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Váltogatja, cserélgeti,
Ha elunja, újra kezdi...
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Párisi humor

— Azelőtt, ha kimentem a konyhába, mindig egy katonát találtam a 
szakácsnőmnél

— És most?...
— Most mindig egy kommunista képviselőt.

A  Borsszem Jankó búzaankét ja
Írók, színésznők és egyéb hozzá-nemértök szenzá
ciós ötletei a búza-fölösleg értékesítése dolgában

Nyakunkon maradt a búza-fölösleg.
Hogyan kellene értékesíteni? M int

hogy a szakértők teljesen tanácstala
nul állanak, hazánk egyéb —  nem 
közgazdasági —  kiválóságaihoz for
dultunk ezzel a kérdéssel. Íme, a 
válaszok:

Hasinkban óriási módon föllendült 
a női arefestésset. Szebblelkű höl
gyeink egész vagyont fektetnek ajak- 
és arcfestékbe. Nem lehetne rekom- 
penzációs alapon megcsinálni a dolgot 
úgy, hogy mi búzát adunk a fran
ciáknak, ők pedig arcfestéket adnak? 
Ha nem futná az ára a búzánkból, a 
resztlit készpénzben fizetnék ki a 
hölgyek —  udvarlói.

Fedák Sári

Hallom, hogy a gazdák megfullad
nak a lisztben. Hogy tömeges ka
tasztrófának elejét vegyük, projxmá- 
lom: ürítsék ki a közraktárakat és 
tömjék tele a mi bendőnket. Garantál 
lom, hogy huszonnégy óra alatt meg
szabadulnak a termelők a fojtogató 
liszt-tömegből s azonkívül még a 
„fekbért” is megtakarítják.

Sanyaró Vendel

Jó barátom, derék Cuza,
Talán neked kell a búza,
Hisz a búza kék virága
A szívednek nagyon drága.
Nálunk már az antiszemit’
Búzavirág nélkül feszít.
Bukarestben te hintesz port...
Jó seft lenne egy kis export.

Eckhardt Tibor
Valamikor jó  volt a magyar Liszt 

(Ferenc). Most már a magyar Búza 
(Barna) sem kell? „ arBa

I t t  egyetlen megoldás van. Taxi
kon kell kiszállítani a búzát. E rrő l 
ju t eszembe: holnap újabb ötszáz 
taxira kérek engedélyt,

Baross Gábor

És még mindig nemcsináltak rész
vénytársaságot, az állami búza-ex
portra? És még nincs egy miniszteri 
hatáskörrel felruházott elnöke, vezér- 
igazgatója, alelnöke, al vezérigaz
ga tó ja? ... Hát hol vagyunk? Afgha- 
nisztánban ? . . .

Fejbólintó Bálint
Mikor én kisfiú voltam,

Lisztet vettem én a boltban, 
így vesztettem el a hímport, 
Nem tudva, hogy

az export s mi az import.
Szép Ernő

Csillagos cikket írnék a dologról, de 
attól tartok, hogy ha megírom az iga- 
zat, egy más csillag ragyogna ki fö
löttem : a szegedi Csillag . . .

Szabó László
Búzával és hajh, blúzával álmodtam 

az éjjel. És minden oly bűzavirágkék 
volt és imposztor vágyak csiklandoz
tak engem az árvát. És láttam a 
föld kalászos sörényét és láttam a 
föld miniszterének gyér hajszálait, 
amint Vasuthy Tarifa kisasszony 
játszadozott velük. Oly langyos volt 
az ájer, oly csiklandós a Mayer. És az
tán elaludtam. M int a tej„ Mint a' 
búza-export.

* Szomory Dezső

Bízzák rám azt az exportot. Csak 
egyszer szállítsak ki egy tehervonatra 
való búzát. . .  Velem, tetszik tudni, 
mindent legalább százszor ismételtet 
meg a közönség.

Honthy Hanna

Parancsolják, hogy a világ minden 
táján ott legyen a magyar búza? 
Rendben van. Vígjátékot írok ezzel a 
címmel; JMagyar b ú z a M a j d  meg
látják, milyen exportcikket csinálok 
én belőle?

Molnár Ferenc
(Másolta: Mon godin)

A mi kapitányunk
I s é p y  L á s z l ó  f

Az volt ám csak a gárda !...
És Isépy a kapitány.
Szívünk, mint a kokárda,
Virított hétfő délután,
Ha felvonult a várta 
A Hangli-kioszk kavicsán.
Az volt ám csak a gárda 
És Isépy a kapitány!

Kávét ittak pohárba’
S izgultak számos nagy vitán. 
Mikszáthot Eötvös várta, 
Cigányok közt a fő-cigány.
Nem járt kezükön kártya,
Mert egy se volt ötlet hiján.
Az volt ám csak a gárda 
És Isépy a kapitány!

Volt köztük általába’
Jogász, író, művész, titán.
Néha az asztal lába 
Megsántult a szóharc mián.
Itt esett le a lárva 
Sok nagyhangúról, ki silány . . .  
Az volt ám csak a gárda 
És Isépy a kapitány!

Majd mentek vacsorára 
Bálóné asszonyhoz, ki tán 
Fel sem jő Pest-Budára 
Szegedről, hogyha nem kíván 
A „Kagál” gyomra, mája 
Olyat, mi nincs Pannónián . . .
Az volt ám csak a gárda 
És Isépy a kapitány!

S ittak túrós csuszára 
Szögedi karcost szaporán.
S oldódott nadrág zára 
A hetedik fogás után.
Majd ömlött tréfa árja,
Mint liszt a nagylyukú szitán.
Az volt ám csak a gárda 
És Isépy a kapitány!

Nem volt az élcnek ára,
S tán ép azért mind friss, vidám. 
Nem volt a szájnak zára,
De ép azért elmés is ám!
Sok talmi nimbuszára •
Fittyet nagy viháncolva hány.
Az volt ám csak a gárda 
És Isépy a kapitány!

Éjfélig adomázva 
Ült ott... egy király, egy cigány... 
Homér s Hogarth palástja 
Terült el a kompánián.
S felnyúlt, miként a Tátra,
A jókedv a füstkarikán . . .
Az volt ám csak a gárda 
És Isépy a kapitány!

...F o gy , egyre fogy a gárda.
Megy egyik a másik után.
S a mennyei „KagáP’-ba 
Vonul be lassan mindahány. 
Elfolyt a kacaj árja,
Búsan ballag fel a cigány . . .
És a kapuba várja 
Isépy huszárkapitány.

