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Fábián  B é la : Csak csorgassátok! Hál’ istennek, úgyis a családban marad.
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Hé, álljon meg egy szóra!
Egy darabot játszanak az Ú j Színházban, 

amelyet a Nemzeti Szinházbam kellene játszani. Sze
gényes kis élelmiszerboltok, pinceüzletek, áporodott 
szagú kis hotelek és tömeglakások tőszomszédságába, 
ahol évtizedeken keresztül a ledér éjféli múzsák hivő- 
gatták-csalogatták Pest aranyifjait és aranyat szóró 
véneit, a Révay uccának kicsinosított színházába szo
rult az utolsó tíz esztendő legmaradandóbb, legmagya- 
rabb drámája, a „Tüzek az éjszakában” . Irta Földes 
Imre, a kitűnő színpadi szerző, a villamos vasúti tár
saság élcsapott „destruktív** igazgatója. Mért írunk 
róla ézpn a helyen, ahol a komoly hangú publicisztika 
csak elvé tv t  szólalhat meg, akkor is vendégjogon, ahol 
bohókás ötletek kergetődznek, ahol groteszk fintor 
hány fittyet a fontoskodásnak, ahol tréfák könnyed 
játékát keresi az olvasó? Megmondjuk. Mert a ko
moly sajtó — alig egy-két kivételével — azon a napon, 
amikor erről a magyar lélekből lelkedezett színműről 
hasábos beszámolót és vezércikket és külön méltatást 
kellett volna írni, megelégedett néhány közömbös sor
ral, ellenben hasábokat szentelt „a külföld humorá
nak* * és hasonló mókáknak. Ezért kell nekünk, az élc- 
lapnak, ezen a helyen megmondanunk, hogy Földes 
Imre drámája a magyar nemzeti irodalom olyan ér
téknyeresége, amely hogy egy áldozatkész kis szín
házban és nem a Nemzetiben, nem a csillogó nagy 
magánszínházakban került előadásra: lelki és művé
szeti szegénységi bizonyítványa azoknak és vitézségi 
medáliája az U j Színháznak.

*

A „Bölcsödül” című Fodor-vígjátékban is, a 
„Fiacskám” című Orbók-vígjátékban is egy küszöbre 
tett csecsemő bonyolítja a cselekményt. Emiatt most 
kiütött a háborúság. Hogyan? Már nemcsak a csecse
mőket, hanem a magyar szerzőket is tisztába kell 
tenni?

Haj új magyar színdarabot mutattak be a Ma
gyar Héten, amely az import ellen csinált propagan
dát. A dráma-behozatal ellen is. Nagyon helyes. De 
ugyanakkor intézkedni kellene, hogy a dráma-kivitel 
is kielégítő legyen. A drámák irodalmi kivitele.

*

Kár, hogy a Magyar Hét egészen elejtette az ex
port-propagandát. Milyen üdvös és nemzetgazdasági 
szempontból milyen hasznos lett volna, ha ezen a hé
ten az összes egyetemi vaskalapokat, az ifjúsági bo
tokat, a fokosokat stb. kivitték volna! Helyettük 
nyugodtan importálhatjuk Rothermere lord egységre 
és összetartásra intő szellemét. Hadd legyen egyszer 
annak a Benesnek meg Titulescunak egy rossz napja!

Wolff Károly a tiszteletére rendezett névnapi la
komán felpanaszolta, hogy az utolsó tíz év munkája 
azért volt meddö9 mert egy gettóközvélemény ráne
hezedett a magyarság jogos érdekeinek érvényesülé
sére. Tessék? Magyarországon gettó-közvélemény 
van? És pont tíz esztendő óta? A kurzusból gettó 
lett? Szalonnából sólet? Ejnye, ejnye, és még mindig 
nem Fábián Bçla a miyiiszterelnök, hanem Bethlen. 
Fábián, Fábián, hát maga ezt nem vette észre? . . .  
Maga kis ügyetlen!

*
Az új parlamenti házszabályokban intézkedés 

történik arra nézve, hogy azokat az újságírókat, akik 
a képviselőket a Ház folyosóin zaklatják vagy teendőik 
közben zavarják, kitilthassa az elnök a Ház épületé
ből. No és mi történik azokkal a képviselő urakkal, 
akik a parlamenti újságírókat zaklatják különféle
kérelmekkel és zavarják teendőik közben?

#
Vass József azt mondotta a kormánypárt ház

szabály revíziós értekezletén, hogy bármilyen vita so
rán egy óra elegendő ahhoz, hogy mindenki szaksze
rűen kifejthesse, m iért van bizalommal a kormány 
iránt, vagy sem. Bocsánat, hogy ellentmondunk a ki
váló politikusnak. Szerintünk a bizalomnyilvánításhoz 
elég egy rövid „igen” szócska is, míg a bizalmatlan
ság megokolását nem kellene korlátozni. Csak hadd 
beszéljen az a szerencsétlen ellenzéki! Egyebe úgy 
sincs szegénynek, mint a nyelve. Legalább ezt az egyet 
használhassa kedve szerint más célra, mint a kor
mánypárti.

*
A „Gráf Zeppelin” potyautasa tüneményes aján

latokat kapott német és amerikai üzleti vállalatoktól. 
A potyautas ilyen megbecsülése után talán a pesti v il
lamos kalauzok is udvariasabbak lesznek és mást fog
nak ajánlani a potyátoknak, mint amivel eddig küld
ték őket a kedves édesanyjukhoz.

*
Jánossy Gábor, CeUdömölk derék egységespárti kép

viselője, a mi kedves és jóízű Gábor bátyánk így vé
delmezte meg a fővárosi mandátumok meghosszabbí
tásáról szóló javaslatot: „Tanulmányoztam a törvény- 
javaslatot és nem találtam olyan szörnyűségesen re- 
akciónáriusnak.” Ha Bethlen Istvánban egy kis hu
mor van, így fogja megköszönni Jánossy Gábor védő
beszédét: „Tanulmányoztam a beszédedet és nem ta
láltam olyan szörnyűségesen kormánypártinak.”

*
A belügyminiszter bejelentette, hogy a „sasok” 

alapszabályaiból törölte a fokos használatát. Szegény 
sasok, hogy fognak fokos nélkül repülni —  a gyűlé
sekről! Molnár Jenő

Kedves Borsszem Jankó!
Egy józsefvárosi kistrafikos, aki va

lamikor a klasszikus nyelvek tanára 
volt, panaszkodva jelenik meg a nagy
trafikban. m

—  Kérem, mondja, az valóságos gö
rög sorstragédia, ami az én trafikom
ban lejátszódik.

