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Sziréna a Gellérthegyen KERESKEDÖNDP!
Irta: MOLNÁR JENŐ

Fővárosunk nemes tanácsa 
Jól tudja, mit s miért tegyen.
Íme, legbölcsebb újítása:
Sziréna a Gellérthegyen.
Ha felbúg, reszket* majd az éter, 
Meghallja Göd, Monor, Yecsés,
Mert circa negyven kilométer 
A „hordhatása”, —  ah, mesés!

Veszélyt jelezni a jövőben 
Ez óriási sziréna fog 
S időnk lesz rá mindenha bőven, 
Hogy meneküljünk valahogy,
Mint egykor Rómát —  régi séma —  
A gágogó, derék ludak,
Úgy most bennünket a sziréna 
Ment meg s ez jóleső tudat.

Csak az a fő, hogy mindig jókor 
Búgjon, ha imminens a vész. 
Például: minden ultimókor 
Jelezze, hogy mindenki „kész”.
És ne találjon berekedni 
Házbérfizető elsején 
És adjon jelt, ha pénzt beszedni 
Az inkasszáns kémkedve mén.

És búgjon, nyögjön és jajongjon 
Esténkint, hogyha nyolcat üt 
S a szín- és kávéházi fronton 
Kitör a pánik mindenütt.
S jajgasson, zúgjon és üvöltsön,
Ha a hitelezőm nyomoz,
Vagy ha pengőt kér tőlem kölcsön 
A lecsúszott milliomos.

Szüségünk van a S. O. S.-reformra, 
Oh nemde, tisztelt publikum . . .  
Legyen a Gellérthegynek orma 
A magyar Kapitólium.
De akkor vonják vissza sebten 
A csend-ukázt, mert nem titok, 
Hogy a sziréna Budapesten 
Egész nap folyton búgni fog . . .

—  Vájjon éppen akkor lesz köd Lon
donban, mikor Bethlen az angol demo
kráciát tanulmányozza?

A KÖNYVNAP MINTÁJÁRA HATAL
MAS PROP A G AND A NA PÜT RENDEZ
NEK AZ ELHAGYATOTT MAGYAR  

KERESKEDELEM ÉRDEKÉBEN
(Saját tudósítónk ujjúból kiszopva.)
A pesti könyvnap sikerén felbuzdulva a 

kereskedők is elhatározták, hogy propa
gandanapot rendeznek. Az elhagyatott 
magyar kereskedelem felkarolására ren
dezendő kereskedőnap páratlanul szen
zációsnak Ígérkezik. A pesti kereskedők 
sátraikban soha nem látott attrakciókkal 
fogják magukra terelni az indolens tár
sadalom figyelmét.

A sátrakban illusztris írók írják majd 
a fizetési felszólításokat, új színt adva 
ennek az unott és senki által nem olva
sott műfajnak.

Rajtuk kívül a fővárosi művészi és 
színművészi világ kitűnőségei szerepel
nek még a kereskedőnapon. Azokat a je
leneteket, mikor a pesti kereskedő be
inkasszálja kinnlevőségeit, színművé
szeink legnagyobbjai fogják bemutatni, 
tekintve, hogy ehhez manapság nagy mű
vészet kell.

A magyar festészet reprezentánsai is 
résztvesznek a kereskedőnapon. Az ecset 
mesterei a pesti kereskedők nehéz hely
zetét fogják ecsetelni a közönség szeme- 
láttára a sátrakban.

Szobrászaink az adók és társadalom- 
biztosítói járulékok alatt nyögő keres
kedő görnyedő alakját fogják szimboli
zálni, hogy a pesti kereskedőnek még 
szoboralakban is fáj minden tagja.

Az állami színházak is részt kérnek 
maguknak a kereskedőnap propagandá
jából. A  Nemzeti Színház a kereskedő
napon yyA  kereskedóember tragédiája"-X. 
fogja játszani, a Kamara Színház pedig 
a „Rosszul megy az üzlet hajnalban, dél
ben, este" előadásával ünnepli meg a ke
reskedők napját.

Ha mindezekhez még hozzátesszük, 
hogy a kereskedők sátrában Búd János 
személyesen fog autogrammokat oszto
gatni, senki sem kételkedhet abban, hogy 
a kereskedónap a legnagyobb siker jegyé
ben fog lezajlani. (Hesz)

—  Papa, hol és mikor szívtad'az 
első cigarettát?

—  Hogy mikor, azt már nem tu
dom, de alighanem ugyanott, ahol te.
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Csöndes félóra 
Apponyi dolgozószobájában

Pár hete csak, hogy Apponyi Albert 
gróf betöltötte nyolcvannegyedik élet
évét. Csaknem hatvan éve aktív részese 

^ a magyar politikának. Ma is az. Csodá
latosan fiatal aggastyán. Nincs hivatala, 
nincs munkaköre, mégis egyik legelfog- 
laltabb embere Magyarországnak. Egy
szer Genfben tűnik fel, a Népszövetség 
ülésein, mint „Magyarország tárcanél
küli külügyminisztere”, máskor Egyip
tomba utazik, egészségének helyreállí
tására s amikor visszatér, derül csak ki, 
hogy tanulmányúton volt, amelyről ti
zenkét cikket írt a legelőkelőbb európai 
napilapoknak.

Egyiptomi útjáról friss munkakedv
vel jött vissza. Majd minden héten hal
lani még ma is csengő szavát, most a 
parlamentben, ftiajd a Külügyi Társa
ságban vagy valamelyik népgyűlésen.
Közben fontos tanácskozásokon vesz 
részt, operába jár, banketteken tósztot 
mond, beszámolóbeszédet tart, cikket 
ír, könyveket olvas, újságokat böngész, 
minden iránt érdeklődik, mindent tud. . .
Nyolcvanöt éves korában . . .

Magyarország great old manje köré 
még életében a legendák glóriája fonó
dik. A nemes magyar konzervativizmus 
megtestesítője, a történelmi osztály ki
magasló vezéralakja túltesz a mai kon
zervatívokon, sőt számos soi-disant libe
rálison is: 85 éves korában a titkos vá
lasztójogért harcol és a nyugateurópai levegő beáramlását sürgeti a magyar politi
kai életbe.

Nem lehet elfogódottság nélkül kopogni ennek az államférfinak az ajtaján, 
aki történelmi időknek egyik legtörténetibb jelentőségű alakja.

A budai Vár csöndes pontján, az arisztokratikus egyszerűségű Werbőczy uccá- 
ban, sajátos stílusú kis palotában lakik Apponyi Albert gróf. A csengő visszhan
gozva szól a szűk udvar felől. Idős inas nyit ajtót, névjegy, egyperces várakozás 
a hosszú előszobában, nyílik a párnázott ájtó, feltűnik Apponyi tiszteletet paran
csoló alakja.

Az afrikai nap barnára égette az arcát. Barátságos gesztusaiban megköze
líthetetlen méltóság fejeződik ki. Elhelyezkedünk a mély fotőjökben. Először az 
egyiptomi útról érdeklődöm. Apponyi hangja férfiasán cseng:

—  Az ottani aktuális politikai kérdések bennünket nem érdekelnek közvetle
nül. Én is inkább az általános politikai tudomány szempontjából figyeltem az ese
ményeket. Ismeretségeket kötöttem, próbáltam belelátni a nép életébe s nagy pro
blémáik megismerése közben rá kellett jönnöm, hogy a nagy világpolitika szempont
jából rendkívül érdekes az egyiptomi helyzet. Más világ, más élet, de kuriozitása 
kétségtelenül rendkívüli. Erről sokat írtam már. nem óhajtok ismétlésekbe bocsát
kozni s különben sincsen semmi kapcsolata a mi életünkkel. Amit pedig az én szá
momra jelentett, nagyszerű pihenés volt, egy új és szép világ megismerése. Az em- 
”f r az én koromban is szívesen szerez tapasztalatokat s ha a Gondviselés úgy 
akarja, még hasznosíthatom is.
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—  Kegyelmes uram közben Rómában is járt. Ennek nagy jelentőséget tulajdo
nítottak politikai körökben, annál is inkább, mert római tartózkodása összeesett 
Bethlen miniszterelnök római látogatásával.

—  Mint turista jártam Rómában —  hangzik a válasz —  s látogatásomnak a 
legkisebb politikai jellege sem volt. Közeljártam Rómához és sohasem mulasztom 
el, ha csak egyetlen lehetősége van a dolognak, hogy újból élvezzem az örök város 
szépségeit. Politikai ténykedésem semmi nem volt. Az igaz, hogy Bethlen gróffal 
találkoztam. Miután véletlenül egyidejűleg ő is ott volt, furcsa lett volna, ha el
kerüljük egymást.

—  Egyes lapjelentések szerint Nagyméltóságod a király kérdés ben folytatott 
fontos tanácskozásokat.

—  Ez a hír alaptalan.
—  Engedje meg, kegyelmes uram, hogy megkérjem: méltóztassék véleményt 

mondani a fasizmusról szerzett benyomásairól.
Apponyi csak egy pillanatig gondolkodik, aztán kissé kelletlenül mondja:
—  Elvileg nem mondok véleményt más ország belügyi viszonyairól. Nem zár

kózom el azonban annak megállapítása elől, hogy igen mély benyomást tett rám 
az olasz nép nemzeti erősödése, csodálatos fegyelmezettsége s a fejlődésnek két
ségtelen nyomai úgy gazdasági, mint kulturális téren.

—  Ezzel kapcsolatban mi Excellenciád véleménye a diktatúra államformájáról?
—  Kérem, —  mondja Apponyi emelt hangon —  egész politikai pályám során a 

törvény és az alkotmány alapján állottam, ennek voltam szószólója, nagyon ter
mészetes, hogy az én politikai lelkiismeretem és temperamentumom nem egyezik 
a diktatúra gondolatával. Ez azonban nem zárja ki, hogy lehetnek egyes nemzeti 
körülmények, amelyek bizonyos rendszabályokat átmenetileg szükségessé tehetnek.

Újabb kényes kérdést kockáztatok meg:
—  Az elmúlt években bizonyos tünetek alapján sok embernek az volt a véle

ménye, hogy a parlamentárizmus válságba jutott, sőt csőd előtt áll. Mi a kegyel
mes úr véleménye?

