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f {Akiknek nem jutott hel|]|
a Nemzeti Emlékcsarnokban f

Még egyszer az Ádám-pör
Akik az Intim Koszorúból kimaradtak

Folkusházy szíve
Inségrúzst, inségkombinét 
követelnek a táncosnők

Gáspár Antal rajzai
Mi van a színházak körül?

N ikotextra  Kiadás!
A takarékossági nap humora

Á R A : 50 filler
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Akinek nem jutott hely 
a Nemzeti Emlékcsarnokban

gig csak a nemzet szívében maradok. . .

Sanyaró Vendel levele 
a dunántúli gazdákhoz

M i, pestiek, nagy örömmel olvastuk az 
újságokban, hogy le akarják törni a pesti 
pékek szarkát és olcsó gazdakenyeret 
óhajtanak árulni Budapesten. Azt is ol
vastuk, hogy előbb két napon át ingyen 
akarják osztogatni az uccákon a gazda
kenyeret, hogy így me gkedvelt essék a 
pesti néppel.

Hát ez jó  lesz íg y . . .  De tudják-e bá- 
tyámurnmék, hogy nemcsak a kenyér 
drága Pesten? Drága itt a tyúk, a kacsa, 
meg a liba is. Azért jó l tennék, ha olcsó 
gazdabaromfit is árusítanának a fővá
rosban. Aztán ép úgy, mint a kenyérnél, 
itt is előbb két napon át osztogassanak 
az uccákon gazdatyúkokat, gazdakacsát, 
gazdalibát, meg gazdadisznót a megked
velt eiés fkából.
mFeleharáti szeretettel és csurgó nyállal

Sanyaró Vendel

Politikai Színház

Ma és a következő napokon: 
A világhírű Bethlenio-féle 

Parlamento dei Piccoli

Közmondások 
a takarékossági napon

— Asszony vervvel, pénz betéve jó.
— Lassan gyújts, tovább ilsz.
—  Addig nyújtózkodjál, ameddig a ta

ka rékkön y ved ér. >
— Ki mint tett be, úgy vesz K.
—  Postatakarékpénztári nyugtával di

csérd a napot.
— A hazugot sem lehet hamarabb utói- 

érni, mint a hamis postacsekket.
—  Madarat tolláról, embert btétjéröl.
—  Kinek a pap, kinek a takarékossági 

nap.
— Jobb ma egy betét, mint holnap egy

kivet. .

BEZEGH-HUSZÁGH
FŐKAPITÁNYSÁG

AZ A LLA M TITK A b l SZÉK BE
TÖLTÉSÉIG KÉREK SÜRGŐSEN 
NÉHÁNY KÖZLEKEDÉSI REND
ŐRT A TUMULTÜÓZUS JELENE
TEK ELKERÜLÉSE VÉGETT.

ERNSZT SÁNDOR 
népjóléti miniszter

Párbeszéd a Dob uccában
—  Olvastad? Palesztina önálló parla

mentet kap.
—  Ne mondd. Na és ki lesz a rasekót?

Akinek nem jutott hely 
a Nemzeti Emlékcsarnokban

Id. Wekerle Sándor: H m ... Úgy lát
szik, elfelejtettem revideálni az egyház- 
politikai törvényeket. . .
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SZÉK FO G LALÓ  UTÁN

két, de én nem fogadtam eL99 (Ernszt 
„  Sándor egyik beszédéből.)
K^thlen: Úgy látom, máris nagyon fáradt vagy, Sándor. 

ni. ha llod !... Gyerekkorom óta az asztal körül kergettek, mert nem
arram miniszter lenni . . . é s  még fáradt se legyek?
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Akinek nem jutott hely 
a Nemzeti Emlékcsarnokban

Rippl-Rónai József: Amíg éltem, jó l 
festettem. Halójxyromhan derül ki rólam, 
hogy nem festettem volna jó l —  a ma
gyar Pantheonban.

P  os ta takarék pén ztár
Budapest

Többé ne rendezzenek takarékossági 
napot. A takarékossági napon a me
cénásom leépített engem.

Zizi

Nyílt levél
K övér János

pékmesterhez
Tisztelt pékmester U r l
Én, aki évek óta Önnél vásárolok ke

nyeret, nagy meglepetéssel olvastam, 
hogy Önök, pékek, ráfizetnek a kenyér
sütésre, illetve eladásra. Mikor aztán fel
ocsúdtam a meglepetésből, egy kis kal
kulációt csináltam.

Én két kiló kenyeret vásárolok napon
ként öntől. Ön erre a két kiló kenyérre 
cca tíz fillért fizet rá. Egy nap tíz fillér, 
az egy hónapban három pengő, egy év
ben harminchat pengő, tíz év alatt há
romszázhatvan pengő.

Tisztelt pékmester U r! Én nem kívá
nom Öntől, hogy tíz év alatt háromszáz
hatvan pengő kára legyen rajtam, de vi
szont ön se kívánhatja tőlem, hogy há

romszázhatvan pengő tiszta haszonról 
csak úgy lemondjak.

Van egy indítványom. Válasszuk a 
középutat, ön postafordultával száz- 
nyolcvan pengőt küld nekem, én pedig tíz 
évig nem veszek öntől kenyeret.

A  postautalványt várva, maradok tisz
telettel

Skót Péter,
Kenyeres Balázs ucca 7.

Utóirat : Megengedem, hogy a 180 pen
gőből 6 fillért levonjon azért a Memphis 
cigarettáért, amit egyszer a kenyerébe 
sütött. Ez legalább ízlett.

Ahogy idehaza látják
— Olvastad? Hitler el akarja venni a 

pénzt a németországi zsidóktólf aztán ki 
akarja kergetni őket.

— Ezt nem tartom helyesnek.
— Hogyan? Te. a megcsontosodott 

antiszemita?. . .
— Pardon . . .  Az helyes, hogy el akar

ja venni a j>énzt a zsidóktól, csak az nem 
helyes, hogy aztán ki akarja kergetni 
őket. Mert akkor ki fog újra pénzt ke
resni?

Hőnyi A dorján  —

„Az elcserélt ember” kitűnő szerzője, 
aki önmagát is szerencsésen cserélte el: 
eddig regényíró volt s most kiderült, 
hogy vérbeli drámaíró.
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Akik az Intim Koszorúból kimaradtak
A magyar irodalom és művészet néhány kiválóságát abból az alkalomból mutat

juk be, hogy Molnár Ferencen, Kálmán Imrén, Csók Istvánon, Róna József en̂  Hege
dűs Gyulán, Marczali Henriken, stb. ktx'ül róluk is megfeledkeztek a „C orv in-lánc” 
és „C orv in-koszorú" kiosztásánál. Az örök világhír fényeskedjék nekik!

Gyerekszáj anno 1930
A  szénaszállító kisfia megkérdi a pá

pájától:
Papa, mit követett el az a Babits 

Mihály?
Miért? —  kérdi csodálkozva az apa. 
Mert olvasom, hogy a Kisfaludy 

tarkaságban üL

Találós politikai kérdés
—  Tudod, mi a különbség a trójaiak 

és a W olff-csoport közt, amely a kor
mánypárthoz tartozik?

—  Nft, mondd meg!
—  A  trójaiak csak egy falovat enged

tek be, a kormánypárt pedig egy egész 
ménest.
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Magyar Hét
(is  tréfa, sok szóviccel és l t azaz egy 
rappáns fordulattal. —  Kuna P. 

András-, anyós- és hozományvicc, Fedák 
kora, Péchy Erzsi autója, tej kartell- és 
bolettavicc nincs benne! —  Történik 
Krauszék lakásán. Idő: a Magyar Hét 
első napja, az Oktogontéri villanyóra idő
számítása szerint este 7 óra 45 perctől, 
az Emkesarki villanyóra időszámítása 
szerint 8 óra 17 perctől lefekvésig. Sze
replők: Krausz, Krauszné és gyerme

kük, a Samuka.
*

Vigyázat, kezdődik  !
Krausz (hazajön, bemegy a szobába) : 

Szervusztok.
Krauszné (szájában C/eopatra-cigaret- 

tával) : Szervusz.
Samuka : Kezitcsókolom.
Krausz: Mit csinálsz, Samuka?
Samuka: A  házi feladatot csinálom a 

szabadkézi rajzból. Lefestem az ágy- 
terí tőnket./

Krausz: És mondd, fiacskám, milyen 
festékkel fested?