Értetlenül néznek rá.
—  Tetszik tudni, —  magyarázza —  

a múltkor is ezerrel több „Theba” ci
garettát kértem és nem kaptam.

—  Na és mi köze ennek a görög 
sorstragédiához? —  kérdezik.

—  Mert úgy megrohantak a vevőim

Theba cigarettáért, hogy az a híres 
tragédia jutott az eszembe: „Heten 
Theba ellen.”

Barangolás a saltó-dzsungelben
ünagyságának meg se kottyan...

„Idősebb igazi uriasszony három
szobás, pazarul berendezett lakással 
és készpénzhozománnyal magasrangű, 
esetleg nyugdíjas köztisztviselőt ke
res. Nyugdíjas urak valláskülönbség 
nélkül tömegesen jelentkezhetnek.” (A  
miskolci „Reggeli Hírlap” apróhirde
téseiből.)

A szerencse
—  Képzeld, meghalt a szegény 

Lówy.
—  Miért szegény? Amihez hozzá

fogott, minden sikerült. A lig  biztosí
totta a házát tűz ellen, leégett. Azután 
balesetbiztosítást kötött: kitörte a lá
bát. A napokban halál ellen biztosí
totta magát: meghalt. Ezt nevezem 
szerencsének !

Parlamenti töprengés
— A K IVÉ TE L MEGERŐSÍTI A 

(H ÁZ) SZABÁLYT?
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Pestiek, gyertek 
Szegedre is SjJ

VID ÉKRE B U D A PE S T !
Ez a jelszó hallszik,
M ert a jó i'idéh is 
felébredt s nem alszik.
Van már minálunk is 
szórakozás, látvány,
A pénztelenségben 
}tara pózó járvány.
Van itt is böviben 
értékes kultúra 
S az új egyetemen 
fess architektúra.
Nálunk van a viláig 
le y hosszabbik hídja,
Mert a város ezt már 
két éve javítja.
Néha kevés a víz, 
de csupán csak —  nyáron. 
Télen a fát, szenet,
Jaj, hiába várom!
És, mert ilyen tájban 
az idő már őszül: 
Vásárcsarnok terve 
roham osan készü 1.
It t  is van testedzés, 
nemes sport és tomia 
És a külvárosban 
kevés a csatorxia.
Van itten söröző, 
borozó, étterem . . .
Lent alsóvároson 
a paprika terem, 
így hát messziről jön, 
sok a fuvar rajta,
Am i aztán árát 
hat pengőre hajtja.
Ezért mondom folyton, 
reggel, délben, este,
Szívleld meg a jelszót: 
V ID É K  —  B U D A PE S TR E ! 
(Szeged) — tey

A román egység felé

— Gyerünk avval a koneolidációval ! Szetreászka !

A BORSSZEM JANKÓ INFORMÁCIÓS IRODÁJA
Minthogy az érdekeltek rég idő óta 

szomorúan tapasztalják, hogy az in
formációs irodák nem mindig szolgál
tattak megbízható adatokat, elhatá
roztuk, hogy megszervezzük a Bors
szem Jankó információs irodáját. Aki 
hozzánk fordul, azt nem érheti csaló
dás. Tessék nyugodtan beszállni !

Az alábbiakban néhány mintainfor
mációt adunk:

I.

Bethlen István
Szakma : Miniszterelnökség és kor

mánypárti vezérség.
Mióta áll fenn: 1922 óta, viszont bis

120.
Mennyi o saját töke: Ez az, amit 

maga is szeretne tudni.
Mennyi az évi forgalom : Két-három 

új miniszter, öt-hat új államtitkár es 
megszámlálhatatlan forgalmiadó-el
lenőr és cigaretta.

Mennyi hitelt igényel: Amennyit 
nyílt választás segélyével meg lehet 
kapni.

Mennyi idő alatt bonyolít: Az új 
házszabályok után akár egy nap alatt.

Volt már inzolvens : Igen, de nem 
vették észre.

II.

• Gömbös Gyula
Szakma : Egységesített napol eoniz- 

mus és mussolinizmus.
Mióta áll fenn: Amióta tűrik.
Mennyi a saját tőke: Bethlen sze

rint sok.
Mennyi az évi forgalom: Átlag 

négy-öt verekedés az egyetemeken.
Mennyi hitelt igényel: Ezt tessék az 

állitólag feloszlatott fajvédő-szerveze
tektől megkérdezni.

Mennyi idő alatt bonyolít: A hely
zetet bármikor, pillanatok alatt.

Volt már inzolvens: Amikor három
tagú ellenzéki és százhúsz tagú egy
séges párttal került be a Házba. De 
—  mint utóbb kiderült —  így lett 
szolvens.

III.

Molnár Ferenc
Szak ma : V ígj átékírás.
Mióta áll fenn : Huszonöt év óta.
Mennyi a saját tőke: Az erkölcsi

vel még csak tisztában van, de az 
anyagit nem ér rá összeszámolni.

Mennyi az évi forgalom : Egy vígjá
ték, sok repríz.

Mennyi hitelt igényel: Minden este 
csak annyit, amennyiből egy színházi

jegy ára futja. (Ezt a pénzt jószívűen 
a jegyvásárló publikumnak „gönnol- 
ja.” )

Mennyi idő alatt bonyolít: Egy év 
alatt.

Volt már inzolvens: .Egyszer a R i
viérán, amikor üvegcipőben ment el a 
vörös malomba, ahol úri divat volt 
égi és földi szerelemről csevegni.

IV.
Fedák Sári

Szakma: Nemzeti kéj gyönyör.
Mióta áll fenn: Pardon!
Mennyi a saját töke: Amennyivel a 

színigazgatók győzik.
Mennyi az évi forgalom : Egy könyv

tárra való támadó- és két könyvtárra 
való csacsener-cikk.

Mennyi hitelt igényel; Csak annyit, 
amennyit elbír.

Mennyi idő alatt bonyolít: Este 8- 
tól 11-ig.

Volt már inzolvens: Hogy lehet 
ilyet kérdezni az isteni dívától ?

