
nára van a fogyasztóknak.

A  harmadik fogás dzsiu-dzsicu volt, 
amelyet Bethlen mutatott be annak 
illusztrálására, hogyan kell leteríteni 
az ellenzéket.

A  negyedik fogás összefogás volt 
abban az irányban, hogy nyáron sen- 
kisem zavarja meg pihenőjét a dol
gozó ország bajainak firtatásával.

Az utolsó fogás egy meleg kézfogás 
volt, amellyel egy betévedt szocialista 
képviselőt tüntettek ki.

L A P Z Á R T  A:
Magyar minisztert bíztak meg az eszaksarkl légretorm elkészítésével

A Népszövetség legközelebbi ülése 
érdekes üggyel foglalkozik. Tekintet
tel az Északi Sark benépesedésére, 
amelyet a naponta eltűnő expedíciók 
rohamosan fokoznak, sürgősen ren
dezni kívánják az ottani jégviszonyo
kat. E célból szakértőket küldtek ki, 
akiknek azt a kérdést kellett tanul
mányozni, hogyan lehetne a hatalmas 
jégterületeket feloszlatni és ily módon

a víziforgalmat lehetővé tenni. A  
szakértők most terjesztették be ja
vaslatukat, amelyben Mayer János 
magyar földmívelésügyi minisztert 
nevezték meg, mint a jégreform 
végrehajtására legalkalmasabb fér
fiút, aki Magyarországon megmu
tatta, hogyan lehet a természet által 
összefüggően alkotott területeket ré
szekre bontani.