Apponyi hátradől a ka rosszékébe n, aztán barátságos mosollyal hajol előre:
—  Ezek kicsit vizsgáztató kérdések. Méltóztassék talán könnyebb kérdéseket 

feltenni. Elvégre ez a kérdés sokkal fontosabb annál, semhogy az ember ötlet
szerűen, mélyebb átgondolás nélkül képes volna helyes és szabatos választ adni. 
Erről néhány kötetet lehetne írni, napokon át lehetne beszélni, mit mondhatok hát 
egy intervjukérdésre megszövegezhető pár mondatos válaszban? . . .

Egy pillanat szünet, aztán nyugodtan folytatja:
—  De ha kívánja, válaszolok. A magam részéről a parlamentárizmus alapján 

állok. Kétségtelenül vannak olyan jelenségek, amelyek a népélet mai fejlettsége 
mellett s az egymással ellentétben álló áramlatok nagy távolsága folytán nehézzé 
teszik a parlamentek működését. Ezt látja ma már mindenki, de a korrektívum 
iránt nemcsak megegyezés, hanem számbavehető irányítás sem történt. Nemcsak 
új utat nem látunk, hanem az az érzésem, hogy belátható időn belül nem is fogunk 
találni más utat.

—  Mi a véleménye Excellenciádnak a párizsi egyezményről?
—  Ezzel a kérdéssel behatóan foglalkoztam a magyar parlamentben s ha nyi

latkozni óhajtanék róla, akkor ismétlésekbe kellent bocsátkoznom. A tény az, hogy 
a magyar kormánynak igen nehéz helyzete volt a tárgyalások során. Én, aki a 
hágai és párizsi tárgyalásokat megelőzőleg magam vezettem a Nemzetek Szövetsége 
előtt eteket a tanácskozásokat Magyarország részéről, én ítélhetem meg a legjob
ban, milyen nehézségekkel kellett a kormánynak megküzdenie. Én nem tartozom 
Bethlen miniszterelnök úr pártjához, mégis készséggel jelentem ki, hogy helyeslem 
azt, amit a kormány tett. És csak a sajnálatos, kényszerítő körülményeknek tud
ható be, hogy a megállapodás financiális része sok tekintetben súlyos terhet jelent 
a magyar adófizetők számára. Ami az optánskérdést illeti, ebben is az a vélemé
nyem, hogy a kormány kötelessége volt megvédeni állampolgárainak vagyonát.

—  Briahd Páneurópa-tervezete?
—  Nem ismerem pontosan a tervezet szövegét. Csak ujságközleményekre 

vagyok utalva, így hát nem is mondhatok véleményt. A megvalósulásától minden
esetre nagyon messze vagyunk még és az az érzésem, hogy az Európai Egyesült 
Államok létesítésének sok alapfeltétele egyelőre nincsen adva.

SÁNDOR DEZSŐ
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Kényes 
a bizonyítás

Egy vidéki biz
tosító intézet fő
ügynökségén tör
tént.

Jóképű menyecs
ke állít be, aki 
tűzkárt szenvedett.

—  Be kell mu
tatnia az ártatlan
sági bizonyítványt, 
menjen hát, lel
kem, a főszolga
bíróhoz és látta
moztassa vele.

A menyecske 
pulykavörös lesz s 
így szól:

—  Két gyerme
kem van, nem tu
dok én már olyat 
szerezni, osztán
még a főszolgabí- _____^  ,
róval is láttamoz- áJL
tassam ? . . .

Jl JuAjJÍll* f& b .

EGY KÉT PESTI SZÍNIGAZGATÓ A SZEGEDI SZÍNHÁZRA PÁLYÁZIK. 
MINTHA BIZONY ENÉLKÜL IS NEM TUDTUK VOLNA, HOGY —  VIDÉKRE 
VALÓK.

Lillafüred Gyógyfürdő 

ÁLO TA SZÁLLÓ JA
a nagyközönség részére

MEGNYÍLT
A Palota Szálló és depandansza (Lilla Szálló) a legkényesebb idénye
ket is kielégítő otthont nyújt a pihenni és gyógyulni vágyóknak. 
LILLAFÜRED egy nívón áll Európa legkulturáltabb fürdőivel, anélkül, 
hogy áraival túlhaladná a szolid polgári mértéket.
A főszezonban a Palota Szállóban teljes penzió (szoba és négyszeri 
étkezés) már 14 pengőért kapható és a depandanszban (Lilla Szálló
ban) ugyanez már 9 pengőtől kezdve kapható. Ezek az árak az elö- 
és utószezonban 20 százalékkal olcsóbbak.
Az elsőrangú vezetés mindenben biztosítja a vendégek előzékeny ki
szolgálását és zavartalan kényelmét.
A nagyközönség szíves pártfogását kéri

archal József.
Palota S z á l l t  és depandansz igazgatója
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Őnagysága nyaral

—  Tavain egy férj akadt a horgomra. . .  az idén majd 
csak akad egy házibarát. . .

Borbély-vicc
Egy aradi bor

bélyüzletben tör
tént.

—  Kérek egy 
gyors borotválást, 
mert úgy nézek ki, 
mint egy tüskés
disznó.

—  Igenis ké
rem alássan, a tüs
kéket azonnal el
távolítóm . . .

Egy kis etika
Tanító: Miért

nevezik azokat, aki
ket felakasztanak, 
szegény bűnösök
nek?

Móricka: Mert a 
gazdag bűnösöket 
nem szokták fel
akasztani . . .

A  T Ő Z S D E  V E Z E T Ő I O T T H A G Y J Á K  A  T Ő Z S D É T  
ÉS F E L C S A P N A K  P R O F I F U T B A L L IS T Á K N A K

Éber Antal támadásainak frappáns következménye
(Saját tudósítónk ujjából kiszopva.)

A z új tőzsdetanács me g választását, mint 
ismeretes, nagy izgadajlamok előzték 
meg. A választás előtt Éber Antal, a 
Magyar-Olasz Bank vezérigazgatója, 
alaposan nekiment a tőzsde vezetőinek. 
A támadásnak az lett az eredménye, 
hogy Éber Antal is bekerült a tőzsde- 
tanácsba. A tőzsde elnöksége azonban 
nem olyan naiv, hogy most már nyugod
tan merjen aludni Éber Antaltól. Ahogy 
ők Ébert ismerik, ezután is ki fognak 
tőle kapni, ha a tőzsde és a Magyar- 
Olasz Bank vezérigazgatója rossz han
gulatban les*. Éppen ezért a tőzsde ve

zetői elhatározták, hogy elejét veszik a 
dolgoknak és idejekorán otthagyva a 
tőzsdét, felcsapnak profifutballistáknak. 
A tőzsde vezetősége ugyanis arra a meg
győződésre jutott, hogy egy futballistá
nak sokkal jobb helyzete van, mint pél
dául egy tőzsde-elnöknek. Mert, ugy-e, 
egy futballista, ha mondjuk magyar az 
illető, az olasztól kap ki, ha osztrák az 
illető, a magyartól kap ki, de az a sze
gény tőzsdeelnökéé g állandóan kikap a 
magyartól is, meg az olasztól is, mivel 
hát Éber Antal áll a Magyar-Olasz élén. 
Ezért hát inkább elmennek futballisták
nak. Gólem aléchem!

FÜLETLEN GOMBOK
Ha a betegek háza kórház, akkor az 

aggok házának kórháznak kellene lenni. 
*

Abnormitás-e, ha valaki Fiuméhben 
született?

★
E gy férj monológja: A feleségem le

beszélt, hogy a tehetségversenyben részt 
vegyek.

L ILL A F Ü R E D I SZÍNHÁZ

Évadnyitó előadás:
LILA TEST, SÁRGA FOLT 

avagy:
vájjon lila testtel vagy sárga folttal 
távoznának-e a kies Lillafüredről a 
dobuccai benszülöttek, ha a helyszí
nen próbálnák ki —  a szelekciómen
tes demokráciát. .
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Kedves Csortos Ur, —
circa négy esztendő óta nem 
volt szerencsénk egymáshoz.
Olykor, ha találkoztunk, 
úgy tettünk, mintha nem 
vettük volna észre egy
mást. Hogy miért? Nem tu
dom. Valószínűleg ön sem 
tudja. Közben tízszer-húsz- 
szor írtam az újabb szerep
léseiről és az egyetlen Fal- 
staff kivételével, csak a di
cséret és a teljes elismerés 
jelzőit tudtam használni a 
kritikus elég tarka szótárá
ból. Tapsoltam önnek a 
Nemzetiben a „Szibéria” és 
„A tábornok” előadásain,' a 
Magyar Színházban a „Kül
város”, az „Oroszország4* és 
a „Volpone” alkalmával, a 
Vígszínházban a „Liliom” 
felújításánál. Vagy három- 
négy héttel ezelőtt a Ma
gyar Színház társalgójában 
találkoztunk. Úgy kerültünk 
együvé, hogy ön a főszere
pét vállalta el annak a né
met bohóságnak, amelyet 
én dolgoztam át énekes já
tékká. Egymásra néztünk, 
kezet fogtunk —  és már a 
másik percben arról beszél
tünk, mit és hogyan kell 
tenni a siker érdekében.
Úgy vettem észre, ön meg
változott négy év óta. Nem 
külsőleg és nem mint szí
nész (pardon, komédiást 
akartam mondani, mert ön több, mint színész), hanem emberi voltában, a 
nappali tartásában, talán a hanghordozásában és a gesztusaiban is. Errol ön 
bizonyára nem tud, kedves Csortos úr (nem Mester, az istenért nem, 
engedjük át ezt a címet a dii minorum gentiumnak). És az volt az —  egészen szub
jektív, talán csalékony —  érzésem, hogy ön száz percenttel közvetlenebb, simuléko- 
nyabb, mondjuk ki nyiltan: kezelhetőbb, vagyis: emberibb. Jólesett nekem. Mert 
régi marotte-om, hogy minél teljesebb művész valaki, annál idegenebb tőle a póz, 
a nagyképűség, amely járványosán szedi áldozatait nemcsak színészeink és poli
tikusaink, hanem íróink és —  ah! —  kritikusaink közt is.