MOLNÁR JENŐ



2. szám B O R S S Z E M  J A N K Ó 3. oldal

.M, W r p  T ; ° g > ® 0 - r£ )
/ rí- J ‘ 1

V

Most már tudjuk a karácsonyi lapokból, 
mi az emberek véleménye egymásról. Az 
állatokat —  talán csak az egyetlen ökör ki
vételével —  nem kérdezték meg az újságok. 
M it mondanak a derék állatok?

A csimpánz:
— Kétségtelen, hogy 

rokonságban vagyok az 
emberekkel. De a zene
szerzők leföznek utánzás 
dolgában.

A krokodil:
—  Legtöbbre a politi

kusokat becsülöm. Vala

hányszor a nép nyomorá 
ról beszélnek, az én köny- 
nyeimet sírják.

A sas:

— Ismertem egy Adler 
nevű urat, aki azt hitte, 
hogy mingyárt sas lesz

belőle, ha repül. Pehhe 
volt! A miniszter nem 
engedte meg, hogy meg
magyarosítsa a nevét.

A marabu:
— Pesten nagyon nép

szerű vagyok. Ott is 
mindenkit mar a bú.

Úgy ítéljen, mint régen, békeidőben.••
Egy ütött-kopott zsidó állt a törvényszék előtt. Kisebbfajta J)üncselek- 

nénnyel, pár pengős orgazdasággal volt vádolva. A bizonyítási eljárás befeje- 
:ése után a perrendtartás értelmében felszólítja az elnök a vádlottat, hogyha 
nég tud valamit a védelmére mondani, hát adja elő.

__ Én csak arra kérem a tekintetes törvényszéket, —  mondta a zsidó —
így ítéljen, mint régen, békeidőben.

—  Micsoda beszéd ez! —  csapott le rá a bíró. —  Magyarázza ki magát 
üstént, különben . . .

—  Tetszik tudni, —  folytatta nyugodtan a vádlott — békeidőben azt 
nondták, ha magamfajta ember került a törvény^ kezébe: „Zsidó, de igaza 
an”. Néhány év óta ezt így mondják: „Igaza van, de zsidó” . Ezért kérem a 
ekintetes törvényszéket, ítéljen úgy, mint a békeidőben.

. IV

A tőzsdén
— Na, mit szólsz hozzá, végre meg

értünk egy nem fekete pénteket.
— Mit? Neked ez nem volt fekete

péntek ?
—  Na hallod, mikor így havazik?...

Mi lesz 1929-ben
Bethlen István a parlamenti hír

lapírók előtt kijelenti, hogy a fo- 
lyosó-rendeletet eltörli. Ezt meg is 
teszi és a parlament előtt, az András- 
sy-szobor mellett egy várótermet lé
tesít a hírlapírók számára.

A  Pesti Egyesített Kiadóválla
latok kiadják Shakespeare, Zola, 
Dickens, Hugo Viktor, Jókai, Molière 
és Pékár összes müveit. Természete
sen teljesen ingyen. Mindenki, aki el
fogadja, egy alsónadrágot, egy haris
nyakötőt, egy pár keztyüt, két fog- 
piszkálót, négy zsebkendőt, egy doboz 
hashajtót és két deci barackpálinkát 
kap minden kötethez ajándékba.

A  főváros Barossnak adja át a vil
lamost, az autóbuszt, a siklót és ó 
taxit szerel rájuk. Folkusházy és 
Baross ünnepélyesen fogadja a 
külföldi útjáról hazaérkező Polgár 
bácsit, aki a konflisengedélyét Ba
rossnak, a lovát pedig Folkusházynak 
fogja ajándékozni.

Nem igaz,
hogy Bethlen István gróf újévi ki
jelentéseit háromféleképpen lehet ma
gyarázni ;

hogy Hevesi Sándor részesedést kö
vetel Drégely Gábor egyik bukott da- 
rabj ából is;

hogyr Rothermere lord Milottay Ist
vántól vesz órákat a demokrácia fo
galmából ;

hogy az Akadémia két garast adott 
a szellemi szükségmunkára jelent
kezőknek ;

hogy Folkusházy szobrát a Baross 
Gábor-téren fogják felállítani;

hogy Gál Jenőt Romániában A agy 
Erdélyi politikusnak tartják.

— Már megint kitesznek egy 
% csomó szellemi munkást a fővá
rosnál.

— Hogy-hogy?
— A Köztisztasági Hivatal ti

zennyolc új motoros hóekét hoz 
forgalomba.

— TUDJA ÖN MÁR, Ml AZ A 
GAZTETT DU FRANC?
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Borsszem Jankó a színházban

Leventei Kardoss M ór: Milyen da
rabnál vagyunk mink most eigent- 
lich?

Leventei Kardoss M ám é: Egy bűn
ügyi drámánál.

Dr. Steinitz Gyula: De méltóságos! 
Az „Ida regénye” egy bűnügyi drá
ma?

Kardossné: Ha én mondom!__
Nézze meg a színlapot. A Franci a 
Kiss-sel játszik.

Kardoss: Nem rossz, so wahr ich 
leb\ A Gaál Franci a Kiss Ferivel. 
Na és mi a bűncselekmény?

Dr. Steinitz: Az, hogy Faludi Jenő 
nem előbb hozta ezt a darabot. De ez 
különben az ő baja.

Kardoss: Mi is a címe? Ida regé
nye! Ahá, a kis Túrái Ida regénye a 
Békeffi Pistával.

Kardossné: Gott, wie b löd!__Ez
a darab „Ida regénye” , amit Gárdo
nyi Géza írt. Más szóval: a Gaál 
Franci regénye.

Kardoss: Hogyan? Hiszen a Gaál 
Franci még nem is élt akkor, amikor 
Gárdonyi ezt a regényt írta. Mikor is 
írta?

Dr. Steinitz: 1913-ban.
Kardoss: Ugy-e mondtam!__
Kardossné : Hőr mai auf, Morisz . . .  

Most vagyunk a legszebb jelenetnél. 
Hegedűs énekel. C’est ravissant!

Kardoss: És Lázár Mária az asz
ta lon !—  Ha én most bridgelnék és 
én lennék az „asztal” ! __

Dr» Steinitz: Nini, most jön Gaál 
Franci a Fővárosi Operettszínházból,
akarom mondani: a zárdából__Nem
is látszik rajta, hogy nyolcvanszor 
játszotta a Verebély-lányt.

