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Szeptem ber végén
De  aktuális október közepén is

Még szerte pihennek a honnak atyái, 
Még Búd rebeg erre meg arra amen-t,
De látod: amott Kuna tiszta g . . . i  
Jelzik, hogy elindul a parliament.
Még benn a teremben dohos szaga érzik 
Kis stréberek ócska beszédeinek —
De künn a szanáltak apadt szíve vérzik 
És kérdik: a Ház kinek itt ma s minek?,

Elhangzik a szó, eliramlik a büdzsé . . .  
Csak Bethlen apánk marad ülve helyén. 
Csak őtet imádja a kath., ref., a bűd zsé 
A  népszerűség s diadal tetején.
Mondd, Pista vezér, ha előbb kihalunk 
Sírunkra vájjon teszel-e koszorút [ mind, 
S eloszlatod-e hazaszerte, falunkint 
A dédunokák fejiről a borút?

Ha elrúgod egykor az elnöki széket, 
Scitovszkyra vagy deli Klébire hadd,
És bármilyen édes a szélbal igézet,
Se Bródy, se Györki kezére ne add.
Ám addig is élj vígan, boldogan Inkén 
És Rassay cikkeinek be ne dő lj.. •
S még egy a tanácsom, a szív szava

[szintén:
Év vége előtt Budapestre ne jö jj!

Á tírta : MOLNÁR JENÓ

Sanyaró Vendel 
ée a hangosfilm

Főrendező: És milyen szerepkörre vál
lalkozik?

Sanyaró Vendel: A gyomorkorgást 
akarom bemutatni hangosfilmen.

Rothermere és Hitler
Münchenből írják a Borsszem Jankó- 

nak :
Abban a kellemes helyzetben vagyok, 

hogy hiteles történetét írhatom meg an
nak a híres interjúnak, amelyet Rother
mere lord adott Münchenben H itler 
Adolfról.

Rothermere lord meg akart borotvál
kozni s e célból egy Schnepke nevű bor
bély műhelyébe ment. Ez a Schnepke 
Hitler baj társa volt a szani léceknél, 
most is elválaszthatatlan barátok. Mikor 
a nagy Adolf iné g nem volt népvezér, az 
egyszerű borbély gyakran segítette ki 
pénzzavarából. * -

A mester hamarosan megtudta, hogy 
Rothermere lord a vendége. Nyomban el- 
szalajtóttá az inasát^ aki telefonon fö l
verte a müncheni laj>okat. Pár perc 
múlva négy-öt újságíró foglalt helyet a 
műhelyben, anélkül, hogy elárulta volna 
magát. Schjnepke, mint vérbeli Figaro, 
szappanozás és borot válás közben politi
zálni kezdett:

— M i a véleménye lordságodnak H itler 
győzelméről? —  kérdezte.

—  Óh, — felelte Rothermere, —
ugyanaz a véleményem, mint önnek.

—  Hogyan?. . .  hiszen lordságod nem 
ismeri az én véleményemet.

—  Az lehet, de a borotva az ön kezé
ben van.

. . .  Az újságírók ezután ntrugodt lélek
kel írhatták le Schnepke véleményét'a 
hitlerizmusról, csak a nyilatkozó neve 
változott át Rothermerré.

(S i non e verő . • .)

MACDONALD miniszterelnök
LONDON

Nem tud megélni a fizetéséből ? 
Mondjon le arról a vacak kis állásá
ról és jöjjön Pestre közüzemi igazga
tónak. FOLKUSHÁZY

Különféle metódusok
Ha egy újságnak rosszul megy.
Akkor kicserélik a redakciót.
Ha egy kormánynak rosszul megy, 
Akkor behozza — a redukciót.

Csizma-akció
—  Búd János bejelentette, hogy a falu 

népe olcsó lábbelit kap télire.
— Legalább akkor megtudja a kor

mány, hol szorít a csizma.
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A kabinet előtt

Rassay Károly: Quousque tandem abutere Bethlen P is ta !...

I
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Mica, Micu, Micó
Szenes Béla egy ismeretlen mókája

Ezt a kedves, életszagu történetet bol
dogult Szenes Béla, Budapest legvídá- 
ynabb és máig is jfótolhatatlan i'í g játék
író ja mesélte el nekem, első nagy szín
padi sikere, „A buta ember** után. Az 
irodalmi klubban kavargattuk a rossz 
feketét és mindenféle karrier-históriá
kat mondottunk el egymásnak. A legjobb, 
a legtalálóbb, a legpestiebb az volt, 
amit Szenes Béla adott elő.

—  Egészen fiatal voltam még, —  
kezdte —  az első kis versikéim jelentek 
meg és néhány jelenetkémmel sikerült 
megkacagtatnom a kabarék publikumát. 
Egyik előadás után abba a kávéházba 
mentem, ahol írók és színészek szokták 
jó későn elfogyasztani a vacsorájukat. 
Három kis színinövendék települt le kö
rülöttem a márványasztalnál. Enge- 
met színházi benfentesnek hittek és arra 
kértek, ajáljam be őket direktorokhoz, 
szerzőkhöz, kitűnő mesterekhez. A három 
leány: Mica, Micu, Micó, teljes nevükön 
Kulcsár Aranka, Qrün Janka és Bognár 
Erzsébet —  röviden szólva —  szerződni 
akartak valami színházhoz. Hogy bizal
mat keltsenek bennem a tehetségük iránt, 
szó nélkül letegeztek. (Ügy hallották, 
enélkül nem megy a dolog Bohémiában.)

—  Drága Béluskám. beszélj valame
lyik direktorraj, —  kérleltek. —  Neked 
csak egy szavadba kerül.

M ár nagyon untam a dolgot és két
ségbeesetten néztem körül a kávéházban. 
Az egyik asztal mellől Becskerek mosoly
gott felénk. Láttam, hogy nagyon irígyli 
tőlem Micut. Vagy Micót. Esetleg Micát. 
Becskerekről, foglalkozásáról, képességei
ről semmit sem tudok mondani. Gondo
lom, kereskedelmi alkalmazott lehetett és 
mint utólag értesültem, majdnem teljes 
elemi iskolai végzettséggel bírt. Néhány
szor —  ki tudja, milyen alapon? —  egy 
asztalnál ültünk a kávéházban, Becske
rek, —  mondtam magamban —  ez az 
ember megmenthet.

—  Nézzétek azt a fiatalembert! —  
szóltam a leányokhoz.

— Az a csúnya vörös? —  kérdezte Mica.
—  Az a görbeorrú? —  érdeklődött 

Micó.
—  Az a szeplős? — tette hozzá Mtcu.
— Igen. Hát ez a Becskerek.
—  A Becskerek? K i az? —  kérdezték 

egyszerre mindhárman.

A csodálkozás és e Iszom y üködé s hang
ján feleltem:

—  És ti nem ismeritek Becskereket? 
Régi színházi benfentes. Fedák Sárit is 
ő protczsálta be a Király-színházba. És 
még egész sereg művészt és művésznőt. 
Nagyszerű összeköttetései vannak.

Becskerek gyanútlanul itta feketéjét és 
nem is sejtette, hogy milyen veszedelmek 
tornyosulnak a feje fölött.

Másnapra Mica, Micó és Micu jóvoltá
ból a kávé ház összes művészei tudták 
már, hogy „a Becskerek egy színházi 
benfentes.** Néhányon véletlenül odatele
pedtek melléje. És ismerkedtek. Becske
rek mindig imádta a szép és fiatal mű
vésznőket, de jmndezideig reménytelenül. 
A hirtelen sorsfordulatot nehezen értette 
meg. de annál lelkesebben fogadta.

A nők színházi összeköttetéseire céloz
tak és ő sohasem cáfolt. Néhány színész
szel, majd egy-két kisebb színházi ügy
nökkel is megismerkedett s a nők révén 
jóbarátságba került több újságíróval.

—  Ez a Becskerek —  mondották jxír 
hét múlva —  nagyon befolyásos a szín
házaknál.

Újabb \tár hét múlva Becskerek már 
egy napilap szerkesztőségében nyiizsgött, 
mint színházi rijtorter. Kis szerencséje 
is volt: a színházi kritikus, aki bőver. 
vagdosta a szerzőket, közben színdara
bot írt, előadták és csúnyán megbukott, 
— a szerkesztő Becskerekre bízta a kri
tikai rovatot.

Én eleinte jó l mulattam Becskerek in
duló népszerűségén, melyet kávéházi öt
letemnek köszönhetett, majd növekvő cso
dálkozással figyeltem fejlődő hatalmát 
Mikor aztán színigazgató lett belőle, — 
mert persze, hogy az lett —  elvittem 
hozzá egy darabomat.

—  Nem egészen rossz, —  mondta, 
miután két hónapig váratott az elolvasás
sal. —  Lehetne belőle valamit csinálni.

És részletesen elmondta a kifogásait, 
majd így fejezte be:

— Alakítsa át utasításaim szerint.
Én ragaszkodtam az eredeti darabom

hoz és régi ismeretségünkre hivatkoztam. 
Elmondtam neki azt is, hogy nekem kö
szönheti mai nagyságát.