Samuka: Berlini kékkel.
Krausz (szigorúan) : Mi, te berlini 

kékkel festesz a Magyar Hét a la tt? ... 
Rögtön tedd el azt a külföldi kéket! Tes
sék pesti kékkel festeni!

Krauszné: Hagyd azt a gyereket! In
kább nézd át a számtandolgozatát.

Samuka (átadja a számtanfüzetet) : 
Tessék átnézni.

Krausz (nézi a leckét, majd erélyesen) : 
Ú jra csinálod az egészet! Itt csupa arab 
és római számok vannak. A  Magyar Hét 
alatt magyar számokat kell írni!

Krauszné: Hát elég legyen ebből! (K i
kapja Krausz kezéből a füzetet és oda
adja Samukénak.) Nagyon jó lesz így! 
(Észreveszi, hogy az irkát összefűző ka
poccsal felsebezte a kezét.) Samukám, 
szaladj le a patikába és hozzál angol
tapaszt.

Krausz: Megtiltom! Az én házamba a 
Magyar Hét alatt nem lesz angoltapasz 
hozva!

Krauszné (sírni kezd): Ez van minden 
este. Hazajön és veszekszik. Az ember
nek elveszi az étvágyát a vacsorától.

Krausz: Na. azok a finom vacsorák... 
biztosan ma is spenót van, vagy sárga
répa.

Krauszné (villámló szemmel): Hát 
nem! Ma bécsiszelet van.

Krausz (vontatott hangon) : Szelet?...

Krauszné (nyomatékosan): Bécsi!... 
Bécsiszelet !

Krausz (gondolkozik egy darabig, az
tán dacára a Magyar Hétnek, angol hi
degvérrel mondja) : Samuka, menj le a 
patikába és hozd a mamának azt az an
goltapaszt. g. I.

—  Vájjon a skótok is rendeznek min
den évben egy takarékossági napot ? . . .

Magyar Királyi Állami Vasgyárak 
Kereskedelmi Képviselete R t.

Budapest, V., Vilmos császár út 28. 
Tolefóii : Automata 27?-28. 272-29



21. szám B O R S S Z E M  J A N K Ó 7. oldal

MÉG EGYSZER AZ ÁDÁM-PÖR
Tudós professzor urak,

Önök miért nem utasították vissza?
Lassan, kérem, kedves tanár urak, egy kicsit lassabban. Nem tudom olyan 

gyorsan elraktározni a minapi törvényszéki tárgyalás tanulságait, mint amilyen 
tömegesen vágták a fejünkhöz.

Vegyük csak elő egymásután, úgy, ahogyan eszünkbe jut. Biztos, hogy nem is 
jut mind eszünkbe.

Hát hogy is volt azzal a vallomás-sémával?
— Kitűnő sebész, de nem tud írn i!. . .
Bravó. Ezt a kérdést halántékon találták. Eszerint M o l n á r  Ferenc a leg

alkalmasabb volna a szóbanforgó tanszék betöltésére. Nem, ez a jelölt nem jó, itt 
baj van a fajban, vagy faj van a bajban, de hopp! megvan: Z s i r k a y  János! 
A Nemzeti Színház neonacionalista dramaturgiája szerint Z s i r k a y  János úgyis, 
mint faj, úgyis, mint írózseni, a korszak klasszikusaihoz emelkedett.

íme, megtanultuk, hogy az egyetemi tanárság igazi kritériuma az ími-tudás, 
az elméleti orvostan az a mathe» atika, amely a valósággal szemben is igazság. 
Éppen olyan, mint a Blériot-korszak* egyik esete. A  debreceni akadémia egyik tudós 
tanára hallgatói kívánságára megmagyarázta a repülést.

—  Lássák, uraim, — mutatdtt az ablakon át látható galambokra — ez a madár 
például egészen szabálytalanul repül.

Azután kérem, szó esett erről a remek jogászi megállapításról: az egyetem 
tanácsa nem tekintette nem tolakodásnak... (Két tagadás egy állítás?)

Hogyan, méltóságos uraim, önöket vasra verve szállították a katedrához? önö
ket a törvény szigora fej vesztés terhe mellett kényszerítette arra, hogy foglalják 
el az egyetemi tanszéket? önök mind tiltakoztak a kinevezésük ellen, soha egyikük 
sem mondta senkinek, hogy egyetemi tanár akar lenni? Azután. Mit értenek önök 
tolakodás alatt? Tolakodni lehet valami kézzelfogható irányban. Valami anyagi 
természetű testek között rést kell ütni valami elzárt, szoros kapcsolatú valamiben, 
hogy oda szorítsa be az illető a maga oda nem valóságát. Ki mondta Önöknek, hogy 
a# orvostudomány zárt valami, hogy ott van befejezve, ahol az önök becsese térbeli
i g  határozatik. Honnan merítik önök azt a felfogást, hogy az önök testületé a 
tudomány Olimposza s mindenki tolakodó, aki oda akar jutni? Ki ruházta föl 
önöket azzal a joggal, hogy* olyan tudomány terén bíráljanak, amely tudomány csak 
niost indul el tulajdonképpen a fejlődés bíztató útján?

Önökről is így beszéltek kinevezésük alkalmával azok. akik belül voltak?
Önök is felajánlották lemondásukat, mikor előző negyvenhárom esetben nem 

az egyetem belső életéből indult ki a kinevezés ténye? . . .
Beszéltek autonómiáról.
No hát kérem, ez nem helyes. Jó, legyen az egyetem a maga aktív tudományos 

es oktató életében autonóm, sőt még ennél is több, ha kelt de hogy ki tanítson. 
azt a döntse el. Ha az autonómia csak arra szolgál, hogy az oda korszerű
felfogással és divatos mentalitással bekerültek döntsenek afölött, hogy ki tanítson 
es ki tanuljon, akkor az az autonómia nemzetrontó, el kell törölni.

Arról is beszéltek, hogy egyetemi hallgatók pénzt kaptak, hogy tanuljanak
sebészni s ezt súlyos ethikai hibának tartják.

, Igaz. Mennyivel ethikásabb, hogy az egyetemi hallgató fizessen leckedíjat s a 
ou kasok megismételhetősége szerint annyiszor új és új vizsgadíjat, ahányszor a 
anar nem találja el azt a kérdést, amire a jelölt meg tud elégségesre válaszolni.

És vájjon nincs egyetlen egy olyan egyetemi hallgató sem azon a tájon, ahol 
tormasapka viselése kötelező, aki nem kap anyagi és erkölcsi, sőt természetbeni 

**KeIyt, hogy elvégezhesse az egyetemet? A gyakorlati sebészet egyetlen komoly 
omanya, a szenvedő emberiséget érdeklő egyetlen orvosi képesség nem éri meg, 

rét*5 f rre tu<̂ sra ösztönző anyagi segítség mellett képezzék ki azt az ember- 
em tf6* i3.me > hez tar!oz?k a felszentelt papok nagy és nemes hivatása mellett, akik az

n e ek szenvedéseit gyógyítják, a vele egyenértékű legnemesebb emberi hiva
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tásra esküsznek fel: a testi szenvedés gyógyítására? Azt hiszik önök. tudós orvos 
urak, hogy betöltik ezt a nagy hivatást? Hogyan higyjen a szenvedő' ember annak 
az új orvosgenerációnak, amely a humanizmus áljelszava mellett olyan zamatosán 
tudja gyűlölni embertársát?

