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—  Maga mii csinál itt Kardos ur?
— Külföldinek szeretnék látszani, hogy ne ismerjenek lel a 

hitelezőim.
— Tudja mit ? Öltözzön bankrablónak lefogadom, senki sem 

fogja felismerni.
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Okúidén kidó vicceid
dé* Helyet kóttlóm,

— vilé/ Imrédy Béla miniszter
elnök a frontharcosok előtt kemény 
beszédei mondott a tévelygők ellen, 
*kik ingoványba akarják vezetni 
a nemzetet. Ebből is láthatják, aki
kéi illet, hogy vitéz Iinrédv a front
harcos miniszterelnök a tévelygők 
láthatatlan frontja ellen is kemény 
baitetzkv-hnszárnak bizonyul.

9—  Antal István igazságügyi áram- 
titkár pécsi beszédében alaposan 
odamondta az igazságot»a ködben 
botorkáló koponyáknak.*

— az Egyesült Keresztény Párt
ban egyik kilépés a másikat éri. 
Hova jut a jobb sorsra érdemes 
párt ebben a*nagv menel-témpóban, 
ha minduntalan ilyen nagyon k i
l é p n e k  ?

Töprengés

BUDÁN A TAKARÉKPÉNZTÁRI 
PÉNZTÁROSOK NYÁRI DIVATÔL- 
TÔZÉKE A SHORT?

HYPEROL 8 z á j v i z 
t a b l e t t a

jaz ideális száj és toroköblögető

Árja vag y nem á r ja ?
Nagymaroson nem számit ez 

a kérdés
Salgó Jenő még a télen nyári 

lakást bérelt egy nagymarosi kis
gazdánál. Később. amikor ezt a 
vidéket is röpcédulákkal árasz
tották el, levelet irt a kisgazdá
nak:

— Megvallom őszintén, hogg 
én nem vagyok árja és emiatt 
a legnagyobb sajnálatomra le
mondom a nyári lakást.

Harmadnap megjött a válasz:
— Tisztéit Salgó ur. azért 

egész nyugodtan jöhet hozzám 
nyaralni. Nálam nem számit, 
hogg a nyaraló árja, vagy nem 
árja. csak az a fő. hogg zsidó 
ne legyen.

3 0 FOi<
Kánikulai hírekbe 
Nyilas-affér is vegyült,
A hőmérőn 30 fok volt, 
Mert a higany felrepült.

A nyilast ez nem zavarta 
Verekedő szándékban,
A harc után a színhelyen 
30 fog volt árnyékban. . .

Magyarország— Svájc
A MagVarország—Svájc mérkőzé

sen a magyar csapat ellen többizben 
tüntetett a közönség A csapat bal
hátvédje. Biró Sanyi já"t a legrosz- 
szabbul. Neki az is kínos volt. ha 
a publikum a játékvezetőt szidta: 

— Pfuj biró!

Az orvos és a halál
Két hét elölt egy kozmetikus arcát 

szúrta keresztül a páciens?. Múlt hé
ten egy másik páciens revolvert rán
tott az orvosra. Régen a páciens 
csak a honoráriumot nem fizette 
meg a doktornak Azok szép idők 
voltak .. .

Súlyos beteget kezelt tegnaj) dél
után , doktor Nagy János. Az orvos 
felépítéséhez nincs semmi remény.

'P & iü  jfü t á ib

Az egyik történelmi nevű mágná
sunkhoz. aki az ellenzéknek igen 
tetsző módon szólt hozzá a társa
dalmi cgvensúlv helyreállításáról 
szóló javaslathoz, odalépett a Fo
lyosón egy baloldali képviselő és 
bizalmaskodva igy szólt:

— Lá'od. méltóságos uram ezu
tán a remek beszéd után biztosan 
igy szóllak őseid az égben: »nahát, 
hogy milyen hechóved utódunk van 
nekünk !«

A mágnás csodálkozva nézett kép
viselőtársára. aki erre szükségesnek 
tartotta megjegyezni:

— Remélem, tudod, mit jelent az, 
hogy hechóved?

— Nem, — felelte hűvösen a mág
nás — én hél>erül csak azt az egy 
szót tudom, hogy a z e s z p ó n e m .

Nyári programul.

— En Abbáziában töltöm a nya
rat. a feleségem meg Velencében

— Olyan jól megy maguknak?
— Fenéi. Én szobapineér vagyok.

a feleségem meg szobaasszony.

^
7
%
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Az encsi szabó
kalandjai Budán

Encsen sok a pantalló,
Jól keres ott a szabó,
Irigylik is csudamód 
Encsen-bcncscn a szabót.

Sok munkássáJ dolgozgat,
Edén is ott dolgoztat,
Legyen frakk vagy tropikál, 
Encs Londoni is lepipál.

A munkása rengeteg,
60 segéd öltöget,
S mert nagy úr ő csudára, 
Vikendre jött Budára.

A Fő-uccán mendegélt, 
Takarékba is betért,
Soha még oly divatot 
Nem látott mint, amit ott.

A pénztáros shortban állt.
Ily divatot ki kreált?
S egy álracos idegen:
Mordult rája ridegen:

Kezeket fel! Ruhát le!
Mit vitázzam én vele?
Gondolta a pénztárnok 
S ruhájából kiszállott.

Gyerünk, gyerünk, öregem, 
iSzólt a rabló kereken,
Gyerünk gyorsan szaporán 
A szekrénybe fatakám.