Terézvárosi versike
Egy, gettó, három négy . . .  
Demokrata, hova mégy?
Nem megyek én messzire, 
Csak a tönknek szélire.
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Születési anyakönyvi kivonat
Folyó
szám

A gyermek 
neve

Apja Anyja Törvényes Születés
helye

1. „Fiacskám44 Orbók Attila Saját fantázia
Az apa 

szerint igen
Ui

Színház

2. „Bölcsődal44 Fodor László
Saját novella 
Orbók szerint: 
Orbók Attila

Az apa 
szerint igen

Víg
szín ház

Mért törött el 
Zerkovitz hegedűje?

— Szintén operettli, 3 lehúzásban. —

1 (Sz ín : a Royal Orfeum igaz- 
• gatói szobája.)

Lázár Ödön: Mit gondolsz, Bélám, 
jó lesz ez a librettó?

Zerkovitz Béla: I)e még mennyire! 
Direkt szerencséd, hogy nem jobb. 

Lázár: Hogy értsem ezt?
Zerkovitz : Mert akkor nem enged

tem volna át a Király Színháznak, 
hanem a Royalban adatnám elő.

Lázár: Na és a zene?
Zerkovitz: Megpukkadnék az irigy

ségtől, ha Ábrahám Pali írta volna.
Lázár: Gemacht! Csak egy kikö

tésem van: Írass a darabba egy tu
cat jó viccet a „külföld humorából” 

Zerkovitz: Vicc? Minek nekem a 
vicc? Elég a Zerkovitz!

n (Szín : a Király Színház igaz- 
• gatói irodája, 7tremier előtt.) 
Bársony Rózsi: Mondja kérem, 

szerző bácsi, hogy lehet e z ? . . .  En
gem az első felvonásban úgy visz ki 
a táncosom a színpadról, hogy a há- 
tulsómat megpaskolja, mert en egy 
ártatlan gyereket játszok . . .  és pár 
óra múlva a Sziklai bácsi menyasz- 
szonya leszek.

A szövegíró: Ehhez maga nem ért, 
Rózsika.

Bársony Rózsi: Mért? Talán olyan 
hülye vagyok?

A szövegíró: Dehogy! Maga túí- 
okos egy ilyen librettóhoz.

Lábass Juci: Mit gondol, direktor- 
kám, nagy sikerem lesz?

Lázár Ödön: Nálam, Jucika, pre
mier előtt még mindenkinek nagy si
kere volt.

Sziklai József: Szerző úr, kérek a 
szerepembe egy kis komikumot.

A szövegíró: Egy komikus, aki tő
lem kér komikumot. . .  Komikus !

Zerkovitz: Ne drukkoljatok, fiaim. 
Fiaim, csak énekeljetek.

m (Szín : egy hangszer gyár ira- 
• dája.)

Zerkovitz: Eltörött a hegedűm... 
Latabár ráült. Tetszik tudni, ő min
dig ilyesmiket csinál, hogy nevessen 
a közönség.

Az üzletvezető : Mért adnak Lata- 
bárnak egy ilyen szerepet, amiben 
hegedűvel is kell tudni bánni ? Mért 
nem bízzák ezt Hegedűsre?

Zerkovitz: Neki már elment a 
kedve az énekes daraboktól „A  jazz- 
énekes” óta.

Az üzletvezető : Nini, milyen jó fö- 
vege van, mester.

Zerkovitz: Fövegem? Bár a szöve
gem lenne ilyen jó !

„A rab“
Ez egy jó darab:
„A  rab.1*
A külföld is belé harap 
S ami ritkaság manap:
Reprizt csinál belőle a vándor 
Kamaraszínház (vezére: Alajri Nán-

[dor.)
S a szerző (neve: ifj. Hegedűs Sán-

[ dór)
így szól, míg tantiémeket arat:
„Kimegy ugyan, de vissza jő  A rab.11

Túlbuzgó
fiatalem berek

—  Nem marad más hátra . . .  egy 
nagyszerű darabot kell írni.

—  Te marha! Egy nagyszerű piá- 
giumpört kell indítani.

Katonai sematizmus a szinlapon
1. A  VÉN BAKANCSOS ÉS F IA  

A HUSZÁR (Népszínmű).
2. HÁROMLÁB K A P IT Á N Y  (Bo- 

hozat).
3. AZ ŐRNAGY ÚR (Bohózat).
4. AZ EZREDES (V ígjáték).
5. ÓCSKA Y BRIGADÊROS (Szín

mű).
6. A TÁBORNOK (Színmű).
7. M ARSALL (Vígjáték).

Jó az öreg a színháznál

Kedves Borsszem .Jankó!
A Király Színház huszonótéves ju

bileuma alkalmából megkérdeztem 
Lázár Ödönt, mi szeretne lenni a kö
vetkező huszonöt évben: a Király 
Színház igazgatója-e vagy . . .

Lázár Ödön közbevágott:
—  Színházkirály!

Tóth Árpád

Pont. Véget ért a szép mese:
A rímek nagy szerelmese 
A falnak fordult s elaludt.
Most már a másik, szebb kaput,
A túlvilágit döngeti. . .
Ah, ott is dalba öntheti 
A magyar költő álmait,
S ott is feltámad tán a hit,
Sok holt magyarnak holt szem e... 
S fölcsendül angyali zene . . .

T Á V IR A T

VE R NE U IL

PÁRIZS

ÖSSZEOMLOTT A SZÍNHÁZA? 
VIGASZTALÓDJON, AZ ÉN 
SZÍNHÁZAM  IS OMLADOZIK 
MÁR

EGY PESTI SZÍNIGAZGATÓ

Hangversenyen
—  Ez a tenorista Beethovent jut

tatja az eszembe.
—  Hiszen Beethoven nem volt teno

rista!
—  Talán ez az?

FŐVÁROSI
O P E R E T T S Z 1 N H Á Z  !

Á b raJiá m—Drégely—Ha rm a th

AZ UTOLSÓ 
VEREBÉLY-LANY

A magyar operett szenzációja
Gadt Franciska, Fejes Teri, Kabos, Szokolay, 

íarkadi. Kertész, Radó

Válás előtt
A nő: Kedves barátom, ágytól és 

asztaltól szívesen megválók, de mi lesz 
az automobillal?

— Hogy tetszett az „Eltörött a he
gedűm” ?

— Mondhatom, ez a hegedű való
ságos Stradivarius.

—  Miért? Olyan kitűnő?
— Olyan öreg.