Kinevetett, ostoba fráternek nevezett 
és kidobott.
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Kik jöjjenek Bethlenék helyébe ?
Pár nao óta megint divatba jött a niiniszterlistagyártás. Nem akarunk elzár

kózni az elöl az unaloműző társasjáték elöl és az általunk kinyomozott kabinetlistá
kat van szerencsénk az illetékesek figyelmébe ajánlani.

I. Egy ifjú bárfsztokrata listája
Miniszterelnök: Odescalchi Miklós hg. 
Belügyminiszter: Zichy Tivadar gróf. 
Pénzügymin.: Esterházy Tamás gróf. 
Kultuszminiszter: Somogyi Pál Károly. 
Kereskedelmi min.: Wolfner András br. 
Népjóléti min.: Watzdorf Konrád br. 
Földművelésügyi miniszter: Borwin 

mecklenburgi herceg.
Külügyminiszter: Bethlen András gróf. 
Igazságügymin.: Esterházy Miklós hg. 
Hadügyminiszter: Egy főhadnagyi

rangban lévő gróf.

II. Egy terézvárosi polgár listája
Miniszterelnök: Rassay Károly. 
Belügyminiszter: Fábián Béla. 
Pénzügyminiszter: Éber Antal. 
Kultuszminiszter: Pakots József. 
Kereskedelmi miniszter: Sándor Pál. 
Népjóléti miniszter: Low Immánuel. 
Földművelésügyi: Hegymegi Kiss Pál. 
Külügyminiszter: Felek y Géza. 
Igazságügyminiszter: Bródy Ernő. 
Hadügyminiszter: Friedrich István.

III. Egy fajvédő listája 
Miniszterelnök: W olff Károly. 
Belügyminiszter: Zsilinszky Endre. 
Pénzügymin.: Windischgruetz L. hg. 
Kultuszminiszter: Haller István. 
Kereskedelmi* min.: Viczián István. 
Népjóléti min.: Frühwirth Mátyás. 
Földművelésügyi: Schandl Károly. 
Külügyminiszter: Eckhardt Tibor. 
Igazságügyminiszter: Ulain Ferenc. 
Hadügyminiszter: Fangler Béla.

IV. Egy kisgazda listája
Miniszterelnök: Kuna P. András. 
Belügyminiszter: Csizmadia András. 
Pénzügyminiszter: a Mózsi szomszéd. 
Kultuszminiszter: Szíjj Bálint. 
Kereskedelmi miniszter: Kohn Mór. 
Népjóléti min.: Sokorópátkai Szabó I. 
Földművelésügyi min.: Mayer János. 
Külügyminiszter: Csontos Imre. 
Igazságügyminiszter: Kószó István. 
Hadügyminiszter: Patacsi Dénes.

Az elkapatottság tetőfokán
A felfuvalkodott színpadi sztártól meg

kérdezi egy ismerőse:
—  És mért nem nősül, mester?
— Mert nem gönnolom magamat sen

kinek, —  feleli.

BETHLEN ISTVÁN, BUDAPEST 
Bevallani a csődöt?... De kérem, 

hogy lehet egy miniszterelnök ennyire 
naiv! Én ilyet nem tennék.

Kardos Izor kereskedő

Kereskedelmi életkép 
3 részben

i i

(V

Főnök (diktál): Tisz- 
tplt a u o Schwartz M ór: Mondjuk, Fogházőr: Hogy’ ennek a
^ t  Schwartz ur, ha 8 na- hogy nem fizetek. NaJ" £  Schwartznak milyen sze-
pon belül nem fizet, látni akkor?... Tisztelettel rencséje vanÎ Itt kosztol az
lógja a következményeket. Schwartz Mór. állam költségén.
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BORSSZEM JANKÓ A SZÍNHÁZBAN
------------T~— — '   

Magyar Hét a színházakban

Fodor László, akinek nem- Molnár Ferenc „Jó tűn- Z  Hah g Lajos népkonyhát
csak a tollát, hanem a déF'-e telt nézőteret vará- vitt a színpadra. Ennek
„Töltotoir'-át is szereti a zsol a Vígszínházba. csak lesz közönsége ebben
közönség. az éhes városban.

Konzílium a S zín h á z betegágyánál
Professzor : Góth Sándor -  Asszisztensek : Dávid Mihály,

Köpeczi Boócz Lajos, Székely  t  izi és Matány Antal

Négy komoly, gondolkozó színész gyűlt össze a Színház betegágyánál. Konzíliu
mot tartottak. Hallgassuk meg először Dávid Mihályt, a Magyar Színház művészét. 
Szerény Memphist füstölve mondja:

—  I-merek egy asszonyt. Szép és okos, vonzó és izgató. A lovagja éveken át 
imádta, sohasem csökkenő és mindig növekvő szerelemmel. Ma is szereti még, de 
már egyre ritkábban keresi a társaságát: másik asszony tűnt fel a láthatáron. 
A  másik asszony nem olyan szép, mint az első. A másik asszony nem olyan okos 
és nem olyan nemes. De a másik asszony: új asszony és az ismeretlen idomok mindig 
diadalmaskodnak a jól ismert idomok felett. Az új asszony most fogva tartja a 
lovagot, de a lovag vissza fog térni az első asszonyhoz. Mert rövid életű az újdonság 
varázsa, —  a szépség, az okosság és a nemesség pedig örök. Nem követek el indisz
kréciót, ha a szereplők nevét elárulom. A régi asszonyt Színház-nak hívják, az új 
asszonyt Hangosfilm-nek, a lovagnak pedig Publikum a neve.

Köpeczi-Boócz Lajos rendező, a Stúdió művésze vette át a szót:
—  A hasonlatod kitűnő. De van egy logikai törvény: amik hasonlítanak egy

máshoz, azok egyszersmind különböznek is egymástól. A színház világa is sokban 
különbözik a szerelem világától. Az újdonság varázsával bíró hangosfilm a szín
házak publikumának csak apró töredékét csábította volna el akkor, ha a színház 
a feladata magaslatára helyezkedik. De itt van mindjárt a sztárrendszer. A szín
házakban kialakult egy gyakorlat: a sztár minden, a másodszereplő semmi. És a 
darabírók kénytelenek voltak leszámítolni a gyakorlatot. A darabíró átalakult
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sztáríróvá, az írók ma szerepeket írnak a sztároknak és nem darabokat az ensemble- 
nak. De a publikum egy tökéletes együttes által előadott darabra kíváncsi, nem 
pedig egyetlen ember ananász-sziruppá édesített feltálalására. Tessék B-listára tenni 
a sztárt. Tessék kiszivattyúzni a magánszínházak romlott levegőjét és megtölteni 
őket a Nemzeti Színház tiszta levegőjével. Legyen minden magánszínházból egy-egy 
Nemzeti Színház, ahová bejutni büszkeség, játszani megvalósult álom, ahol a 
színész kis szerepet kis gázsiért szívesebben játszik, mint nagy szerepet nagy gázsi
ért a magánszínházakban. Ha ez megvalósul, a többi magától következik. A  sztárok 
megszűnése megszüntetné a sztárgázsit, ez módot adna a magas helyárak leszállí
tására, ez pedig megvalósítaná a lutri színházigazgatás helyett a racionális színház
vezetést.

Székeli/ Gizi szőkeségét megcáfoló temperamentummal vágott Köpeczi-Boócz 
szavaiba :

—  És ha a lutri-színház majd átadja helyét a racionális színháznak, akkor 
nem fogják megkövetelni a második szerepet játszó színésznőtől, hogy a gázsijánál 
drágább színpadi ruháját a saját pénzéből csináltassa. Én azért vagyok ma szer
ződés nélkül, mert nem voltam hajlandó belemenni ilyen üzletbe. Nekem az a má
niám, hogy keresni akarok, ha dolgozom, nem pedig ráfizetni. Ma pedig az a 
helyzet, hogy megvehetem a drága ruhát és nincs semmi biztosítékom arra, hogy 
öt előadás után nem bukik meg a darab. Én csak azt mondom, hogy itt nincs meg
állás. Vagy marad a lutri-színház és akkor lassanként nemcsak a ruhát, hanem tán 
még a kellékeket és a díszleteket is a színésznek kell megvenni —  vagy pedig a 
színházigazgatók hazárdjátékot játszani kártyaklubokba mennek és a színházat 
észszerű alapokra fektetve, újból összeforrasztanak színészt, színpadot és közön
séget.

És most hallgassuk meg Matány Antalt, a Nemzeti Színház művészét:
—  Van egy kollégám a színháznál. Öt év óta tag. Bánk bánban ő játssza 

Tiborcot. Játszott a Fehér szarvasban, a Szibériában, a Tábornokban. Szóló szá
mokkal szerepelt a Rádióban, minden évben önálló estje van a Zeneakadémián, 
6 faragta ki az utóbbi évek legpompásabb komikus figuráját, a Dani bá’-t. És 
most az egyik legnagyobb pesti napilap színházi kritikusa azt írta , hogy Hosszú 
Zoltánról még nem hallott és csak most először látta játszani a Leonában. A  sajtó 
hasábokat ír a sztárok hálószobájáról, a komoly, tehetséges fiatal színészekről pedig 
nem vesz tudomást.

