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Utolsó k arikatú ra  
Faragó  G ézáró l

Gáspár Antal rajza

A m erika i hum or
A kezdő és meglehetősen ügyetlen 

újságírót egy esküvőre küldi a szer
kesztője.

—  Kérem, írjon tíz sort az eskü
vőről. Úgy hallom, előkelő emberek 
lesznek a tanuk.

A fiatalember egy óra múlva visz- 
szaérkezik, leül íróasztala mellé, de 
nem ír.

—  Mi lesz azzal az esküvői hírrel? 
— kérdi idegesen a szerkesztő.

— Nem írhattam meg, mert elma
radt az esküvő.

—  Miért maradt el?
— A vőlegényt letartóztatták az ol

tár előtt és a menyasszony öngyilkos 
lett.

—  És erről maga nem ír semmit? 
Amikor mindez egy templomban tör
ténik?

— Nem érdemes, mert a templom 
is összedőlt és negyvenketten ott 
pusztultak a romok alatt.

Maga csak tudja Intim Jankó
miért kérette magához Bethlen a minisztereket 

és miről tanácskozott velük ?

Hogyne tudnám. Tehát:
—  Bethlen István miniszterelnök 

Pestre érkezése napján magához ké
rette kormánya tagjait, hogy orien
tálódjon az eseményekről. Elsőnek 
Vass József helyettesminiszterelnököt 
fogadta és a politikai élet fontosabb 
problémái iránt érdeklődött.

Vass József tájékoztatta Bethlent 
Danton halálának körülményeiről, 
amit a miniszterelnök mindvégig 
mély részvéttel hallgatott, de csak
hamar erőt vett megindultságán és a 
„Puszipajtás” iránt érdeklődött. Vass 
József erről is kimerítően tájékoz
tatta a miniszterelnököt, aki ezután 
Wekerle Sándor pénzügyminisztert 
fogadta. Még pedig a következő sza
vakkal fogadta:

—  Na, hogy állunk anyagilag, 
Sándor ?

— Meglehetősen rosszul, kegyel
mes uram, —  felelte a pénzügyminisz
ter —  még csak harmadika van, de 
már nincs az elsejei fizetésemből egy 
büdös vasam se.

—  Mikor voltál színházban? — 
kérdezte ezután a miniszterelnök.

— Oh, kérlek, —  felelte Wekerle
— nincs nekem arra pénzem.

Bethlen erre elővett egy szabad
jegyet és átadta a pénzügyminiszter
nek.

—  Honnan van ez a jegy? — kér
dezte Wekerle.

—  Az egyik félhivatalos laptól 
kaptam — felelte a miniszterelnök.
— Ha kell, csak szólj és kérek tő
lük megint. Elvégre ennyi haszna 
igazán lehet a kormánynak egy kor
mánypárti lapból.

Wekerle távozása után Scitovszky 
Béla lépett be a miniszterelnök szo
bájába. Bethlen nagyot szippantott 
cigarettájából, mint mindig, amikor 
nagyfontosságú kérdések iránt ér
deklődik, azután így szólt:

—  Na, hogy ityeg a fityeg?
— Szó, szó, la, la! —  felelte hatá

rozottan a belügyminiszter.

A miniszterelnök összeráncolta a 
homlokát:

—  Hogy végződött a Hungária— 
Ferencváros mérkőzés?

A belügyminiszter lehorgasztotta a
fejét:

— A Ferencváros kikapott!
A miniszterelnök az asztalra csa

pott.
—  Hát ez így nem mehet tovább!
— Ezt mondta Kállay is! — je

gyezte meg a belügyminiszter.
—  Ki az a Kállay? Ilyen nevű fut

ballistát nem ismerek.
— Nem futballista. A politikus 

Kállayról beszélek.
— Ja vagy úgy! — legyintett ha

nyagul a miniszterelnök.
Ebben a percben belépett Gömbös 

Gyula.
A miniszterelnök kíváncsian füg

gesztette rá tekintetét.
— Na, mi van, Gyula?
— Lejött a fényképem a Színházi 

Életben — mondta sugárzó arccal 
Gömbös.

— Bravó! — szólt a miniszter- 
elnök, melegen megrázva Gömbös 
kezét.

—  Na és most mik a legközelebbi 
terveid ?

—  Szeretnék megjelenni az „II- 
lustration”-ban is — válaszolta ambi
ciózusan Gömbös.

—  Hát csak kitartás! —  mondta a 
miniszterelnök s ezzel a kihallgatás 
véget ért.

A következő látogató Búd János 
volt, akitől a ,Jolly Joker” iránt ér
deklődött Bethlen.

—  Honthy nagyon jó benne —  je
lentette Búd.

Bethlen megelégedetten bólintott.
— Nahát akkor én távozom — 

szólt Búd.
— Hogyan? Már a gazdasági mi

nisztérium éléről is? — kérdezte 
Bethlen s ezzel a kihallgatás véget 
ért.

fl közvetítő kereskedelem
— Hjaf az asszony nagyon drága 

mulatság!
— Úgy van. És hol ismerte meg ön 

a feleségét?
—  A házasságközvetítőnél.
— Akkor ne csodálkozzék. A köz

vetítő kereskedelem mindent meg
drágít.

Kutyakomédia

Légy a sörben
A ligeti vendéglőben az egyik ven

dég felháborodva mutat a sörös po
harában úszó légyre:

—  Pincér, azonnal vigye vissza és 
szidja össze a csapost!
. A  pincér teljesíti a parancsot s 

visszahozza a légymentes italt.
— No, mit mondott a csapos? — 

kérdezi a vendég.
—  Azt, hogy annak az úrnak se 

tört volna le az ujja, ha kivette vol
na a legyet a pohárból.

Kállay: Mondhatom, szép kis puli- 
tikus vagy te!

Almássy: Ha én puli vagyok, te 
buldog vagy.

Kállay: Eltaláltad. Tényleg buldog 
vagyok, hogy már nem vagyok köz
ietek.

A  csodagyerek
— Az én fiam egy csodagyerek.
— Miért? Mit tud?
— Egy hangszeren se játszik.
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Pesti háziúr monológja

— Hm!Nem emelik tovább a házbért... Kivándorolnék, ha nem lenne tíz bérházam.