Még egyet, önök természettudósok, önök materialisták. Mutassanak egyet önök 
közül, aki a maga elhatározásából, tudatosan indult el római katolikus, református 
vagy zsidó spermának, aki a maga akaratából szállt ide erre a gyűlölet-világra? 
Ez az egy ember megváltaná a világot. A  többi mind megöli.

BOROSS MIHÁLY

Aktuális színházi fejek

Sándor Erzsi kamara- 
énekesnő kapta az első 
szobrot az Operában. Fel
írásnak ezt ajáljuk: A 
zengő szobor.

Gál G ipila Corvin-koszo- 
rút hajtott. Most ha a Cor- 
x'in-árvház előtt a Nemze
tibe megy, arra gondolj mi
lyen jó  volna ott is érde
kelt lenni.

még ha tudna németül!

\

Mindenki Bethlenről ír
Egy idő óta csodálatos átalakuláson 

megy keresztül a magyar irodalom. Min
den szerző Bethlenről ír. íme, egy futó
lagos kimutatás:

Csathó Kálmán: „Te csak cigarettázz, 
Bethlen!”

Móricz Zsigmond: „Sárarany középút.”  
Molnár Ferenc: „A  jó tündér.”
Zilahit Lajos: „Fehér szarvasbógés.”  

(Ugyanettől a szerzőtől: „Csak őrá süt 
a nap.” )

Biró Lajos: „Fotel Imperial.”
Heltai Jenő: „A z utolsó hohém.”
He reze g Ferenc: „Fenn és Bethlen.”

Inségpúdert, inségrúzst és inségkombinét követelnek
a pesti táneosnök

A pékek viharos gyűlést tartottak, melyen végül is kimondták, hogy olcsó, úgy
nevezett ínségkenyeret fognak árusítani ezentúl. A jtékek ínségkeny ér-akció ja nagy 
port vert fel Budapesten. Mindenütt erről beszélnek. A táncosnők például azt han
goztatják, hogy nem csak a kenyér roppant drága Pesten, hanem a jtúder, a rúzs, 
a selyemhat isnya, a kombiné és egyéb létfenntartáshoz szükséges cikkek is, miért is 
követelik, hogy a drogisták, o női divatüzletek, a ruhaszalonok, a szűcsök, stb. kö
tessék a pékek példáját és a szegénysorsú táncosnők számára olcsó ínségpúdert, 
inségrúzst. inségkombinét, ínség-estélyi ruhát és inségbundát hozzanak forgalomba.

Közüzemi igazgatók, színházi sztárok, bankvezérek és egyéb szegénysorsú sírán- 
kozák általában hasonló állásijonton vannak. Ők az olcsó ínségkáviár, ínségpezsgő 
és ínségautó bevezetését követelik.
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A népjóléti minisztérium palotája

Virágos, világos volt Yass József alatt, — Most jótékony homály fedi a zord falat.

Kit állítanak
a margitszigeti uszoda élére?

Kedven Borsszem Jankó!

Engedje meg, hogy az ön szatírái közé 
emeljem az alábbi nem is igen ismert s 
nem is fontos esetet. Sportról van szó. 
tehát nem politika, nem közgazdaság, 
nem színház.

A fedéttuszoda — mint világszenzáció 
decemberre megnyílik a Margitszige

ten. Uszoda azt jelenti, hogy ott úsznak, 
uszósportot folytatnak az új generáció 
alkalmas erőivel. Az ember azt hinné, 
*}ogy ennek az intézménynek a vezetésére 
úszószakembert jelölnek ki. Ilyen akad 
néhány. Volt világbajnokok, remek úszó
oktató-bajnokok, akik között nem egynek 
betévö falatja sincs s ha nem akarja 
Megenni azokat a bajnoki díjakat, ame
lyeket a magyar sport diadalára szerzett, 
talán éhes is halhat. Nem, kedves Jan
kó! Erre az állásra egy igen szimpatikus 
Ur van kiszemelve, akinek ezidószerint két 
nyugdíjas állása van s ehhez kapja a

harmadikat, amely szintén nyugdíjjal 
van egybekötve.

A többi jogos aspiránsnak egy állása 
sincs.

Ez a szelleme az új érának, amely a 
nyomor enyhítésére megszünteti az állás
halmozásokat s leépíti a jövedelmeket.

Tisztelettel
Egy volt úszó, aki már fulladozik

Ernszt Sándor albumába
Jó lesz nagyon körültekintőnek lenni 

abban a miniszteri székben. Kegyelmes 
úr már nem fiatal ember. . .  maholnap 
megcsijn a Dréhr.

Takarékossági visszhang
Az apa: Mondd, mi k e ll? ...  Hogy a 

rongyaidra kölesem minden pénzem vagy 
inkább a posta takarék ?

A  leány: ...ta ta , kar-ék!

A hét legjobb hasonlata
Az egységesfiárti képviselő olyan, mint 

a gyufa: ha Bethlent megpillantja, rög
tön lángralobban és elveszti a fejét.
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Se lánc, se koszorú. . . A F IREN ZEI P ITTI-PALO TÁT.

Molnár Ferenc: Nem marad más hát
ra, fiú k . . .  Meg kell elégedni a saját 
láncunkkal —  toronyóra nélkül.

KEMÉNY BESZÉDEKET 
nyereg alatt puhítani, házhoz jön 

AGRÁR BLOKKISTA

Ezt a csöppet se pitti ajándékot is túl
szárnyalja az az ajándékunk, amit egész
éves előfizetőink között osztunk szét. 
Ezek a burokban született emberek nem 
kisebb dolgot kapnak tőlünk ajándékba, 
mint

AZ ÉSZAKI SARKOT, ÚGY, 
AHOGY VAN , CAKUM PAKK.

Meg nem-felelés esetén egy pár finom 
gumisarokra, szerencsésebb esetben egy 
doboz Mirjam  cigarettára cseréljük be 
ezt az ajándékunkat.

Gyerünk hát azzal az előfizetéssel!

Adalék a fajvédelemhez
Alexander Dumas, az idősebb, tudva

levőleg egy mulatt fia volt, aki Napoleon 
alatt a tábornokságig vitte fel. A  nagy 
regényíró büszke volt származására, 
amely külsején is meglátszott. Egy ellen
lábasa egyszer így aposztrofálta: „Maga 
néger!”  Dumas nyugodt méltósággal így 
felelt:

—  Igaza van. Anyám mulatt volt, 
nagyapám néger és az ősapám majom. 
Az én nemzetségem ott kezdődik, ahol az 
öné végződik.

Szenzációs ajándékokkal 
mondja bea kontrát a„Borsszem  

Jankó" a házakat ígérő 
újságoknak

A lapok nagylelkű ajándékozási roha
mában mi sem akarunk elmaradni. A  
Borsszem Jankó olyan szenzációs és pá
ratlan ajándékokkal örvendezteti meg 
előfizetőit, hogy gavallériánk mellett 
összes laptársaink elbújhatnak. Mi nem 
holmi ajándék-villákat és házakat adunk 
új előfizetőinknek, hanem sókkal többet. 
A ház összedőlhet, a villa kicsorbulhat 
és megrozsdásodhat, ezért mi 

ÖRÖKLAKÁSOKAT AJÁNDÉKO
ZUNK NEGYEDÉVES ELŐFIZE
TŐ INKNEK AZ ELŐKELŐ L IPÓ T
VÁROS SZIVÉBEN —  a Markóban. 
Ha az olvasó azt hiszi, hogy ezzel aján

dék-akciónk be is fejeződött, nagyon té
ved. Mert ezenkívül még egy sereg remek 
ajándékot adunk. Azok az okos emberek, 
akik félévre fizetnek elő, páratlan áldo- 
zatkészségünk* folytán abban a boldog 
reményben hajthatják le este fejüket, 
hogy pártatlan zsűrink nekik ítéli oda a 
Borsszem Jankó ajándékát,

Az ifjútörök  
nyilatkozik :