Kardossné: Hallom, hogy az „Ida 
regényéiben is egy ilyen szerepe le
gyen . . .  Férjhez megy és mégse lesz 
asszony belőle. Ez így volt valamikor. 
Máma: au contraire. Még nem is

Pörösködnek a szerzők
— Hallottad? Drégely Gábor v i

szontkeresettél támadja meg Hevesi 
Sándort.

—  És milyen alapon?
— Mert Hevesi mindig jeleneteket 

csinál neki.

A Fészek-klubban
— Hogy milyen termékeny szerző 

ez a Drégely Gábor! Ebben az évben 
három darabjának lesz bemutatója 
külföldön.

—  Igen. Mindig mondtam, hogy 
darabos ember.

mennek férjhez és már is asszonyok.
Dr. Steinitz: Hát annyi bizonyos, 

hogy én a Kiss Feri helyében nem áll
tam volna meg négy hónapig —

Kardoss: Du wolltest sagen: négy 
álló hónapig. . .  Csakhogy ez régen 
volt, Gyuszikám. A magam részéről 
meg tudom érteni Kiss Ferit. Hiszen 
ő csak a Gaál Franci pénzéért nősült. 
Tudta, hogy sokat spórolt meg az 
Operettszínházban —

Kardossné: C’est une nareschkat, 
Morisz. És különben is bízd te a jó 
mondásokat az Ernőd Tamásra meg 
a Török Rezsőre.

Dr. Steinitz: Jaj, de hercigen nyaf
kái ez a csöpp Túrái Ida. És mért 
pont a hosszú Dénes Gyurkát válasz
totta férjnek?

Kardossné : Tudhatná, hogy minden 
nő addig nyújtózkodik, ameddig az 
ura takarója ér.

Dr. Steinitz: Remek! Ezt még ma 
beíratom Ernőddel a darabba. Nekem 
megteszi, ő  is nagyváradi.

Kardoss: Akkor én majd a Török
kel iratowi bele a magamét, ő  egy 
pesti, akár csak én.

Kardossné: Ahogy te megfogod 
magadnak azt a Törököt, M orisz!... 
Mi az? Vége a darabnak?... Kár! 
Még egy félóráig jól éreztem volna 
magam.

Dr. Steinitz: Mért pont egy fél
óráig?

Kardossné (Steinitzhez, súgva): 
Mert a férjemmel pont most el kell 
menni és olyan kedvet kaptam a Gaál 
Francitól.

Dr. Steinitz (hálásan) : Én meg a 
Kiss Feritől.

Kardoss: Miről beszéltek?
Kardossné: Hogy jövő szombaton 

újra megnézzük ezt a darabot.
Kardoss: Akkor én Bécsben leszek.
Kardossné: Tudom. (Megcsípi Stei

nitz karját.) Éppen azért!

A habitilé sóhaja
Pista néni, amikor kendet még 
Sárikámnak, Zsazsának nevezték!

Egy karriér —  keresztnevekben

Sarolta 
í Sárika

Zsazsa 
Sári
Tone si néni 
Amazon 
Pista néni 
Zsazsa bácsi

R FIRHRNG MÖGÖTT
HEVESI Sándor, akinek — most 

már túl vagyunk rajta —  nem sok 
szerencséje volt legutóbbi darabjával, 
port indított „Az utolsó Verebély- 
lány” szerzői ellen. Keresetében azt 
hangoztatja, hogy „A  kisasszony 
férjé” -t, amelyből a Verebély-lány 
készült, Drégely Gábor témája alap
ján ő írta. Hevesi azt reméli, hogy a 
Verebély-lány végül is fizetni fog ne
ki és emezen a darabon több haszna 
lesz, mint Amazon.

*
GÓZON Gyula a Belvárosi Színház 

pompás újdonságában, az „Én és a 
húgom” című francia vígjátékban 
egy susztert játszik. A főpróba után 
megkérdezte a feleségétől, hogy tet
szett neki.

—  És még te mered magadat szí
nésznek nevezni? — ugratta Berky 
Lili.

—  Miért? —  kérdezte meghökkenve 
a férje, egy „Novitas” -t füstölve.

—  Mert most látom csak, micsoda 
suszter vagy!

*
HONTHY Hannát, aki az „Én és 

a hugom” -ban egy hercegnőt alakít 
elragadó kedvességgel, szünet közben 
szerzők és színészek keresik fel gra
tulációikkal. Az egyik kritikus így 
szólt:

—  Hannukám, te több vagy, mint 
hercegnő. Te hercig nő vagy.

*

A FŐVÁROSI tűzoltóság hónapok 
óta készenlétben áll minden éjjel. A 
Révay uccában ugyanis ezen a héten 
már századszor gyulladnak ki a 
„Tüzek az éjszakában” .

*

MÓRICZ Zsigmond Sophokles 
„E lektrájáét magyar talajba ülteti 
át. A szerző barátai, akik részleteket 
olvastak a darabból, azt mondták, 
hogy a görög tragédia dialógusai ma
gyar nyelven is pompásan görögnek.

*

SOPHOKLES még nem nyilatko
zott drámájának magyar változatá
ról. Hellász tragédiaírója hallgat, 
mint görög dinnye a fűben.

♦

HOSSZÚ idő után olyan darabot 
mutat be a Fővárosi Operettszínház, 
amelynek nem a kitűnő Ábrahám Pál 
írta a zenéjét. Faludi Sándor nyilván 
így okoskodik: Eisemann probiert.

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

MISS AMERIKA
Eisemann első nagy operettje 
Szilágyi László szövegével 
I  szezon új sikere !

Péchy Erzsi Fejes Teri 
Szokolay Öli Kabos Gyula 
Kertész Dezső Radó Sándor
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Miregondolaközönség, 
ha újságot olvas?
A  hirt A  gondolat:

Sándor jugo
szláv király pro- 
klamálta a dik
tatúrát.

A földművelés- 
ügyi miniszté
riumban megszű
nik a mezőrend
őri osztály.

Simon Böske 
keszthelyi úri
leány győzött a 
„Miss Magyar- 
ország” szépség- 
versenyen.

Bethlen István 
hazaérkezett a 
radványi vadá
szatról.

Az új igazság
ügyminiszter át
dolgoztatja a 
sajtónovellát.

Spanyolor
szágban farkas
csordák garáz
dálkodnak a he
gyi falvakban.