A fiatal orvosok diagnózisa után felkerestük professzor Góth Sándort, aki a 
következőkben ismertette a maga álláspontját:

—  Ami a hangosfilmet illeti, Budapesten csak a német film csinál konkuren
ciát a színházaknak. És itt egyet nem értek. Ha a hatóságok annak idején kötelezni 
tudták az öreg Féld Zsigmondot, hogy a németnyelvű előadásokat szüntesse be és 
játsszon magyar nyelven; ha a hatóságok annak idején kötelezni tudtak több szóra
kozóhelyet, hogy legalább felerészben magyarnyelvű műsort adjanak, akkor miért 
nem tudják ma a mozisokat is ugyanerre kötelezni ? ! A sztárkérdésben álláspontom 
az, hogy sztároknak csak világvárosokban, nagy metropolisokban van létjogosultsá
guk. Budapest azonban a háború következtében —  legalább is gazdaságilag —  
egy nagy vidéki város lett, amely nem tud sztárokat eltartani. Ez a gazdasági 
oldala a sztárkérdésnek. A művészi oldalát pedig nagyon helyesen világította meg 
Köpeczi-Boócz, amikor rámutatott arra, hogy a sztár minden, a másodszereplő 
semmi és a színpadi írók ma kénytelen-kelletlen szerepet és nem darabot írnak.

. . .  A professzor és asszisztensei rámutattak a Színház betegségének okaira. 
Igazuk van, nincs igazuk: nem tudjuk. Mi csak szívből jobbulást kívánunk a 
betegnek. g. L

A Nemzeti Kaszinóban
— Képzelem, hogy meg lehetett az a 

szegény Bethlen lepve!
— M i történt?
— Hát kérlek, gyanútlanul hazajön a 

radványi vadászatról és itt a fülébe ju t, 
hogy állítólag valami pénzügyi krízis ran.

Hitler Pö*ty énben
Két fürdő vendé g beszélget.
—  Igaz, hogy H itler is idejön?
—  Úgy hallom^
— M i a baja?
—  Csúzos fájdalmai vannak a horog- 

kérész tcson tj iába n.



»

M it mond „ z A  jó  tündéa 
A  világkönyvelője*a „ viszont
Megkértük „A  jó tündér” -t, mondja el 

véleményét a „Leoná” -iról.
—  Kérem, szívesen. Nagyon szim/tati- 

zálok a Leonéval, bár ö csak egyszerű 
gróf kisasszony, én pedig egy mozi- 
jég y szedő no vagyok. Sok azonos vonás 
van bennünk, mintha csak egy apától 
származnánk, pedig az én papám Molnár 
Ferenc, az övé Zilahy Lajos. Annyiban 
mégis különbözünk egymástól, hogy 
Leona polgári nőnek adja ki magát, én 
meg ügyvédfeleségnek. Ö lefelé adja, én 
fölfelé adom. Leonának egy pesti kom
munista dől be, nekem egy amerikai 
nagytőkés. Leona a népkonyhának szerez 
klienseket, én egy szegény ügyvédnek. 
Csakhogy én sokkal ügyesebben őriztem 
meg az inkognitómat, mint Leona és nem 
lövik agyon az apátnat és négyen is 
belémszeretnek, míg Leona az apját is, 
a szerelmesét is elveszti. Leonának nagy 
vagyona van és mégis csak egy ember 
rajong érte, az is egy bolsevista; én kol
dus vagyok, mint a templom egere és a 
férfiakat töri a frász értem. Az is hibája 

Leonának, hogy nem tudja megnevettet
ni az embereket. Ez azért van, mert ö 
1918-ban szerepel és kinek volt akkor 
kedve nevetni? Ne gondolja azért Leona, 
hogy én haragszom rá. mert barátnői 
becsületszavamra mondom, nem én va
gyok az a jó tündér, aki elvarázsolja 
tőle a közönséget.

Ezzel szemben „Leona” így nyilatko
zik „A  jó tündéréről :

—  Könnyű a jó tündérnek. Jól válasz
totta meg a papáját. Az én apucimnak 
újabban az a mániája, hogy a kommu

nistákat ki lehet békiteni a hitleristákkal, 
a jKLcifistákat a háborús uszitókkal és 
ötvenszázalékos megegyezést hirdet —  
hatvanszázalékos házak mellett. Szemem
re vetik azt is, hogy az autómmal elgá
zoltam egy kis fiú t• Azért még mindig 
egy kezdő vagyok Péchy Erzsi és Faludi 
Sári mellett, detektívekkel meg pláne 
kesztyűsebb kézzel bánok, mint a jó tün
dér. És bár nagyon zavaros időkben sze
repelek, semmiféle tekintélyrombolást 
nem követek el. Sem a Herrgottal, sem 
a Herr Góth-tal, sem a fagottal nincs 
semmi bajom.

„A  világ könyvelője’ a „TöltőtolF’-ról 
így állítja fel a mérleget:

— A világ főkönyvén, sajnos, nem 
ilyen töltőtollal dolgoztam. A „ T ö ltő to ll
ban egy fiatal asszony a diktátor, nálam 
egy öreg ember: én. M ár pedig régi do
log, hogy egy öreg embernek nincs már 
annyi mondanivalója, mint egy fiatal 
asszonynak. Ez egyre csak követel, az 
öreg ember egyre csak tartozásokat hal
moz. így aztán nem csoda, ha egy szép 
napon ( pardon: estén)  bekövetkezik a 
saldo martaié. Az én töltőtollamból már 
alig csöppen valami.

A „Töltőtoll” röviden ezt írja „A  világ 
könyvelőjé” -ról :

—  Gratulálok Földes Imrének, hogy 
191k-re tolta vissza az idő nagy óra^ 
mutatóját. Mindjárt meg is ragadom az 
alkalmat, hogy a villamosra szabadjegyet 
kérjek tőle. Akkor az én gazdám, Fodor 
László, szegény kisdiák volt, ő ]*edig a 
városi villamosvasútnál mint hatalmas 
igazgató állt a „Hivatalnok urak” élén.

Pesti kereskedő töprengése:

az első köz munka-ige réttől az utolsóig. MENTBEN?



Lehet takarékoskodni..• hogyne! 
Lehet fizetést leszállítani... hogyne! 
De csak ott, ahol aránylag sok van

Könnyű takarékoskodni a más zsebére. Ez a keserűen bölcs mondás soha nem 
volt találóbb, mint napjainkban, amikor mindenki azon töri a fejét, hogyan lehetne 
olcsóbbá tenni az állami, a törvényhatósági, a közüzemi és a magánvállalati igaz
gatást — a szomszédom, a felebarátom, de még inkább a fele-sem-barátom bőrére. 
Valahol, valakiken mégis el kell kezdeni. Que les Messieurs assassins commencent!
— kiáltott fel a francia törvényhozásban egy szellemes képviselő, mikor a halál- 
büntetés eltörlése mellett érveltek a túlsó oldalon. Kezdjék el a gyilkos urak... 
Talán a takarékosságot is azoknak illenék elkezdeni, akik miatt olyan betegre püf
fedtek fel az állami, városi, közüzemi, pénzintézeti, iparvállalati, stb. költségveté
sek. Tehát: a miniszter és államtitkár urak, a kettős és többes jövedelmet húzó kép
viselő urak, a főispán és polgármester urak, a mindenféle hivatalok és üzemek veze
tői, a bankvezérek és atvezérek, a nyugdíjat húzó gazdag földbirtokosok, háztulajdo
nosok. bankárok, de mindenekelőtt azok. akik az államkasszához, vagyis, az adó
pénzekhez többféle út on-módon tudtak szerencsésen hozzáférkőzni. Ezt az egyet
len célravezető, mondhatnánk: megváltó gondolatot elsőnek a Borsszem Jankó 
'etette fel. Eleinte szatirikus formában, példálódzva, aztán egyre komolyabban s
— bevalljuk — elégedetten dörzsöltük a kezünket, amikor a napisajtóba és végül 
nagynehezen a parlamentbe is utat tört az iniciativa.

C sodálatos, úgy-e, hogy éppen erre nem gondoltak. Amilyen magától értetődő, 
hogy a német kormánynak, mikor az elviselhetetlen deficit kiküszöbölésének mód
jait kereste, a köztársasági elnök és a miniszterek békebeli aranyfizetésén akadt 
meg a szeme. Csak korlátolt elmében foganhat meg a gyanú, hogy persze a titkos 
választójog hazájában, ahol a népakarat hamisítatlanul nyilatkozik meg, a kor
mány nem tehet mást, mint amit a közvélemény óhajt. Az ilyen föltevésben gonosz 
rágalom fulánkja rejtőzik a másmilyen rendszerek ellen, már pedig mitőlünk és 
a polgárság százezreitől távol áll minden rosszhiszeműség. Mi tudjuk, idestova tíz 
esztendő óta tudjuk, hogy amit a Bethlen-kormány tesz, az pontosan száz percentig 
a közakarat kifejezése és beteljesülése. A közakarat nálunk például amellett dön
tött, hogy egyes uraknak négyféle közhivatali állása legyen; hogy más uraknak, 
akik a nadrágjuk zsebéből fizetik ki e sorok írójának egészévi adósságát, mint volt 
miniszternek, államtitkárnak, tábornoknak, főispánnak, stb. gyönyörűen felértékelt 
nyugdíja legyen (közben az egyik pár ezer hold földecskének, a másik pénzintézeti 
és iparvállalati javadalmaknak boldog élvezője), ismét mások röhögve vágják zsebre 
olyan üzletek hasznát, amelyeket a kurzus felelőtlen tombolása idején csavartak ki 
a jogos tulajdonos kezéből, akinek azóta, mint kegyesen megtűrt alkalmazottnak, 
joga van a saját erejéből teremtett vállalatnál dolgozni és a havi obulusokat ponto
san szállítani a passziózó új „tulajának. Ezt így parancsolta a közakarat. És még 
*ok mindent, amitől néhány év fanyar és kiábrándító tapasztalatai után ma meg
lehetős lelkiismereti nyugtalankodással, sőt erkölcsi undorral fordul el.