1 3  0  Iá I* O Iá O <1 i I U S. Cap. Wall bámulatbaejtő szelídítése — 
3 Swifts, amerikai zsonglőrök — \atharm Bros. humoros görkorcsolyá
zók — Kocán* i nővérek, zongoravirtuózok 3 zongorán — Hchulatoffs 
táncbravurjai — B ékeffl László — \ana de lle rera  — Mony: C hio 
C hina, kínai csoport — Jllss Athea — a Koyal Orfeum új műsorában. 
Kezdete 8 órakor. *  o # o o Telefon : József 421-68
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Mindjárt rend volna...

Maga csak tudja Intim  Szfrfusz,
milyen időkre számíthatunk a közeljövőben?

— Nem akarok jóslásokba bocsátkozni, de a házszahályrevizió erős 
depressziót fog okozni, sok faggyal és ellenzéki körökben erős lehűléssel. Azt 
is megsúghatom, hogy Nagy István és Erdélyi Béla ügyében ítéletidő 
várható.

Állatvédelem
—  Miért ütöd a kutyádat olyan ke

gyetlenül ?
—  A dög éppen most tépte össze az 

állatvédelmi egyesületi jegyet.

—  M it moTidsz, Pista? Te csak 
adoptált gyerek vagy?

— Ez az igaziy inert engem az 
én szüleim kiválasztottak, de a te 
szüleidnek azt kellett elfogadni, 
amit kaptak.

Kedves Örffy, —

talán inkább a vásárcsarnokban csi
nálna egy kis revíziót!...

HAZSZRBÍLY-DALOCSKÍK
T. Ház előtt mennek a zsurnaliszták, 
Édesanyámf én is megyek, engedj hát. 
Én leszek a parlamenti rovatvezető 
Nem a világ az a három esztendő,

(am it az új házszahályrevizió értel
mében a honatyák zaklatása miatt ka

pok majd.)
*

.Boci-boci tarkay 
Se fület se farka 
Az új házszabálynaky 
M it honatyák várnak.

Szeretnék szántaniy 
Hat ökröt hajtani,
De Örf fy képes még 
Ezt is megtiltani.

*

Jaj de magasy ja j de magas 
Ez a vendégfogadóy 
De ennél is magasabb a 
Házszahályrevizió.
Magasabb ez nekemy mint a nagy Pe-

[káry —

Ilyesmivel foglalkozni ja j be kár!
*

Házszabály-vita volt estef 
Angyalom, ragyogóm, galamboniy 
Most is pista vagyok tőle. 
Angyaloniy ragyogómy galambomf 
A lábamon alig-alig állok, 
Házszabálytalanul járok 
Angyalomy ragyogóm, galambom.

A Borsszem Jankó legközelebbi 
számanovember20-án jelenik meg

Ami a házszabályrevizióból 
kimaradt

1. Aki a Ház üléseit pontosan lá
togatja, azt mint notórius strébert, 
a mentelmi bizottság elé utasítják.

2. Aki egy minisztert meggyanú
sít, annak — az eddigi szokástól el
térően —  nem az interpelláció után, 
hanem az interpelláció előtt köteles
sége ünnepélyesen bocsánatot kérni.

3. Félóránál tovább beszélni csak 
nős képviselőknek szabad. Otthon 
úgyse nagyon beszélhetnek szegé
nyek.

4. Aki nyilvános ülésben „hülyéd
nek vagy „panamistá” -nak nevezi 
képviselőtársát, annak közbeszólását 
a naplóból el kell távolítani, mivel az 
aposztrofált képviselőt — sajnos — 
nem lehet eltávolítani.

5. Azt az újságírót, aki képviselők
től nem hagyja magát molesztálni, 
örökre kitilthatják a parlament épü
letéből.

6. Miniszterek tetszés szerint be
szélhetnek. A többség tartozik róla 
gondoskodni, hogy általános, zajos 
tetszés szerint.

7. Ha egy képviselő kéréssel fordul 
egy miniszterhez, nem illik neki ko
sarat adni. Legfölebb szájkosarat.

8. Az elnök köteles a Ház tanács
kozásait tárgyilagosan, lelkiismerete
sen és pórázon vezetni.

Párhuzam
—  Tudod, Marikám, a férjemmel is 

úgy vagyok, mint a fogorvossal: ha 
hirtelen szükségem van rá, nincs ott
hon és ilyenkor kénytelen vagyok egy 
másikhoz menni.

Már késő
—  Ha tudtam volna, hogy olyan 

buta vagy, nem mentem volna hozzád 
feleségül.

— Csodálom, hogy ezt nem akkor 
mondtad, amikor megkértem a keze
det.

A  frázis és a visszhang

Wolff K á ro ly :. . .  mert kedves ba
rátaim, az elmúlt tíz év alatt ránk
nehezedett a zsidók szőrös keze, a 
gettó. . .

Egy hang a baloldalról: Dettó!
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A numerus dausus 
és az Erger-Berber-oroszlán

— Mit gondol, Liliké, mi a különbség az egyetem és e 
között az oroszlán között?

— Én ehhez nem értek, Pista.
— Mind a kettő be van zárva, mind a kettőt tilos bán

tani és a zsidók se ide, se oda nem mernek bemenni.

Sanyaró Vendel 
nyögései

— Azt olvasom, hogy 
%z adóterhekböl minden 
emberre 150 pengő esik.
Csak tudnámt hol esik 
rám az a 150 pengő, ész 
nélkül odarohannék.

—  Miigen jó, hegy az 
ember talppal jön a vi
lágra. Hogy tudná a sze
gény ember a suszternél 
beszerezni !

—  Szivarban a médiát 
imádom y a trabukót szeretem és a — 
cigarilloszt szívom.

— Kiütött a testvérháborúság a de
mokraták közt. Hát már ott is mara
kodnak, ahol konc sincsen? Szomorú 
idők!

— Engem csak akkor fog érdekelni 
a házszabályrevizióy ha a parlamenti 
büffét is megreformálják az általá- 
nosy egyenlő és ingyenes fogyasztási 
jog alapjáén.

— Gettó van Budapesten? Legyen 
igaza Wolff Károlynak. De akkor hol 
van a sólet meg a libamáj?

—  A Magyar Hét alatt kizárólag a 
magyar ijxirt pártoltam: iparkodtam 
jóllakni sült tökkel.

— Meg akarom fogadni a tanácsot, 
hogy takarékoskodjunk. A Takarékos- 
sági Bizottságot már meg is kértem, 
hogy sürgősen utalja ki nekem azt az 
összeget, amelyből megkezdhetem a 
taka rékoskodást.

Az am erikai példa
Herbert Hoovert, az Északamerikai 

Egyesült Államok új elnökit elsőnek 
Al Smith, a bukott ellenfele üdvö
zölte meleg szavakban. Akárcsak ná
lunk . . .