Jugoszláviában 
szigorúan meg-

rendszabályoz- 
ták a sajtót.

És Bethlen kér
di: Minek kell ez 
a nagy őszinte
ség ? . . .

Hála istennek! 
Sohase tudtam, 
mi az a mező
rendőr ?

Ezentúl hízel
gés lesz a nőkre 
nézve, ha azt 
mondjuk nekik: 
„Ilyen Simon!”

Vájjon Pesthy 
után melyik mi
niszterét ejtette 
el ? . . .

Mért? Talán a 
lapok nem akar
ták az eredeti 
formájában kö
zölni ezt a novel
lát?

Végre valami, 
amiért majd nem 
Primo de Riverát 
okolják!

Csodálatos! Pe
dig ott most 
nincs is parla
ment, mint — 
teszem azt — 
aálunk.

—  Hová sietsz?
— Hangversenyre.
—  Akkor ajánlom, hagyd ott

hon a füledet.
____  ?  ?• é
— Hát nem tudod, hogy hang

versenyekre tilos bottal bemenni!

Biztos módszer
—  Az én fiam sohasem ír  nekem.
— Nekem van egy metóduson, 

hogy az én fiam sürgősen ír.
— És mi az?
— Ezt írom neki: Mellékelten kül

dök ötven pengőt.
— Na és?
— És nem mellékelem az ötv»n  

pengőt.

----------------

Megújította már 
lejárt előfizetését

Zavartalan kézbesítés érde
kében kérjük t  előfizetőinket 
az előfizetési összeg mielőbbi 
beküldésére.

BORSSZEM JANKÓ
kiadóhivatala

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

„Ahogy mi kinézünk !”

Termelő: Segítség!.. Segítség!..
Búd János: Mindjárt jövök... Csak előbb elmegyek és 

tanulok úszni...

Mísz és Míszter Magyarország
A  Borsszem Jankó általános titkos világ

versenye
A most lezajlott világszépségver

seny budapesti elődöntőjével egy
idejűleg szükségesnek véltük meg
rendezni a Borsszem Jankó világ- 
míszség-versenyét is. Elvégre mégis 
igazságtalanság lenne, ha csak a 
Miss Magyarország jöhetne számí
tásba odakint Párizsban, a Mísz Ma
gyarország pedig nem. Nem szólva a 
másik igazságtalanságról, hogy a nő
ket itt is előnyben részesítik. Hogy 
ezt az igazságtalanságot j óv átegyük, 
nemcsak a míszeket, de a mísztereket 
is benevezzük a világmíszség ver
senyre.

Jelöljük a következőket:

Magyar míszek:

Nőkről lévén szó, a neveket nem 
írjuk ki, de a kirafináltabb olvasók 
alkalmasint így is ráismernek az 
illetőkre. Tehát:

1. Az ismert díva. Ismertető jele: 
„ilyen fiatal” .

2. Az arisztokrata nő. Ismertető 
jele: „Palatínust” szí.

3. Az ismert festönö. Ismertető jele: 
festi magát.

4. Az ismert csevegönő. Ismertető 
jele: olyan szellemes, hogy a leg
szellemesebb férfiak is a föld alá búj
hatnak mellette.

5. Az ismert írónő. Ismertető jele: 
nem mustárral eszi a debrecenit, ha
nem tormával. „Médiát” szí.

6. Az ismert szubrett. Ismertető 
jele: a lábával beszél.

Magyar míszterek:

Bús Fekete László, nehézsúlyú író. 
Egy lány se téveszti össze Szép 
Ernővel.

Féld Mátyás, színműíró, színigaz
gató és inspiráló, ő  inspirálta a 
pesti dalköltőt a „Maga csúnya” cí
mű dal megírására. .  ̂ .

Feleky Géza. Vezércikkíró és nem 
szépíró.

Lovag Freystadtler Jehö pasa. Fo
gadjunk, hogy Maupassant nem őróla 
írta a „Szép fiú” -t.

Gál Jenő. Minden bájjal megkent 
védőügyvéd. Még az örökké nevető 
Erdélyi is elkomolyodik, ha ránéz.

Karinthy Frigyes. Mintha mindig 
a „Görbe tükör” -ből nézne ránk.

Kuna P. András, ő  utána sem igen 
fordulnak meg a lányok.

Radó Sándor. Ha énekelni tudná 
azt a különbséget, ami közte és Ker
tész Dezső közt van, akkor ó lenne a 
magyar Chevalier.

Propper Sándor. Csintalan poli
tikus: semmi csín nincs benne.

Rothenstein Mór. Podmaniczky 
Endre báró szerint a legszebb.

Podmaniczky Endre báró. Rothen
stein Mór szerint a legszebb.

Zsirkay János. Istenem, hisz nem 
tehet róla, de legalább a darabjai 
lennének szépek! (— fér— )

Járványos m egbetegedések a fővárosban

A fővárosi tisztifóorvosi hivatal ki
mutatása szerint az elmúlt hónapban 
120 kanyaró megbetegedés, 5 hasti-

• . T #• 14 I T -

fusz, 8 influenza, 308 inzolvencia, 198 
nősülés és 234 bélistára helyezés tör
tént a fővárosban.
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A Borsszem Jankó "SCT melléklete
r  IT -  A . t  à « k • ^  •

Mint képünkön látható, Anonymus is 
fázik a királykérdés megoldásától.

Az igazi royalista csak Coronas-
cigarettát szí.

Nagy feltűnést kelt Párizsban az új 
női divat. Képünk két nőt ábrázol, 

amint az új divatot ostorozzák.

„Decentralizálni kell a városi kultú
rát.” (Illusztráció Klebelsberg Kunó

eszméjéhez.)

A film diadala, vagy: mért győzi le a mozi a színházat?

Pillanatfelvétel a sátoraljaújhelyi 
vasúti állomáson, vagy: a bakteroló- 

gus és a sakterológue.

spanyol király örül, hogy mindé 
nért Primo de Rivera felelős.

Japánban ferde szemmel nézik a né
ger táncokat.

Afganisztánban a reformok hatása 
alatt sokan elvesztették a fejüket.

Aki még nem vesztette el türelmét 
és a gazdasági konszolidációt várja..