Mihaszna András
a „Danton haláláéról

Van itt ész, azt a nemjóját ennek 
a francija fóratlalmi dezsrukciónak, 
akit a Poinczarék meg a Brijándok 
megest rászabadítottak er^e a szö- 
röncsétlen világra.

Hát mondok, nézzük csak meg sza
porán, miket firkált össze az a hu
szonegy esztendős nímöt gyerök ar- 
rul a Danton anármiskárul, aki mán 
akkor is nagyon gyanús személliség 
vót az én szemembe, amikor a Pékár 
kegyelmes úr pöndörítette a Nemzeti 
Színház komédiájába, hogy az isten 
soha föl ne támassza!

Odaállok a szinidilektor elibc, oszt 
aszondom neki:
* —  Hogy jutott az eszibe ilyen fó- 
radalmi rázongással bolondítani az 
ölégedett népséget?

— Ez már történelem — aszongya.
— Ha történelem, akkor mese, ha 

meg mese, akkor nem igaz, ugy-e. 
Mán pedig a népnek csak az igazat 
szabad mondani. Ehhez mit szól, di- 
lektor úr?

— Hiteles a dolog, — feleli — 
azonkívül igazi költő írta.

Rászóltam eréllesen:
—  Költő? Hát ez az! Ahelyett 

hogy megbízható hatósági személlek- 
kel csináltatta yóna meg a fóra- 
dalmi tényálladékot. No de bemék 
ebbe a bájzliba, oszt a tulajdon édes

eszömmel konstatálom ki magamnak 
a való helyzetet.

Evvel barátságosan beinvitált a 
színházba a Faludi Jenő dilektor. Én 
füttyentettem egyet, mire két jó ko
mám lófsritt gyütt a sarokrul. így 
osztán megalakultunk mint ellenfóra- 
dahni bizottság. Se színészt, se 
skriblert nem engedtünk a köze
lünkbe, mert az ilyen népség képes 
gyerököt bebeszélni a rendőri tekin
télybe.

Megkezdődött a komédia. Alighogy 
szétszaladt a függöny, máris fene 
nagy zsibongást csinált az ucca népe. 
No, mondok a komáknak, ezt törülni 
Togom, mivelhogy minden uccai cso
portosulás tilos. Hát még az ilyen 
pernahajder. botrányokozás! Osztán 
rágyújtottak a fóradalmi nótára. 
Azon nyomba bejegyeztem a note
szembe, csak még azt kéne kinyo
mozni, melyik dezsrugtív írta hozzá 
a verset. De gyerünk tovább! Egy
másután áll föl a Kiss Ferkó, a He
gedűs Gyula meg a Rátkai Marci, 
ménkű hosszú beszédeket eregetnek 
ki a szájukbul, mint a cirkuszi kóc- 
evő a színes szalagot, közbe furkós- 
botokat, puskákat lóbál a cucilista 
söpredék, — no mondok, ez hazaáru
lás, ebbe nem állapodok bele, az ilyen 
beszéd a Népszavába való, de azt is 
tüstént elkoboznám.

De most gyün a java. Egy takaros 
fehércseléd hever a finom díványon, 
mellette vagy nem is egészen mel

lette, inkább más alakulatba a Kiss 
Ferkó, oszt nagyon mocskos szókat 
kurizálnak az egymás fülibe. Hú, az 
árgyélussát, ez már sérti a szömé- 
römérzetömet meg a közerkölcsisé- 
gemet, hát odakurjantok: nem va
gyunk tán az Ó uccába!? Azt szeret
tem vóna látni, hogy visszafelesölje- 
nek, —  olyat vágtam vóna vissza, 
hogy a színházi fehércselédek si- 
kongva szaladtak vóna annyifelé, 
ahány kijárat van. De hát hallgattak, 
ami jólesett a rendőri lespektusom- 
nak.

Mikor végignyikorogták, csikorog
ták a komédiát, odagyün hozzám a 
dilektor, oszt alázatosan kérdezi, 
hogy aszongya:

—  Mi a dramaturgiai és esztétikai 
kritikája a látottak után?

Azt hitte a kócos, hogy zavarba 
gyüvök a szó miatt, de én kellő ta- 
péntattal feleltem:

— Várja meg az úr, amíg az őr
szobán összekompromittálom, oszt ra- 
portba teszem az edényi ándungo- 
mat.

Evvel sarkonfordultam. Első do
gom a’ vót, hogy a zsidó hitközség
hez telefonáltam a fősakterért. Hogy 
minek? — kérdezték. —  Annak, —  
feleltem — hogy körülkurtítsam ezt 
az egész Dantonyt vagy mifenét, 
mert ekkora darabot még a galicijai 
legfőbb sakter se vágott életibe.

így esett a dolog. Mért ? Mert 
röndnek muszáj lenni!
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Leventei Kardoss M ór: Na, gyere
kek, most gyönyörködhettek a „Dan
ton halála” halálában. Ezt ugyan 
alaposan körülmenedzselték.

Dr. Steinitz Gyula: Hallod, Móric 
bátyám, még egy ilyen destruktívot 
se?__

Leventei Kardoss Mámé: Meinei- 
seits nincs kifogásom az efféle körúi- 
rövidítés ellen . . .

Kardoss: Értelek, Renée... Úgy 
érted, hogy a családban marad.

Kardossné : Kérlek, Maurice, ne le
gyél ungezogen. Azt akartam monda
ni, hogy mért éppen a St. Just D e- 
szédét kurtították meg olyan nagyon?

Dr. Steinitz: Zsüszt is! Hogy a 
Rátkai Marci még jobban kímélhesse 
a hangját. És különben is most ké
szül a házszabály re vízió, — egy ilyen 
szélbalinak nem dukál több öt perc
nél.

Kardossné: Meinetwegen kevesebb 
is lehetne. De, mondja csak, Gyuszi, 
mi van azokkal a finom Kraftaus- 
druckokkal?. . .

Dr. Steinitz: Azokat is kitörölték.
Kardoss: És a Tőkés Annával?
Dr. Steinitz: Azt is kitörölték.
Kardoss: Csak úgy gum ival?... 

Nem rossz! Egy ilyen klasszikust, 
mint ez a Bruckner . . .

Kardossné : Morisz, ne blamáid ma
gad. Büchner és nem Bruckner.

Kardoss: Sag schon, mein Kind! 
De nézd csak, hogy bömböl a Kiss 
Feri. Mért olyan dühös eigentlich?