Bethlen jxisa . . .  Több. mint 
ezer éve költöztek ki az ősei 
Ázsiából és Ö mégis megma
radt a keleti stilus mellett 
—  a politikában.
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Folkusházy 
áldott jó szíve

A nyomor szava harsány és hatalmas. Beszűrődik mindenhová, még a 
BESzKÁRT vezérigazgatói szobájának párnázott ajtaja mögé is. Folkusházy Lajos 
vezérigazgató úr is tudomást szerzett róla. Igen, Folkusházy Lajos is megtudta, 
hogy itt, úgy látszik, nyomor van, mert a kormányzó feleségének nyomorenyhítő 
akciójához, alig pár nappal a felhívás után, ő is nyomban csatlakozott. Előbb való
színűleg sejtelme sem volt róla szegénynek, mert egyébként biztos, hogy már az 
elsők között sietett volna a nyomorgók segítségére. Sőt, egészen biztos, hogy némi 
röstelkedést is érzett amiatt, hogy ő erről a nyomorról mindezideig nem tudott. De- 
hát, Istenem, az ő szíve, amint ez egy ambiciózus BESzKÁRT vezérigazgatóhoz 
illik, bizonyára furton-furt BESzKÁRT problémákkal volt tele és minden más pro
bléma előtt kiakasztotta szívére a „Megtelt’' táblát. BESzKÁRT problémákon kívül 
egy talpalatnyi hely, sőt állóhely se akadt más problémák részére szívének perron- 
ján. De ez nem is csoda, hiszen alkalmasint abban a hitben élt, hogy minden olyan 
ideális körülöttünk, mint a BESzKÁRT új menetrendje.

így volt ez eddig. De a kormányzóné S. O. S. szavára Folkusházy BESZKÁRT- 
ügyektől túlfűtött szíve is ventillálni kezdett és széles áradással nyargalt keresztül 
rajta a jótékonyság szele. Az üde és tisztító viharzást egy olyan gesztus követte, 
amilyenre kevés példa van történelmünkben.

Folkusházy a magáraébredt szív mindent elsöprő viharzásával nyúlt a zsebébe, 
mámoros adniakarással markolt ki onnan t í z  p e n g ő t  és két kézzel szórta oda 
az egészet a nyomorakció oltárára. Az egész szivét elöntő jótékonysági hullámban 
nem is nézte, mennyit markol ki. Ha nézi, talán csak öt pengőt markol. De nem 
nézte. És így tíz egész pengő jutott az ínségeseknek. Az adomány nagyságát a lap- 
csinálás lázas sietségében hamarjában fel se lehet mérni. Hozzávetőleges átszámí
tás szerint ez a szédítően horribilis összeg mintegy 41 átszálló és egy szakasz jegy 
vagy 62 és fél szakaszjegy árának felel meg.

.Korunkban, mely annyira nélkülözi az olyan gesztusokat, mint volt az, mikor 
Széchenyi István 60.000 forintnyi évi jövedelmét ajánlotta fel az Akadémia céljaira, 
talán csak Folkusházy gesztusa hasonló ehhez. A gesztus éppen ilyen nagy. Az 
összeg valamivel kisebb. Na de. Istenem, ma a viszonyok is rosszabbak.

Mindenesetre mondanunk se kell, hogy a nyomor Folkusházy gigászi gesztusa 
után úgyszólván megszűntnek tekinthető. Az akció ugyan még folyik, de ez már 
valószínűleg csak olyan pro forma.

De mint mindig, úgy természetesen most is akadnak gáncsoskodók, akik rossz
indulatúan keveselni merészük Folkusházy adományát és olyanfajta kijelentése
ket teszek, hogy súlyos ezer pengőkre rúgó havi jövedelme mellett többet is adha
tott volna. Meg hogy éppen a kormányzóné fenkölt és nemes szívből fakadó akció
ját nem szabadna elcsúfítani ilyen Folkusházy-féle „smucig” adománnyal. De hát 
gáncsoskodók mindig vannak. Az ország közvéleménye a fontos. A  közvélemény 
P^dig teljesen átérzi Folkusházy gesztusának jelentőségét. Hiszen választhatta 
volna ő is azt a kényelmesebb megoldást, mint az adományozók közül sokan, hogy 
természetbeni segélyt küld a nyomor enyhítésére, egy-két villamos hetijegyet vagy 
ehhez hasonlót. De nem ezt tette. Megtehette volna azt is, amit az adomabeli jóté
konykodó, aki a koldusnak azt mondja: Nézze, barátom, pénzt nem adhatok, mert 
nekem sincs, de fogja, itt a villamos hetikártyám: lyukasszon rajta egyet. De 
Folkusházj nem ezt tette. Pedig mint BESzKÁRT vezérigazgató, így olcsóbban 
jött volna ki.

Éppen ezért egy ilyen emberhez, egy ilyen áldott jó szívhez nem ér fel a 
gáncs. És meg vagyunk győződve róla, hogy miként az Akadémia falán dombormű 
hirdeti Széchenyi áldozatkészségének emlékét, azonképpen a BESzKÁRT palotáján 
P müvészi kivitelű relief fogja egykor megörökíteni azt a szép pillanatot, midőn 
folkusházy tíz pengőt helyez a nyomorenyhítés oltárára.

HESZ FERENC
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Adalék korunk erkölcseihez
— Ádám Lajos tanár és a hálás páciensek —

Operáció előtt Operáció után

—  Az istenért, professzor úr, segítsen —  ! ! ! . . .  ! ! ! . . .  
rajtunk, mentsen m e g !...

Petőfinek is volt Corvin-lánca
Egy irodalmi társaságban arról vitat- 

koztak: ka}tott volna-e Petőfi Corvitn- 
láncot, ha ma élne? Egy Corvin-koszorús 
költő azt mondta: föltétlenül, sőt: Petőfi 
látnoki szemmel meg is jósolta magának 
a Corvin-láncot.

— Hogy-hogy? — kérdezték.
—  Hát nem ismeritek a „ Taly/ra ma-

gyaf'-ty ahol ezt ír ja : „És mi mégis lán
cot hordunk?__ 99

Klebelsberg 
és a takarékossági nap

Minden oldalról támadják Klebelsberg 
Kunóty hogy a Corvin-láncosok és Corvin- 
koszorúsok közül egész sereg jeles írót, 
művészt és tudóst hagyott ki. M int érte
sülünk, ennek kizárólag a m. kir. Posta
takarékpénztár az aka. E  kitűnő intéz
mény vezetősége ugyanis felhívta a kul
tuszminiszter figyelmét a takarékossági 
akcióra. Ezért s\>órolt Klebelsberg a lánc
cal meg a koszorúval.

— Áfa láttam Bethlent. M it gon
dolsz, milyen gúnyát hord?

— Hát milyen gúnyát?
— A Friedrich gúnyját.

— Az Operában svanda szemmel vá
logatják a darabokat?

Kész az „Anschluss44

Hitler Ctarhemberg 
eimwehr ^ahlhelm

A tihanyi visszhangnál
Én: Vájjon a közvélemény is azt tart

ja, hogy helyes az, ahogyan Ádám pro
fesszor ellen dolgozott Kéthly?

A visszhang: • •. kétli.

Magyar Hét
Hétfő: Koplalás.
Kedd : Didergés.
Szerda : Kényszeregyezség.
Csütörtök: Csőd.
Péntek: Ut a zálogház felé.
Szombat: Ut Lipótmezó felé. 
Vasárnap: Terepszemle a Ferenc Jó

zsef hídon.
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f

Aki a Nemzeti Emlékcsarnokból kimaradt

Kossuth Lajos: Szeged népe, nemzetem büszkesége—  mit szólsz ehhez?
( Gáspár Antal rajza)

Mért tetszik annyi embernek 
a diktátorok nagyhangú beszéde ?
Ezzel, a kérdéssel fordultunk Seiffen- 

steiner Salamon bácsihoz, aki rágyújtott 
egy nikotinmentes Britannicára és így 
felelt:

Egyszer az öreg Rothbart levelet ka
pott a fiától, akit azért küldött Tamopol- 
ba, hogy jól megtanuljon héberül. Elol
vasta a levelet és nagy örömmel ment a 
szomszédjához, hogy eldicsekedjen vele.