Maradjunk hát a közakaratnál. Kérdés: akad-e ebben az országban — föltéve 
a legtitkosabb szavazást — olyan ember, aki a havi száz-kétszáz-háromszáz pengő
vel fizetett állami, városi, közüzemi, iparvállalati vagy bármely más kategóriában 
dolgozó tisztviselőnek a jólétét sokallná? Tovább megyünk: akad-e józan ember, 
aki a bírói kartól akarná megvonni a létminimum-jellegü, mélyen aláértékelt fize
tést? Viszont: hányán szavaznák meg a multimilliomos földbirtokosnak, gyárosnak, 
háztulajdonosnak képviselői fizetését, állami nyugdíját vagy a rendszer számos 
kegypncének többféle jogcímen húzott jövedelmét? Azt mondják: igazságtalan 
dolog a nyugdijat megvonni azoktól, akik az államot, vármegyét, várost szolgálták, 
n^g ha dúsgazdagok is. C sakhogy ezzel a nagy érzékenységgel az igazságosság 
iránt nem találkoztunk akkor, amikor a koldusszegénnyé tett hadikölcsöntulajdo- 
nosok megmentéséről volt szó. És nem siránkozott senki, amikor nyolcvan-száz pen
gős fizetésű díjnokokat dobáltak ki az uccára. Azt is mondják: egészen bagatell 
összeg az, amit a dúsgazdag urak nyugdíjának és a többfizetéseknek az eltörlésé
vel lehetne megtakarítani. Csakhogy ebben a mi naçy nyomorúságunkban a leg
kisebb pénzekre is szükség van. Mi a fontosabb: még évi tiz-tizenötezer pengőket
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tömni egyesek duzzadt zsebeibe, vagy még húszezer családnak ingyenebédet, meleg 
takarót, télicipőt adni? Mi fáj nekem, egyszerű polgárnak jobban: ha látom, hogy 
X. kegyelmes úr évi kétszázezer pengő helyett csak százkilencvenezret keres 
(mert rosszemlékű minisztersége után nem kap nyugdíjat), vagy ha fakó arccal, 
szédülten és dideregve látom támolyogni szerencsétlen emberek ezreit a széles uccá- 
kon? Akármilyen bagatell az a megspórolt pénz, lehet rajta melegedőhelyeket épí
teni, népkonyhákat létesíteni, itt-ott szerény munkaalmakat is teremteni.

A kis- és középtisztviselő keserves fizetéséhez azonban ne nyúljanak. Fel a sze
mekkel, ura im !... nézzünk a rang- és fizetési létra magasabb fokai felé. Ott kell 
kezdeni a fizetéscsökkentést, ahol a tíz-húsz százalékos levonás nem megy a min
dennapi szükségletek kielégítésének rovására. Ahol nem kenyérre és tejre és fehér
neműre kell. Ugyanezt a követelést állítja fel egy gazdasági és szociális felbomlás
sal fenyegető társadalom önfenntartási ösztöne a magángazdasági intézmények és 
vállalatok alkalmazottaival szemben is. A százezres jövedelmek urai gondoljanak 
szünetlenül arra, hogy odalent a mélyben fillérekért törik magukat az emberek, 
nemcsak napszámosok és kubikusok, hanem képzett szakmunkások, iparosok, keres
kedők, magánhivatalnokok, lateinerek, írók, művészek. Ha már érettük nem, a 
saját nyugalmukért tegyenek elhatározó lépést és ne riasszák fel a koldússorba 
süllyedt százezrek könnyen felriasztható keserűségét.

Siessenek az áldozattal, akik abban a boldogító helyzetben vannak, hogy még 
áldozni tudnak. Siessen a kormány a radikális megoldással, a parlament a gyors 
elintézéssel. Siessünk... Északról zord fuvalmak közelednek, csontkezével mahol
nap megérint a Tél. Az idén nem a kiválasztottak télisportjait, külföldi szórakozá
sait, agylágyult „jampecek" bár-kalandjait, hanem a milliók meleg levesét és 
meleg szobáját fogja számon tartani a krónika. Még a szatirikus lapok is. Sőt azok 
elsősorban. Tetszik tudni, szakmánkba fog a kiáltó ellentétek kiszerkesztése. M. J.

Bethlen Angorába kész fii,

— Milyen jó viselet ez a turbán! Sen- 
kisem látja, mi minden van a fülem 
mögött.

Pista bá’ meg a rádió
Kedves Borsszem Jankó!

Pista bá* feljön a falujából és egy 
rádió-üzletbe megy, hogy készüléket ve
gyen. Különféle apparátusokat raknak 
elébe, de nagyon nehezen megy a válasz
tás. A segéd megkérdezi:

—  Helyi vagy külföldi vételre tet
szik?

—  Egyikre se, —  feleli Pista bá’ . —  
Vidékre köll az nekem.

Magyar Királyi Állami Vasgyárak 
Kereskedelmi Képviselete Rt.

B u d a p e s t, V ..  V ilm o s  c s á s zá r út 2 8 .
T e l e f é *  : A u t o m a t a  2 7 3 - 2 « ,  2 7 2 - 2 3
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Rajta állnak
—  Olvastad? Ernszt Sándor a titkos 

választójog alapján áll.
—  Szent Isten, még agyon találja 

nyomni !

Egy kis alkotmányosság
— Mit gondolsz, megtartják a jövő év 

végén az országos választásokat?
— Az attól függ, hány választót sike

rül kifelejteni.
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A bár-ú rnő  sóhaja

— Az utóbbi időben minden „palit” gondnokság alá 
helyeznek. Csak a szegény nő fölé nem rendelnek ki egy 
gondnokot.

Kínai adoma
Egy /taraszt kint dől- 

gozott a földön, mikor 
délidőben a felesége ebéd
hez hívta.

— Mindjárt jövök, —  
kiáltotta vissza az ura —  
csak előbb eldugom a 
baltát.

Otthon szemrehányóan 
mondta neki az asszony:

—  Micsoda ostobaság 
ez! . . ,  Mért kiáltottad 
olyan hangosan, hogy el
dugod a baltát? Biztosan 
meghallotta valaki és el
lopta. Szaladj gyorsan 
vissza és nézd meg, hogy 
megvan-e még?

A jnraszt i'isszament, 
de a baltát tnár nem ta
lálta. Hazaballagott és 
mikor a házába ért, láb- 
ujjhegyen közeledett az 
asszony felé, majd a fii
lébe súgta:

—  Ellopták a baltát.

A kitérés oka
Schwarzot kérdőre 

vonják a barátai, miért 
keresztelkedett ki.

—  Nézd, a bátyád, az 
más . . .  Ő állami hivatal
nok. De te tózsdés vagy. 
Miért tértél ki?

—  A  bátyám kedvéért.
—  Hogy-hogy?
— Mert a bátyámtól 

megkívánták, hogy ke
resztény társasága le- 
gyen.

TOVÁBBI HARCOK VÁRHATÓK  
A FŐVÁROS INGYENEBÉD-AKCIÓJA KÖRÜL

A közelgő választásokra való tekintettel egymásra licitáltak a községi pártok 
és mindegyik párt több és több ingyenebédet követelt a szegények számára.

Legközelebb, amikor újra napirendre fog kerülni az ingyenebéd-akció, a fnírtok 
—  hír szerint —  minőségi licitálást fognak rendezni. .4 licitálás ezúttal a kömény
magos levesnél fog kezdődni és a lazacnál ér végei. Fúrjnyelvet, /mrtkozi /taktum 
alapján, egj/ik itátt sem követelhet.

Másik irányban is nagy harcokra van kilátás. A jobboldali pártok azt fogják 
követelni, hogy sonka, kolbász, oldalas, hurka és hasonlók szere/teljenek az ingyen
ebédek étlapján. —  a balold í l i  pártok viszont azt, hogy sólet, libamáj, töltött liba
nyak és hasonlók csiklandozzák az Ínyeket.
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A Lánchíd ucca sarkán

Ernszt Sándor népjóléti miniszter: Hogy nekiesnek a sült gesztenyének! . . . 
Pedig csak egy volt közte ehető, azt pedig én már rég kikapartam valakinek.

P O LIT IK A I SZÍNH ÁZ
A jó tündréhr

Vass József után elvarázsolta: 
Emszt Sándor 

*
A  „Magyar Hírlap”  ( azelőtt: „Világ'*) 

könyvelője 
Irta: Móra Ferenc 

Rendezi: Roóz Rezső 
*

Szélhámos kerestetik.
de ha megvan, 

elmebetegnek nyilváníttatik
Korrupcionista bohózat számtalan 

változatban

így csinálja mindenki
(C 08Í fan tutte)

Állítja : Bethlen István 
Tagad j a : Sagg Emii

Kik azok. akik nem hisznek 
Bethlen providenciális tehetségében

Ezzel a kérdéssel fordultunk Seiffen- 
sterner Salamon bátyánkhoz, aki előbb 
jófajta Verpelétivel tömte meg a pipá
ját, aztán így válaszolt:

Egyszer a F  inkelt opf elment a rabbi
hoz és keservesen panaszolta, hogy a 
felesége ellen erkölcstelen merényletet 
követtek eL

—  Honnan tudod te ezt? —  kérdezte 
a rabbi.