Dr. Steinitz: Azt hiszem, azért, 
mert az ő nehéz szerepéből egy szót 
se törölt a belügyminiszter.

Kardoss: Én úgy tudom, nem a bel
ügyminiszter törölt, hanem maga az 
igazgató, az én kedves Faludi Jenő 
barátom.

— Milyen párti vagy, komám?
— Bethlen-párti. Hát te, komám?
— Wolff-párti.
— Akkor hát támogassuk egymást.

Dr. Steinitz: Mért ne? Inkább van 
benne hatvan percentig egy Büchner- 
drámában, mint száz percentig egy 
rossz francia operettben.

Kardossné : Apropos, francia ope
rett. Milyen a „Jolly Joker” ?

Dr. Steinitz: Honthy egy bűbáj, 
Gózon egy báj bű, Harsányi Zsolt, a 
szerzőtárs fordító, báj báj és Beöthy 
Lali bűbű.

Kardossné: Maga a „Nászéj szaká” - 
tól is el volt ragadtatva, Gyuszi, ma
gának hiszek. Tehát holnap: a Bel
városi Színház. Na és addig?

Kardoss: Én itt maradok, engem 
nagyon izgat ez a siralomházi jelenet. 
Egy ilyen forradalmár, ha csődbe jut, 
majdnem olyan lelkiállapotban van, 
mint egy unsereiner, ha elhagyja a 
vevőtömeg és már csak csődtömeg ké
pében jelentkezik.

Dr. Steinitz: Csak semmi túlzás, 
Móric bátyám. Te akkor sokkal két
ségbeesettebb voltál, mint itt ez a 
Desmoulins.

Kardoss: De Moulin Rouge-be men
tem azután.

Kardossné: Pfuj, ezek a szóviccek 
itt, a guillotine tövében!... Mondja, 
Gyuszi, csakugyan kivégzik ezt a sze 
rencsétlen Dantont?

Dr. Steinitz: Muszáj, méltóságos 
asszony, különben a kritika végezné 
ki a darabot történelemhamisításért. 
De ha meg is kegyelmeznének neki, a 
belügyminisztérium okvetlenül kivé
gezné. Egy kis hamisításért nem me
gyünk a szomszédba, a Nemzetibe, ahol 
szintén volt egy I)anton-kivégzés.

Kardossné : Jaj, most lehull a kés... 
Nem tudok odanézni. Levágták?

Kardoss: Dehogy! Mindenki dicséri. 
Ez a szezon legnagyobb produkciója.

(m j)

Volt egy barátom, aki minden fon
tos dolgot följegyzett, hogy el ne fe
ledje. Egyszer rajtakapta a feleségéi, 
hogy megcsalja: ezt nem jegyezip fe l. 
Másnap az egész dolgot elfeledte,
mintha semmi sem történi volna.

*
Hogy a leányokra nem lehet eieggé 

vigyázni, arra a legtöbb mama még 
leánykorából emlékszik vissza.

*
A no, ha megöregszik, az öregap

jához is hozzá megy, a fé rfi — az 
unokáját is elvenné.

Karádi Emil

Rótt Sándor —

rozta magát, hogy kifizeti a hitelezőit.

Az Új Színház és a 
kormány lakásrendelete
Upor József, az Új Színház közked

velt igazgatója kijelentette, hogy a 
tulajdonában lévő Bérkaszámya, a 
kormány lakásrendelete alapján, to
vábbra is a régi árak mellett áll a 
közönség rendelkezésére.

Beszélgetés az flndrássy úti 
divatüzletben

— Mit szól Komlós úr a Danton
hoz?

— Ez egy igazi karakter! Inkább 
guillotine alá hajtja a fejét, de nem 
vásárol másutt, csak nálam.

REB MENÁCHEM 
CICESZBEISZER 

SZÖRNYŰ ÁTKOZÓDÁSAI
__ É p  Údj }Hl-

naszkodjon o 
vejedre o te 
lángyod, mint 
o Nagy Emil 
oreság o kor- 
mángyra, hodj 
nem o tehenet 
eteti, hanem
csak oz istállót 
festi!

— Bécsújhe
lyen led jen

tenéked edj öröklakásod!
— O tőzsde-vendéglőbe kosztoljál 

te és ártson meg teneked o Halász-lé!
— Ledjél te edj cenzor énnálam és 

állandóan türüljél volomit!
— Vigosztoljon meg oz o gondolat, 

hodj nemcsak o házbéred morod o ré
gi, hanem o feleséged is!

— O te csoládodba oralkodja oz o 
tónus, omi most van o Bethlen és Kál- 
lay oreság ok kiizt!

P ék á r  „Danton” -ját fe lú jítja  a  Nemzeti
Hevesi Sándor, a Nemzeti Színház igazgatója elhatározta, hogy Pékár 

Gyula Danton-ját ismét műsorra tűzi. Hevesi szerint ugyanis ma általános 
érdeklődés mutatkozik Budapesten Danton halála iránt.

ARANYKÖPÉSEK
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Miregondolaközönség, 
ha újságot olvas?
A  hír:

Bojkott alá he
lyezték a Coty- 
féle piperecikke
ket.

Október köze
pén megnyílik a 
parlament.

A téli női di
vat terén sötét 
az uralkodó szín.

„Danton halá
láéból a cenzúra 
csak egész jelen
téktelen részlete
ket hagyott ki.

Rátkai Márton 
játsza St.-J üst
öt, a vérengző 
forradalmárt a 
Danton halálá
ban.

Zsírhiány fe
nyeget tavaszra.

A köztisztvise
lőktől nem köve
teli vissza az ál
lam az előre ki
utalt házbér
többletet.

Frigyes főher
ceg a Nemzeti 
Múzeumnál he
lyezte örök letét
be éremgyűjte
ményét.

Budapesten 
mindennap négy 
embert üt el az 
autó.

Ha nem rende
zik a Halász-féle 
angazsmánt, 
megrendül a tőzs
de.

A gondolat:
Most már tu

dom, mért drá
gult meg a Coty- 
parfőm.

Egy színház
zal több, ahol 
nem lesz publi
kum.

A fé r j mono
lógja: Magam is 
mindent sötétnek 
látok.

Na és azok, akik 
kihagyták, irodai- 
milag olyan je
lentékenyek vol
tak?

Egy francia 
arisztokrata * só
haja: Bár a
nagy forrada
lomban is ő ját
szotta volna ezt 
a szerepet!