Felújított ismeretségünknek mingyárt a második napján —  hogy poétikus 
legyek —  felhők jelentek meg a horizonton. Egyikünk sem tehetett róla. Néhány 
kitűnő irókollégám, abban a hiszem ben, hogy ön akadályozta meg az utolsó (még 
nagyon is nyers) házipróbára való bejutásban (amihez színházi uzus szerint joguk 
van), sajnálatos félreértés folytán másnap megcsípkedték önt, kedves Csortos úr, 
sőt a Pesti Napló „csillagos” cikkeinek írója, a tudós és komoly Szabó László pro
fesszor azt fejtegette másfél hasábon, hogy a reprodukáló művész ne legyen el- 
kapatott és ne szálljon szembe a nyilvánossággal, m e r t .. .  satöbbi. Bár Szabó 
László őszintén kijelentette, hogy harmincöt éve nem jár színházba, ön figyelme
sen elolvasta tanulmányát és igen nyugodt hangon a következőket mondta:
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—  Arról nem is szólok, hogy nem én intézkedtem úgy, hogy a színházi szer
kesztő urak ne nézzék végig a próbát. Ezt a Magyar Színház vezetősége határozta 
el, mert akkor tartottuk az első zenekari próbát, amely —  szakértők jól tudják 
ezt —  hallatlanul fárasztó, unalmas és a duplájára nyújtja ki az előadást. Engem 
tehát alaptalanul pécéztek ki. Ezt már megszoktam. Hanem beszéljünk egyszer 
komolyan erről a főpróba-kérdésről. Mit szólna például az általam igen tisztelt és 
nagyrabecsült Szabó László szerkesztő úr ahhoz, ha én —  teszem azt —  este hét 
órakor bemennék egy reggeli lap szerkesztőségébe és ott asztaltól asztalhoz lépve, 
kihuzigálnám az író urak kezéből a kéziratot, a korrektúrát, mondván: „Én kíváncsi 
vagyok arra, milyen lesz a holnap reggeli lap". Csakhogy én tudom, hogy a kézira- % 
tokon egyrészt maguk az írók, másrészt a szerkesztők sűrűit tesznek javítást, sőt 
azt is tudom, hogy nem minden kézirat jelenik meg, amit megírnak és a nyomdába 
adnak. Tudom, hogy egy lapot tördelni kell s ilyenkor egyik-másik cikk megrövidül 
vagy egyszerűen kimarad, míg más cikkek, amelyeket eredetileg nem is akartak az 
illető számban közölni, megjelennek. Mit szólna Szabó László szerkesztő úr, ha —  
mondom —  azzal a kívánsággal, sőt követeléssel állnék elő, hogy „hoci azokkal a 
kéziratokkal". Azt hiszem, rövid úton eltávolításának. így vagyunk, kérem, a szín
házzal is. Az utolsó próbától az első esti előadásig nagyon hosszú az út és sok 
minden módosul, változik, marad el, sok új ötlet, esetleg jelenet kerül a játékba. 
Más eset az, ha a színház olyan főpróbát rendez, amelyre a sajtó képviselőit meg
hívja vagy még nagyobb nyilvánosságot ad neki. A tárgyilagos kiritikának sem 
lehet érdeke, hogy készületlen, ingadozó, kiforratlan előadást kapjon. Még a leg
gyakorlottabb szemű színházi szakembert is könnyen megtéveszti az ilyen próba.

Azért közlöm itt, kedves Csortos úr, az ön halk megjegyzéseit, mert seholsem 
láttam a nyomát annak, hogy az önnel kapcsolatos (tévesen kapcsolatos) támadást 
enyhíteni vagy éppen visszavonni igyekeztek volna. Már pedig: mint magam is 
újságíró „amicus Plato, sod magis arnica Veritas". (Köszönöm Aristotelesnek, hogy 
nem kell tömöm a fejemet jobb mondáson.) Ön igazán ártatlan az egész főpróba
afférban, amely a „Jó firma" körül kerekedett, —  ezt velem együtt a színház 
egész személyzete tanúsíthatja.

Most pedig —  ha szabad az adaptálónak a darabja szereplőiről írni —  hadd 
legyek önhöz egészen őszinte, kedves Csortos úr. önnek alig volt ideje megtanulni 
a mulatságos német vagyonfelügyelő nagy szerepét és még külön a versszövegeimet, 
a kupléimat s én remegve gondoltam a premiérre, amikor ön kiáll és —  lépten- 
nyomon elakad. Ehelyett az történt, hogy ön —  sokszor szuverénül mellőzve a sze
rep szövegét —  száz és száz rakétás rögtönzést eregetett és a földszint mosolyát 
a nevetésig, az emelet nevetését a hahotáig fokozta. Ön nagy, nagy komédiás, Csor
tos úr. önnek sok olyan szabad a színpadon, amiért más színészt —  még első sor- 
belit is —  színházi törvényszék elé kellene állítani, de önnek nem hogy megbocsát, 
hanem hálás és lelkendező tapssal adózik a nézőtér, mert egy kivételes, magyar 
viszonylatban összehasonlíthatatlan hisztrio-egyéniség jelenvalóságát érzi. S ezért 
van az, hogy a színpadon önnel játszó kollégák, mikor a szerepük megengedte, be
lopództak hátul a sötét nézőtérre és átengedték magukat az ön utánozhatatlan komi
kumának. pazar mókáinak, az aprólékos emberábrázolás pallenbergi és újháziedei 
művészetének. És tapsoltam én is, pedig érdekelt vagyok a dologban.

MOLNÁR JENŐ

A FÉSZEKBEN
Egyik lusta szerzőnkről folyt a szó a 

Fészekben.
—  Rémes ember* —  jegyezte meg va

laki —  évek óta nem írt egy sort se.
—  Mit akartok? —  szólt közbe a tár

saság egyik tagja. —  Most véletlenül 
dolgozik.

—  Dolgozik?
—  Igen. Beszélőfilmen dolgozik.

( —  Az kizárt dolog.
De igen. Van egy remek filmtémá

ja , amelyről hónapok óta csak beszél, de 
nem írja meg.

Háromféle jog
uralkodik a házaseletben: a férj és fele
ség egymással szemben a háaijogot kép
viseli, az asszony a házibaráttal szemben 
a magánjogot gyakorolja^ a férj pedig 
a nőkkel szemben a nép jog elveinek 
hődoL

TŐZSDE. BUDAPEST 
AM INT LÁTOM, TŐZSDETA

NÁCCSAL MÁR EL V A N N A K  
LÁTVA.

EGY TANÁCSTALAN TőZSDÉS
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EGY s

J F O  F I R M A  SZÍNHÁZ-has

AMELYIK, ELLENTÉTBEN AZ INZOLVENS PESTI FIRMÁKKAL, 
NEM BUKOTT MEG, SŐT. ..

I. felvonás
Dénes Gyurkának rosszul megy az üz

lete és egy érdekházassággal szeretné 
lehetővé tenni azt, hogy a hitelező is jól 
lakjon és a metresz is megmaradjon. 
Üzletében ugyanis már minden le van 
foglalva. Még a szíve is. Utóbbit darab
szerinti barátnője, a kis Beke Alice fog

lalta le. Dénes egy gazdag konzul lányát, 
Ákos Erzsit akarja elvenni, hogy cége 
és barátnője ne kerüljön idegen kezekbe. 
A  konzul „stiké”-ben elmegy a lányával 
Dénes irodájába, hogy személyesen kon
zultálja a beteg üzletet. Ákos Erzsi, mint 
gépírónő, lopódzkodik be Dénes cégébe, 
sót később, mint ilyen tüchtig gépírókis
asszonyhoz illik, a szívébe is. Dénesnek 
persze fogalma sincs arról a tésztáról, 
amit be akarnak adni neki. De ha lenne, 
akkor se törődne vele, mert az első perc
ben látni már, hogy igen szereti az Ákos- 
tésztát. így tehát minden jó lenne, ha 
nem jelenne meg végszóra Csortos, a 
szakállas vagyonfelügyelő. Működését az

zal kezdi, hogy csak úgy a saját szakál
lára le akarja építeni Dénes barátnőjét, 
Beke Alicet. De ez nem sikerül neki és 
ahelyett, hogy Beke Alice hagyná ott 
Dénest, csak néhány vagyonbukott szín- 
igazgató hagyja ott a színházat, mert 
nem tudja nézni, hogy ezt a mulatságos 
darabot annak idején kicsúsztatta a 
markából.

Nyiltszíni változás
Beke Alice, a Revü-Színház primadon

nája, éppen nagy slágerét, a „Snuki”-t 
énekli, mikor betoppan a színpadra 
Csortos és felelősségre vonja Dénes in- 
zolvenciája miatt. Botrány a színpadon. 
Bejön Hont Ferenc, a rendező és ki tusz

kolja Csortost. De Csortos visszajön és 
addig nem megy ki, míg a közönség taps
vihara ki nem söpri a színpadról. A néző
téren sokan a szomszédnójük oldalát fog
ják nevettükben.

II. felvonás
Megjelenik Csortos felesége, titokban 

nevelt leánykájával, a kis Túrái Idával,
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akiről hamarosan kiderül, hogy igen jó 
márka, mert százezer márka hozományt 
deponált neki hajdani atyja. Erre a ké
rők úgy megrohamozzák, hogy figyel-

Turai Ida (a kis Liesl)
meztetni kell őket: „Túráim, csak egy
másután !” A szerencse Gyergyai Pistá
nak kedvez. Túrái igent mond neki. 
Gyergyai egy zeneszerzőt játszik s így 
nem csoda, hogy a partiból partitúra, 
sőt parti tour-retour lesz. Kiderül ugyan
is, hogy a hozomány is elúszott. Dénes- 
nél is bajok vannak, szerelmes lesz Ákos 
Erzsibe, de mivel még csak a második 
felvonásban vagyunk, nem lehetnek egy
máséi. Csortos, aki mindent összegaba
lyított és elrontott, rohamot kap, ami 
ellen csak a tuss használ. Ezt a tusst 
Nádor Mihály karmester szállítja. Csor
tos megijed, hogy újra énekelnie kell és 
zavarában felsőruha nélkül lép a színre. 
Az ügyeletes rendőrtiszt úgy kacag, hogy 
közben megfeledkezik „ruhát adni” neki.