Képzeljék el például, hogy Bethlen 
István után Hadik János lenne mi
niszterelnök, tudniillik egy előzetes 
titkos választás alapján. Hogy sietne 
Bethlen gratulálni!. . .

Terézvárosi gondolatok
Adj a tagnak állásty kilép a pártból.

*

Az auguroky ha egymással találkoznak, összenevel
nek. A demokraták, ha egymással találkoznak, össze
vesznek.

*

Egy demokrata: vezér. Két demokrata : jtárt. Három 
demokrata: bomlás.

*

Az igazi demokrata nem ipárbajozik. Igaza van! M i
nek őneki a jtárbaj? Elég neki a párt-baj!

*

Egy terézvárosinak fölösleges megnősülni. Civakodni 
a pártklubban is lehet.
•r ♦

A demokraták valóságos szentek: sokszor ugyanúgy 
hagyják ott a já rtjuka t, mint Szent Pál az oláhokat.

-  *

Kis demokrata nagy botránnyal jár.
*

Nők szetnében rossz jmrthie kezd lenni a demokrata- 
párti: az ilyen ember többnyire összeférhetetlen termé
szetű. (— fér)
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Köszöntő
az Országos Irodalmi és Művészeti 
Kongresszus ünnepi lakomáján*)

Ott túl a ráesőn ...
„Csak akkor nyitjuk meg az egye

temeket, ha a rend fentartására kellő 
garanciát’tudnak nyújtani”

Kegyelmes, méltságos és tisztelt uraim,
Sok fő- és al-pasa, nagy és kis mandarin,
.Akik urak vagytok nép hangulatain,
Titeket zengenek imhol e soraim.

Megvolt a kongresszus, amely irodalmi 
És művészi téren bizony nem volt talmi.
Bár sokkal nagyobbak lettek vón hatalmi,
Ha eljön Wekerle s pénzről kezd szavalni.

Napunk és csillagunk nem leszen lehunyó,
Míg frontunk élin áll gróf Klebelsberg Kunó.
S bár karnagyunk Déry s nem a Walter Brúnó, 
Mi az ő pálcáját lessük — uniszunó.

Együtt van a híres veszekedő tábor:
Festők derékhada, egyik sincsen fából. 
Ötvennégy indítványt termel ki magából. 
Felsorolni alig győzi Ugrón Gábor.

Itt vannak az írók, kiknek tolla ékes,
Itt a kritikusok, kiknek nyelve éles.
Mégis összefértek, — megható egy kép ez! — 
Pedig zöldas^talhoz ültek s nem ebédhez.

Építészeinknek is feszült az izma.
Bárha a lábukat szorítja a csizma.
Indítványuk nékik is van néhány rizsma: 
Állami rendelés kell s nem alamizsna.

Szobrászaink közt sincs nyoma a haragnak, 
Csöndben összeülve, fúrnak és faragnak. 
Iparművészeink serege se hallgat 
S hogyha egy kontárt lát, nekimegy a falnak.

PROFESSZOR : Most má megvan a kellő garan
cia...  Kezdhetjük az előadást!

L A P Z Á R T A :
Zenészeink síppal-dobbal-cintányérral 
Hirdetik, hogv mind a művészetért él-hal,
Bár hal inkább, mint él, de azzal a céllal.
Hogy muzsikánk legyen nemzeti acél-fal.

Színészeink szintén fejjel kilátszottak.
Szokás szerint príma szerepet játszottak. 
Országot szolgáltak, senkitse bántottak. 
Szerzőt és kritikust le most nem rántottak.

Egyszóval: volt itten végre egy kongresszus. 
Amikor nem mondták az emberek: jesszus. 
Megint egy kongresszus, hányadikkongresszus I ? 
És mi elmondhatjuk: lesz tán kenyér, lesz hús!

Bethlen meglátogatta Rassayt a Rassav-pártban
Bethlen István gróf a napokban feltűnést keltó látogatást tett a 

Rassay-féle pártban, ahol Rassav Károly ép akkor tartott pártértekez
letet. A  miniszterelnök melegen üdvözölte Rassayt és kijelentette, hogy 
azért kereste fel éppen pártértekezlet közben, mert már nagyon régen 
szeretne vele wé0#szemközt beszélni. A Rassay-pártban a látogatás óta 
a bomlás jelei mutatkoznak: Rassay Károly állítólag meghasonlott — 
önmagával.

Vége a rigmusnak, kifogyott a strófa.
És most mindnyájunkhoz fordulok én óva:
Ne csak a kormánnyal s ne csak hébe-hóba, — 
Egymással is legyünk, kérem, mindig jóba!

MOLNÁR JENŐ
* )  Elmondta: a szerző. __ . , y

'Egy kis szívesség

—  A  ROMAN RÊGENSTANA- 
CSOT MEGJORGÁLTAK?.

Gömbös Gyula ( Gál Jenőhöz): Hallom, olyan kevesen 
vagytok a demokratapártban, hogy már biztosan félsz is úgy 
egyedül. Nem árt. ha magadhoz veszed ezt a fokost.
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Leventei Kardoss M ór: Mondd, Re
née, most ejgentlich meg legyek hat
va?

Leventei Kardoss M ám é: Szegyeid 
magad, Morisz, hogy ilyet kérdezel. 
Momentán mindenki meg van hatva. 
Az összes páholvbeli nők zokognak.

Kardoss: Auf mein Ehrenwort, nem 
rossz . . .  Egy kitett gyerek miatt! . . .  
De hiszen, ahogy végignézek rajtuk, 
egyiküknek sincs gyerekük. Pedig itt, 
unberufen, szép számmal ülnek a pá
holyokban kitartott törvényes szeretők 
és kitartott törvénytelen feleségek.

Dr. Steinitz Gyula: Ép azért, Móric 
bátyám. Ezek majd elepednek a gyer
mekért, ha . . .

Kardosné : . . .  más szüli őket. Isme
rem. De a Fodor Laci kitett gyerme
kéért különösen lelkesednek, mert ez a 
„Bölcsődal” alkalmat nyújtott nekik, 
hogy az új toalettjüket bemutathas
sák __

Steinitz: Őszintén szólva, méltósá- 
gos, a nézőtéren jobban élvezem a di- 
vatrevűt, mint a színpadon.

Kardoss: Mért? Ez a Mercedes ne
ked talán nem tetszik?

Steinitz: M iii?__Autó van a szín
padon?