Mért? Talán 
most zsírbőnség 

| van?

A magántiszt
viselőktől talán 
visszakövetelik ? 
Hiszen azok egy 
vasat se kaptak!

Na és az érem
gyűjtemény má
sik oldala?. . .

Engem is el
ütöttek attól, 
hogy autót tart
sak.

És ha nem ren
dül meg, akkor 
újra pénzt ér az 
a sok vacak Ké
ve-részvényem?

Klebelsberg rémes álma
A kultuszminiszter kifogásolta a 

középiskolák magoltató rejidszerét.

Tanár: Mi bajod van nekedvelünk? 
Kunóka (szepegve): Semmi, tanár úr kérem. 
Tanár: Majd adunk mi neked! Megbuktál!

Fedett téli 
uszoda lesz Pes
ten.

Egy dobuccai: 
Mbah, ki fürdik 
télen?

Vigyázat, anyósvicc !
— Ez a doktor Vércse egy sarla

tán, egy gazember!
___ De kérlek ... Miért?
— Majdnem megölte az anyóso

mat.

—  Nekem, hála isten, nagyon 
szerény feleségem van. Sohase 
nincs neki kívánsága.

— Akkor maga is úgy van. mint 
én* Az én feleségem is csak pa
rancsol.

Csak udvariasan
A kis Mártát kitanították, hogy 

mindenkivel szemben udvariasnak keíl 
lennie. Egy napon beállít a lelkész. 
A kislány megszólal:

—  Hallottam, hogy tisztelendő urat 
nemsokára szerencsénk lesz elveszí
teni.

Ötszázezer pengő oly összeg, amely 
már a vagyonos körök érdeklődését is 
felkelti. Ez az óriási összeg már 
egyetlen sorsjeggyel nyerhető az új 
m. kir. osztály sorsjátékban. Jutalom 
300.000 pengő, főnyeremény 200.000 
pengő. Mindenütt ezen rendkívül ked
vező nyerési esélyekről beszélnek.

Spóroljunk!
A kisgazda sürgönyt ad föl. A  hi

vatalnok a szavak után egy pengőt és 
a küldöncdíjért nyolcvan fillért szá
mít föl.

— A nyolcvan fillért megtakarít
hatjuk — mondja az atyafi. —  Majd 
írok a komámnak, hogy a táviratért 
küldjön a postára.

Krausz Simon, Budapest

Mi az, elnök úr? Ön minden 
Halász-lében szanál? Szanálom 
magam becses figyelmébe.

Egy másik tőzsdéé, 
aki szintén szanálatraméltó
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A Névtelen Adófizető szobra, vagy: a pesti Laokohn-csoport.

A cenzúra à la Papp Jancsi lelövi a 
„Danton” poentjeit.

A híres zongoraművész lezongo- 
rázza azt a különbséget, ami Büch
ner és Pékár „Danton” -ja között van.

Mint képünkön látható, Bethlen be
váltja politikai Ígéreteit. léséhez.
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A színházi ember tragédiájából

SCITOVSZKY-LUC1FER : Ha már Biichnernek nem is, hadd legyen Madáchnak igaza : 
„ezúttal a nyakazás elm arad"

A „Figaro44 szerkesztőségében
Szerkesztő: Nagy kára van Coty 

úrnak a magyar bojkottból?
Coty: Lett volna, de a román tisz

tek hazafiasán kijelentették, hogy 
ezentúl csak az én gyártmányaimmal 
festik ki magukat.

—  Apukám, ma tanultuk az is
kolában, hogy az állatok minden 
télen új szőrmét kapnak.

— Halkabban, fiam , nehogy az 
édes anyád meghallja!

Jogcím a házasságra
— Hogyan? Ön megtagadja tőlem 

a leánya kezét?
— Igen. Maga még nagyon fia ta l, 

barátom.
— Pedig már reumám is i'an.
—  Akkor ne házasodjon, hanem 

menjen Pöstyénbe.

A hét legcsintalanabb vicce
A cenzúra-bizottság engedélyével
Egy fiatal házaspár most jött haza 

nászútjáról, amelyet Bécsben töltött. 
A férjtől diszkréten megkérdezte egy 
jóbarátja:

— Na, hogy folyt le a nászút?
— Akárcsak a bécsi felvonulás.
— Az nem volt olyan nagy dolog. 

Az vér nélkül folyt le.
— Na és ki mondta neked, hogy az 

én nászutam egy nagy dolog volt?!

Barátságosan
Egy körúti vendéglőben feltűnően 

csinos és szép pincérleány szolgál fel.
— Kérek egy bécsiszeletet és — 

néhány barátságos szót, —  mondja 
a vendég.

Pár perc múlva visszajön a leány 
a bécsiszelettel.

—  No, és hol maradnak a barát
ságos szavak ?

— Kérem, ne egyen belőle, — 
mondja a leápy barátságosan.

E n n y i  a k ü lö n b s é g
Bethlen ezt mondja: A közszabad

ságok ügyét lépésröl-lépésre visszük 
előbbre.

Kállay ezt mondja: Mi is. Kilépés- 
ről-kilépésre.

Mr. Coty, Paris
le Coty-dien „L*ami du Peuple” 

Coty-viccekben nagy hiány. Ké
rünk újabb kirohanást lapjaiban.

Magyar Humoristák 
Dymi s. k.

Kedves Borsszem Jankó !
Új szobalányomnak azt mondom, 

nézze meg, mit mutat a hőmérő. Ez
zel jön vissza:

— Semmi sincs, kérem. Se hideg, 
se meleg.

Megnéztem: a higany oszlop 0 fokon 
állt.
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Jánossy Gábor bátyámuram
Kállay „puli”-tikal meggyőződéséről 

és egyéb dolgokról

Szeretett választó polgáraim! Sok 
szó esik mostanában Kállay Tibor 
kedves barátomról, aki, mint tudjuk, 
annyira meg volt elégedve a legutób
bi kanizsai választás eredményével, 
hogy újra fellép. Nem hiába ostoro
zom én annyit a t. Házban a mai ae- 
kadens színésznemzedéknek azt a ré
tegét, amely a „pendlizést” meghono
sította édes hazánkban, hiszen azt 
kell látnunk, hogy ez a káros szenve
dély már a politikusainkat is meg
mételyezte. Lám, a kiváló Kállay T i
bor is állandóan „pendlizik” Budapest 
és Nagykanizsa közt, sőt Nagykani
zsán kétszer is fellépett. Petőfivel 
szólva, most már csak „egy gondolat 
bánt engemet” , hogy milyen ered
ménnyel. No, de rátérve mondókám 
lényegére, Berzsenyi helyett ezúttal 
Kállay Tibor ex-elvbarátomnak egyik 
beszédét vagyok kénytelen idézni, 
amelyben azt mondotta, hogy „az 
egységespárti nyájat pulik tartják 
össze, amely pulik persze minden gaz
dát egyformán szolgálnak” .