—  Gyönyörű levelet kaptam a fiamtól.

—  És mit ír? — kérdezte a szomszéd.
—  Azt írja, hogy súlyos beteg, a fe

lesége otthagyta, a nagyobbik fia meg
lopta és hogy emiatt az üzlete csődbe 
jutott.

—  És ez magának egy gyönyörű levél, 
Náthán bácsi?

— Látná csak, milyen szép héberség
gel van az megírva!

Asz-}xisz: A diktátorok mindenütt a 
legnagyobb bajt csinálják . . .  de a hang
juktól meg a stílusuktól el vannak ra
gadtatva.
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M a g y a r  H é t

Magyar-török
bökvers

Töröknek: 
Ankara, 
Magyarnak: 
Van kára. 
Töröknek:
Hős Kemál. 
Magyarnak: 
Xoch emál: 
Egyetlen 
Gróf Bethlen.

Tedvesz Szejtesztő Báci!
Azt olvasszut a lapot ban, hogy

Ausztjia új belügyminiszteje, az a bizo
nyos z Sztájembejg hejced máj haj mine - 
egy évesz. If jú  szivünt felhábojodászával 
tiltatozunt az öjedebb denejáció (ez 
eszetben: dedenejáció)  vatmejöszéde el
len, amejjel medatadályozza a fiatalabb 
nemzedét elője ju t ászát a polititai életben. 
M it a táj egy haj mincé vesz addasztyán? 
M it vájhat tőle az idazi ifjúszád, az a 
hatalmasz táboj, amelynet mi isz egy 
szejény tadja vagyunt? Téjjü t, nyom- 
tassza ti ezt a levelet, mint a tiijelmetien 
ifjúszád vésztiáltászát az impôtensz éje
det ellen-

Tezeit cőtolja
Vigyázó Lacika.

az eujópai ifjúszádi lida 
ma g (faj copojtfönöte

MOLNÁR JENŐ
humoros felolvasása 

a Rádióban

november 12-én d. u. 4 órakor

A jelszó

Vásárolj magyar 
árut!

Magyar pénz, ma
gyar munka.

Magyar munkást 
éheztet, aki kül
földi árut vásárol.

Évenként ötvenkét 
magyar hetet 
tarts!

A kirakat
Orosz prémek, ró
kák, bundák. Per- 
sianer, sealskin.

Francia crêpe de 
Chine, Lamée, Ve
lour-chiffon.

Coty parfum, pou- 
der, rouge, Guer- 
laine, Houbigant, 
Crown.
Bally- és Popper- 
cipők.
Bem berg- és fran
cia harisnyák. 
Autók és amerikai 
gumik.
Perzsa és török 
szőnyegek.
Svájci, francia, 
holland, angol és 
olasz sajtok. (Ro
quefort, Gervais, 
Chester, Eidami, 
Atlantis, stb.) 
Banán, datolya, 
füge, malaga, na
rancs.

A takarékossági nap hatása
—  Te részeg disznó, reggel hatkor kell 

hazajönni?
—  Ne haragudj, anyjuk! Meg akartam 

spórolni a kapupénzt.
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Akik az Intim Koszorúból k im aradtak

Tovább dúl
a zálogcédula-manipuláció

A  rendőrség leleplezett egy csomó zá- 
logeédula-csalót és mi azt hittük, hogy a 
zálogcédula-csalókat ezzel jó idóre elret
tenti bűnös üzelmeiktől. Tévedtünk.

Tegnap délután a Király uccában egy 
ismeretlen férfi megszólította munka
társunkat és három zálogcédulát ajánlott 
Megvételre. Munkatársunk ránézett a 
zálogcédulákra és rögtön látta, hogy ala
posan felértékelt zálogcédulákról van szó. 
Az első zálogcédula egy Ford-autóról 
szólt és tíz pengő becsár volt feltüntetve; 
a második: Zsirkay János összes művei, 
becsár két pengő; a harmadik: Ernszt 
Sándor szociálpolitikai beszédei, ára egy 
pengő.

Sanyarú Vendel nyögései
—  A'ekem nem kell rádió. 

Egész nap hallgathatom a 
müveit magyar középosz
tály zenéjét a gyomromon 
kereszt üL

— Az egyedüli szeren
csém az, hogy a gyomrom

I « után nem kell korgakmi 
j adót fizetni.

^  5TTXJ —  Ezeket a j>esti pékeket
akár kövei is megdobálhat

ják a fogyasztók. . .  ók sosem fogják ol
csó kenyérrel visszadobálni.

Tempóra m után tú r . . .
i.

Meghalt Mátyás király, oda az igaz
ság.

II.
Megszületett a Corvin-jel vény, —  oda 

a tárgyilagosság.

Bent a Farkas (Tibor), mikor lesz 
már kint W olff (Károly)?

Fületlen gomb
— Mi a különbség az autó és egy jó 

magyar szivar közt?
—  Az autó gurul, a szivar: Turul.

Szinházi élet
—  Hallottad?. . .  A  rendőrség egy 

nagy tömeget oszlatott fel az egyik pesti 
színház előtt.

—  Ugyan kérlek . . .
— De ha mondom ! Az igazgatók akar

tak bemenni.

Kedves Borsszem Jankó!
Egy napilap pályázatot tűzött ki tár

cára. A zsűri jelentése a többi közt meg
állapította, hogy a pályázatra 720 gyön
ge, 1235 rossz és 2 feltűnően rossz tárca 
érkezett. A  jeligés levelek indiszkrét fel
bontása után kiderült, hogy a két fel
tűnően rossz tárca —  Búd Jánosé és 
Mayer Jánosé.
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N I WO T E X T R B  K I A D Á S
Főszerkesztő: Nikoftinódy Lantos S ebestyén

Szerkesztőség: Nikotinmentes Dohány u. 197. Kiadóhivatal: Nikotint nem Szív u. 215

Bethlen nagyon mellreszívta Sigray beszédét
Sigray Antal gróf Körmenden azt mondta, hogy vannak olyan történelmi pilla

natok, amikor a legnagyobb embernek is lejár az ideje. Ezzel a kijelentésével — 
mondanunk sem kell — Bethlen István grófra célzott. A miniszterelnök a beszéd
nek ezt a passzusát nagyon mellreszívta, amiről grófi ellenkollégája részvéttel 
értesült. A történtek után Sigray gróf elhatározta, hogy ezentúl a miniszterelnökre 
vonatkozó célzásait a Nikotexhez küldi, hogy az ártalmas anyagokat kivonják belő
lük. Akkor aztán olyan stukkókat vehet 
fog megártani neki.

Lánc, koszorú, nikotin
A Corvin Testület lánccal és koszorú

val díszített tagjai közül sok nagynevű 
író t, tudóst és művészt hagytak ki. A 
tfNikotex” Rt. annak megállajntását kéri, 
hogy az új Testületnek a világhírű ma
gyar tehetségektől i'aló mentesítését nem 
ö végezte. A magyar irodalom, művészet 
és tudomány nikotinját, amely speciális 
zamatú, egy rejtélyes kormánypárti klikk 
tüntette el.

Részlet a „Lili bárónő" című 
operettből

Egy kis cigaretta, oly könnyű, finom,
Na ja, Nikotex készítményét szívom...

ezekből Bethlen, amilyeneket akar. Nem

Nikotinm entes cigaretta, 
cigarettam entes nikotin

—  Ha szereted az egészségedet, niko
tin-mentes cigarettát szívj.

—  Azt már nem. Én éppen a nikotint 
szeretem a cigarettában.

—  Hát akkor menj el a Nikotex Rt.- 
hez és vedd meg a nikotint, amelyet ki
vonnak a cigarettákból.