—  ő  maga mondta.
—  És azt is megmondta, ki volt az az 

alávaló?
— Megmondani nem tudta, de körül

írta.
— \ ú ?  . . .
—  Az egész falu.
Oszposz: Ha megkérdezik, hogy ki nem 

hisz Bethlen előrelátó böleseségében, ta
lán lesz még olyan hű egységespárti, aki 
nem mondja meg, de az is körülírja . . .
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Földi Mihály

aki egy tucat regényt ír t , de olyant, 
amiből nem tizenkettő egy tucat* Xem 
ex oda aztán, ha az ilyen írót úgy szereti 
a közönség, mint a legkedvesebb f ö l d i - 
jé t .

Bethlen és Kemál
— Nem tudod, mit visz majd Bethlen 

István Angorába Kemál basának?
— Azt hiszem, néhány doboz finom 

Sztambult, Khedivét és Abdullah-t.
—  Miért?
— Úgy hallom, egy füst alatt akarnak 

elintézni néhány fontos külpolitikai kér
dést.

A z Egységes Koncerthaus
ŐSZI HANGVERSENYE 

október 16-án a Sírva Vigadóban 
Műsor:

1. Szájkinyitány
2. Agrár-Bloch: Harci induló
3. Beethlenoven: Per-Fidélió
4. Mozartin: A rád vány i hajtó

vadászat
5. Mbach Sebestyén: Stefan’s passió
6. „  „  Ouvertür
7. Rebach: Ouvertürhetetlen
8. Ohne Schuh-mann: Bolettaeltör- 

lés (ábránd)
9. Zsebrewágner:Tristan és Inzolva 

10. Bolettás Liszt: Krachszódia

Magyar királyi Osztálysorsiáték

81.000 sorsjegy. 42.000 Dyereménv 
Minden m ásodik sorsjegy n y er!

Legnagyobb nyeremény szerencsés esetben

500 .000
egy félm illió  pengő

Jutalom és nyeremények:
1 ju ta lo m .............  3 0 0 .0 0 0  pengő

200.000 pengő
100.000 pengő
5 0 .0 0 0  pengő
4 0 .0 0 0  pengő
3 0 .0 0 0  pengő
2 5 .0 0 0  pengő 

összesen közel

1 nyeremény .
1 nyerem ény. 
l nyeremény .
1 nyeremény .
2 nyeremény .
1 nyeremény .

stb. stb. pengő 
8 millió pengő készpénz 

Húzás október 17-én kezdődik !
As I. őszi. sorsjogyok hivatalos á ra :
Egész Fél Negyed Nyolcad
24 P 12 P 6  P 3 P

Sorsjegyek az összes árusítóknál

A félelmetes bajnok

Hegedűs Ferenc, a Club-kávéház pin
cére, dijat nyert a bécsi marat honi futás
ban. Győzelme óta a bliccelők messze el
kerülik a Club-káré házat.
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és növesztenek a keresztény kereskedők hosszú pájeszeket 
és felette sokan áttértek a zsidók vallására  . . .

Schwartz Mózes Vl-ik könyve, IX-ik ének
17. És történt vala a Bethlen U r 10-üc 

esztendejében, hogy a ninwlépfene tovább 
is pusztított Budapest városában és 
ezerével, meg tízezerével hullott el a 
Fogyasztó, azaz a Vevő.

18. Mindazonáltal az örökkévaló M i
niszterelnök és az ő prófétái, úgymint: 
Bud, Mayer és társaik a Termelők gyó
gyítására siettek és kenegették őket min- 
denféle illatos bolettákkal és jószagú 
pré m iu m okkal.

19. Holott a Termelőknek igen kicsi 
vala a fájdalmuk, csupán az ő nyögésük 
vala igen nagy. És csak annak utána 
lettek súlyos betegek, minek utána so
káig gyógyították őket.

20. És lön ennek okáért számos és 
számtalan jajgatás Budapesten és a ke
reskedők az ő fejeiket kemény falakhoz 
verték, mondván: Felette íné g fog y atkoz
tak a Fogyasztók, azaz a Vevők, mivel 
hogy a Termelők lettek a Mindenható 
István kiválasztott népe. Viszontag fe
lette megsokasodott a koldusok száma és 
nekünk muszáj pénzeket és tanácsokat 
adni minden egyiknek, mivel harminc és 
negyven éveken át ők voltak a mi Kund-

schaftjaink.
21. És történt, hogy amidőn elérkezett 

a zsidóknak az ő nagy ünnepeik, az izrae
lita kereskedők két napokra bezárták az 
ö üzleteiket és elmentek imádkozni az 
adóhivatalba mérséklésért és a bankok
ban prolong ációért.

22. És amikor látták ezt a keresztény 
kereskedők, mélységesen elszomorodánakf 
mondván: Íme, a mi zsidó testvéreinknek 
felette sok az ünnepük és bezárják az 
üzleteiket az év számos napján. És ennek 
okáért nem jöhet be hozzájuk a forgalmi 
adó ellenőre, a végrehajtó és a rettentő 
hitelezők, annak felette megspórolják a 
villany fogyasztását és minden más re
zsiket, viszontag bevétel nem múlik el 
tőlük, mivel csak a sétapálca üzletekben 
van még forgalom, ahol a koldusbotot 
árulják.

22. És ennekutána növesztének a ke
resztény kereskedők hosszú pájeszeket és 
felette sokan áttértek a zsidók vallására.

21. És lön reggel, de nem lett világos
ság és lön estve, de nem lett békesség 
már az öt ezer nyolc századik nap.

Rövid hír a társaságból
Egy pesti bankigazgató addig já rt egy 

elvált asszonnyal a moziba, míg hiipe-end 
lett a rége. ____

Rádió a Népszövetségben
Rádiót szereltek fel a Népszövetség ta

nácstermében. A szónoki emelvényre le
adó készülék került, a delegátusok pad
jaira pedig egy-egy fejhallgató.

A rádió alkalmazása a tanácsteremben 
máris nagy változásokat idézett elő. A 
régi sztárokból kisfiúk lettek, szónokla
taik alig váltottak ki hatást, egyszerűen 
azért, mert rossz a mikrofon-hangjuk.

A politika nem szentimentális, a po
litika le fogja vonni az új helyzet kon
zekvenciáját. A Népszövetség legközeleb
bi ülésére már olyan urakat fognak de
legálni az egyes államok, akik kitűnő 
mikrofon-hangjuk révén extázisba tud
ják ejteni az egész plénumot.

Magyarország részéről elsősorban 
Weigand Tibor, Szedő Miklós és a Scherz 
bácsi jöhetnek számításba.
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Amin Pest nevet
i.

Spitzer üzleti ügyben repülőgépen 
Becsbe megy. A gép útközben le
zuhan és pozdorjává törik. A pilóta 
szörnyethal, de Spitzerben még van 
egy kis élet, mikor kihúzzák a füs
tölgő gép romjai alól. Alig hallha
tóan nyög valamit, de nem érti senki, 
mit mond. Erre int, hogy írni akar. 
Papírt és ceruzát adnak neki, 
amelyre nagy erőfeszítéssel a követ
kezőket írja:

— Kérem a panaszkönyvet!

I I .
A terézvárosi apa elmegy a sao- 

chenhez, hogy férjet keressen a 
lánya részére.

A sadchen örömmel ragadja meg a 
kezét :

— Soha jobbkor nem jöhetett 
volna, uram. Nagyszerű partim van 
a kedves lánya részére. Egy kitűnő 
fiatalember.

—  Szolid, becsületes? — kérdezte 
az apa.

—  Az nem is s zó !...  Ez a fiatal
ember maga a becsületesség és a 
szolidság.

Még aznap délután elviszi a fiatal
embert bemutatni. Az apa megnézi 
az ifjút, nézi, nézi, aztán félrehúzza 
a sadchent és odasugja neki:

— De hiszen én ezt az embert a 
múlt héten egy kártyaklubban lát
tam.

— Az kizárt dolog, kérem — 
mondja indignálódva a sadchen — , 
az másvalaki lehetett, mert ez a 
fiatalember csak tegnap jött ki a 
Markóból.

I I I .
A kaszinóban két férfi beszél egy 

nőről.
—  És mondd, csakugyan olyan bol

dog volt az az asszony?
— De még mennyire!
— Na, nekem is volt egy kis ré

szem benne.

Vívóbajnok mint rendező
—* Hallottad? Petschauer segít ren

dezni a Városi Színház „Három muské
tás"’ című operettjében.

—  És kiket rendez Petschauer a da
rabban?

— Nem tudom, de valószínűleg a 
karddalosokat.

„fl pénzpiacon nagy a kínálat"
— Illusztrált közgazdasági frázis —

A szegén g ember így képzeli e l . . .

Tisztviselők beszélgetnek
i.