Hát erre a régi jó kurucvilág par
lamenti stílusában csak annyit mon
dok: eb ura fakó! Sőt azt is mondhat
nám, a régi népdalköltőt idézve, hogy 
„kutya, kutya tarka” , mivel ugyebár 
az ilyen állításnak „se iiile, se farka” . 
Be hát ne mondja Kállay Tibor bará

tom, hogy én az ő liberal izmusát nem 
tisztelem, ennélfogva ezt nem mon
dom. Hiába kiáltja felém ott az utol
só sorban az az igen tisztelt szocialis
ta választóm, hogy „mondja már!'’ 
— én nem mondom, mert Petőfi sza
vaival élve: „legyek fa, melyen vil
lám fut keresztül, vagy melyet szél
vész csavar ki tövestül” , de én ezt 
mégsem mondom.

Ehelyett inkább azt kérdem Kállay 
Tibor barátomtól, költővezéremmel, 
Vörösmarty Mihálylyal, hogy „hová 
merült el szép szeme világa, mi az, 
mit kétes távolban keres!” most, hogy 
kilépett az egységespártból. Mert az, 
hogy Bethlen-ellenes politikájával si
kere lehet, az Csokonaival szólva csak 
afféle „földiekkel játszó égi tünemény, 
istenségnek látszó csalfa vak re
mény” . Más szóval hiú ábrándozás. 
Már pedig az ábrándozásról már ré
gen törvényerőre emelkedett Vörös
marty megállapítása, mely szerint 
„ábrándozás a (párt) élet megron- 
tója” , mely kancsalul fesíett liberális 
egekbe néz.

Remélem, ezt Kállay Tibor barátom 
is be fogja látni hamarosan és mire 
elmúlnak ezek a politikai zord idők és 
„megenyhül a lég, vidul a határ” , 
újra itt lesz sok kilépő jomadár Kái- 
lay barátommal együtt a régi fészek
ben, az egységespártban.

Ami pedig Kállay Tibor pwiitikai 
fejtegetéseinek puli-vádjait illeti, ar
ra csak azt mondom, hogy még ezt 
is vállalom szeretett vezérem, Beth
len István oldala mellett. Mert nem 
hiszem, hogy akadna igaz magyar 
ember, aki ne lenne szívesen akár ju
hászkutya is Bethlen István mellett. 
Ami azonban a hűtlenséget illeti, 
vegye tudomásul Kállay Tibor bará
tom, hogy bár kutyából i,im lesz sza
lonna, de még az is inkább elképzel
hető, sem mint az, hogy kutyából de
mokrata legyen. A magam részéről 
már most kijelentem, h*>gy én sona- 
sem lennék képes más gazdát szolgál
ni, mint Bethlen Istvánt. Addig, amíg 
Bethlen a miniszterelnök, semmieset
re sem. Engedjék meg tehát, hogy 
tiltakozó szavammal együtt emeljem 
poharamat Bethlen Istvánra. Éhéhel- 
jen!

CORVIN KAMARA
•IOHAS* STRAUSS élete és szerelmei filmen, a

k e h i v o ő k i h A l i
című filmattrakcióban

Ax elkésett vőlegény
Fox vígjáték-sláger 8 felvonásban

CORVIN KAMARA

Távfratváltás a Halász-ügyben 
____________L____________

Börzeviczy, Akadémia
Nem lenne szíves egy kis pénzt 

kölcsönözni abból a Vigyázó-ala- 
pítványból a Halász-ügy céljaira?

Tőzsdetanács

ii.

Tőzsdetanács, Szahódság-1ér

Sajnálom, de én kizárólag Hel- 
lász-ügyekkel foglalkozom. Mért 
nem szereztek be maguk is egy 
Vigyázót maguknak?

Börzeviczy, elnök

B O R S S Z E M  JANKÓ Ü Z E N E T E I
L. J. Ön a tizedik, aki ezt a keser

ves szóviccet beküldötte. Nem közöl
jük, ellenben szívesen honoráljuk an
nak konstatálásával, hogy a nagy 
szellemek találkoznak. Ha valami 
friss ötlete támad, szívesen látjuk. 
—  Sz. A. Túlságosan erőltetettek. 
Szóficamban nem akarunk vezetni, is
ten ments! — D. R. A poentnélküli 
viccek, a bölcseségnélküli aforizmák 
és a rejtelemnélküli rejtvények rég 
meg vannak bocsátva. Ellenben a 
mostani apróság is . . .  nélküli. Bár 
korunkban a technika nagyon előre
haladt, az ötletnélküli ötleteket még 
semmiféle Marconi nem találta fel. 
Mindamellett: bízunk az ősi lelemény
ben! —  G. H. (Berlin.) Köszönjük a 
gazdag küldeményt. Levél megy. — 
Nyírbátor. Hogy a „Borsszem Jankó” 
tipikus, sőt klasszikussá vált régi 
rajztémáit, némi időszerű generál
szafttal leöntve, már a szélsőjobb- 
oldali napilapokban is viszontlátja, 
ne izgassa fel önt. Mi sem izgulunk, 
csak mosolyogva csóváljuk a fejün
ket, mondván: változnak az idők, de 
nem változnak azok az emberek, akik
nek nincsenek eredeti ötleteik.

Magy. Kir. Osztálysorsjáték
Legnagyobb nyeremény szerencsés 

esetben

500.000
Főnyeremények készpénzben :

300.000 P 200.000 P 100.000 p
stb. összesen több mint 6 millió pengő

Húzás okt. 20-án kezdődik
I. oszt sorsjegyek ára az összes árusítóknál

E g ész

20 P
F é l

10 P
N eg y ed

5 P

80.000 A sorsjegyek fele 40.000
sorsjegy okvetlen nyer! nyeremény
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A ravasz bűvész

BÚD JÁNOS: Most pedig, hogy a közönség minden rétegét egyformán kielégítsem 
— changez-passez! — idevarázsolom a legnagyobb csodát, a „ uj a SONG-ot.