M O D E R N IZÁ LT  KÖLTŐK  
A NIKOTIN M ENTESfTETT 

FÜSTBEMENT TERV 
Irta: Petőfi Sándor

Szüzdohány
Ir ta : Nikotincze Sándor

1.
Pontosan egy hónap előtt történt. Le

velet kaptam Grünfeld bácsitól, amely
ben kér, hogy azonnal üljek vonatra és 
utazzak le hozzájuk Inárcskakucsra. 
Fontos üzleti ügyről van szó.

2.
Az öreg Grünfeld már kint várt az 

állomáson és miközben bementünk a fa 
luba, elmagyarázta, hogy miről van szó. 
ö  dohánytermeléssel foglalkozik és sze
retne nikotinmentes dohányt termelni. 
Segítsek neki feltalálni a nikotinmentes 
dohány termelését és akkor mind a ket- 
ten gazdag emberek leszünk.

3.
Az ebédnél a nikotinmentes dohányról

beszélt állandóan Grünfeld bácsi, Grün
feld néni pedig a lányáról beszélt fo ly
ton. Szerénke és én az egész ebéd alatt 
hallgattunk, csak néha egy-egy meleg pil
lantást vetettünk egymásra.

4.
Két hét múlva esküvő volt Inárcs- 

kakucson. A menyasszony Szerénke volt 
s én voltam a vőlegény. A lakodalmas va
csora után Szerénkével egy csinos kis 
házacskába vonultunk, amelyet az apó
somtól kaptunk nászajándék gyanánt. 
Amikor beléptünk az ebédlőbe, az aszta
lon vagy öt kiló leveles dohányt pillantot
tam meg. A dohányt az apósom küldte.

5.

Hajnalban, amikor ép készültem el
aludni, hatalmas zörgetésre riadtam fel. 
Miután egyéb okok miatt is dühös voltam,
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Nikotinmentesítik
a cigarettát és ez jól van így. A  ciga
retta jó, csillapítja a felzaklatott idege
ket, megnyugtat, fokozza a munkakész
séget. Van olyan felfogás, hogy a nikotin 
ártalmas benne. Külön megnyugtatásul 
tehát mentesítik a nikotintól a dohányt. 
Csak éppen jó volna, ha ezt a mentesítést 
más téren is keresztül vinnék.

Például, ha számlamcntesítenék a reg
geli postánkat, ha feltalálnák a mammut- 
fizetésmentes BESzKÁRT, ha speciális 
gépezetekkel frázismentesítenék a kép
viselő urakat. Addig is, míg ezeket fel
találják, szíjjunk nikotinmentes cigaret
tát és ábrándozzunk a gond- és veríték
mentesített életről.

M a  í g y  í r n á k . . .

Befordultam a konyhára,
Rágyujtot tam a pipá ra, 
Azaz rágyújtottam volna,
Ha oly büdös nem lett volna.

A pipám úgy-ahogy égett, 
Xem is mentem én avégett, 
Hanem mivel a konyhában 
N  Vertexes dohányt láttam.

Én ránéztem csurgó nyállal 
S jóba tettem a kislánnyal, 
Kiben heves érzés támadt 
S jól megtömte a pipámat.

azzal az elhatározással mentem ki, hogy 
felpofozom a csendháborítót. Sajnos, nem 
tehettem meg, mert finánc volt, aki zör
getett.

6.
A finánc dohány után kutatott és le

foglalta azt az öt kilót, amelyet az apó
som küldött. Azt mondta, majd adnak ne- 
kém szüzdohányt tartani.

7.

Másnap délben az öregek meglátogat
tak bennünket. Én nyitottam nekik ajtót.

—  Na, mit szólsz a lányomhoz? —  kér
dezte az anyósom.

— A dohányhoz mit szólsz, amit küld
tem? — kérdezte az apósom.

Én egy feleletet adtam mind a két 
kérdésre. Azt mondtam röviden:

— A dohány szűz vqU.

Melyik szivar a megfejtése 
ennek a képnek?

( mvyiuun}ug)

Paradoxonok és nikotexenek
Tanulj nikotinó, nikotex lesz belőled.

★
Ha drót nélkül lehet telefonálni, niko

tin nélkül is lehet dohányozni.
★

Szél ellen még nikotinmentes dohányt 
sem lehet pipálni.

*
Sok dohánynak sok az alja,
A „Nikotex” is ezt vallja.
Ergo: mentesíti aztat, — 
Nikotinnak jól beadtak.

*
Kaparj, kurtaszivar, neked is lesz ni

kotinmentesített kiadásod.

N Y ILA TK O Z A T
A Xikotex rt. reklámja, mely sze

rint Magyarország területén kizárólag 
csak ők hoznak forgalomba nikotin
mentes dohánynemüeket, tévedésen 
alapul. Az igazság az, hogy az álta
lunk forgalomba hozott dohány is 
nikotinmentes.

Állami pénzverde 
Állami jegybank

Dupla tilalom
—  Az orvosom eltiltott a nikotin és az 

alkohol élvezésétől.
—  Na és betaitod a tilalmat?
—  Féligmeddig. Tudniillik alkoholmen

tes cigarettát szívok és nikotinmentes 
bort iszom.
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Jelentkező próba a Stúdióban
avagy: rohamosan terjed a

A szólásmondások születését nem jegy
zik fel az anyakönyvek és a szólásmondá
sok haláláról nem szokás kiadni gyász- 
jelentést. Világot jelentő deszkák: ez a 
metafora most, életének annyi évtizede 
után, lassanként kimúlik, hogy helyet ad
jon egy másiknak, amely diadalmasan 
így szól: a világot jelentő mikrof&n. 
A  mikrofon valóban az egész világot je
lenti. Jelenti azt, hogy aki a mikrofonba 
beszél, énekel, vagy muzsikál, annak 
hangja, szava, muzsikája eljut a föld 
minden részébe és ki tudja, talán ódry 
Árpádot, vagy Cselényi Jóskát régi isme
rősként üdvözlik majd, ha egyszer felre
pülnek a Jupiterbe, vagy a Marsba.

A budapesti Rádió naponként tucatjá
val kapja az olyan leveleket, amelyeknek 
küldői valamilyen zseniális tudásukat 
sürgősen be akarják mutatni a világnak. 
A  magyar Rádió nagyszerű és ritka nép
szerű vezetője, Szőts Ernő vezérigazgató, 
nem dobja papírkosárba ezeket a levele
ket. Az illető hölgyek és urak néhány 
hét múlva értesítést kapnak, hogy jö jje
nek be jelentkező próbára. Havonként 
kétszer tart ilyen próbát a Rádió. A  leg
utóbbi próbán (ne tessék rosszra gondol
ni) mi is megjelentünk.

Szín: a Rádió-ház földszinti, úgyneve
zett nagystúdiója. A  mikrofon mellett ki
függesztett táblán ilyen utasítások olvas
hatók: „Csendet kérünk! A  csengő-jel 
után még a suttogástól is tartózkodjunk. 
A piros lámpa kigyulladása a mikrofon 
bekapcsolását jelzi. A  kották és hang
szerek csomagolására csak a piros lámpa 
kialvása után kerülhet a sor. Amíg a 
lámpa ég, helyét senki el ne hagyja! — 
Mindennemű rögtönzés, vagy az előadás 
anyagától való eltérés szigorúan tilos! 
Aki e tilalom ellen csak egy esetben is 
vét9 többé nem bocsájtható a mikrofon 
e lé r

Az első behívott jelentkező egy artista. 
Azt mondja, hogy mint női mi tá tor sze
retne fellépni. Megmagyarázzák neki, 
hogy varietében, vagy kabaré-színpadon 
szép sikert lehet elérni a női hang élethű 
utánzásával, de a rádióban alig gyakorol
na valami hatást, hisz a rádió hallgatói 
nem látják, hogy férfi az, aki női han
gon beszél.

Egy idős hölgy a második jelentkező.