— Na végre, megint lesz egy csomó 
állás.

—  Miféle állás?
—  Redukálás.

II. ,
—  Disznóság, ami ezekkel a dugsegé- 

lyekkel folyik.
—  Miért?
—  Én még nem kaptam egy vasat se.

III.
—  Hallottad ? . . .  Nemsokára dukát- 

aranyban kapjuk a fizetésünket.
—  Hogy-hogy?
—  Reduká’t aranyban.

Szombathelyi versike
Egyhangúlag jött be 
Szom ba the Igen Kiskos,
Mivel a választás 
S itiit volt és nem titkos.

Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt.
A Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. 
igazgatósági ülése az előterjesztett 
1929— 30. évi mérleget jóváhagyta. A v i
lágválság és a fogyasztás csökkenése el
kerülhetetlenül maga után vonta az üzem 
korlátozását és ez úgy a forgalmat, mint 
a termelési költségeket károsan befolyá
solta. A tiszta nyereség 2,465.497 P 
10 fill., az előző évi 3,423.545 P 41 fill.- 
rel szemben. Az igazgatóság az október 
30-ára egybehívandó közgyűlésnek 5 P 
osztalék kifizetését fogja javasolni a 
múlt évi 7 P-vel szemben.
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Szabad-e orvosi szaklapnak 
borpropaganda-pályázalot hirdetni ?
„  MagyarOi'Vos,< kon tra  „ O

Tessék idefigyelni! A Párisban székelő Nemzetközi Borügyi Hivatal felhívást 
tett közzé Európasterte, amelyben a borfogyasztás érdekében propaganda füzet meg- 
írására és illusztrálására hirdet pályázatot. Ezt a hirdetményt —  nem kis meg
lepetésre —  teljes oldalnyi terjedelemben közölte az t1Országos Orvos-Szövetség” 
című hivatalos orvosujság augusztus 15-iki száma. Ezt a komolyan szerkesztett, 
nagyon elterjedt szaklapot -+  ha nem is nyilvános rendes tanár, de Tanárky Árpád 
dr. egészségügyi főtanácsos, a Szövetség kitűnő főtitkára jegyzi és mint a lap hom
lokán olvassuk, 6600 példányban jelenik meg. Tehát: jelentékeny nyilvánosság. 
A pályázati felhívást, amely az alkoholfogyasztásnak tudományos és művészi 
formában való projtagálását kívánja, nem a szerkesztői részben közli az „Országos 
Orvos-Szövetség, hanem a különféle hirdetmények rovatában. Ez a technikai el
különítés az alkohol ellen hivatalból küzdő orvos^szerkesztö felelősségét a lap kiadó
jára háritja át. A „Magyar Orvos"  című szaklap, melynek a jelestollú Forbáth 
Sándor dr. a szerkesztője, nem tért egyszerűen napirendre a lapkolléga hirdetménye 
fölött. Mielőtt a ,,Borsszem Jankó” szélesebb nyilvánossága előtt ismertetnénk a 
„Magyar Orvos”  reflexióit, lássuk: mit kíváyi a Nemzetközi Borügyi Hivatal a 
pályázatban résztvevőktől. ím e:

„A  műnek foglalkoznia kell az ember
nek a különböző életkorhoz illő észszerű 
táplálkozásával. A csecsemőkorral kezdve 
kiemelendők a természetes szoptatás elő
nyei. Folytatólag beszéljen a pályamű 
az elválasztást követő gyermekkorról, 
amelyben sok tápszer, köztük a bor is, 
nem fogyasztható. A bornak az emész
téssel kapcsolatos tulajdonságai nem il
leszthetők be a gyermekek étrendjébe, sőt 
a bor a gyermekek emésztőszerveiben 
káros irritációkat és zavarokat idézhet 
elő. Az első gyermekkorban a bor leg
feljebb orvosi rendeletre, előírt kis ada
gokban fogyasztható.

Tíz— tizenkét éves kortól kezdve (az 
egyén konstitúciójához, a vidék klímájá
hoz mérten) mérsékelt borfogyasztás a 
főétkezések alkalmával. Kifejtendő a bor 
tápláló és higiénikus szerepe, kiemelve 
haszna a felnőtt és egészséges ember 
szervezetére, leírva gyógyhatásait némely 
meghatározott esetben, megállapítva a 
közepes adagokat is, melyek minden kár 
nélkül fogyaszthatok. Felsorolandó min
den érv, ami a borfogyasztás mellett 
szól.

A szerző foglalkozhatik a bor előnyei

mellett annak hátrányaival is. Kimutat
hatja, hogy a legfőbb élelmicikk túlzott 
élvezete (a húsé, tejé, teáé, kávéé is) 
káros a szervezetre s hogy mindezeknek, 
úgy a bornak túlzott fogyasztása is, vagy 
rögtön beálló (részegség) vagy távo
labbi, de sokkal súlyosabb (idült alkoho
lizmus) kóros hatásokkal jár. A  tanul
mány ezen részében grafikonokban és 
statisztikákban kimutathatja a pályázó, 
hogy az alkoholizmus (pálinkáivá») ke
vésbé ptisztit bortermővidékeken és or
szágokban, mint máshol. Esetek idézen- 
dók mértékletesen borivó emberek kosz- 
szú életkoráról.

Végül foglalkozzék a szerző a bor- 
fogyasztást tiltó törvényekkel, kimutatva, 
hogy azok ellenkeznek az emberiség ter
mészetes jogaival, nevetségessé téve azok 
túlhajtásait, bizonyítva azok haszontalan 
voltukat és azt a kárt, amit az egészsé
ges és higiénikus bor helyébe lépő szám
talan pancsolt, titokban tartott, vegyi 
úton, minden technikai és egészségügyi 
ellenőrzés nélkül előállított italok gya
korolnak a szervezetre. Konklúzióként 
a bor mérsékelt fogyasztása, tiszta és 
kellően kezelt borok választása aján
landó.”

A ,M agyar Ort'os” hasábjain dr. Pogány aláírása cikk foglalkozik a bor
pályázat feltételeivel. Nem haragosan, még csak nagyképűen sem (ami a tudo- 
nuínyos jellegű írások közös betegsége) ,  hanem tádáman  ̂ elmésen, mondhatjuk: 
cicázva. Azt mondja dr. Pogány, hogy ó maga is bortermelő vidék szülötte és 

rokoni szálak fűzik borból élő, bort szerető emberekhez” , sót azok közé tartozik,
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akik „nagyon is, sokszor túlnagyon s túlelőszeretettel meg is isszák a bort". Majd
így folytatja:

„Ha rosszmájú ember volnék, azt mon
danám, hogy ez a hirdetés talán az or
vosok érdekében is íródott, azzal a cél
zattal, hogy az alkoholokozta betegségek 
nagyobb produkciójával a leromlott or
vosi praxisokat némileg felvirágoztassa. 
De szigorú rovással nem is lehet ezt a 
hirdetést illetni, mert művészileg fogal
mazták meg a kényes propaganda-pályá
zat szövegét. Hibáztatjuk, hogy nem elég 
gavallérok, végtére is 5000 francia frank

nem elég összeg egy ily kétesértékű, ve
szélyes, kétélű s őszinteséget a dolog ter
mészeténél fogva kizáró pályamunka ju
talmazására. Nagyon nehéz ugyanis or
vosnak „ tudományos"  propagandát ki
fejteni az alkoholfogyasztás érdekében. 
Ellene könnyebb lenne s még könnyebb 
lenne, ha a propagandái űzet címe nem 
az lenne, hogy „Igazság a borról” , ha
nem ha így szólna: „Borban az igazság" 
Ez méltó lenne orvosi toll hegyére” .

A cikk további folyamán Pogány doktor a pályázat részleteit vesézi és „nagyon 
kedvesnek" mondja, hogy a hirdetmény szerint csecsemőknek nem szabad bort aján
lani. Bizonyára azért, —  úgymond —  nehogy „ leszopják"  magukat. Azt is méltá
nyolja, hogy első gyermekkorban „finoman kvaterkázva" fogyasszák a bort. Ellen
ben fá jla lja , hogy a nők „honty alá való dózisáról"  megfeledkezett a pályázati hir
detmény és így sóhajt fe l: persze, megszűnt a konty, most a bubifrizura járja ". 
Végül ezt ír ja : „Régen láttam orvosi lapban ily szakbavágó, megértő s a közegész
ségügy érdekeit előmozdító hirdetést" —  és bejelenti, hogy maga is pályázni fog 
ezzel a jeligével: „In vino veritas".