Kardoss: Nem autó ugyan, de ez is 
márkás. A Mercedes, a Zombory Mer
cedes.

Kardossné: Milyen hercig avval az 
ápolónő-fej kötővel! Ha gyermekem 
lesz, odaveszem.

Steinitz: Parancsol a méltóságos 
asszony?

Kardossné : Semmi, semmi__  Mit
gondolsz, Morisz, mennyi gázsit kelle
ne adni egy ilyen ápolónő-sztárnak?

Kardoss: Azt hiszem, annyit, hogy 
utána rögtön szaladhatnék a Krausz 
Simihez, hogy szanáljon engem.

Steinitz: Én nem tudom, de most 
mindjárt sírok, ha Varsányi nem 
hagyja abba a gyerek szoptatást.

Kardossné: Maga gyerek! Hiszen 
ezt az ujjából szopta ki a szerző, ez 
csak olyan játék.

Kardoss: Játék a rózsadombi kas
télyban. De egy biztos. Molnár Ferenc 
máskép csinálta volna.

Kardossné : Morisz, ne nevettesd ki 
magad! Molnár Ferencnél nem a gye
reket teszik a küszöbre, hanem a kü
szöböt a gyerekre, ő  egy ilyen. Nála 
minden umgekehrt megy. Azért szere
tik úgy.

Steinitz: Igaza van, méltóságos... 
Molnár Ferencnél minden fordítva 
megy, nemcsak magyarul.

Kardossné: Nem úgy értettem, 
Gyuszi, de majd otthon megmagyará
zom.

Kardoss: Magam is szeretnék ott 
lenni, amikor megmagyarázod.

Kardosné: Morisz, te telhetetlen 
vagy. Inkább odafigyelj : milyen ropo
gósán beszél a Góth.

Steinitz: Szárított cseresznyemag 
van a fogai közt. Ettől olyan hu
száros a beszéde.

Kardoss: Akkor sietek és gyorsan 
csinálok egy slussz szárított cseresz
nye-magot, mert fogadok, hogy hol
naptól fogva minden tőzsdediszponens 
és bankdirektor ilyen góth-stílusban 
fog beszélni.

Steinitz: Legalább jól fog menni a 
fogorvosoknak. Hallottad, Móric bá
tyám? Ép most mondja a Rajnay, 
hogy fogorvos lesz. Biztosan emiatt.

Kardossné: Azószer, cher ami! A 
Makay Margit miatt, aki hosszú fo
gakat csinált neki és szerelmes lett.

Kardoss: Szerelem? Hol van ebben 
a darabban szerelem?

Kardossné: Nna, a Fodor Laci ép 
elég szerelmes a tantiémbe. Fogadok, 
hogy ez a darab megbolondítja egész 
Amerikát. Itt nem is egy, hanem két 
happy-end van.

Kardoss: Még jó, hogy nem azt 
mondod: hepp-heppy-end!

Steinitz: Sőt egy harmadik is van, 
mert a Somlay szintén nősül. Meg
tudta, hogy a gyerek — fiú, hát el
veszi az anyját.

Kardoss: Nem is olyan rossz! Nézd 
meg a fiát, vedd el az anyját.

Kardossné : De ez még jobb: nézd 
meg a „Fiacskám”-at, vedd el a fá
máját.

Steinitz: Óvás, méltóságos! Fodor 
Laci van olyan tehetséges ember, hogy 
ha fiúra van szüksége, nem megy a 
szomszédba.

Kardoss: Igazad van, Gyuszi. A  fe
leségem újabban egy rosszmájú egyed.

Kardossné : Egyed? Akkor szívesen 
vállalom. Na, és most menjünk a K i
rály Színházba. Talán még odaérünk 
a harmadik felvonáshoz.

Steinitz: Nem lehetne valamivel ké 
sőbben ? . . .

Kardossné : Nem, kedves Gyuszi. 
Kivételesen ragaszkodom hozzá, hogy 
Zerkovitzot meghallgassuk. Hálás va
gyok neki, hogy olyan jó műsort csi
nál a Royal-Orfeumban.

Mon godin

A dem okratapártban helyreállt az egység
Mint értesülünk, napok óta tartó tárgyalások után sikerült helyreállítani 

az egységet a demokrata pártban. Bródy Ernő, Gál Jenő és Pakots József ki
válása után ugyanis Fábián Béla egyedül marad. Más verzió szerint mind a 
négyen tovább is megmaradnak a pártban. Erre az eshetőségre számítva, a 
lelkes terézvárosi demokraták négy frakkal ajándékozták meg a képviselőket. 
T. i. akkor négy frakció lesz.

Miregondolaközönség, 
ba újságot olvas?
A hír: A  gondolat:

Meghosszabbít
ják a fővárosi 
mandátumokat.

A Magyar Hét 
sikerével meg 
vannak elégedve 
a napilapok.

Poincaré le
mondott a mi

niszterelnök
ségről.

Ha Maniu lesz 
Románia minisz
terelnöke, néhány 
híres erdélyit 
vesz maga mellé 
miniszternek.

A1 Smith
(Szmisz), a de
mokratapárt je
löltje megbukott 
Amerikában.

Egy magyar 
színpadi szerzőt 
tilos visszatérés 
miatt kitoloncol
tak Bécsből.

Tíz nap alatt 
hat új magyar 
színdarabot mu
tattak be.

Az állatorvosi 
főiskolán megint 
verekedtek.

Ripka főpol
gármestert meg
döbbentette a 
kórházi betegek ; 
állapota.

Inkább a tőzs
de hosszával tö
rődnének!

Még ők se ? Hi
szen csak nekik 
volt hasznuk be
lőle!

Micsoda egy 
kezdő ez Beth
lenhez képest!

Milyen pehhe 
van annak az E r
délyi Bélának, 
hogy éppen most 
kell tétlenül ül
nie!

Hogyan ? Múl
ott is szmiszük 
van a demokra
táknak ?

Hiába erőlköd
nek: a magyar 
szerzők azért 
csak visszatérnek 
Bécsbe.

Hat magyar 
szerző keres egy 
telt házat

Az állatorvosi 
főiskolán nem ta
nulnak embersé
get?

Hát még ha az 
egészségesek ál
lapotát tanulmá
nyozná!

I  t. Ház folyosóján
— Ezt a demokrata-pártot is el kel

lene küldeni Pöst y énbe.
—  M iért?
— Sok baja van a tagjaival.