Klebelsberg rossz néven vette két 
szegedi képviselőtársától, Peidltől és 
Rassaytól, hogy nem törődnek a vá
ros dolgaival. Ezért van, hogy Szege
den a helyzet 'változatlan. Mint az

képünkönMs láthatói.. •» * .»?  W

Megkötöttük a török-magyar szerző
dést.
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Egy kis pletykát ah Jankó,
* ne tegyen oly fajankó!
 ̂ ^  i '4 £

— Na és a pletyka?
— Már mondom. Tehát: A kis mű

vésznő éppen levelet ír vidéken élő 
szüleinek, mikor betoppan az öltöző
be egy kolléganője.

—  Mit írsz? —  kérdi tőle.
—  Levelet a szüleimnek, — felelte 

művésznőnk, aki éppen akkor fejezte 
be a levelet.

A kolléganő a levél fölé hajol, az
tán így szól:

— Látom, neked nincsenek titkaid 
a szüleid előtt.

—  Miért?
— Mert látom, hogy minden zsén 

nélkül írod alá a leveledet: „szerető 
lányotok, Annus” .

Amitől a héten egész Pest 
gurult a nevetéstől

Egy fiatalember azt kérdezi a 
társaságban az egyik idősebb or
vostól :

— Ugyan kérem, doktor úr, mit 
jelent az, ha egy fiatal leánynak 
ráncok vannak a csípői körül. . .  
illetve nem is pontosan ott, ha
nem . . .

— Értem — vág közbe az or
vos. — Annak a fiatal leánynak 
akkor bizonyára már gyermeke 
volt. De miért kérdezi?

—  Tetszik tudni. —  felelt zava
rodottan az ifjú — a napokban 
egy partit ajáltak nekem, egy ab
szolút úrileányt ....

Ki intézze e l?
Kedves Borsszem Jankói Négyéves 

fiacskám legújabb remeklését sietek 
tudomására hozni. A csattanó meg
értéséhez csak annyit kell tudni, hogy 
Gyurikának egy csinos német nevelő
nője van. Ebéd után arról beszélek 
a feleségemmel, mi lesz a világítás
sal, mert rövidzárlat támadt és két 
szobában nem ég a villany. Én azt 
mondtam, hivassa fel a házmestert, a 
feleségem viszont szerelőt akart hi
vatni.

—  Nekem mindegy, —  mondtam — 
csak az a fő, hogy estére meglegyen.

—  Ne mondd azt, hogy mindegy, 
hanem határozottan jelentsd ki, hogy 
ki intézze el! —  szólt a feleségem. — 
Hát ki intézze el? —  tette hozzá újra.

Most Gyurika közbeszólt:
—  A nőorvos.
—  Mit mondsz, Gyurika? —  kér

deztük egyszerre.
—  Azt, hogy a nőorvos. Mert teg

nap is, amikor azt kérdezte a frájlejn 
apukától, hogy’ most mit csináljon, 
azt mondta apuka: „Majd elintézi a 
nöorvos.”

Bethlen — orthodox ?
— ÚgyT látszik, Bethlen már nem

csak konzervatív, hanem orthodox is.
— Na, ezt mégse hiszem!
— De kérlek . . .  Január közepén, a 

görögkeleti orthodoxok újévének nap
ján fogadja az egységespárt újévi 
üdvözletét.

Táncmozdulat

— Nyugodtan kompromittálhat, Pista... Ebben a 
hotelben azt hiszik, hogy férj és feleség vagyunk.
- ■ ----------- ------------,------------------------------------------------------------------------------------  ■ ------------------ :------------------------------------

Színigazgatók harea
A rossz pesti színházi viszonyokra 

jellemző az a harc, amelyet két szín
házigazgató folytat egymás ellen. He
vesi Sándor, a Nemzeti Színház igaz
gatója, úgylátszik, megirigyelte a 
t óvárosi Operettszínház sikerét, 
mert le akarja tiltani a Verebély lány 
előadásait azzal, hogy a darabot az 
ó ötlete alapján írták. Faludi Sán

dor, a Fővárosi Operett Színház igaz 
gatója a vádra váddal felel és 
akarja tiltani a Nemzeti Színház 
müsordarabját, a Hamletet, mert sze
rinte a lét és nemlét problémáján, 
amin Hamlet töpreng, ó is szokot. 
töprengeni, ennélfogva nyilvánvaló, 
hogy Shaekespeare ezt a darabját az 
ó töprengései alapján írta.

Indiszkrét kérdés
Befútta az arany középutat a hó?
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BORSSZEM JANKÓ NAGY KABARÉJA
A ZENEAKADÉMIA DÍSZTERMÉBEN

Február 2 Február 2

Hová, h ová ?
Sietünk jegyet váltani a fíorsszem Jankó kabaréjára.

Budapest leghíresebb primadonnái, legnagyszerűbb
komikusai, groteszk táncosai és táncosnői

a Borsszem Jankó vidám estjén!
A szereplők névsora:

ÁBRAHÁM PÁL 
BERKY LIL I 
DELLY FERENC 
DÉNES GYÖRGY 
DÉNES OSZKÁR 
FARAGÓ ÖDÖN

BILLER IRÉN
GÓZON GYULA 
GÁRDONYI LAJOS
GEDÖ LIPÓT 
HARSÁNYI ILONA 
HOLLÓS ILONA

HONTHY HANNA 
LÁSZLÓ L IL I
MÁLY GERŐ 
NESZMÉLY RÓZSI
PETHES SÁNDOR 
RADó SÁNDOR

RÁTKAI MÁRTON 
RELLE GABI 
SARKADI ALADÁR 
TÖRZS JENŐ 
SZIKLAI JÓZSEF 
SZOKOLAY ÖLI

A zongorakiséretet Marthon Géza látja el 

Ezenkívül : Farkas Imre, Harsány! Zsolt és Molnár Jenő szabad előadása

Mokány Berci, Sefffensteiner Salamon,
Mihaszna András, Reb Menachem Ciceszbeiszer

a színpadon !

Február 2-án este fél 6 órakor kezdő 
dik a legvidámabb kabaré-előadás

A BORSSZEM JANKÓ 
vidám estéjét a STUDIO
hangverseny iroda. Szer
vita tér 5. (Tel. Aut. 
810-30) rendezi. Jegyek 
Rózsavölgyi és Társa 
cégnél, a Zeneakadémia 
portásánál és a Borsszem 
Jankó kiadóhivatalában,

u. 9. (Tel. Aut. 
233-24) kaphatók.



2. szám B O R S S Z E M  J A N K Ó 9. oldal

Ki akarja nevetni magát?
Akkor vegye komolyan a 
közgazdasági konszolidációt.