Most pedig leleplezzük —  önmagunkat. A fentidézett két orvosi lapot egy fő
városi közkórház orvosainak kedélyes asztaltársasága küldötte be nekünk, azzal a 
kéréssel, hogy nagyon kíváncsiak: mit szól a „Borsszem Jankó" egyrészt az 
„Országos Orvos-Szövetség"-ben megjelent borpropaganda-hirdetményhez, másrészt 
a „Magyar Orvos" kommentárjához, egyben azt az óhajukat fejezték ki, vegyen 
részt a „Borsszem Jankó?* a Nemzetközi Borügyi Hivatal pályázatán. Válaszunk a 
következő:

Hogy a bor-propagandás hirdetmény orvosi szaklapban jelent meg, ezen nem 
tudunk olyan nagy mértékben'megütközni, mint a doktor urak. Először is: nem 
ismerünk olyan orvost, aki — ha mértékkel is —  ne fogyasztana alkoholt, másodszor: 
az alkoholnak a szervezetre való hatását, különösen a mértéktelen ivás eseteiben, az 
orvosok ismerik a le g jobbam. Vagyis: minden orvos ex cathedra és ex asse bor
szakértő. (E x ! )  Rossznéven vesszük ellenben a Nemzetközi Borügyi Hivataltól, hogy 
a pályázati hirdetményt nem küldötte meg valamennyi magyar orrost szakin imák. 
Rájuk fér egy kis jólfizetett külföldi hirdetés. Taktikai fogásnak mindenesetre 
kitűnő, hogy csak egy la}A>am hirdették, míg a többi ingyen reklámot csinált a bor
pályázatnak azzal, hogy orvosi szempontból feszegeti az efféle hirdetmény közlé
sének megengedhető vagy tilos voltát. Nagyon olcsón úszta meg az a Nemzetközi 
Borügyi Hivatal a bor-propaganda sajtóköltségeit.

A magunk részéről fölöslegesnek tartunk minden propagandát az alkohol- 
fogyasztás mellett. Volt például egy nagynénim, aki se írni, se olvasni nem tudott 
és naponként megitta a maga két deci édespálinkáját. És volt egy nagybácsim, aki 
egész életét íróasztalnál, könyvek között töltötte és sohasem ivott. Nem azért iszom 
bort vagy pálinkát, mert propagálják, hanem mert szeretem. Ha meg nincs annyi 
pénzem, hogy (pláne vendéglőben) alkoholt rendeljek, a legékesebb propaganda sem 
tudja kimuzsikálni belőlem az árát. A részegeskedés ellen évszázadokon keresztül 
nem propagandával, hanem csattanós feleségi pofonokkal harcoltak. És még ez a 
félelmetes fegyver sem bizonyult hatásosmik.

Am i végül a ,JJorsszem Jankó" pályaművét illeti, fá jó szívvel mondunk le arról 
az esélyről, hogy mi vigyük el az ötezer frankos díjat. Tudniillik elvből nem pályá
zunk. Véleményünk szerint af bor valódi propagálása nem az, ha írást és rajzot 
szerkesztenek róla, hanem az, ha a Nemzetközi Borügyi Hivatal utasítja a kötelé
kébe tartozó bortermelőket, vendéglősöket, korcsmárosokat, hogy jó és olcsó bort 
adjanak. A propagandát, akármilyen jó, nem veszi be mindenki. A jó  bort mindenki 
beveszi.

U tóira t: Pogány doktor urat pedig kollégiális szeretettel kérjük, hogy humo
reszkjeivel ezentúl ne a ,M agyar Orvos"-t, hanem a borsszem Jankó"-t keresse 
feL Ilyen nehéz időkben ne csináljanak nekünk konkurrenciát a tudományos 
szaklapok. M. J.
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Csendélet a Rákóczi-uton

— És még merjék mondani, hogy a BESzKAR nem moz
gat meg minden követ az ideális közlekedés érdekében!

Vasutasok egymás kttzl
—  Mondd, kérlek, ho

gyan lehetne mozgalmat 
indítani a polgári házas
ság ellen?

—  A polgári házasság 
ellen ? . . .  Meg vagy bo
londulva ?

—  No hallod . . .  Ha 
Láng János vasúti tit
kárból máról holnapra 
igazgató lehetett, mert 
egyszer felszólalt a par
lamentben a polgári há
zasság ellen !. . .

A fekete lista
—  Mit szólsz hozzá, a 

fópincérek újból fekete
listát fognak vezetni.

—  Engem nem izgat a 
dolog.

—  Miért?
—  Kapucinert iszom.

Temetés után
Egy előkelő temetésről 

beszélgetnek visszajövet 
a nők.

—  Láttad, hogy hence
gett a Karfunkelné?

— Mintha legalább is 
ő lett volna a halott!

Sürgős irodalmi pályázat 
a Magyar Hétre

(Expresszlevél a szerkesztőhöz}
Kedves Borsszem Jankó!
Olvasom, hogy a Magyar Hét rendező

sége felhívást intézett a magyar toll mű
vészeihez, hogy ezer pengővel jutalmazza 
azt a legjobb írást, mely a magyar ipar 
nemzeti fontosságát hangsúlyozza. Azt 
hiszem, mint tolikereskedőnek, nekem is 
van némi közöm a magyar tollhoz, meg 
hát művész is vagyok (ha a mai viszo
nyok között megélek), ennélfogva én is 
pályázom. Minthogy a pályaműnek — a 
feltételek szerint —  október 18-ig meg 
kell jelennie valamelyik pesti lapban, ké
rem müvem azonnali közlését, nehogy, 
Isten ments, lecsússzak az ezer pengőről. 
Pályamüvem az alábbi vers:

Magyar áru. magyar ipar, 
Külföldinél jobban tud,
Pláne, hogyha más ülne a 
Bársonyszékben 8 nem a Búd!

Az 1000 pengő mielőbbi átutalása re
ményében vagyok kiváló tisztelettel

FUKSZ BERNAT tollkereskedő

REB MENACHEM 
CICESZBEISZER 

SZÖRNYŰ ÁTKOZÓDÁSAI
— Led je l te edj 

gyártulajdonos és o 
gráf Bethlen oreság 
ledjen tenálad o sze
mélyzeti üdjek veze
t i  je !

—  Derbije ki o te 
hajadon lángyodrul, 
hodj állandóan dug- 
segélyt éhez!

—  Hitelezzenek te
neked o feleséged 
szakállára!

Ledjé4 te tisztviselü edj pesti cég
nél —  pilótaengedély nélkül!

— A krematóriumba derbije ki terülöd, 
hodj te edj lángoló hozofi vadj!

— O dák ter Gál Jenó oreság dicseked- 
je e l hodj te o védence vadj!

—  Mondjanak le rá lad oz orvosok, mi- 
otán konstatálták, hodj te már saksopán 
o Bethlen oreság rendszerében hiszel!
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Tisztviselők a pénzügyminiszternél

— Kegyelmes úr, csak nem fogja leszállítani a fizeté
sünket, hiszen például mi négyen tíz helyett dolgozunk!

— Mondják meg, ki az a hat ember, aki helyett dol
goznak . . .  hadd teszem őket rögtön B-listára.

A fiatal m iniszter
Ausztria belügyminisztere, Starhem- 

bcrg Rüdiger herceg, a Heimwehr fö- 
l*arancsnoka mindössze harmincegy éves. 
A régi békeidőben legföllebb ha minisz
teri fogalmazó lehetett volna.

Azt mondják: manapság nem érvé
nyesülnek a fiatalok. Hát nincs igazuk? 
\filifen szép is lenne, ha Starhemberg 
herceg az osztrák beliig írniinisztérium- 
ban mint fogalmazó tanulná az admi
nisztráció alapelemeit.

—  Nagy fejetlenség lesz Német-
országban, ha egyszer Hitlerék
kezébe kerül a hatalom.

— Már miért lenne fejetlen-
ség?

—  Na hallod . . .  Gurulni fognak
a fejek . . .

Pikkoló m ellett
—  Tudsz-e olyan magyar mondatot, 

amelyikben ez a szó fordul elő:
gezéresz.

—  Micsoda marhaság ez? M ért?., 
te talán tudsz?

—  Persze. Idehallgass. „A  feleséged 
folyton piszkál és téged mindig ezer esz 
a fene.”

- Mondd, milyen szivart szí Sci- 
tovszky belügyminiszter?

— Úgy tudom, Cabine t-et.
—  És az osztrák belügyminiszter?
— Azt hiszem, ha így folytatja, ót 

fogja visszaszívni a kabinet.

Aranyköpések
Sokszor nem tudunk a 

kezünkkel mit csinálni. 
Ilyenkor ajánlatos egy 
kis növel elmenni a mo
ziba.

★

A nő úgy van a szájá
val, mint a retiküljével: 
sokszor elfelejti be
csukni.

★
A szesz sok mindent 

old, de legkönnyebben a 
nyelvünket oldja meg.

*
A férjek azért nem 

járnak templomba, mert 
elég prédikációt hallgat
nak otthon.

Karádi Emil.

A „jó tündér- meg a háza
Molnár Ferenc azt mondta „Jó tündérn 

című új darabja főjtróbáján Jób Dániel
nek:

— Remélem, Danikám, ez a darabom 
állandóan jó házak mellett fog menni.

—  Hát én is azt hiszem, — felelte Jób.
—  Csak azért mondom, —  aggodal

maskodott Molnár —  mert nagyon fájna 
nekem, ha ezt a Jó tündért rossz házban 
látnám.

Az Andrássv-úti divatüzletben
Egy szerkesztő beszélget Komlós Sán

dorral, a népszerű Andrássy úti divat
ár ukereskedóvel.

—  Hallom, Komlós úr, hogy az utóbbi 
időben nagyon sok egységespárti poli
tikus jár ide.

— Igen. Valamennyien télikabátot 
rendelnek.

— Ilyen korán?
— Nagyon fáznak a rendszerváltozás

tól.