TÁVIRAT
Őrffy Imre

Parlament
Nem volna szives 

megcsinálni a bér- 
házszabályreviziót 
is?

Egy partáj
Aforizma

az Andrássy-úti divatüzletben
Eső után K  omlós-rag Ián.

PRIVÁTPANZIÓ
Budapest,

V ilm o s császár út 7. II. em .
Andrdssy út mellett

Folyóvíz, lift. Tel. : Aut. 276—48
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A Kellog-féle békepaktum

Goetz von Berlichingen. (Bes.)

REB MENÁCHEM 
CICESZBEISZER 

SZÖRNYŰ ÁTKOZÓDÁSAI
— 0 bará- 

taidtul érte
süljél te, hodj

mii jen sok oz 
ellenséged és oz 
ellenségedtül, 

hodj miijén 
sok o barátja o 

te feleséged
nek!

— Egész na 
pi munkád otáin 
keressél te edj

kis nyogalmat és járjá l fü l minden 
este o Demokrata-kör bel

— O Wolff Károly oreság névnapi 
vacsoráján kerüljél te terítékre!

—  Álljá l te o tönk szélén és az E r 
délyi Béla adja meg neked oz utolsó 
lükést!

— O Jánossy Gábor oreság mond
jon temelletted védűbeszedet!

—  Védjél te részt edj barátságos 
djűlésen, al\pl o „sasok” nem érásza- 
koskodnak, csak éppen edj kicsit fo
koskodnak!

— Ne o Zeppelinen az Óceán fülüti, 
honem edj pesti autotaxin o Duna 
fülütt ledjél te potyautas!

Dem okrata Színház
I.

VÉGRE EGYEDÜL!
Rassay Károly elléptével

II.

DEMOKRÉTAKÖR

Kínai legenda, szabadon a de
mokraták kínai után

Az Anonymus-szobornál
— Papa, milyen szobor ez itt?
—  Ez, fiam, Béla király névtelen 

jegyzője.
—  Ne mondd! Hát azelőtt minden 

névtelen szobrot kapott, aki kölcsönt 
jegyzett ?

Szanált közmondás
Némelyik egyetemi tanárról vagy 

jót, vagy semmit, vagy semmi jót.

Házassági évfordulón
Feleség: És mond$j, ha nem mentem 

volna hozzád feleségül, épúgy szeret
nél, mint most?

F é r j: Sokkal jobban.

Rosszul megy
Ülök a kávéházban és töröm a fe

jem. Miről írjak a kedves Borsszem 
Jankónak? Mellettem a kávéház két 
töi^svendége diskurál nagy hangon. 
Akaratlanul is oda kell figyelnem.

—  Hát magának hogy megy?
—  Nekem? Ugyan kérem . . .
—  Akinek olyan virágzó üzlete 

van. Valahányszor elsétálok a boltja 
előtt, a kirakatnál csak úgy tolong a 
töm eg. . .

—  Kint, igen. Valóságos tömeg . . .
—  És bent?
— Csak a csődtömeg.
—  Mit vett be ma?
—  Brómot, hogy lecsillapítsam az 

idegeimet. Hát magának hogy megy?
— Minden rendben volna, csak azt 

a vörös plakátot ne látnám az ucca- 
sarkon.

— Miféle vörös plakátot?
—  Melyen az ebzárlatot hirdetik.
— Mi összefüggésben van ez a 

maga boltjával?
— Amíg az a plakát ki lesz ra

gasztva, addig az én boltom nem fog 
fellendülni. . .

—  Nem?
— Bizony nem.
—  És miért nem?
—  Mert hiszen a kutya se jön az 

üzletembe.
Gyorsan lejegyeztem. Szóról-szóra. 

Aztán vártam, hogy mi következik. 
Feketét rendeltek. Velem egyáltalán 
nem törődtek. Miféle kereskedők 
ezek ? Adtak egy témát. És még csak 
azt se mondták, hogy mibe kerül. 
Nem csoda, ha rosszul megv nekik.

—dód

Anyák egymás közt
—  Az én ficskám már egy hónap 

óta szalad.
—  Szegényke és nem fárad ki?

Zágrábi párbeszéd
—  Hallottad? Sándor király Párizs

ba utazott, hogy híres orvosprofesz- 
szorokkal vizsgáltassa meg magát.

—  Miért, mi a baja?
—  A gyomrával van baj.
—  Úgy látszik, a horvátok vannak 

a gyomrában szegénynek.

A törvényszék folyosóján
— Mért halasztották el Erdélyi 

Béla bűnpörének a főtárgyalását ?
— Mert ezen a héten Nagy István 

bűnpörét tárgyalják.
— Értem. Nem akarták, hogy a 

törvényszéken is Magyar Hét le
gyen.

Izgató történet
A nagy természetkutató meséli: A 

legborzasztóbb az volt, amikor het
ven emberevőt futásra kényszerít et
tem.

—  Lehetséges ez?
—  Hogyne! Én szaladtam, ők meg 

utánam futottak.

Modern házasság
—  Ismeri ön Krachmandl nagyke

reskedőt?
— Csak úgy felületesen. Üzleti ösz- 

szeköttetésben állok vele: feleségül 
vettem a leányát.

Vigasztalás
— Olyan boldogtalan vagyok, éde- 

sem. Azt hiszem, Karcsi csakis a 
pénzemért vett el.

—  No hallod! Legalább meg lehetsz 
győződve, hogy nem is olyan buta, 
mint amilyennek látszik.

Coolidge albumába ....
Adj a Hoovernek állást, kiver a Fe* A TŐZSDÉT IS S Z A N Á LJÁ K ? ... MENEKÜLJÖN, AKI TLTD!

hér Házból. .
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A Borsszem Jankó képes melléklete

Sokan kérdezik, mit keres Búd János a gazdasági minisztérium élén. 
Képünk válaszol erre és bemutatja, hogy mit keres.

Ez az a szélmalom, amely ellen az el
lenzék heves harcokat folytat.

Spanyolországban egyik összeesküvés 
a másikat éri. Képünk egy ilyen 

összeesküvést mutat be.

*3 
*,

Zerkovitz Béla új operettje —  bemu
tató előtt. Amikor a hegedű még nem 

volt eltörve.

Társadalmi életünkben lassanként a 
nő veszi át a vezetőszerepet.

Ezt a képünket a cenzor törölte. A 
békés konflis ellen ugyan nem volt 
kifogásuk, de arra gondoltak, hogy 

mi minden történhet odabent.