REB MENÁCHEM 
CICESZBEISZER 

SZÖRNYŰ ÁTHÚZÓDÁSAI
— Olejan 

nadj forgalma 
led jen a te fele
ségednek házi- 
barátokba, mint 
a gróf Bethlen 
oreságnak mi
niszterekbe!

—  Ledj él te 
edj lapkiadó és 
oz új igazság-

üdjminiszter 
kössön teveled

edj békét à la Zsitvatorok, vadjis 
akadjál te meg o Zsitvay torkán!

— Avval otasítsák el a hóhéri ál-» 
lásra benyújtott páljázatodat, hodj 
„akaszd föl magad"!

— Terojtod bizemositsa be oz új 
hóhér, hodj o hivatása mogoslatán
áll! I

—  Avval vigasztolják meg o te 
lángyodat o „Miss Magyarország"- 
szépségversenyen, hodj a ,.Mísz Ma- 
gyarország"-versenyen neki lesznek o 
legnadjobb sánszai!

— Olejan símán menjen át teroj
tod edj autótaxi, mint amiljen simán 
átment oz o sok taxiengedély o Ba
ross Gábor oraság tolajdonába!

—  Ledjél te nadjon mexondva és 
keserűvíz heljett külljön teneked 
várni a Rother mere-féle madjar de
ni okrá cia me g valósi tásá ra !

Pöstyéni aforizma
ADDIG JÁR A KÖSZVÉNY PÖS- 

TYÉNBE, MÍG ELMÚLIK.

ELITE MOZI
LIPÓT-KÖRÚT 16

M Ű S O R A

SZENZÁCIÓS!

A MAGYAR
DETEKTÍV
MINDEN SZAMA

FRISS

ERDEKES

TARTALMAS

Salamon bácsi: A jó hitelező olyan, mint a Dcl-Ka c ip ő : nem szo
rítja az embert.

Szilveszterkor nem jöttek 
hozzám a mentők

Szilveszternek éjszakáján 
Elfogott a rettenet,
Hogy az idén már a mentők 
Nemtökkel nem gyűjtenek.

Akik az én asztalomhoz 
Megjöttek Szilveszteren 
S elvitték a pénzecskémet, — 
M i lesz mostan, istenem?

Hova tegyem azt a sok pénzt, 
Ami nálam megmarad, 
Mivelhogy a mentő bácsi 
Nemtő karján nem arat.

Veszek rajta sarokházat,
Vagy egy bankot gründolok, 
Addig is, amíg valami 
Okosabbat gondolok.

0

De különben, jó istenkém,
M it csinálok gondokat?
Am it idén adtam volna, 

Felvarrom a gombokat.

A hóhérjelölt vizsgája
—  Ki volt a kedvenc színésze?
—  Bakó.
— Milyen vágány érdekelte leg

jobban?
—  A hurokvágány.
—  Miért lépett erre a pályára?
—  Mert már minden kötél szakadt.
—  Melyik a legjövedelmezőbb ház?
—  A siralomház.
—  Szeret viccelni?
—  Nem. Csak felhúzom az embe

reket.

—  MOST, HOGY F E L Á L L Í
TO TTAK A VÁROSI MELEGEDŐ 
KÉT, NEM FOGUNK FAZN I A 
FEBRUÁRI HÂZBÉRNEGYED- 
TŐL?

Nyílt levél Hevesi Sándorhoz
Lássa, én dzsentlmen vagyok. Ne

kem eszemágában sincs tantiém-része- 
sedést követelni az „Amazon” után.

Drégely Gábor

A jó ügynök
— Mi célja van annak, hogy az 

életemet biztosítsam? Hiszen se fele
ségem, se családom nincsen.

—  Annyi baj legyen, kérem. Asz- 
szonyt és családot tudok én hozzá 
szerezni.

Egy kereskedelmi utazó esete 
egy mulatozó mágnás-társasággal

Kedves Borsszem Jankó! A  napok
ban egy kis dunántúli városban volt 
dolgom. Hajnaltájt fáradtan üldögél
tem a vasúti állomás éttermében, 
várva a pesti vonatot. Egyszer csak 
jókedvű, erősen benyakalt kompánia 
vetődött a helyiségbe. Öt-hat elegáns 
fiatalember. Pezsgőt rendeltek és már 
az első pohárnál láthatóan élesen 
fikszíroztak engem. Én magam elé bá
mulva, szerény „Memphis” -emet szív
tam, hogy elkerüljem a tekintetüket.

Pár perc múlva odajön hozzám a 
társaság egyik tagja.

—  Mondj á csák, — szólt gúnyos 
raccsolással —  mágá nem egy kül
földi arrisztokrátá?

—  Szó sincs róla —  feleltem. — 
Csak három nap, három éjjel nem 
aludtam és azért nézek ki olyannak.

Képrejtvény

A múlt számban közölt rébusz meg
fejtése: ,r A m a n u l la h A megfejtők 
közül Havas Emöné (Budapest, V i
segrádi u. 43.) kap könyvjutalmat.
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Kis zsebkönyv kezdő szerzők számára
Általános a panasz, hogy a színhá

zakhoz benyújtott darabokban kivétel 
nélkül olyan témákat dolgoznak fel, 
amelyek az érvényben lévő dramatur
giai szabályok szerint nem alkalmasak 
előadásra. Ezen az állapoton végre is 
változtatni kell. Azt hiszem, köz
szükségletet elégítek ki, mikor az aláb
biakban, műfajok szerint csoportosít
va, gyakorlati útmutatással szolgá
lok a kezdő szerzőknek, milyen témá
kat kell színpadra vinniük. Mindenki 
válassza ki belőlük a neki való, testre- 
•zabott témát.

I. Vígjáték,
amely az előkelőek világában játszik

Személyek: a gróf (45 éves), a 
grófnő (38 éves), a titkár (26 éves), 
a társalkodónő (18 éves). A gróf 
húsz évi házasság után rájön, hogy 
unja a grófnőt. A grófnő húszévi há
zasság után rájön, hogy unja a gró
fot. (A  korábbi únások kikapcsolan- 
dók.) A gróf szemet vet a társalkodó- 
nőre, a grófnő szemet vet a titkárra. 
Ugyanakkor a titkár szemet vet a tár
salkodónőre, a társalkodónő viszont a 
titkárra. Gróf villát, autót és éksze
reket kínál társalkodónőnek. Társal
kodónő ellentáll. Gróf egy kis szí
nésznővel vigasztalódik. Grófnő rosz- 
izullét ürügye alatt titkárt hivatja, 
aki aljasul nem él vissza helyzettel, 
hanem orvost hivat. Orvos, régi 
praxis alapján, visszaél helyzettel. 
Gróf mindenre rájön, grófné szintén. 
Kölcsönös megbocsátás, társalkodónó 
Uiházasítása titkárral. (Használati 
utasítás: sok frakk, esti nagy toalett, 
komornyikok, komornák, minden fel
vonásban a grófi palota más és más 
terme. Mellékalak: egy házi zsidó 
(komikus!)