Nagy a kereslet a m. kir. osztálysors
jegyek iránt, mert mindenki szeretne 
nyerni! Azelőtt sokan nem törődtek ezen 
kitűnő állami intézménnyel, ma azonban 
alig van ember, kinek ne volna sors
jegye. A főárusítók úgy körlevelek, mint 
hirdetések útján ajánlják sors jegy kész
letüket és tanácsos is minél előbb ren
delni bármely elárusítónál, mert minden 
sorsjegynek egyforma a nyerési esélye. 
Fődolog: a szerencse!
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T̂natf/aA
Kedves Borsszem Jankó !

Pinkász megtanult spanyolul meg angolul és idegen- 
vezetőnek ment el Madridba. Egy amerikai csoportot kalauzol 
és amikor a város végén vannak, megáll.

—  Itt volt az a szélmalom, — magyarázza — amely ellen 
Don Quijote harcolt.

Az egyik idegen megszólal:
—  És mi bizonyítja, hogy az a szélmalom valóban 

itt volt?
—  Hogy mi ? . . .  A szél még mindig megvan — feleli 

Pinkász nyugodtan.

Az is van !
Két külföldi úr 

°gy idegenvezetővel 
megjelenik egy gya
níts kis cukrászdá
ban. Az egyik rár 
pislant egy barna 
hölgyre, akit a ci
cerone húsz pengő
re becsül.

—  És az a má
sik, a szőke?

— Mindenesetre 
csinosabb, —  álla
pítja meg az ide
genvezető. —  Be
csülöm vagy har
minc-negyven pen
gőre.

Az idegen meg
ütközik:

—  Hogyan? Hát 
nem találni itt  
egyetlen tisztessé
ges nőt sem?

—  Dehogy is 
nem, — nyugtatja 
meg a vezető —  de 
az száz pengőnél 
kezdődik.

Kedves
Borsszem Jankó !

Hosenbalg válik 
a feleségétől. A bí
ró békíteni próbál
ja ókét, de hiába. 
Főként a fiacská
juk miatt van baj. 
Mind a ketten sze
retik és nem tud
nak megegyezni.

—  A  gyerek az 
enyém, —  mondja 
az asszony. —  Én 
hoztam a világra...

A  férj nyugod
tan e szavakkal 
fordul a bíróhoz:

—  Kérem, ha én 
egy csokoládé-auto
matába bedobok 
egy pénzdarabot és 
abból kijön egy kis 
tábla csokoládé, kié 
az: az enyém, vagy 
az automatáé?. . .
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Kéziratokat és beküldött rajzokat 

nem küldünk vissza. — Hódié mihi. Az
irányzat határozottan javuló. Meggon
dolatlan lemondását szuverén jogunknál 
fogva nem fogadjuk el. —  Merénylő. 
Sajnos, nem tudtuk felhasználni. —  B. R. 
Csak állandó belső munkatársakat hono
rálunk.— Rany. Az eredeti hibákat 
nem sikerült kiküszöbölni. Persze, ez 
nem megy olyan gyorsan. A témákat 
rosszul válogatja meg. Egyedül a „Min
den külön értesítés helyett” címűben 
van közvetlenség és csillan fel némi öt
let. De a harmadik strófa után mély
pontra szállt a nívó. Ezt az egyet pró
bálja meg átdolgozni. — Szombathely. 
Hogy' egy liberális demokrata jelöltet 
A*i#kosaraztak volna? Na, majd meglát
juk, ha egyszer titkos lesz a szavazás. 
Egy biztos: öreg fiuk leszünk akkor 
mind a ketten. —  Vasutas. Amit elvesz
tünk a réven, azt behozzuk a vámon, 
így szól a jó öreg közmondás. Láng Já
nos, az ön vasutas kollégája (aki egy 
ugrásra titkárból igazgató lett) ezt így 
variálja: amit nyertem a mandátum ré
vén, azt most kamatoztatom a Mávon.
— Pacsa. Itt adjuk a választási rigmust: 
„Hej, a magyar nem nyakas ma, — Kint 
a Farkas, bent a Kasnt/a”. —  P— f. A l
kalmi kéziratokért nem jár tiszteletdíj.
—  Tisztviselő. Hogy mit csináljon a re- 
dukció után? Magunk sem tudjuk, de 
mától kezdve ezen töri a fejét az egész 
redukció.

Pályázat !
T E O  - M AX - Z A C H A R IA T  - ERIC
Fenti szavakat úgy írjuk egy
más alá, hogy azoknak kezdő
betűi felülről lefelé olvasva 
METZ szót adják. A helyes 
megfejtők a következő jutal
makban részesülnek:

1. díj : 2000 márka k. p.-
ben.

2. díj: 1200 márka k. p.-
ben.

3. díj: Egy ebédlőberende
zés.

4. díj: Egy hálószobabe
rendezés.

5. díj: Egy konyhaberen-
rendezés.

ő—8. díj: Három fényképező
gép.

9— 12. díj: Négy férfi- és női- 
kerékpár.

13— 22. díj: Tíz rádiókészülék 
(háromcsöves).

23— 32. díj: Tíz töltőtoll 
(aranytollal).

33— 50. díj: Tizennyolc férfi- és 
női zsebóra.

51— 80. díj: Harminc fényképe
zőgép

és számos fájdalomdíj első
rendű kivitelben.

MINDENKI, aki a helyes meg
fejtést beküldi, a fenti díjak 
egyikében részesül. Minden 
tárgy’ újonnan kerül ki a gyár
ból. A fájdalomdíjakat cégünk 
saját maga, a főnyereménye
ket egy itteni jegyző felügye
letével osztja ki. A szállítás 
csekély portódíját a nyerő fize
ti meg. A megfejtés levélben 
küldendő be, 32 filléres bélyeg
gel ellátva. Ön semmire sem 
kötelezi magát! írjon még ma 
erre a címre:

WESTDEUTSCHES EXPORT- 
HAUS

EISEMROTH (D ILLK R E IS ) 
DEUTSCHLAND

—  Az ingyenebédeknek kortesíze van?
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A Borsszem Jankó rébuszai

Megfejtése a Borsszem Jankó jövő 
számában. A helyes megfejtők a követ
kező jutalmakban részesülnek: 1. Molnár 
Jenő humoros könyve: „Ilyenek va
gyunk.” 2. Mokány Berci zaftos históriái. 
3. Seiffensteiner Salamon anekdotái. 4. 
&9V asz toli óra.

A Borsszem Jankó múlt számában kö
zolt rébuszok megfejtése: I. „Kint ton a

vízből F\ II. „Aki bírja , marja F' A  meg
fejtők közül H. Bársony Dóra, a m. kir. 
Operaház művésznője (Budapest) Mol
nár Jenő humoros könyvét, Krausz Ala
dár (Budapest IV, Dalszínház ucca 2.) 
Seiffensteiner Salamon anekdotáit, Fe~ 
kete Károly (Cegléd) Mokány Berci zaf
tos históriáit, Pogány Miklós (Miskolc) 
egy asztali órát nyert. A jutalmakat pos
tán küldi a kiadóhivatal.

Ne féljünk, 
amíg Bethlent látjuk

Lári-fári . . .  Nem lehet itt olj/an 
710 ff y baj.

Ao hallod, mindenütt csak erről be
szélnek.

Nem hiszek én ezekben. . .  Amíg 
Bethlen itthon van, egészen nyugodt va- 
9yok.

Nem értelek . . .
' Na itt nagy baj volna, akkor ő már 

reg vadászna valahol.

fi parlament jól funkcionál
—  Na, képviselő ur, megkezdték már 

a munkát?
— Igen. Mindnyájan fölvettük a fize

tésünket.

Líra 1930-ban
Az i fjú szólt a lánynak:
,Jéézd, mily szép a naplemente Fy 
S a lány fe lelt: „Nincs nálad 
Egy „Szfinksz” , esetleg egy „Levente” ?

63. évfolyam. 20. (3162.) szám
Felelős szerkesztő és kiadó: Szerkesztőség és kiadóhivatal:

MOLNÁR JENŐ dr. Budapest, Mozsár u. 9. Tel.: A.233— 24
Laptulajdonos:

Művészeti főmunkatárs: Borsszem Jankó Lapkiadó rt.
GÁSPÁR AN TA L Igazgató: MOLNÁR EMIL

A BORSSZEM JANKÓ előfizetési árai:
Egész é v r e .......................
Félévre ...........................
N e g y e d é v r e .......................

Biró Miklós nyomdai műintézet rt. nyomása. VII. Rózsa ucca 25. szám
Felelős: Sándor Zsigmond igazgató
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Olvassa a

HIRÜAD*.
a magyar értel
miség legkitű
nőbb napilapját

á Z  ÜZLET
FIZETÉSKÉPTELENSÉGEK 

CÍMŰ ROVATA 
TANULSÁGOS OLVASMÁNY

Ingyenes mutatványszámot 
küld a kiadóhivatal: 

Budapest VI, Andrássy út 29

Ideg* és ütőérbajból, 
rheumából és szexuális 
gyönge ség-bői

gyógyulást keresők kérje
nek ingyenes tájékoztatót az

Elektrom ágneses  
Gyógyintézet-tői.

Bpest V II. Vilm a királynő út H B

HIRDESSEN AZ

ARADI KÖZLÖNY-ben!
EGÉSZ ERDÉLY OLVASSA

Az

a liberális polgárság 
lapja
Mindenki olvassa