Nem szabad megállni 
a tánctanítás reformjánál
Mit kell még megrendszabályozni 

ebben a boldog országban? Természe 
tesen a tánctanítást. És már készül is 
a rendelet, amely szerint „a tánctaní- 
t\áshoz me gkövetelt étik a minimális 
157 cm magasság .. .* Ez már aztán 
olyan gyakorlati éleslátásra, szociális 
gondolkozásra, világmegváltó koncep
cióra és más hasonló csekélységre 
vall, mely a rendeletgyár üzemvezető
ségét egyetlen csapásra a halhatat
lanságba emeli. Igaz ugyan, hogy ez a 
csapás a 157 cm-en aluli táncmesteie- 
ket is agyonüti, de aki nem üti meg 
a mértéket, azt üsse meg a guta! És 
a 156.99 cméteres ember menjen el 
törpének a cirkuszba, de ne vegye ei 
a kenyeret a jól fejlett, megtermett 
157 centis óriások elől, nézzék csak!

Csakhogy . . .  csakhogy a forradal
mat jelentő új rendelet mintájára 
még sok és igen üdvös reform vár 
megvalósulásra, melyek közül egypá- 
rat van szerencsénk ezennel propo
nálni :

1. Képviselőnek csakis olyan egyé
nek választhatók meg, akiknek két fül 
közötti arctávolságuk minimum 50 
cm, és a két száj szögletük legalább 
15 cm-re van egymástól. Kisebb kép
pel és kisebb szájjal még jelölve se 
lehetnek.

2. Adófelügyelő, adótiszt, végre

hajtó csak olyan egyén lehet, akinek 
mellbősége maximum 60 cm (belég- 
zéskor), de semmiesetre se lépheti túl 
a szűkkeblűség szokásos méreteit.

3. Államtitkárok, tanácsosok, egye
temi tanárok és akadémiai tagok 
tiszta lát-távolsága nem lehet több, 
mint 5 cm, vagy ha ennél több is, az 
orrukon túl semmie^etre se terjedhet.

4. Azon polgároknak, akik táncren
deleteket olvasnak, olyan gyomorral 
kell rendelkezniök, melynek faia leg
alább 5 cm vastag, felül jól elzárható 
gyomorszájjal, nehogy kiadják, amit 
bevettek.

— rög

A Borsszem Jankó legközelebbi 
száma október 20-án jelenik meg.

V Í G S Z Í N H Á Z

A  f a r k a s
Molnár Ferenc nagysikerű tigjátéka 

(•ombuszögi T ö rzs-R a jna i

Mary Dugan bíínpöre
Veiller pompás színmüve 

Varsányi. Kertész Ella, Mészá
ros G~, Törzs, M akláry, Góth. 

Som lay

Közlekedési tanfolyam
ELSŐ FEJEZET 

Mit szabad olvasni?
Van a pesti gyalogjáróknak egy 

speciális tulajdonságuk, tudniillik 
nem tudnak járni. Pedig a közleke
dési rendőrség ugyancsak kioktatja 
őket. Például nem győzi eléggé ma
gyarázni nekik, hogy az uccán ha
ladva nem szabad olvasni, mert ebből 
származik a legtöbb szerencsétlenség. 
De ha már mindenáron olvasni akar
nak, tartsák be a rendet és ügyelje
nek arra, hogy olvasmányaik össz
hangban álljanak azzal az uccával, 
amelyen áthaladnak. Tehát:

Aki a Markó uccán megy keresz
tül, olvassa a büntetőtörvénykönyvet.

A Dob uccában legcélszerűbb, ha 
az ébredők plakátját olvassuk.

Ha utunk a börze előtt visz el és 
kezünkben újság van, mélvedjünk 
bele a tárcába.

A Duna-korzón forgassuk Darvin 
könyvét.

A Vágóhíd előtt zavartalanul ol
vassunk színházi kritikát.

Az Országház téren legstílszerűbb 
szem előtt tartani a jó modor szabá
lyait.

A Hold uccában forgassuk a telek
könyvet.

A  Múzeum előtt olvassunk vicceket.
E. M.
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Jaj, dejrosszul vagyok !
A dolog ügy kezdődött, hogy ebéd 

után szédülés fogott el, érnélyedett a 
gyomrom, reszketett a kezem, citeráz- 
tak a lábaim és hangyamászást érez
tem a térdeimben. Nono, biztattam 
magamat, azért még nem kell min- 
gyárt megijedni. Mutasd meg, ember, 
hogy legény vagy a talpadon. Az 
autoszuggesztió sikerült és talpon 
maradtam, illetőleg: azért se feküd
tem le. (Még hogy énvelem egy kis 
szédülés, egy csöpp émelyedés, egy 
picurka citerázás, egy semmicske 
hangyamászás kibabráljon!...) Fog
tam magam és elsiettem a klubba, 
évek óta megszokott asztaltársaimhoz.

— Ejnye, de sápadt vagy! — mond
ta az egyik.

— Gondolod? — hebegtem.
— Nyújtsd csak ki a nyelvedet.
Kinyújtottam.
—  Menj, kérlek, doktorhoz. A lig

hanem elrontottad a gyomrodat.
—  Csakhogy szédülök is . . .
—  Annál inkább.
És ebben a pillanatban összefo

lyik előttem minden. A csillár körül 
ködfátyol lebeg, az a két karosszék 
ott mintha pertút inna, úgy Össze
hajol, a padló megmozdul alattam és 
te . . .  te olyan vagy ebben a percben, 
mint egy kétfejű víziló . . .

—  Kérlek, kérlek, fékezd a víziói
dat és menj azonnal orvoshoz.

Nagyot nyillalik a bordáim közé. 
Nyögve kérdezem:

—  Melyikhez?
— Hogy melyikhez? . . .  Várj csak... 

Van egy fiatal barátom, nagyszerű 
orvos. Most jött haza az upsalai egye
temről. Orr-, gége- és fülspecialista.

— O rr .. .  jaj, mintha egészen el
dugult volna . . .  Fü l. . .  jaj, hogy 
z ú g !. . .  Gége?... Érzem most egé
szen elszorul, még egy pillanat és nem 
jön ki semmi hang . . .