II. Vígjáték,

amely a }>olgári társadalomban
játszik

Személyek: apa, anya, leány (18 
éves), bankár (42 éves), kokott (bi
zonytalan korú). Leány nagy bank
ban gépírónő. Beteg szüleit tartja. 
Bankár ugyanabban a bankban vezér- 
gazgató. Egészséges kokottját tartja. 

Leány irígyli kokott fényes életét. 
Bankár közelébe akar férkőzni. Szo
balánynak telefonál bankból, hogy 
bankár este egyedül akar lenni villá
jában, kulcsot tegye lábszónyeg alá. 
Szobalány moziba, gépírólány villába 
megy. Bankár belép, ott találja ele
gáns ruhában leányt. Asztal két sze
mélyre terítve. Bankár megszédül. 
Szerelmi vallomás, kéjgyönyör, leány 
ellenkezik, sírva elszalad, ki a hideg 
éjszakába. Kokott megjelen’k. Szakí
tás. Másnap gépírólány bankban elő
lép. Vezérigazgató felesége lesz. Ko- 
kottra bank ügyvezető-igazgatója vált

bérletet. ( Használati utasítás: Ke
verd össze kispolgári életet gazdag 
ember környezetével, adj hozzá tíz de
ka moziromantikát és húsz deka ko
mikumot; utóbbit egy bankkönyvelő 
személyében.)

III. Dráma,
amely a föld egyszerű népe közt

játszik
Személyek: öreg férj, fiatal feleség 

(második asszony), legény-fiú (öreg 
férj első házasságából), fiatal leány. 
Öreg férj nem akarja kiadni fiának 
a jusst, ötven hold príma földet. Fe
leség biztatja fiút, üsse le öreget. 
Menyecske —  náhmlich —  mostoha 
fiát szereti. De fiút egy fiatal lány 
is szereti. Fiú már nagyban leütni 
készül ősz apját, mikor leány leleplezi 
menyecske gyilkos tervét. Férj elker
geti feleségét és fiát. Leány meglá
gyítja öreg szívét, megbocsát fiának, 
kiadja neki ötven holdat. (Használati 
utasítás: kutyaugatás.^ disznóröfögés, 
coki, hé, hahó, kurjongatás, káromko
dás enyhe zsidózással.)

IV'. Dráma,
amely a világháborúban játszik
Személyek: lateiner hadifogoly, hu

szártiszt-hadifogoly, még sok hadifo
goly és egy tenyeres-talpas orosz nő. 
Minden hadifogoly orosz nőbe szerel
mes, amiből —  oroszul szólván — 
machlajkovszki lesz. Orosz nő, neb- 
bichovszki, kénytelen egyetlen hadi
foglyot szeretni, huszártisztet, akinél 
töltött revolver van. Miközben hadi
foglyok egymás életét keserítik, kitör 
szabadság. Mindenki ’  hazamegy. 
Egyetlen hadifogoly marad, orosz nő 
szeretője: Rachmóneszov huszárfő
hadnagy, a világháború legnagyobb 
pechvogelszkija. (Használati utasí
tás: jég, fagy, zúzmara, hó, hű-hó.)

V. Bohózat,
amely az úri társaságban játszik
Személyek: miniszteri tanácsos (52 

éves), felesége (46 éves), vejük (26 
éves), kokott (tetszés szerint). Fele
ség úgy tudja, hogy férje minden 
pénteken éjfélig túlórázik miniszté
riumban. Kokott úgy tudja, hogy ta
nácsos nála túlórázik. Egyszer pénte
ken éjjel rádió jelenti, hogy minisz
tériumban tűz van. Feleség odarohan. 
Férjet nem találja. Romok közt kere
sik. Kokott romjai közt megtalálják. 
Botrány. Vő, aki orvos, közbelép. 
Megmagyarázza, hogy kokotthoz, ki 
beteg volt, őt hívták. Feleségére te
kintettel nem ment, apósának szólt, 
aki közerkölcsiségi rendeletén dolgo
zott hivatalában. Miniszter helyeselte 
közigazgatásnak életbe való kapcsoló
dását, tanácsost kokotthoz küldte. 
Eredményes tanulmánya jutalmául 
államtitkárrá előlépett. Államtitkár

hálából miniszternek átengedi kokot- 
tot. (Használati utasítás: végy elő 
tíz francia bohózatot és írd ki belőle 
ezt a tizenegyediket.)

VI. Operett,

amelyhez Bécsben írnak zenét
Személyek : Cyrillia trónörököse, 

egy magyar grófnő, Cyrillia pénzügy- 
minisztere (komikus), a grófnő ko- 
mornája. (A  többi alak is hülye.) 
Trónörökös földkörüli utat tesz pénz
ügyminiszterrel, hogy államdeficit 
miatti keservét takarékosságba ful- 
lassza. Bárban táncosnőt meglát, be
leszeret. Miniszter figyelmezteti ál- 
lamrezonra. Trónörökös nem állam- 
rezonál. Miniszter bánatában virág
áruslányt ölébe ülteti. Táncosnő úgy 
tudja, hogy trónörökös egy baltimo
rei cérnagyár európai utazója. V i
szont szereti. Mikor megtudja, hogy 
Cyrillia királya meghalt és trónörö
köst hazahívják uralkodni, „pfuj, én 

•demokrata nő vagyok!" kiáltással le
köpi. Trónörökös szomorúan ül trón
ján, pénzügyminiszter Rothschildot 
hivatja idegei és államadósságok ren
dezésére. Rothschild levelezőlapon 
közli, hogy tantijának foggyökérgyul- 
ladása fogva tartja. Mégis pénz áll 
házhoz. Táncosnő megjelenik minisz
ternél, asztalára teszi tíz hónapja 
éhező hadsereg zsoldját. Király 
audiencián fogadja. Krach! —  a tán
cosnő nem más, mint Oldalághy Bo
livia grófnő, a szuverén Kombiné- 
rend fejedelemnője. Kész a kocsi. A 
házasság miniszter és komoma (ama 
bizonyos virágárus-leány a bárban) 
parthiejával dupla kéjbe fullad. 
(Használati utasítás: megírás közben 
inspirációért sűrűn keresendő fel az 
elmegyógyintézet, a súlyosabb kór
esetek tanulmányozása végett.)