Vidékről jött, hogy zongoramüvészetét 
bemutassa. Fent, a második emelet igaz
gatósági szobájában, ahová a bíráló- 
bizottság számára a próbákat közvetítik, 
Radó Árpád bemondása után feszülten 
figyel a zenei tanács. A  hölgy a „Ritka 
búza, ritka árpa, ritka rozs” című dalt 
kezdi játszani. Amikor a dal elhangzik, 
a zenei tanács várakozással tekint a kö
vetkező szám elé. Az idős hölgy belefog 
a játékba és újból a „Ritka búzát” játsz- 
sza. A  próba után megkérdeztük a zon
goraművésznőt, miért csak ezt az egy 
dalt játszotta, talán nem tud többet? 
Oh dehogyisnem, tudja ő azt is: „Káka 
tövén költ a ruca” , meg azt is, hogy 
„Magas jegenyefán sárga rigó fészek” 
de a „Ritka búzát” tudja a legjobban, hát 
azért játszotta csak ezt.

Most a többiek jönnek. Egy állásnél
küli tisztviselő, aki kártyamutatványok
kal akarja szórakoztatni a rádióhallgató
kat olyképpen, hogy a spiker összekever 
egy pakli kártyát és ó behunyt szemmel 
kihúzza azt a lapot, amit éppen a spiker 
kíván. A  produkció minden egyes mozza
natát bemondanák a mikrofonba és a vé
gén mindketten becsületszavukat adnák 
a hallgatóságnak, hogy nem játszottak 
össze.

A kártyabűvészt elküldik. A  Hungária- 
szálló zenekara kerül sorra. Pompás kis 
zenekarnak bizonyul, a Rádió publikuma 
már a közeljövőben hallani is fogja őket.

Utolsónak egy rákosszentmihályi fia 
talember áll elő. A  barátja, akit behív
tak, nagyon meghűlt, ő jött be énekelni 
helyette. Gyarmathy Sándor, a Rádió 
egyik rendezője, forralt bort ajánl a 
meghűlés ellen, majd az áldozatkész jó
barátot udvariasan hazaküldi. A  jelent
kező próbának vége van.

Kint a folyosón csoportba verődnek a 
lepróbázott jelentkezők, csak az öreg 
zongoraművésznő nincs közöttük. A  por
tásfülkében fedezzük fel, ahol a tekinté
lyes külsejű portást ostromolja, őszinte 
választ kér tőle, hogy milyen volt a já 
téka és arra kéri, protezsálja egy kicsit 
az igazgatóságnál. Csöndesen megállapí
tom, hogy századunk betegségei szapo
rodtak eggyel: a „mikrofomániával” . 
Majd meglátják, a végén mindenki meg
kapja. Gömöri László
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Dalnoki Viktor meséli :
Nemrég egy operaelőadáson balsiker 

érte az egyik tenoristát. A  magas C a 
torkában rekedt. Az igazgatóság kény
telen volt a legközelebbi előadáson más 
tenoristát felléptetni. A  mellőzött énekes 
keserű ábrázattal kérdezte a főrendező
től :

—  De kérem, mért tettek engem Bé
listára?

—  Magát nem Bé-listára tették, fiam, 
hanem Cé-listára, —  felelte a főrendező.

A t. Ház folyosóján
Wekerle Sándor: Honnét veszed ezt a 

rémes szót: dugsegély?
Fábián Béla: Kegyelmes uram, a szót 

még csak veszem valahonnét, de honnét 
veszik a te fináncaid azt, amit ez a ré
mes szó kifejez?

Már Hltlerék is?
— Te, én azt hiszem, hogy a Hitler- 

féle német nacionalista párt tulajdon
képpen egy zsidópárt.

—  Hát ezt meg honnan veszed?
— Hallottam, hogy Hitler keresztneve 

Adolf, a párt mindegyik tagja pedig 
náci.

Ez s ik e rü lt!

tottam a kormányt az an
gol példa követésére, hogy 
végre megfogadták. Beth
len hamisíttatlan angol hi
degvérrel fogadja a táma
dásainkat.

A magyar filmgyártás titkaiból

—  Hölgyeim és Uraim, itt láthatók a 
legjobb fizetések és a legszebb igazgatói 
lakások. Ugijanitt láthatók tömeglakás
ban azok az Írók és színészek, akik a ma
gyar filmgyártás megindítását várják.

KEDVES BORSSZEM  JANKÓ !
Egyik közgazdasági „szerkesztő úri

nak a legszeszélyesebb időközökben szo
kott megjelenni a lapja. A  szerkesztő úr 
ezzel szemben a legpontosabban szokott 
megjelenni a — bankok tájékán. A  na
pokban az egyik bank igazgatója meg is 
kérdezte tőle:

—  Mondja, szerkesztő úr, mikor jele
nik meg a maga lapja?

A  szerkesztő úr nagyot szippantott 
pompás Joviales szivarjából.

—  Ép most nyomják. . .  az adósságok.

Az Rndrássy úti divatiizietben
Egy magasrangú postatakarékpénztári 

tisztviselő azt kérdezi Komlós Sándortól, 
az ismert Andrássy úti divatárukereske
dőtől:

— Mit gondol, Komlós úr, hogy sikerül 
az idei takarékossági nap?

— Azt hiszem, be fog ütni.
— Igazán?
—  Sok vevőm jelentette ki, hogy már 

régen spórol olyan télikabátra, amilyent 
méltóságos úrnak is csináltam.
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Takarékossági napon

— Pénzeslevelet hozott?
—  Nem . . .  Fizetési meghagyást.
—  Micsoda pehh !... Ép ma akartam 

megkezdeni a takarékoskodást.

Ez is csak Pesten fordulhat elő
Móricka papája bemegy az iskolába, 

hogy a gyerek előmenetele iránt érdek
lődjön. A tanító elmondja az apának, 
hogy a fiú meg fog bukni. A papa otthon 
előveszi Mórickát:

—  Szégyeld magad. Azt mondta a ta
nító, hogy meg fogsz bukni.

Móricka keserűen legyint:
—  Csoda ez ebben a városban, ahol 

egy Jannings is megbukik?

Hittanórán
— Mondd meg, fiam, mit tudsz Ádám- 

ról?
—  ő  volt az első ember a világon.
— És még mit tudsz róla?
—  Az Úristen kiűzte a paradicsomból.
—  Hát még mit tudsz?
—  Azt is tudom, hogy rágalmazásért 

bepörölte a Csik főorvost.

Kem ál pasa útja
—  Amint Bethlen hazajött Angorából, 

felvetette az eszmét, hogy egy pesti uc- 
cát, vagy utat Kemál pasáról kellene el
nevezni.

—  Látod, én mindjárt tudnék ajánlani 
egy megfelelő nevet.

—  Halljuk.
— Kemál pasaréti út.

PESTI KÁVÉHÁZBAN
— Mit szólsz a győri sakkverseny ma

gyar versenyzőihez?
—  Nem állnak valami fényesen.
—  Hogy-hogy?
—  Úgy, hogy többnyire mattok.

Uj tejkartell alakul
Cupringeréktől nyert információink 

« szerint a szoptatósdadák kartellbe akar
nak tömörülni.

Regöcén
— Na és mi lesz itt akkor, ha Wild 

József véletlenül megbukik?
—  Wild — west.

fl tihanyi visszhangnál
Én: A  tudomány terén nem ad vissza 

egyetlen pofont sem az üldöző kollégák
nak Ádám?

A visszhang: . . .ó d  ám!

— M i a különbség eg g pesti dáma 
és egy közlekedési rendőr közt?

—  Na?
— Ha a közlekedési rendőr „Halt 

ot mond, akkor azt úgy is gondolja.

A pék'pSr margójára
— Miért marasztalták el a pékeket 

„A  Mai Nap” ellen indított sajtópörben?
—  Biztosan sületlen volt a vádjuk.