—  Azért mondom, hogy menj ehhez 
az orvoshoz. Zúzmara ucca 12 bé. 
Rohanj !

Kitámolyogtam a klubból. Mikor 
lefelé vitt a lift, az volt az érzésem, 
hogy a ház tetejére visznek és mi
kor az előcsarnokba értem, megnéz
tem a cipőmet, hogy a lábamon van-e 
vagy a térdemen, mert úgy éreztem, 
hogy a térdeimen járok, amelyek ron
gyokba vannak bugyolálva. A portás 
segítségével autóba ültem.

Az orr-, gége- és fül-tudós apróra 
kikérdezett, megnézte az orromat, a 
gégémet és a fülemet, majd ünnepie- 
sen fölemelt hangon a következőket 
mondotta :

—  Ön elsősorban is orrsövényelfer- 
dülésben szenved, tehát helyre fogom 
igazítani az orrsövényét, hogy ezáltal 
visszanyervén az orr az ő normális 
alkatát, soha többé ne kapjon náthát.

Mert a náthától jön az állandó fe j
fájás, mondhatnám: agynyomás,
amely folytonos szédülésekben jelent
kezik.

— Úgy van, úgy van, — helyesel
tem szédülten — folyton szédülök.

— Az ön gégéje egyelőre nem mu 
tat rendellenességet, amihez gratulá
lok, viszont a fület az orral össze
kötő Eustach-cső bizonyos eldugulá
sát konstatálom.

—  Csőstül ömlik az áldás! — só
hajtottam fanyarul.

—  Ez az eldugulás okozza, hogy 
állandóan zúg a füle. Hát a fülét is 
megoperálom . . .

Mint akit vipera csíp meg, felug
rottam.

—  Mit tetszik mondani?... Meg- 
o-pe-rál? . . .

— Igen, az orrt is, a fület is.
—  És ez elkerülhetetlen? — da

dogtam.
— Pardon, én nem kényszeríthetem. 

Vizsgáltassa meg magát talán egy 
másik orvossal is, mondjuk — pél
dául — doktor Csipeszyvel. Nagyon 
kitűnő orvos! Mohai ucca 77.

El doktor Csipeszyhez. A tábláján 
ezt olvasom: gyomor-specialista. El
mondom a tüneteket, az orvos lefek
tet, végigtapogat, megvizsgálja a 
vérnyomásomat, a térd reflexemet, az
tán a Röntgen-ketrecbe állít. Félóra 
múlva ünnepiesen fölemelt hangon 
jelentette ki:

—  Egy kis gyomorsavtúltengéstől 
és vakbélirritációtól eltekintve, ön 
makkegészséges. Gratulálok.

— És az orrom? . . .  és a fülem? . . .
—  Ugyan! Az ön rosszullétének 

nem az orr meg a fül, hanem a gyo
mor és a vakbél a fészke. A gyomor
ral még várhatunk, de a vakbelét azt 
sürgősen ki kell operálni. . .

Krétafehéren rebegtem:
—  Ön fel akarja vágatni a hasa

mat?
A doktor elnevette magát:
—  Na és?__mi van ebben? . . .  De

ha aggodalmai vannak, kérem, vizs
gáltassa meg magát egy másik orvos
sal is. Ott van például doktor Ku- 
tassy. Elsőrendű szakember.

—  Lakik? — kérdeztem megtört 
hangon.

— Aba Samu ucca 54.
Fokozott izgalommal, fokozott szé- 

dülési rohamok közt vágódtam ki a 
kapun. Minden reményem abban 
volt, hogy Kutassy megment. A táb
láján ez volt kiírva: sebész. Össze
rezzentem. E pillanatban a hangya
mászás tetőfokára hágott. Azt hiszem, 
a hangyák rekordot értek a térdei
men. A ruhám hirtelen bő lett, a gal
lérom hirtelen szűk lett. A testem

jéghideg volt, az arcom és*a homlo
kom forró, mint a tűz.

Itt is elmondtam a tüneteket, de 
hozzátettem, hogy az egyik orvos az 
orromra és a fülemre, a másik a 
vakbelemre pályázik. Doktor Kutassy 
feltolta a csontkeretes pápaszemét és 
jólelkűen, mondhatnám: fölényesen 
mosolygott. Ez jólesett. Visszanyer
tem a lelkierőmet és a régi, félárboc
ra eresztett szédülésemet, másodfokú 
hangyamászással egybekötve.

Doktor Kutassy alaposan megvizs
gált és ünnepiesen, fölemelt hangon 
szólt :

•— Mindössze egy kis epekőről van 
szó. Különben kifogástalan a szerve
zete. Gratulálok.

— Azt hiszi, doktor úr? . . .  — sá- 
padoztam és az íróasztalába fogóz 
tam, hogy hanyatt ne vágódjak.

—  Csakis és kizárólag! Nem kell 
megijedni. Nagyon'egyszerű operáció.

— Muszáj? — rimánkodtam.
— Az ön érdekében akarom. De ha 

bizalmatlan irántam, kérem, vizsgál
tassa meg magát egy másik doktor
ral . . .

E pillanatban herkulesi erőt érez
tem magamban.

— Elég! — horkantam fel és az 
asztalra csaptam, de úgy, hogy a 
szeizmográfikus készülékek bizonyára 
földrengést jeleztek az állami inté
zetben.

És elrohantam.
Dagadt fejjel, dúlt idegekkel kó

száltam az uccákon. Mentem, amerre 
a lábam vitt. Egyszer csak a válla
mon érint valaki.

— Szervusz pajtás! — mondja de
rűsen.

Ránézek: a Feri. Régi cimborám. 
Megkérdezi, hogy vagyok. Elmondom. 
Ő elneveti magát:

— Szamár, hiszen neked kutya ba
jod sincs. Csak ideges vagy egy ki
csit. Tüstént menj el idegorvoshoz.

— Mit mondtál? — ordítottam. — 
Te gazember, te gyilkos! . . .  Hát te 
is? . . .

Ezzel két hatalmas pofont kentem 
az én drága jó Feri barátom ábrá
zatára.