VII. Operett,

amelyhez Budapesten írnak zenét
Primadonna-szerep: 18 évesnek

mondott szegény leány, akinek nincs 
hozománya, mindössze az a kétszáz
ötven pengő ‘ fellépti díj, amit estén
ként kap a színházban, hogy elhitesse, 
milyen könnyű harmadfélóra alatt 
egy multimilliomos bankárt vagy 
földbirtokost megfogni férjnek. Az 
eset, mint tudni méltóztatnak, olyan 
mindennapi, hogy tizennyolc ének- és 
táncszámot kell iktatni a darabba né
mi komplikáció kedvéért. (Használati 
utasítás: dal a régi jó időkről, dal a 
Tabánról és sok dal — az ismertebb 
zeneszerzők műveiből.)

Apák és fiuk
A vízóravizsgáló fia tej nagykeres

kedő.
Az alkoholista fia spiritiszta.
A bizományos fia hitbizományos. 
Az elmebajos fia kupléíró.
A kleptomániás fia zeneszerző.
A demokrata fia kormányfőtaná

csos.
A panamista fia erkölcsbíró.

Bethlen noteszéből
ELMENT PESTHY, —  ODA AZ 

IGAZSÁGügyi tárcát Zsitvaynak!
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Pártharc
a Társadalombiztosítóban

I.
Olvassuk, hogy a Társadalombizto

sító Intézet tisztviselői két frakcióra 
szakadtak. Az egyiknek Huszár Ká
roly elnök, a másiknak Balogh A r 
tur vezérigazgató a vezére. Őszintén 
szólva, már egészen kétségbe voltunk 
esve, liogy a Társadalombiztosítóban 
nem dúlnak pártharcok. Mert micsoda 
bizalma lehet a magyar társadalom
nak egy olyan biztosítóhoz, ahol nem 
értik meg a társadalmat?

Na, és volt, van vagy lesz olyan 
magyar társadalom, amely nem ma- 
rakszik ? . . .  Ergo : bizalmunk a Tár
sadalombiztosi tóban!

II.
Az egyik pártvezér: Huszár,
A másik Balogh,
De az sem já r gyalog.

Kik pályáztak még

Egy kisgazda, aki mindennap fel- 
' köti a . . .

a Itóhéri állásra?

Egy dramaturg, aki a legjobb dara
bókból is húz.

Az Intézetnek van bizonyos 
Autonómiája,
De főleg autó-mániája.

A R A N Y K Ö P É S E K
A falusi tyűk korán fekszik, korán

kel, a pesti későn fekszik, későn kel.
*

A fé rfi előbb gondolkozik, s aztán 
cselekszik (m it tegyek?), a nő előbb 
cselekszik s aztán gondolkozik ( mit 
tettem?)

* ■ ~ 4
Nő tartja a fé rfit a szentelt víz

alá s a nő veszi is le róla.
#

Am i a nőnek szégyenére, az a fér
finek dicsőségére válik a szerelemben.

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

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. T E L : ALT. 253—24.

NYOMATOTT
BÍRÓ MIKLÓS NYOMDAI M ŰINTÉZETlÿJEN

VII. 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

Hét modern gyógymód
rheuma, ischias, ideg, ütőérbaj 
ellen.

Dr. RÉH ELEKTROMÁGNE
SES GYÓGYINTÉZETÉBEN
VI. Vilma királynő út 11 sz.

K É R J E  A 7 - ES  P R O S P E K T U S T

Egy színpadi munkás, akinek nagy 
praxisa van a felhúzásban.

E  g y nő, akt állandóan húzza az
udvarlóit.

Maga csak tudja Intim Szíriusz,
milyen idők várhatók januárban?

— Honne, honne! Hát kérem, először is a sajtó (Presse) fölött újabb 
depresszió lesz. A hideg a drágasággal együtt nő napról-napra. A budapesti 
piacokon például olyan hideg lesz, hogy az árdrágító kofákat direkt meg
csípi a Drehr. Prognózis: A hőmérséklet rövidesen a fagypont alá, a parla
menti vita a nívó alá süllyed.

Kesztyű a cápa gyomrában
—  Olvastad? A Spitzbergák mel

lett cápát fogtak és egy aviatikus 
kesztyűjét találták a gyomrában.

—  Képzelem, hogy megtanítják 
most a halászok azt a cápát kesz
tyűbe dudálni!

A „főjam pec“ rajongói
— Mit szólsz hozzá? Erdélyi Béla 

még a fogházban is tömegesen kapja 
a szerelmes leveleket.

—  Kíváncsi volnék azokra a szerel
mes levelekre. De a nőkre nem.

A János vitéz éta a lean aovobh  sz ínházi s ik er

Vasárnap d( 
fél 4 órakor

T Ü Z E K  A Z  É J S Z A K Á B A N
Földes Imre szenzációs színműve az

ÚJ SZÍNHÁZ-ban
VI, Révay ucca 18. Telefon : Aut. 214—22

100. előadás Január 15-én

TÜZEK ÉJSZAKÁBAN
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Mos, fest, tisztit
Rothermere magyar kormányfőt 

mos.
A  hivatalos demokrácia szépen fest. 
Szóval: Bethlen jól betölti a tisztit.

Pesthy Pál ktfrül
— Vájjon mit követhetett el Pesthy 

igazságügyminiszter Bethlen ellen?
—  Mért kérdezed?
—  Mert fölmentették!

L A P Z Á R T A :
A  l l e t l i l e n - k o r m á n y  s a j t ó é i l e n e s  t e n e i
Minden ellenkező hfrre! szemben arról értesülünk megbízható helyről, 

hogy a Bethlen-kormány igenis erőszakos rendszabályokat alkalmaz a sajtó 
ellen. Forrásunk szerint az egységespárti lapokat továbbra is nyomni fogja.

K o r m á n y p r o g r a m
Mayer

Scltovszky
Bethlen

Búd
Hermann

Vass
Walko
Csáky

Wekerle
Zsitvay

Klebelsberg