M AGA CSAK TUDJA' SALAM O N  B Á C S I...
mért siet úgy Bethlen avval a ház
szabály revízióval ?

=  Egyszer a 
Nimmersatt Dá
vid rosszul ebédelt 
a husvét előtti na
pon és türelmetle
nül várta már a 
széderestét. Ami
kor hazament a 
templomból, azt 
mondja a felesé
gének:

—  Frédi, szívem, ezt a sok cere
móniát, imádságot már jól ismerem 
tavalyról, de az idei gombócokat 
még nem ismerem. Hozd be a gom
bócokat!

=  Oszposz az excellenc gróf Beth
len. A beszédeket már mindet ismeri 
a múlt esztendőkből. Hozzák be neki 
a házszabály revíziót, az legalább va
lami új és amellett neki jól is esik.

—  Hát az hogy van, Salamon bácsi,

hogy néhány demokrata, aki annyira 
lelkesedik a demokráciáért, otthagyja 
a pártot?

=  Perbetén válni akart a Zahnrei- 
szer Éliás a feleségétől, ami az egész 
faluban nagy izgalmat csinált. 
Mondja a Lobi a Mausnak:

—  Én nem értem ezt a dolgot. Hi
szen ez az Éliás úgy szerette az asz- 
szonyt, hogy nem lehetett tőle mást 
hallani, csak azt, hogy : „drága éle
tem, aranyos életem!” —  és most el
válik?

—  Pedig egyszerű a dolog — fe 
lelt a Maus. —  Hány öngy ilkos van, 
aki eldobja az életet, mert utálja az 
életet!

=  Cince-conce: hány demokrata 
van, aki folyton azt mondja: „imá
dott demokrácia, drága demokrácia!” 
—  és aztán otthagyja a demokrata- 
pártot.

— Mi a véleménye arról, hogy 
Wolff Károly megint belefújt az anti
szemitizmus harci kürtjébe?

=  Mikor a rabbi az egyik fiamat 
tanította talmudra, azt mondta ne
kem:

—  A  maga fiának kitűnő emlékező
tehetsége van, Seiffensteiner úr. Ha 
egyszer egy hibát csinál, akkor azt 
nem felejti el és mindig megismétli.

=  Akkurát a Wolff Károly oreság. 
Kilenc évvel ezelőtt elkövetett egy hi
bát és nem tudja elfelejteni. Újra 
meg újra megismétli.

7
Hét modern gyógymód
rheuma, ischias, ideg, ütőérbaj 
ellen. •
Dr. RÉH ELEKTROM ÁGNE
SES GYÓGYINTÉZETÉBEN
VI, Vilma királynő út 11 sz.

KÉRJE A 7-ES PROSPEKTUS T



32. szám B O R S S Z E M  J A N K Ó 11. oldal

Képrejtvény

A múlt számban közölt rejtvény 
megfejtése: „Serdülő lány” . A meg
fejtők közül Csóványos István, Bu
dapest (József ucca 74) kap könyv- 
jutalmat. ____

Növénytan
Tanító: Melyik a legalkalmasabb 

idő a gyümölcs leszedésére?
Jóska: Amikor a kutya nem ugat.

Poincaré, Párizs
Poincaré után 

Poincaré követ- 
kezik?.. Öregem, 
vallja be, hogy ezt 
tőlem tanulta.

B ethlen
Praktikusan

Tanító: Ide figyelj, Samuka. A 
hentesnek negyven, a fűszeresnek 
harminc, a cipésznek ötven és a pék
nek huszonöt pengővel tartozol. Én 
adok neked nyolcvan pengőt, hogy 
arányosan oszd ki közöttük. Mit fogsz 
csinálni? .

Samuka: Elköltözöm arról a vidék
ről.

FELELŐS SZERKESZTŐ Ê3 KIADÓ.
M O L N Á R  J E N Ő  D R
MŰVÉSZETI FÖMUNKATARS:

G Á S P Á R  A N T A L
LAPTULAJDONOS :

BORSSZEM JANKÓ LAPKIADÓ RT. 
IGAZGATÓ: MOLNÁR EMIL 

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: 
VI, MOZSÁR U. 9. TEL.: AUT. 233—24.

NYOMATOTT
BÍRÓ MIKLÓS NYOMDAI MCINTÊZETÊBEN

VU. RÓZSA UCCA 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

P U R G O
az ideális hashajtó.

V áljunk  e l!
A hollywoodi férjek mozgalmat in

dítottak a valópörök egyszerűbb lebo
nyolítása érdekében és egyúttal köve
telik, hogy szaporítsák meg a váló
okokat, mert tűrhetetlen állapot, hogy 
valaki csak akkor válhat el a felesé
gétől, ha súlyos okot szolgáltat rá, 
amilyen például az, hogy nem tudja 
táncolni a block bottom-t, amely tánc 
ismerete nélkül békés családi élet el 
sem képzelhető. Válóokoknak kíván
ják beiktatni az amerikai férjek a kö
vetkező pontokat:

1. A  férj válókeresetet indíthat, ha 
felesége annyira takarékos, hogy he
tenként csupán egyetlenegy kalapot 
vásárol.

2. Ha nem tud rászokni a finom 
magyar cigarettákra és ezzel elveszti 
sajátos nőiességét.

3. Ha nem vesz részt a boxmérkő- 
zéseken és megfosztja férjét attól a 
gyönyörtől, hogy őt agyba-főbe 
verje.

4. Ha az udvarlók bókjait nem fo
gadja elég szívesen és ezáltal nem 
szolgáltat okot rá, hogy pletykázza- 
nak róla.

5. Ha nem meri átrepülni az 
óceánt.

6. Ha még éjfél előtt haza akar 
menni.

7. Ha nem engedi, hogy férje maga 
varr ja fel a kabátra a leszakadt 
gombot.

DYMI

—  Most már tudom, miért kapok 
ennyi virágot. Mindezt a Heilig- 
harisnyának (Kazinczy ucca 7) kö
szönhetem.

Fenyegetés
Pistike (ötéves) : Anyuka, kérlek, 

én nagyon szeretnék egy kis leány
testvérkét . . .  Ha nem lesz, szólok a 
Pista bácsinak.

Késő bánat
— Istenem, hol is volt a fejem, ami

kor elhatároztam, hogy hozzád me
gyek feleségül? —  sopánkodik őnagy- 
sága, nagyot szippantva a divatos 
„Coronitas”-ból.

— A  mellemen —  feleli a férje.

-
A, T~A&OR N Ő K
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