Fazekas Editnek. a Tvrézkórúti Szín
ied  tagjának karikatúráját abból az al
kalomból közöljük, hogy férje , Mándi- 
Mandl Gyula, a kitűnő futballista, részt- 
vesz a cseh— magyar mérkőzésben.
( Mándi-Mandl Gyula karikatúráját vi
szont akkor fogjuk közölni, ha majd a 
felesége Gaál Franciskával mérkőzik.)
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Merénylő. Változatlan a szeretet és a 
bizalom. A t. p. rendíthetetlen. Kettőt- 
hármat felhasználunk. A vizit sem ma
rad el. — S. N. L. Hangulatosak, kedve
ik *  de ezt a műfajt nem kultiváljuk. 
Valami derűset vagy legalább is jelleg
zetesen szatirikusát kérünk. —  Hódié 
njihi. Kettő bentragadt. Ne mellőzze az 
aktualitásokat. — ik. (A rad.) Köszön
jük a szíves és hasznos fáradozást. Az 
an>rag javarészét félretettük. Tartós ja
vulást kívánunk. — — ai —ő. Brilliáns 
yerselési technika, sok ötlet és fordulat. 
Mihelyt a lap terjedelme megengedi, szí
vesen látjuk. Most egyelőre túl vagyunk 
halmozva. —  Bob. Dr. Kolozs Gyula 
dunavecsei ügyvéd egy kötetre való afo
rizmával lépett a nyilvánosság elé. 
Szkeptikus, kissé fanyar gondolkodás- 
mod, itt-ott meglepő humor és fordula- 
Cossag jellemzi Kolozs Gyula gondolat- 
f^ankjait. Fullánkja nem sebző, erősza
kolt kapcsolásokkal nem akar olcsó si- 
ort elérni, a modem eszmeáramlatok- 

u !i ẑeTpben konzervatív óvatossággal 
hadakozik. Olvassa végig!

—  Láttam Ke mái pasa jóbarátját, a 
mogyar miniszterelnököt. . .  Nagyon sze- 
retAef bennünket. . .  Folyton cigaretta- 
* *  e8 minden macskát megsimogat.

Az a szerencsés Bethlen !
Két pesti ember beszélget a kávéház

ban.
— Szerencséje Bethlennek, hogy nem

vett részt a győri sakkversenyen, —
mondja az egyik.

— Miért?
— Mert biztos, hogy ott is folyton moz

golódtak volna a parasztjai.

A ranyköpések
Amúgy istenigazában kétszer boldogít

ja a nő a fé r f i t : amikor feleségül megy 
hozzá és amikor elválik tőle.

★
Vannak emberék, akik minden nyelvet 

folyékonyan beszélnek: az arcunkba köp
ködnek. t

★
Férfibetegnél az a gyógyulás jele, ha 

enni kér, nőbetegnél, ha a divat után 
érdeklődik.

Karádi Emil

Kner Izidor boszúja

A gyomai nyomtatómester alajx)san 
megtréfálja adósságban leledző író- és 
szerkesztő-barátait, akik annyiszor szó
lították fel, hogy írjon valami vidámsá
got. Kner Izidor végre tollhoz nyúlt, 
csakhogy most ő szólítja fel az írókat és 
a szerkesztőket, hogy fizessék ki a tar
tozásukat.

CINKOCRAFIA
VILTHÖKÖLY-ÚT8 T E L Ő !426-96
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Rébuszok
i.

€
Megfejtése a Borsszem Jankó jövő 

számában. A helyes megfejtők a követ
kező jutalmakban részesülnek: 1. Molnár 
Jenő humoros könyve. 2. Mókán y Berci 
zaftos históriái. 3. Seiffensteiner Sala
mon anekdotái. 4. Egy asztali óra.

A Borsszem Jankó múlt számában kö
zölt rébuszok megfejtése: I. Töltőtoll. II. 
Tetemre hív ás. A megfejtők közül Himm
ler Erzsiké (Budapest VI, Jókai u. 27.
I. 4.) Molnár Jenő humoros könyvét, 
Kovacis Poldi (Budapest VI, Dalszínház 
u. 2. I. 2.) Mokány Berci zaftos histó
riáit, Kovács Antal (Debrecen) Seiffen
steiner Salamon anekdotáit, Gombos Jó
zsef MÁV felügyelő (Baja) egy asztali 
órát nyert. A jutalmakat postán küldi a 
kiadóhivatal.

Salamon bácsi kérdése

Pályázat !
TEO  - MAX - ZÁCH ÁRIÁT - 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:

2. díj :

3. díj :

4. díj :

5. díj :

k. p.- 

k. p.-

2000 márka 
ben.
1200 márka 
ben.
Egy ebédlőberende
zés.
Egy hálószobabe
rendezés.
Egy konyhaberen- 
rendezés.

6—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- 
H A I S

EISEMROTH (D ILLK R E IS ) 
DEUTSCHLAND

— Vájjon mikor dugul el az a segély?
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— Az uram egész éjjel nem hunyja le a szemét és folyton rémképeket lát.
— így voltam én is az urammal. De mióta külön hálószobánk van, megszűntek a 

1r*mlátásai. Próbálja ki 'maga is.

Sztárok Pöstyénben
Hallottad? Több pesti sztár Pös~ 

t y énbe készül.

Az OMKE kapu jára
Isten nem ver bottal. 
Isten bolttal ver.

— M i bajuk, az istenért?
— A leszállított gázsikból már nem le

het nekik úgy ugrálni. . .

Az OF A Rt. igazgatósága a november 
i öara «^beh ívott közgyűlésnek a lefolyt 
1929---30. üzleti évre 10 százalék, azaz 
. svájci frank osztalék kifizetését fogja 
javasolni (az elmúlt évben 12 százalék, 
azaz 6 svájci frank), 400.000 svájci fran
kot a tartalékalaphoz csatolnak (az el- 
roult évben 300.000 svájci frank), míg 
^82.411.72 (az elmúlt évbe- 30.968.27 
-a jc i frank) új számlára ve. elő.
öar az üzletév jobb volt az elözonei is, 
*  ma* viszonyokra való tekintettel 
.?2.411 svájci frankot a jövő év számlá
jára visznek át.
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Félévre ..................................................... 10 pengő 50 fillér
N e g y e d é v re ...................................................5 pengő 50 fillér

Felelős: Sándor Zsigmond igazgató 
Miklós nyomdai müintézet rt. nyomása, VII, Rózsa ucca 25.

63. évfolyam. 21 
Felelős szerkesztő és kiadó: 

MOLNÁR JENŐ dr.

Művészeti f  ómunka társ:
GÁSPÁR A N TA L

A BORSSZEM
Egész evre



24. oldal B O R S S Z E M  J A N K Ó 21. szám

Olvassa a

H I R K P ^
a magyar értel
miség legkitű
nőbb napilapját

A Z  Ü Z L E T
FIZETÉSKÉPTELENSÉGEK 

CÍMŰ ROVATA 
TA NULSÁ GOS OL VA SMÁNY

Ingyenes mutatványszámot 
küld a kiadóhivatal : 

Budapest VI, Andrássy út 29

Ideg- és ütőérbajból, 
rheumából és szexuális 
győngeség-ből

gyógyulást keresők kérje
nek ingyenes tájékoztatót az

Elektrom ágneses  
Gyógyintézet -tői.

Bpest VII.Vilma királynő út 1 1 B

HIRDESSEN AZ

ARADI KÖZLÖNY-ben!
EGÉSZ ERDÉLY OLVASSA

Városi Színház
A három 
muskétás

Nagy látványos revű-operett 
Péchy Erzsivel a főszerepben

V Í  K A IM
K É P K E R E T E I
ÍZLÉSESEK é s  o l c s ó k

VI, \AGVMEZO II. 13.

Olvassa  
m i n d e n  

hétfőn a

Reggeli Ú jság*
az egyetlen 
nagy illusz
trált hétfői  
lapot

Az

a liberális polgárság 
lapja
Mindenki olvassa