III. felvonás
Minden jóra fordul. Dénes megkapja 

Ákos Erzsit, Gyergyai Túrái Idát. Csor
tos is jól jár, mert az inzolvens pesti cé

gek meghívják vagyonfelügyelőnek. Sőt 
Molnár Jenő, a darab átdolgozója és 
versírója is jól jár, mert a bohózat nem
csak itthon vágott be, hanem állítólag

Párizsban is be fogják mutatni. Való
színűleg Jó Firmin Gémier színházában. 
Magyarról franciára természetesen Mol
nár Jenő fogja fordítani. (— szf— )

Dávid Mihály (Mayer, a hivatalszolga)

*
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Ahol már megvan a titkos választójog

A múlt héten történt a pesti tőzsdén. X. bizományos
nak lihegve újságolta a barátja:

—  Hallottad? . . .  Schwartz pünkösdkor turista- 
kirándulásra ment a Rajc-hegységbe és egy ezerméteres 
szakadékba zuhant. Képzeld csakf ezer méter! . . .  De az 
első tizenöt méter után fennakadt és csak könnyebb zú
zódd st szenvedett.

—  Mingy árt gondoltam, —  feleli X . —  Schicart2  

mindig csak pár percenttel esik.

REB MENÁCHEM 
CICESZBEISZER 

SZÖRNYŰ ÁTKOZÓDÁSA1
—  Ledjél te edj 

szép zsidó láng y és 
próbálj résztvenni a 
Miss Hung ária-ver
sen y en!

—  Hozományba edj 
pesti színház három
éves bérletét kopjál 
te!

—  A „Jó firma” 
lása otán o te

hitelezőid Csortos Gyulát küldjék a te 
firmádhoz vadjonfelödjelűnek!

—  Saksupán addig ledjél te nadjot- 
hallót ómig Pesten nem tütülnek csönde
sebben oz autók!

—  Takarítsál te meg y rádiónál o 
hangszórót ozáltal, hodj oz anyósod he
lyettesítse őzt!

—  O divatos hosszú szoknya se todja 
eltakarni o te hajadon lángyodtul oz er
kölcsi rövidséget!

—  0  te feleségeddel kössön edj gabo
naszemül határidóozletet kilenc hónapra!

Az asszony feje
Spitzer azt mondja Weisznek:
—  Nézd, Samu, mint jóbarátod, köte

lességemnek tartom közölni veled, hogy 
a feleséged nem a legpéldásabb erkölcsű 
asszony.

—  Miért? —  kérdi Weiss hüledezve.
—  Mert az első szép szóra megszédül. 

Hallom, hogy tegnap is főzni kezdte egy 
kicsit Blau és rögtön elvesztette a fejét.

—  Ez kizárt dolog, —  mondja Weiss 
—  tegnap semmiesetre se veszthette el 
a fejét.

—  Honnan tudod?
—  Mert ép tegnap vett magának két 

új kalapot.
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A titkosság problémája

Bethlen István: Kérlek, k érlek ... hiszen tudjátok, hogy a demokrácia minden 
óhajtása parancs nekem. . .  Parancsolni pedig nem hagyok magamnak.

A magkereskedők
kongresszusának egyik külföldi tagja 
így nyilatkozott nekünk:

—  A magyar mag csak egyszer oko
zott súlyos csalódást. Ugyanis a háború 
után Szegeden tanyázott francia kato
nák nagyon megkedvelték a tarhonyát s 
mikor eljöttek onnan, jókora mennyisé
gű tarhonya-magot vittek magukkal, 
amit aztán otthon elültettek és buzgón 
locsoltak. De legnagyobb csodálkozásuk
ra egyetlen szem se kelt ki belőlük. En
nek okát máig se tudjuk . . .  örömmel 
láttuk egyébként, hogy a magyar róna 
ringó, a magyar vagyon ingó és Buda
pesten sok . . .  a szép lány.

Ők és — a szív
A Városi Színházban történt, Lauri- 

Volpi fölléptekor. Két ismert feketemájú 
pesti bankigazgató beszélget szünet köz
ben. Azt kérdezi az egyik:

—  Nos, hogy tetszik?
—  Szépen énekel, —  felel a másik —  

de nincs elég szíve.

Mottó:
Lillafüreden nincs szelekció!

—  Ejnye, de fáradtnak látszol. . .
—  Igen. Agyondolgoztam magam.
—  Menj egy kicsit pihenni Lillafüred

re. Hallom, szép nők is vannak odafent.
—  Mennék, de nincs szelekcióm.

K IR Á L Y  S Z ÍN H Á Z "
A szezónvég szenzációja:

Lemberg levétele
a műsorról

Nagy, látványos krach számos 
képtelenségben 

Irta:
Sokat (még ezt az előadást is) 

AiBiró Lajos
Utána:

Most jön a Király-kérdés!
Élénk fejtörés a 3 nyári hónap alatt
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Huszka Jenő
elmondja, mik voltak a be
nyomásai a színpadi írók és 
zeneszerzők budapesti világ- 

kongresszusán

A hangosfilm 
zeneszámait ezentúl 
Párizsban ellenőrzi 
a szerzők központi 

irodája
ét álló hétig nagy sürgés-forgás volt a dunai kirándulóhajókon, a Margitszige- 

f \  ten, a F észek-művészklubban, a miniszterelnök és felesége fogadó-estéjén, 
Hubay Jenó szalonjában, szóval azokon az előkelő helyeken, ahol a szívesen 

látott tekintélyes külföldiek meg szoktak fordulni a magyar fővárosban. Európa és 
Amerika irodalmi és zeneművészeti testületekbe tömörült szerkői, „les auteurs et 
compositeurs” látogattak el hozzánk, hogy két egymást követő kongresszuson meg
beszéljék közös érdekeiket. Heltai Jenőnek, a Magyar Színpadi Szerzők Egyesülete 
elnökének múlhatatlan érdeme, hogy Párizs, Berlin, Róma és Madrid után —  vagy 
tizenöt európai fővárost megelőzve —  Budapestet tűzték ki a világ színpadi írói 
és zeneköltői az V. nemzetközi kongresszus színhelyéül s a nagy nemzetek szellemi 
vezetőit illeti meg a köszönet, hogy egy kis ország nagyhírű drámai és zenei kul
túrája előtt meghódoltak. Ebben a kitüntető elismerésben főleg Molnár Ferenc és 
Kálmán Imre világszerte ünnepelt zsenijének van oroszlánrésze, az ő nevük csengett 
kedvesen idegen kiejtéssel a francia, angol, spanyol, német delegátusok száján, rajtuk 
keresztül ismerték meg és ismerték el a szuverén magyar színpadi alkotóművészetet. 
A propagandát azonban Heltai Jenő és mellette s vele karöltve Huszka Jenő, a 
népszerű zeneszerző csinálta. A kongresszus mind a kettőjük jyaritásos érdemeit 
azzal honorálta, hogy a Világszövetség alelnökeivé választotta őket. Nem kicsinylendö 
eredmény ez, ha tudjuk, hogy a „Confédération”-nak mindössze héttagú elnöksége 
van s közülük kettő magifar.

~TJ~uszha Jenő tiszta diplomata-típus. A magas iskolából való. Az emberekkel való 
I I  bánás művésze. Életben cáfolata annak a közkeletű mondásnak, hogy itt gyű- 

löletországban élünk. Huszka Jenőt mindenki szereti. Esztendők óta tanul
mányozom: hogy csinálja ezt? A „vicc” az, hogy nem csinálja. A lényében, a desztil
lált úriságában van valami, aminek senkisem tud ellentálbti. Láttam gyülekezetek
ben elnökölni, ahol a mennyezetig csapkodtak az indulatok és elég volt egy szem
rebbenése, az előrenyujtott mutatóujja, egy szerencsésen megfogalmazott mondata, 
hogy a vihar elüljön. Minden jupiteri „Qtios ego” nélkül. Bevallom, engem, lázongót, 
is sokszor leszerelt. Olykor egy mosolyával, olykor egy homlokránditÁsával. Egy  
impetuózus nótaköltő, aki a Huszka-féle Szövetkezet tagja, egyszer nyílt ülésen ezt 
mondta: „Nagyon kérem a méltóságos elnök urat, ne nyilvánítson véleményt, mert 
mihelyt kinyitja a száját, mindenki a varázskörébe kerül.” Most tessék elképzelni 
ezt a németül, franciául és angolul egyformán kellemes és okos férfit olyan idegenek 
társaságában, akik ha Budapestre jönnek, nem okvetlenül arra vannak elkészülve, 
hogy modorban, tapintatban, tehetségben, tudásban az ö átlagszínvonalukon felüláüó 
kollégákat találnak. Csoda-e, ha Huszka Jenő elbűvölte ő k e t? .. .
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A fárasztó kéthetes kongresszusozás után, amely nemcsak a két elnöktől, 
Heltaitól és Maszkától, hanem valamennyiünktől, akik. a sokfajta külföldi szerzővel 
érintkezésbe kerültünk, teljes idegbeli fölszereltséget és szünetlen szellemi és lelki 
jelenlétet követelt, fölkerestem Muszka Jenőt: mondja el impresszióit a kitűnő ven
dégekről és arról a munkáról, amelyet itt végeztek. (Heltai Jenőt csak azért kiméi-  
lem, mert nyolc-tíz napilapkollégám az utolsó mondanivalót is kifacsarta belőle több 
tucat érdekes és színes intervjúban.) Ezt mondta Muszka Jenő:

—  El vagyok ragadtatva a mi nagyszerű vendégeinktől. Hogy miért? Mert ők 
viszont tőlünk voltak elragadtatva. A külföldi színpadi írók, főleg a zeneszerzők, 
szövegírók és zeneműkiadók túlnyomó többségét már korábbi kongresszusainkról jól 
ismertem. A múlt évben a zeneszerző-szövetkezetek Budapesten ültek össze és már 
akkor ízelítőt kaptunk abból a pompás hangulatból, amely alól, úgy látszik, senki 
idegen sem tudja kivonni magát a magyar fővárosban. Nemzeti és kulturális, tehát 
a legmagasabb erkölcsi szempontból szinte fölmérhetetlen a mostani nagy kongresz- 
szus hatása. Ismét megismert bennünket néhány száz olyan szellemi kiválóság, akik 
otthon a hazájukban bizonyára legjobb hírünket költik és holtukig barátaink lesznek.