És e pillanatban csoda történt: el
múlt a szaggató fejfájásom, a szédü
lésem, az émelygésem, a citerázásom, 
a hangyamászásom. Hála Isten: sem
mi, de semmi bajom sincsen . . .  Csak 
egy becsű letsértési porom, amit 
néhány pengővel megúszok. Olcsóbb 
lesz mindenesetre, mint egy vakbél
vagy epekő-operáció.

— Vájjon attól, ha a házbérek nem 
emelkednek, emelkednek majd bér- 
házak?
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Itt máskép állnak 
a dolgok

— Látja, Blumenstein 
úr, milyen nagy dolog ez 
a Bethlen-féle konszoli
dáció. Nálunk például 
nem lehetne elképzelni 
afféle bécsújhelyi felvo
nulást.

— Az igaz. A 
mi szociáldemokratáink 
és keresztényszociális- 
táink sokkal józanabbak. 
De jaj, ha egyszer az 
adósoknak és a hitele
zőknek az jutna az eszük
be, hogy egyidőben vo
nuljanak f e l ! . . .

Ki hogyan hal meg ?
Ismeretes az elmés 

összeállítás arról, ki ho
gyan hal meg. Az anyag 
most egy új adattal 
gazdagodott. Ilyenfor
mán:

— Hogy hal meg a 
cenzor?

—  Kihagy a pulzusa.

Képrejtvény EG YSÉG ESPÁR TI CSELÉD K Ö NYV
yyMágyarországon minden kormánypárti 

képviselő cselédkönyvet kap, abba írják 
bele, hogy jó l viselte-e magát.” (Nagy Emil 
nagykanizsai beszédéből.)

A Borsszem Jankó legutolsó rébu- 
szának megfejtése: „Karikatúra” . 
—  Könyvjutalmat kap: Pemsel Fe
renc, Budapest, VII, Rózsa ucca 52.

FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADŐ.
M O L N Á R  J E N Ő  DR.
MŰVÉSZETI FŐMUNKATÁRS:

G Á S P Á R  A N T A L

NYOMATOTT
BÍRÓ MIKLÓS NYOMDAI MÜINTÊZETÊBEN

Vn. RÓZSA UCCA 25

FŐVÁROSI
OPERETTSZINHÁZ

Á brahá m—Drégely—Ha rma thy

ki UTOLSÓ 
VEREBÉLY-LÁNY

A magyar operett szenzációja
Gaál Franciska, Fejes Teri, Kabos, Szó kola y, 

Sár kadi, Kertész

A Bethlent szolgáló neve: . . . Fejbólintó János
Kora: ............................................ Arany középkor
Vallása: ........................................ Bethlen-imádó, olykor Budhista
Született : ................................... kormánypárti
Családi állapota : ...................... elvált (Kállaytól)
A r c a : ............................................ Nagy Emil beszéde után megnyúlt
S z e m e i : ........................................ felragyognak, ha Bethlent látják
O r r a : ............................................ új állásokat szimatol
Fogai : ........................................ államtitkárságra fájnak
Előző h e l y e : ............................... 48-as függetlenségi párt, szabadelvű 

párt, néppárt, munkapárt, fajvédő
párt, liberális demokratapárt

Magaviseleté : ............................... nagyon csendes, csak Rothenstein 
hozza ki a sodrából, miniszterelnökét 
tiszteli, hogy hosszú mandátuma le
gyen a földön

Egészséges, de még hat ökörrel sem lehet a szolgálatból elmozdítani.

Zilahy Lajost m egrém ítette a  cenzúra
Megkérdeztük Zilahy Lajostól, a kitűnő írótól, mi a véleménye a cenzúra 

eljárásáról, amelyet a Danton-ügyben tanúsított. Zilahy így felelt:
— őszintén szólva, egészen meg vagyok döbbenve. Eszembe jutott ugyan

is A fehér szarvas című darabom. Képzelje el, mi lenne, ha ebből a dara
bomból is kihagytak volna valamit! Ha mindjárt csak egy szótagot is . . .

LAPTULAJDONOS:
BORSSZEM JANKÓ LAPKIADÓ RT.

IGAZGATÓ: MOLNÁR EMIL 

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: 
VI. MOZSÁR U. 9. TEL.: AIT. 283—24.

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
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Hát van m unkahiány ?

— Te, nem tudod, újabban mivel foglalkozik ez a fiatalember?
— Hogy mivel ? öngyilkossági gondolatokkal.

A BarosS'téren
—  Miért sírsz, kicsikém ?
— Elvesztett az anyuka.
—  Melyik uccában laktok?
— Nem tudom, ma költöztünk oda.
—  Hogy hívnak?
— Nem tudom, anyuka tegnap 

ment férjhez.

Az állatkertben
—  Nézd csak, milyen nagyokat ug

rik ez a kenguru!
— Miért ne ugorna?
—  Na hallod! Egészen üres az er

szénye. Üres erszénnyel pedig manap
ság nem igen lehet ugrálni.

Tőzsde-dalocskák
Jajt de huncut az a „Magyar Német” , 
Részvényeit a fene venné meg!

*
Hullámzó árfolyam tetején, 
Csónakázik egy Halász-legényt 
Papírját a szerencse,
Öt a „dohány”-szelence 
Elhagyta, el a szegényt.

*
A tőzsdére kéne mennif 
„Német-MagyaP'-t kéne venni. 
Vigyázz, tôzsdést ha nincs limit,
Felbosszantod a Krausz Simít.

*
Maga csúnya, maga csunyat 
Maga csúnya Halász!
Ha a részvényeit veszem,
Kitör engem a frász.

*
Befordultam a tőzsdére 
Néhány szolid kis kötésre,
Azaz befordultam volna,
Hogyha le nem csúsztam volna.

L A P Z Í R T A :
A  háziu rak  tüntető sztrá jk ra  készü lnek

A háztulajdonosok körében rendkívüli megdöbbenést és elkeseredést idé
zett elő a kormánynak az a rendelete, hogy a házbért az aranyparitás 85 szá
zalékán túl nem engedi emelni. Több háziúr javasolta, hogy a végletekig menő 
ellentállást kell a rendelettel szemben kifejteni. Legvégső esetben arra is 
készek, hogy a lakókkal szemben sztrájkba lépnek, vagyis nem engedik 
magukra kényszeríteni a 85 százalékos házbér elfogadását. Értesülésünk sze
rint több lakót, akik befizették a 85 százalékos házbért, erőszakos cseleke
det miatt a bíróság elé fognak állítani a háziurak.