—  Ami a kongresszus szellemi részét illeti, az eredmény a lehető legszebb. Ez volt 
az első összejövetel, amelyen a „Confédération Internationale des Sociétés d  Auteurs 
et Compositeurs” működését tökéletes harmónia hatotta át. Eddig ugyanis két olyan 
kérdés volt, amely állandóan irritálta a Világszövetség zeneszerzői szekcióját. A z  
egyik: a francia Société harca a holland, belga és svájci egyesületekkel, mert régeb
ben francia képviseletek működtek ezekben az országokban, a másik: a két német 
szövetkezet, a GEM A (Genossenschaft zűr Verwertung Musikalischer Aufführungs- 
rechte) és a GDT (Genossenschaft Deutscher Tonsetzer) testvérháborúsága. A tava
lyi budapesti kongresszus háromtagú döntőbíróságot küldött ki, engemet, az olasz 
Barduzzit és az angol Woodhouse-t 8 Párizsban kidolgoztuk a megegyezés alapjait. 
Létrejött a béke és a mostani kongreszuson egyrészt a franciák, másrészt a hollan
dok, belgák és svájciak ideális egyetértésben dolgoztak, a két német szervezet pedig 
összeolvadt.

—  Másik jelentős eredménye a kongresszusnak, hogy itt történt először konkrét 
döntés a hangosfilm terén. A  kongresszus megállapította, hogy a hangosfilm mely 
kategóriái tartoznak a színpadi és melyek a zeneszerzői testületekhez. Amazok a 
színdarab szerű, emezek a szinkronizált, vagyis az olyan hangosfilmek jogdíj- 
kérdéseivel foglalkoznak a jövőben, amelyek különböző zenei töredékekből vannak ősz- 
szállítva. Döntés történt aziránt is, hogy a hangosfilm előadásai után zenei jogdíjakat 
szedhessünk. Elfogadták azt a javaslatomat, hogy Párizsban központi iroda létesí
tendő, amely a hangosfilmre vonatkozó minden adatot összegyűjt és a világ minden 
zeneszerzői szövetkezetének rendelkezésére bocsátja azokat. Ezzel végkép megszűnik 
a hangosfilmbe applikált zene bitang jószág lenni.

fr o issé  szárazon hangzanak ezek a szavak, pedig olyan vívmányokat fejeznek ki, 
amelyek eléréséért esztendők óta rekedtre kiabálják magukat írók és zene- 
szerzők füstös kávéházakban és —  a filmgyáros urak irodáiban. A budapesti 

kongresszushoz fűződik a hangosfilm szerzői jogkérdésének rendezése, illetve az 
alapkő lerakása. Ebből a korszakos munkából Huszka Jenő derekasan kivette a 
részét. Minden zeneszerző, de minden író is, aki filmre dolgozik, hálás lehet érte. 
E  sorok írója is —  majd ha egyszer filmen akar hangoskodni. MOLNÁR JENŐ

O TT TÚL A TÉ R D E N ...
A kórház kapuja előtt vegyes társa

ság a beteglátogatás idejére vár, mikor 
az egyik fiatal nő félrefordul és szok
nyáját kissé megemelve, lecsúszott haris
nyáját igyekszik megigazítani. A diszkrét 
művelet elvégzése után a nő nyugodtan 
vár tovább, de egy férfi megszólítja:

—  Remek térdei vannak, nagysád. 
Láttam.

A  nő kissé zavarba jön, majd kedélyes 
oldaláról fogja fel a dolgot.

—  Fizet öt pengőt, ha újra megmuta
tom? —  kérdi.

A férfi már nyúl is a tárcája után és 
átnyújtja az öt pengőt.

—  Tudja mit, —  mondja a nő, miköz
ben az ötpengóst retiküljébe csúsztatja 
—  inkább azt a helyet mutatom meg, 
ahol tavaly a vakbelemet operálták . . .

—  Jó, jó ! —  lelkendezik a férfi.
A nő most a kórház egyik pavillonjára 

mutatva mondja:
—  Látja azt a pavillont?. . .  Ott ope

rálták ki a vakbelemet.
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Bohémek
Két bohém beszélget 

az Otthon-ban.
—  Mit fészkelödsz 

úgy? —  kérdi az egyik.
—  Nem tudom, mi van 

velem —  mondja a má
sik. —  Egész nap olyan 
ideges vagyok, sehol se 
találom a helyemet.

—  Nem találod a he
lyedet? Na akkor gyere 
velem, én úgyis az Állat
kert felé megyek.
A t. Ház folyosóján

Két képviselő beszél
get. Azt kérdezi az 
egyik:

—  Hogy lépett ki Hu- 
nyady a kereszténypárt
ból?

—  Egyszerűen, —  fe
lelte a másik —  meghaj
totta magát és távozott.
Kedves Borsszem Jankó

Az útjáról hazatérő 
utazónak kisfia újságol
ja először, hogy távolléte 
alatt beköszöntött hoz
zájuk a gólya.

—  Fiút vagy lányt ho
zott ? —  kérdi örömre
pesve az apa.

—  Biztosan nem tu
dom, de azt hiszem, lány, 
mert láttam, hogy már 
púderezték.

Külföldi szerzők Budapesten

A francia: Budapestről két emléket viszek magam
mal: nagyon jók a magyar cigaretták és nagyon kedves 
fiúk ezek a magyar kollégák.

Az angol: Az még nem volna baj. Az a baj, hogy 
nagyon tehetségesek is.

A fővárosi törvény 
Seiffensteiner Salamon 

okuláréján keresztül nézve
Megkérdeztük Seiffensteiner bátyán

kat, miért tartják egyesek igazságtalan
nak a fővárosi törvény ellen intézett tá
madásokat és miért kellene a belügymi
niszterrel szemben elnézőknek lennünk? 
Salamon bátyánk megtömködte a pipáját 
illatos Verpelétivel s így szól:

Blaut lopásért hat hónapra ítéli a 
bíró. Aztán megkérdi:

—  Kíván valamit mondani?
—  Igen, —  mondja Blau. —  Azt sze

retném kérni, hogy legyen szíves a bíró 
úr ebből a büntetésből engedni valamit.

—  Mi jogon kér maga a többszörösen 
büntetett előéletével mérséklést? —  kérdi 
a bíró.

—  Éppen arra föl! —  feleli Blau. —  
Elvégre egy ilyen állandó kundschaftnak, 
mint én, mégis csak jár már valami 
engedmény!

A „sakter úr”
Egy antiszemita bírónak szokása volt, 

hogy a zsidó tanukat „froclizta” . Egy
szer azonban póruljárt. Tanúnak volt 
beidézve R. Chájim, aki talmudtanító, 
előimádkozó és metsző volt egy személy
ben. A bíró állandóan csak „sakter úri
nak titulálta.

—  Egyéb mondanivalója nincs, sakter 
úr? —  fejezte be a bíró a kihallgatást.

—  De még egyet akarok mondani, bíró 
úr, —  hangzott a felelet. —  Én tanító 
vagyok a gyermekeknél, előimádkozó a 
felnőtteknél és sakter a barmoknál és 
baromfiaknál. („Múlt és Jövő”)
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—  Mit szólsz hozzá ? . . .  Az Angyal
földön rámtámadt egy siheder és min
denemet elrabolta.

—  Miért nem húztad ki a revolvere
det?

—  Na h a llo d !... Örültem, hogy nem 
vette észre.

Egy kis szórakozottság
—  Hogy van a kedves fia?
—  Köszönöm. . .  A  dadogok intézeté

be adtam három hónapi kurzusra.
—  És mért kell neki dadogni tanulni?

Az Andrássy úti divatüzletben
Komlós Sándornak, a népszerű András

sy úti divatárukereskedőnek szabóüzle
tébe beállít egy adósságcsináíasairól is
mert vidéki földbirtokos. Nézegeti a 
szebbnél-szebb mintákat, aztán így szól: 

Mondja, kérem, mi most Pesten a 
legjobb divat?

—  A legújabb divat: vásárolni és —  
nem fizetni, —  felelte gyanakodva 
Komlós.

A R A N Y K Ö P É S E K
Sok háznál az a szokás, hogy a szoba

leánynak az úr, az inasnak az úmö 
mondja meg, hogy mit kell tennie.

*
A szerelemmel úgy vagyunk, mint a 

színházzal: néha egy repríit szívesebben 
veszünk, mint egy premiert.

★
Amikor a no a harisnyáját igazítja, 

nemcsak a harisnyáját húzza fel, hanem 
a férfit is.

Karádi Emil

A kis Túrái és az időjárás
A legbájosabb és legislegfiatalabb ma

gyar komika, a kis Túrái Ida, nagy di
lemmában van most. Minden este ugyan
is két darabban játszik: a Magyar Szín
ház nagyszerű újdonságában, a „Jó fir
mádban és a Nyári Operettszínház pom
pás bemutató-operettjében, a „Lila test, 
sárga sapká”-ban. Ahhoz, hogy Túrái 
Idának jókedve legyen, egyszerre meleg
nek és hűvösnek kellene lenni. Ha tudni
illik meleg van, megtelik a Nyári Ope
rettszínház, ha meg hűvös van, a Ma
gyar Színház jár jól. Túrái Ida ezzel a 
dilemmával előbb a férjéhez, Békeffi 
Istvánhoz, a kitűnő librettistához, a „Lila 
test, sárga sapka” társszerzőjéhez, aztán 
Molnár Jenőhöz, a „Jó firma” írójához 
fordult. A férje ezt mondta neki:

—  Imádkozzál mindennap, hogy az 
Erzsébetvárosban jó hűvös idő, a Város
ligetben pedig kellemes nyári idő legyen.

Molnár Jenő ezt tanácsolta:
—  Maga ne törődjön az időjárással, 

kis Túrái. Maga csak játsszon szépen a 
Magyarban is, a Nyári Színházban is és 
meglátja, hogy minden este lesz publi
kuma.

így is van.

A Kallós-féle „Gazdasági, Pénzügyi és 
Tőzsdei Kompasz” első része, amely ez- 
idén ismét lényegesen kibővült, amennyi
ben a nemzetközi gazdasági és pénzügyi 
kapcsolatok fontosságát tekintetbe véve, 
először közli a vezető amerikai bankok 
és bankárok legújabb adatait a többi kül
földi vezető bankok élén, most jelent 
meg. Először hozza a Kompasz a vidéki 
bankárok jegyzékét is, kiegészítő részéül 
a budapesti magánbankok adatainak. 
Ezenkívül a kormányzóság, az ország- 
gyűlés, a minisztériumok, az állami 
számvevőszék, Budapest főváros, az ál
lami, községi és magánkölcsönkibocsátá
sok, a TÉBE, az Áru- és Értéktőzsde, 
a Magyar Bankárok és Értékpapírkeres
kedők Orsz. Egyesülete, az Értéküzleti 
Egyezmény, a budapesti bankok és taka
rékpénztárak, a magánbankházak, kama
rák, a szak egyesületek és testületek, a 
Társadalombiztosító Intézet, a Magánal
kalmazottak Biztosító Intézete, a buda
pesti szövetkezetek, a vidéki városok és 
vidéki pénzintézetek, a vidéki hitelszövet
kezetek és a külföldi pénzintézetek leg
újabb adatait tartalmazza. Mind a négy 
kötet ára csak 60 pengő és így ez a leg
olcsóbb magyar kompasz. Megrendelhető 
a Pesti Tőzsde kiadóhivatalában, Buda
pest IV, Városház ucca 6.
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Megoldódott 
a Róna Lajos-kérdés
Hány Róna Lajos is van Ma
gyarországon ? —  Róna Lajos, az 
újságíró, a publicista, közgaz
dász, a sportember, és a sok egyéb 
Róna Lajos rejtelmes legendája. 
A margitszigeti bankett szenzá
ciós eredménye — K i telefonál 

legtöbbet és ki a legnagyobb?

A  Róna Lajos-kérdés nem volt olyan egyszerű, mint amilyennek általában 
hitték. Mindig volt a dologban valami rejtelem, valamely titokzatosság, de mert az 
emberek általában nem igen szeretnek a dolgoknak mélyére nézni és lehetőleg mel
lőzik a túlságosan bonyolult problémák megoldását, ilyenformán a Róna Lajos-kér
dés is három évtizeden át a levegőben lógott. Mommsen tudvalevőleg tizenkét kötet 
okmányt adott ki annak megvilágítására, hány Claudius is élt, illetőleg szerepelt a 
római történelemben. Kétezer esztendő alatt az események mégis összekuszálódnak 
és a Claudiusok között általában kevés ember tud kiigazodni.

Én magam gyerekkorom óta ismerek egy Róna Lajost. A gimnáziumban is 
együtt jártunk, újságírók is voltunk ugyanabban a szerkesztőségben, egy házban is 
laktunk Budapesten, ott voltam az esküvőjén, a házassági évfordulóin s tudom, 
hogy ez a Róna Lajos az ideális nyárspolgár, vagy ahogy írni szokták: legjobb apa, 
a legszeretőbb férj, aki korán kel, korán fekszik s általában úgy él, mint egy ős
választó. Ehhez a Róna Lajoshoz sok esztendő barátsága fűzött; Szakács Andorral, 
Molnár Jenővel és velem majdnem egyidőben kezdtük az újságírást, számításom sze
rint úgy tízesztendővel ezelőtt legfeljebb, mert én nem igen szeretem az éveket szá
molni, rábízom ezt a borbélyomra. Erről a Róna Lajosról mindannyian tudtuk, hogy 
a legkiválóbb magyar újságírók egyike, félelmetes publicista, aki új formákat adott 
a magyar újságírásnak, remek szerkesztő, aki, mire más ember a túlsó oldalára for
dul, már olyan slágereimet ad A Mai Napnak, hogy a legedzettebb rikkancs füle is 
kétfelé áll tőle.

Időközben gyakran hallottam, hogy van egy másik Róna Lajos is, A Pénzvilág 
főszerkesztője, akinek hatalmas szerepe van a magyar gazdasági életben, akinek 
félelmetes pénzügyi tudása és tájékozódottsága őt a magyar közgazdasági publi
cisztika egyik vezérévé tette. Barátaim beszélték, hogy ugyancsak van egy Róna 
Lajos, aki közismert úszóbajnok és aki a Rudasfürdőben már nyitáskor mint Bárány 
István ellenfele szerepel a köztudatban. Más hírnökök arról beszéltek, hogy van egy 
Róna Lajos, akit általában úgy ismernek, mint a fővárosi politika egyik befolyásos 
tényezőjét, egésznap városi ügyekről tárgyal s aki csak azért nem városatya, mert 
nem akarja megrontani a Földvári Béla örömét. Amikor szegény Radies Béla meghalt 
és arról vitatkoztak cigánykörökben, kit is illet majd meg a cigány fejedelem címe. 
Bura Károly csak legyintett és azt mondta a többieknek:

—  Majd megmondja azt a Róna nagyságos úr! Ö ért ahhoz legjobban.
Egy barátom autót akart venni. Szakemberekkel tárgyalt. Mind azt mondta:
—  Kérdezd meg Rónát. Ö ebben a szakértő.
Ha egyik-másik szegény és elesett ember hozzám fordult, miként lehetne segí

teni baján és én megint csak azt kérdeztem, ki tudná ezt legjobban és leggyorsab
ban elintézni, így szólották:

—  Róna Lajos.
Sokszor gondolkoztam azon a problémán, ha egyszer szabad időm lesz, akkor 

néhány esztendőt azzal töltök el, hogy megoldom a Róna-kérdést. Közben kitört a
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világháború és több más hasonló veszekedés s így a Róna-probléma számomra is 
megoldatlan maradt.

A múlt héten aztán barátai elhatározták, hogy megünneplik Róna Lajos újság
írásának harmincéves fordulóját.

Bevallom: eleintén nem örültem ennek az ünneplésnek. Végre is: hogy Róna 
Lajos már harminc éve újságíró, az az ő dolga. De hogy már harminc esztendeje 
barátok és mindennapos társak vagyunk, ez az én dolgom. Ám barátaim meg
nyugtattak.

—  Itt már nem segít semmi. Látod, már a Fedák is bevallja s a Csortos is meg
hízott, ezt többé nem lehet titkolni.

így mentem ki a Margitszigetre, Róna Lajosnak, egy újságírónak, egy család
apának a jubileumára és ott találtam vagy négyszáz embert. Ott voltak a bankvezé
rek, a politikusok, a városatyák, a sportemberek, a muzsikusok, a békés családapák 
és a legbékétlenebb autósok, általában ott voltak az összes Róna Lajosok ismerősei, 
tisztelői barátai és lelkesült hívei s ekkor végzetesen megoldódott a Róna Lajos- 
kérdés. Kiderült, hogy az összes Róna Lajosok —  egyetlenegy ember. Kiderült, 
hogy ez a Róna Lajos volt egyszerre Bécsben szerkesztő és Budapesten publicista, 
koránfekvő és a cigányok barátja, ez a Róna Lajos van egy időben Rudasban és 
Balatonfüreden, Szegeden és Berlinben, hogy ez a Róna Lajos hozta be Magyar- 
országra a modem filmgépet és ő írt most egy hatalmas háromkötetes történelmi 
művet az új Magyarország kialakulásáról, hogy általában ez a Róna Lajos tíz ember 
helyett dolgozik és nyilván egy helyett sem alszik.

Hogyan csinálja, miként: ezt a titkot nem árulta el. Még háromkötetes emlék
irata sem és ez nem derül ki memoárjaiból.

A szedők azt mondják: ő ír legtöbbet ma Magyarországon. Az írógépesek azt 
mondják: ő diktál leggyorsabban. Ha kell, két gépbe is egyszerre. A telefonstatisz
tika szerint: ő telefonál legtöbbet Magyarországon. Az autósok szerint: ő a leg
nagyobb benzinfogyasztó. Barátai szerint: a legigazibb és a legemberibb szív. Talán 
ez a titka. És talán ebben egyesülnek az összes Róna Lajosok.

BALASSA JÓZSEF

Mint a napila
pokban olvassuk, 
országszerte moz
golódnak bizony os 
körök a Miss Hun
gária- és egyéb 
szépségkiráiynő- 
váíasztások ellen. 
A mozgalom élén a 
hőig y társadalom 
számos kitűnősége 
áll Egyik rajzo
lónknak sikerült 
pillanatfelvételt ké
szíteni az egyik 
agitátomöről, aki 
nemcsak lélekben, 
hanem külsőleg is 
demonstrálja a 
szépségellenes ten
denciát.

Vendéglőben, kávéházban, borbély- 
műhelyben követelje a BORSSZEM 
JANKÓT! Arra a kifogásra, hogy 
„volt, kérem, de elvitték”, feleljen az
zal, hogy szerezzék be újra.

Ez csak szerencse!
E gy pesti bankhivatalnok rövid sza

badságot kopott és Olaszországba uta
zott. Itt valami tévedés folytán mint 
kommunis tagi/anus t letartóztatták. Sze
gény hiába szabadkozott, fogva tartották 
addig, amíg diplomáciai úton nem tisz
tázódott a tényállás. Egy hónap múlva 
kiderült, hogy a bankhivatalnok ártat
lan, megbízhatót polgári érzelmű ember. 
A rendőrségen annak rendje és módja 
szerint bocsánatot kértek tőle, majd egy 
magasaJbbrendü olasz rendőrtiszt elé ve
zették, aki így búcsúzott tőle:

—  Önnek határozottan szerencséje van, 
Signor. Most, miután több, mint egy hó
napot töltött Olaszországban, visszafelé 
megkapja a vasúti jegykedvezményt.

A professzor úr óvatos
A klasszika filológia tanára megnősült. 

Az egyik kollégája azt mondja a fiatal 
asszonykának :

—  Mondhatom, szép meglepetések vár
nak magára, asszonyom ... ügy tudom, 
az ura alvás közben hangosan beszél.

—  Sajnos, nem érek vele semmit. Na
gyon óvatos. Csak latinul és görögül 
beszél.
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Tizenhármak Asztaltársasága
Duci bácsi a kiskocsma nagy sarok

asztalánál ült a legfőbb helyen. Körü
lötte vihar- és boredzett régi cimborák. 
Ma este tagavatás lesz. Egy szimpatikus 
férfit vettek föl az asztaltársaságba. A  
tizenhármak társaságába. A taglétszám 
ugyanis váratlanul tizenkettőre esett: 
Szalántai bácsit, a kompánia egyik ala
pítótagját, nagy szerencse érte. Anyai 
nagybátyja kilencvenkilenc éves korában 
utoljára tett sétát coloradói farmján és 
szeliden megtért Amerikában ismeretlen 
őseihez. A hatalmas vagyont Szalántai 
örökölte. Bár hatvanötéves volt, egy pil
lanatig sem habozott, hogy a hagyatékért 
személyesen jelentkezzék. Átmegyek ide 
a szomszédba, —  mondta vidáman a cim
boráinak —  ti meg addig gondoskodjatok 
róla, hogy a kompánia tizenhárom tagra 
egészüljön ki. Nehogy valami baj érjen 
benneteket, —  tette hozzá —  amíg távol 
vagyok.

A  Tizenhármak Asztaltársaságának 
valamennyi tagja megfogadta, hogy 
Szalántai helyett alkalmas férfiút keres, 
aki minden tekintetben megfelel az ala
pítók és az írásba nem foglalt alapsza
bályok követelményeinek. Duci bácsi, a 
Tizenhármak elnöke, gyönyörűen fara
gott tajtékpipát tűzött ki jutalmul an
nak, aki a legmegfelelőbb tizenharmadi
kát előteremti. A társaság mind a tizen
két tagjának volt ugyan jelöltje, de lelki- 
ismeretes vizsgálódás után úgy találta 
Duci bácsi, hogy egyikük sem méltó Sza
lántai helyére. Mivel pedig az alapsza
bályok szigorúan megtiltották, hogy ti
zenháromnál kevesebben üljenek asztal
hoz és kezdett már körmükre égni a do
log, több újságban apróhirdetést tettek 
közzé ezzel a szöveggel:

Kifogástalan úriembert, aki hitele
sen tudja igazolni, hogy életében a 
tizenhármai szám és a pénteki nap 
döntő szerencsét jelentett, szívesen 
lát körében a Tizenhármak Asztal- 
társasága. (Buda, Vendéglő a Tizen
hármakhoz.)

Már-már csüggedés vett erőt a társa
ságon, mert közeledett május 13-ika, az 
a nap, amikor minden esztendőben heted
hét országra szóló murit csapnak. És 
ekkor, majdnem az utolsó pillanatban, 
megérkezett Borsavy Ottmár ajánlata. 
Duci bácsi föltette a szemüvegét (nem 
csoda, az ősszel hetvennyolc esztendős 
lesz) és belső megelégedéssel olvasta az 
írást. Javaslatára a tizenkettek tanácsa 
egyhangúlag Borsavy Ottmár fölvétele 
mellett szavazott. Ezért ültek össze ava
tásra. Az új tizenharmadik Duci bácsi 
mellett foglalt helyet, aki színültig töl
tött kupáját fölemelte és ősi szokás sze
rint ünnepi beszédet mondott. Sajátsá
gos szónoklat volt ez. Szó tudniillik nem 
fordult elő benne, csak szám. Még pedig 
sorszám. Az elnök tizenháromig számolt, 
aztán kiürítette az öblös kupát. A töb
biek állva asszisztáltak a ceremóniához. 
Most következett az avatás fénypontja: 
az avatandó férfiú élettörténetének sza
bad előadása.

Mindenki leült. Borsavy Ottmár felállt 
és beszélni kezdett:

—  Szeretett cimboráim a Tizenhárom
ban! Mikor hálás szívvel köszönöm meg 
nektek ebbe az illusztris társaságba való 
fölvételt, engedjétek meg, hogy röviden 
elmondjam, mivel tettem magamat érde
messé erre a nagy kitüntetésre. Hát elő
ször is: január 13-án születtem s még 
hozzá egy pénteki napon. (Zajos tetszés.) 
Szüleimnek tizenharmadik gyermeke vol
tam. (Bravó!) Édesanyám kisfiú korom
ban mesélte nekem, hogy akkor kezJett 
érezni szülési fájdalmakat, amikor Ro
binson Crusoe regényében éppen Pén
tekről, a hű szolgáról olvasott. (Lelkes 
éljenzés.) A dadám tizenháromszor ejtett 
le és sohasem kaptam agylágyulást. Mi
kor a harmadik elemibe jártam, kanya
rót kaptam és tizenhárom napig feküd
tem betegen, mikor pedig a negyedik ele
miben valami csínyt követtem el, tizen
három pofont kaptam drága jó atyám
tól. (Felkiáltások: Xagyon helyes!) Az
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elemi és középiskolát, amelynek elvégzé
séhez tizenkét év szükséges, én tizen
három év alatt végeztem el, mert egy
szer megbuktam. Most őszintén bevallom : 
valahogy ösztönösen megéreztem, hogy 
nekem tizenhárom évig kell iskolába jár
nom és ezért nem tanultam egy évig. 
(Közbeszólások: Ezt is elhisszük!) Érett
ségi után addig könyörögtem atyámnak, 
hogy Egyiptomba akarok menni, míg 
pénzt adott és én elutaztam messze Ke
letre. Most elárulom, hogy miért tettem 
ezt. Tudjuk, ugyebár, hogy a biblia sze
rint Egyiptomot tizenkét csapás sújtotta. 
Nos, azzal, hogy én odautaztam, a tizen
harmadik csapást idéztem elő, mert sze
gény atyámnak az volt az utolsó pénze, 
amit nekem az egyiptomi útra adott. 
(Zajos derültség és taps.) Egyiptomban 
aztán megtaláltam a szerencsémet. Be
lém szeretett az emir unokahuga, aki 
édesapja tizenharmadik feleségének leá
nya volt. (Éljen! Éljen!) Nászútra ter
mészetesen Európába jöttünk. Párizsban 
szörnyű pehhem volt, mert sehol sem 
találtam a hotelekben tizenhármas szá
mú szobát. Mindenütt azt mondták, hogy 
csak a 12-es és 14-es számú szobákkal 
szolgálhatnak, mert a vendégek irtóznak 
a 13-astól. Dupla árat Ígértem, ha akár
melyik szobát tizenhármasnak léptetik 
elő. És később is ilyen öntudatosan lép
tem föl a hotelekben, fürdőkben, színhá
zakban, szóval azokon a nyilvános helye
ken, ahol számokkal dolgoznak. Ez min
dig pénzembe került. (Általános helyes
lés.) Gazdag apósom pénzén tizenhárom 
vállalatot létesítettem és a haszon egy 
részét jótékony célokra fordítottam. Ne
vezetesen: minden házaspár tizenharma
dik gyermekét én neveltetem. (E gy hang : 
Na, ettől nem fogsz tönkremenni!) Min
den drámaírót, aki Budapesten tizenhá
rom előadást ér meg a tragédiájával, 
hosszabb tanulmányútra küldök. Egy
részt, hogy ne írjon új darabot, másrészt, 
mert az ilyen eset száz évben csak egy
szer fordul elő. (Élénk derültség.) To
vábbá: minden pénteken végigsétálok a 
legforgalmasabb uccákon és minden ti
zenharmadik koldusnak tizenhárom fil
lért adok. (Felkiáltások: Remek!) Most 
pedig családi életemről szeretnék valamit 
mondani. Házamban tizenhárom szoba 
van és mindig tizenhármán ülünk az asz
talnál. Akkor is úgy ültünk, mikor még 
csak ketten voltunk. Tudniillik tizenegy 
alkalmazottam nálam kosztolt. (Bravó, 
bravó!) Ezzel szemben nem kaptak egy 
vas fizetést sem. Jelenleg nyolc gyerme
kem van, de azért mégis tizenhármán va

gyunk, mert a feleségem elvált édes
anyja, úgyszintén második és harmadik 
mostohaanyja, akik szintén elváltak, ál
landó vendégeim. (Általános mély rész
vét.) Ez az állapot természetesen csak 
addig tart, amíg családom létszáma nem 
szaporodik meg. Ezek után ajánlom ma
gamat baráti kegyeitekbe. Hipp, hipp, 
hurrá! Tizenhárom a magyar!

Óriási lelkesedés fogadta 3 beszédet. 
És most a ceremónia legérdekesebb része 
következett. A társaság tagjai egymás
után járultak Borsavy Ottmárhoz és 
barátságosan tizenháromszor hátbavág- 
ták. Az első négy tag ütéseit még csak 
állta valahogy, de aztán elterült úgy, 
hogy a többi nyolc már csak a földön 
fekvő embert avathatta fel az alapszabá
lyok szerint.

Borsavy Ottmár ezt a próbát is fénye
sen kiállta. A Tizenhármak Asztaltársa
ságának nagy örömére pont tizenhárom 
napig nyomta a betegágyat.

Sebestyén Géza és a szerzők
Molnár Jenő, mint a Színpadi Szer

zők Egyesületének főtitkára megkérdezte 
Sebestyén Gézától, a Városi Színház 
igazgatójától: résztvesz-e a szerzők vi
lágkongresszusának nagy bankettjén, 
amelyre meghívót kapott. Sebestyén így 
felelt:

—  Nem megyek el.
—  Mért? Talán valami kifogásod van?
—  Tiulod, nem szeretek olyan helyre 

menni, ahol mindenkinek tartozom.

Aszerint, h o g y . . .
—  H allja-e. . .  a bankba szeretném 

küldeni magát, hogy pénzt vegyen föl 
nekem, de szeretném tudni, hogy megbíz
hatok-e magában?

—  Mekkora az az összeg, kérem?

A rabbi és a páter
Egy előkelő lakodalmon szemben ült a 

rabbi a katholikus pappal, aki szintén 
hivatalos volt. A rabbi rituális szempont
ból nem akart a feltálalt ételekhez 
nyúlni.

—  Mikor fogja már abbahagyni eze
ket az elavult előítéleteket? —  kérdezte 
a katholikus pap.

—  Majd az ön lakodalmán, —  felelte 
a rabbi.

(,Jiult és Jövő.”)
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BORSSZEM  JANKÓ A MOZIBAN
Perzselő vágyak

avagy: baj van a Greta (Garbo) körül

—  Royal Apolló —
A filmnek egyetlen előnye: Greta Gar

bo. Greta Garbónak ezzel szemben nagy 
hátránya ez a film. Filmgyáros urak, 
filmrendező urak! Hogy szabad egy 
ilyen ragyogó színésznőt ilyen botrányo
san rossz filmmel kompromittálni? Vagy 
talán azt hiszik, elég egy kis exotikum, 
egy kis biinszag, egy kis „perzselő 
vágy” és már meg van a Greta Garbó- 
szerep? Tévednek. Zajosan és brutáli
san tévednek. A közönség szeretné végre 
ezt a hollywoodi cukorbabáktól elütő 
művésznőt komoly hús- és vérszerepben 
látni. Hiszen ezek a sablonos, ponyvaízű 
giccsek már nemcsak a mi könyökünkön 
nőnek ki, hanem talán már a szép Greta 
Garbo könyökén is kellemetlen kinövést 
okoznak.

És micsoda vásári fogás hangos film
nek nevezni egy ilyen közönséges, utóla
gosan szinkronizált némafilm-tákol
mányt! Nem szól bizony ebben Greta 
Garbo egy kukkot sem. Néhol oda van 
köpve egy kis zene, aztán passz. Vagy 
tán a nagy Greta hangja dolgában baj 
van a gréta körül? Nyugtassanak meg, 
mert még azt kell hinnünk, hogy azért 
nem engedik beszélni a művésznőt a 
„hangosának titulált filmekben; mert 
attól tartanak, hogy ha megszólalna, 
alaposan megmondaná a véleményét a 
hollywoodi filmművészetről.

(h. f.)

Ha nyaralni megy, követelje az ol
vasóteremben és minden nyilvános 
helyen a BORSSZEM JANKÓT!

—  Minek örülsz úgy, Móricka?
—  Azt olvasom, hogy minden percben 

leszavazhatják az angol kormányt.
—  Na és mért örülsz ennek?
—  Mert máma tanultam az iskolában, 

hogy a magyar alkotmány rokon az an
gol alkotmánnyal.

A műkincs
Egy pesti kereskedőt meglátogat egy 

jóbarátja a lakásán. Még sohasem volt 
nála, tehát alaposan szemügyre veszi a 
bútorokat és a képeket. Megakad a sze
me egy gyönyörű festményen.

—  Mi ez? —  kérdezi a házigazdától.
—  Ez egy valódi Mednyánszky.
A vendég szemügyre veszi a képet és 

csodálkozva így szól:
—  Miért van akkor aláírva, hogy 

„Sarolta” ?
A házigazda félrevonja a vendéget és 

bizalmasan a fülébe súgja:
—  A fizetésképtelenségem után az ügy

véd meghagyta, hogy minden értéktár
gyat írjak át a feleségem nevére.

MÉRT TÁMADJÁK A BETHLEN-KORMÁNYT, HOGY NEM AKARJA  
MEGVALÓSÍTANI A TITKOS VÁLASZTÓJOGOT? HISZEN MÁR EDDIG IS 
MEGVALÓSÍTOTT A TITKOSSÁGBÓL VALAM IT: A LEGMÉLYEBB TITOK
BAN TARTJA, MIKOR CSINÁLJA MEG A TITKOS VÁLASZTÓJOGOT.

Écák azok számára, akik B-listára kerültek 
és új pályaválasztás előtt állanak:

A hadseregszállító legyen suszter, mert jól ért a talpaláshoz.
A színi kritikus legyen sakter, mert jól tud levágni.
A politikus legyen meteorológus, mert mindig tudja, merről fuj a szél.
A tanító legyen kiállításrendező, mert jól tud kiállítani.
A főkönyvelő legyen grafikus, mert jól tud retusírozni.
A miniszter ne legyen tenorista, mert nem ismeri a lemondást.
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R É B U S Z O K
L

Megfejtése ar Borsszem Jankó jövő 
számában. A helyes megfejtők a követ
kező jutalmakban részesülnek: 1. Egy 
pár elsőrendű selyemharisnya. 2. Egy  
férfi evezős felszerelés (trikó és nadrág). 
Mind a két nyeremény a Nemzeti Rek
lámáruházból (VI, Király ucca 94.). 3. 
Molnár Jenő humoros könyve: „Ilyenek 
vagyunk.” 4. Mokány Berci zaftos his
tóriái. 5. Seiffensteiner Salamon anek
dotái.

A Borsszem Jankó múlt számában kö
zölt rébuszok megfejtései: I. Kilátszik a 
lóláb. II. Rég veri már a magyart a te
remtő. A megfejtők közül Szerémy Etel
ka (Budapest) egy pár selyemharisnyát, 
Gruber László (Szeged) egy férfi eve
zős felszerelést, Hajas Stefánia (Kis- 
kundorozsma) Molnár Jenő humoros 
könyvét, Kristóf István (Budapest) egy 
asztali órát nyert.

Pöstyén m eg az alsós
—  Azelőtt öt ásszal játszottam az al

sóst. De amióta Post y énben voltam, újra 
csak néggyel játszom. Az ötödik ászt ott 
hagytam.

—  Melyik volt az az ötödik?
—  Az ischiász.

Dr. S. L. 1. Hogy egyes reakciós vi
déki lapocskák szerint az angol világ
uralomnak ütött az utolsó órája, erre 
csak azt mondhatjuk, amit néhai jó 
Tánczer Pál, az egykori „Neues Pester 
Journal” szerkesztője mondott egyik ve
zércikkének megírása után, amelyben 
éles támadást intézett az orosz autokrá
cia ellen: „Dér Zár wird sich kratzen”. 
V. György angol király a Lloyd-George- 
zsokkal, Chamberlain-ekkel, Mac-Do- 
nald-okkal együtt bizonyára szintén „va
karózni fog” , ha annak a túladunai la
pocskának angolellenes kirohanását el
olvassa. Mert hogy elolvassa, az —  ugye
bár —  nem kétséges. 2. A „Képes Kró
nika” 22. számában, a 28. oldalon ön azt 
olvasta, hogy a trianoni békeokmányt 
Praznovszky Iván és Bénárd Ágoston 
írta alá. Bénárdot illetőleg igaza van, de 
Praznovszky személyében téved. A má
sik aláíró Drasche-Lázár Alfréd volt. —  
Dr. L. I. Kettőt-hármat felhasználtunk, 
óvakodjék a szóviccek labirintusától. 
Gyakran a legjózanabb értelem is elté- 
ven benne. —  Sextius. A csengő rímek 
kedvéért feláldozza a tiszta stílust, a 
nyelv zamatját és a tollhegyre kí
vánkozó ötletet is. A nyakatekert ríme- 
iés valóságos tömegsírja a kedélynek és
—  ami ezzel egy —  a humornak. Erről 
meggyőződhetik, ha némely napilapunk 
fogcsikorgató „vicces” rigmusait olvas
sa. Hol vagyunk mi ettől s hol van ez a 
multszázadközépi üres rímkovácsolás mi- 
tőlünk! Próbálkozzék talán még egy
szer. —  D. B. Köszönet, felhasználjuk.
—  F. M. Egy része nehézkés és túlko- 
moly. Amit lehetett, megmentettünk. A 
közölt ötletek irányt szabnak további 
munkásságának. —  Több levélről és kéz
iratról a jövő számban.

E lfogulatlan  k ritik a
—  Mit szólsz Esztelényi legújabb 

regényéhez?
—  Határozottan jobban tetszett, mint 

az eddigiek.
—  Hogy-hogy?
—  Mert azokat nem olvastam.
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A szépségkirálynö-választások

Te is helyesled a szépségkirálynőválasztások ellen megindult mozgalmat? 
Mindenesetre, szívem.
Ezt nem értem.
No h a llo d !... Eddig még sohasem választottak meg.

M űszerésznél
A hölgy kissé izgatottan beront a 

boltba :
—  Kérem, még mindig nincs kész az

uram hallócsöve?
—  Csak holnap reggelre Ígértem, 

nagyságos asszony. Olyan sürgős?
—  Igen. Veszekedni akarok vele.

63. évfolyam. 12. (3154.) szám
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Biró Miklós nyomdai műintézet rt. nyomása. VII, Rózsa ucca 25. szám
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Olvassa a

HÍREM».*
a magyar értel
miség legkitű
nőbb napilapját

Magyar Színház

Jó firm a
Zenés bohózat 3 felvonásban 

Arnold és Bach után irta:
MOLNÁR JENŐ

A főszerepben :

CSORTOS GYULA
A szezonvég legkacagtatóbb darabja

Az

Elektromágneses
gyógyintézet

Modern fizikai gyógymódok, kitűnő 
gyógy eredmények : Ideg-, rheumás-, ütő
ér-, lschlas- stb. bajoknál, vérszegény
ség, álmatlanság, stb. eseteinél.
Olcsó kúradijak. Kérje az új prospektust

Bpest VII.Vilma királynő út 11
Telefon : József 326—24

HIRDESSEN AZ

ARADI KÖZLÖNY-ben!
EGÉSZ ERDÉLY OLVASSA!

a liberális polgárság 
lapja
Mindenki olvassa

R O Y A L - O R F E U M

TE BOLDOG 
BUDAPEST!
Nagy énekes, táncos revü

írták:
B é k e ffi István, H arm ath  Im re , 
E örln cz M iklós, M oln ár J e n ő , 

NótI K á ro ly , V ádn ál Ukszló
Játsszák:

Budapest legelső komikusai

ITT A STRANDSZEZON!
Jól és olcsón fUrdötrikót csak nálunk vásárolhat!

1 q a  Férfi vagv női gyapjútrikó, tartós Q prn 
Férfi fürdőtrtkó, fekete . . . .  minőség...................................

Fa?k6 «f.rt41 con,b,náU “  2.40 14 50iriKO o u e i ...........................  szín tartó , l-a minőség . I f i  «OU

't s a s .r r r r : — r 3.20 2-40 iM
Férfi vagv női fürdőtrikó, mintás t  !CA A  K.A

fe lső réssze l............................O.cMJ Fürdősapka, 1930 as modellek U .O U
NŐI flldekó flór divat fürdőtr.kó, 7  Gummi-ltirdőclpő l a ml- O q íy  O J K

193 j-as modellek  ................ ••OU nőség...........................
In gyen  ad u n k  b á rm ily en  n á l u n k  v á s á r o l t  lU rd ő trik ó h oz egy gu m m i- 

sap k át vagy Ittrdöttvet.

N E M Z E T I  R E K L Á M Á R U H Á Z
V I, KIRÁLY UCCA 9 4 . IV , M UZEUM  KÖRÚT II .