Encs szabója hápogott,
Mily idők, mily divatok! 
Szekrénynek nem zakója, 
Pénztáros a lakója.

Ide én nem költözök.
Hol ily rosszul öltözött 
Még egy bankpénztáros is, 
Szabóságot sose nyiss!

60 segéd apadna,
Hol ily divat akad ma,
Gyerünk haza jobb hely Encs, 
Ott nincs erre precedens.

HESZ FERENC.

Magyar imádság ez Urunk. 

Hallgassad meg kérő szónkat : 

Tartsd meg nekünk még sokéig 

Horthy Miklós kormányzónkat.

Biztos és tökéletes szer a A \ 7 ¥ ¥  ¥  Egyetlen próba meglepő ered-
kellemetlen izzadés (különösen #m Y  I  I  I  i l l  ménnyel jár. Eredeti üveg ára 
hónalj) teljes megszüntetésére m*A P 1.50

T Ö R Ö K  P A T I K A  KIRÁLY UTCA 12 SZÁM
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s z í n  h á z
Szabadtéri prognózis

Színházi Szinuszunk jóslata 
a szabadtéri Szentivánéji álomrót, meg a 

Csongor és Tündéről
A margitszigeti szabadtéri díszlet nagyon szép 

lesz, ha az előadások napján túlzott buzgalomból 
nem rendeznek záporpróbát az egek. Ez e e beír a 
darabok gö 'dü'ékenysége szempontjából, e s é s r ő l  
számolhatnak majd be az ernyő alatt szorongó kri
tikusok. így azután a fergeteges tapsviharokból is csak 
a f e r g e t e g  és a v i h a r  jut ki a produkciónak.

Ilyen esetekre számitva. nem á-tana előkészü
letben tartani a Fenn az ernyő nincsen kas. vala
m it  a Szentpéter esernyője című darabokat is.

A Nemzeti Színház kitűnő társulata remélhetően 
ilyen esetekben is jól m e g ú s s z a  majd az elő
adást, a közönség úszni tudó tagjaival együtt, min
denesetre nem árt a szabadtéri színházjeggyel egy- 
időben néhány úszóleckét is venni a közeli Palatí
nus strandon.

Meteorológiai szempontból ajánlatos volna Bródy 
Istvánt, a Sziget Színpad hajdani igazgatóját távol
tartani a Margitsziget szabadtéri produkciójától, mert 
régi színházi kabala, hogy amilyen nyári szinház 
közelébe Bródy Pisti kerül ott nem nő szé.p idő 
és más nem folyik be a pénztárba csak — eső.

Elektra
Sophokles tragédiáját a 

szép Tőkés Annával a 
címszerepben ú í otla fel a 
Nemzeti S -inház. Szeren
csére Tőkés még szabad 
volt és nem próbált a Vá
rosligetben Erdélyi Mihály 
új nyári operettjében, mint 
Jávor.

A görög tragédia kü
lönben lényegesen barátsá

gosabb hangolást kapott Tőkés Anna szereplésével 
Inert manapság, ha egy színházi produkciónál T ő k é s  
is van. már nincs semmi tragédia.

orr

Ohbqa ttok  iud\a Julim  \fbitiu4k,..
milieu idők várhatók mostanában?

— Honne, honne, Kissé húvösödik, ami nagy 
megnyugvást kelt bankpénztárosi körökben, mert így 
nem fordulnak majd elő olyan esetek, mint múltkori
ban a fő-uccai takarékban, ahol a pénztárosnak 
olyan melege volt, hogy egy szál alsó fehérneműre 
kellett vetkőznie. Jóslat: változó felhőzet és változó 
politikai meggyőződések, helyenként újabb kilépé
sekkel

Úrhatnám polgár a viharban
A sportrajongókat előre figyelmeztetjük, hogy a 

Mo’iíre nevű francia szerző komédiája nem az éppen 
Franciaországban szerepelt Ki ünő vá'ogatotl futbal
listánkról, Polgárról szó', sem pedig arról a bizo
nyos másik polgárról a viharban. Ez itt egy sza
bályos párizsi polgár, akit Gózon Gyula alakít. De 
a viharból azért neki is kijut. A derék polgár tudni
illik mindent elkövet, hogy vagyona révén főúri kö
rökbe juthasson. Józangondolkodám hitvese, a ked
ves Berky Lili hiába próbálja lebeszélni őt költe

kezéséről, ez nem sikerül 
neki. (Persze esik a da ab 
szerint, mert próbálna 
Gózon az élelljen ellensze
gülni kardos nejének, 
Berky Lilinek!) A vége 
persze az, hogy a csala
fintaságok viharába került 
polgárt mindenki becsapja.

Nem volna teljes kri
tikai beszámolónk, ha el
hallgat nó'í a darabbal kap

csolatban azt a bemondást, ami a főpróbán hang
zott el a Nemzeti Szinház egyik intrikus tagjára 
alkalmazva, aki mindenkit >megfur« az igazgatónál 
és rendezőnél, ha teheti. A kollegák szerint ha ez 
a művész kapta volna ezt a szerepet, nyugodtan 
Fúrhatnám po’gár«-nak lehetett volna őt nevezni.

MAGYAR-OLASZ AKKUMULÁTOR
Budapest, V ili. V IG-U. 31
T e l e f o n  144-281, 134-502.

i  - i ,  autóöninditó és világító telepe- 
------- - két, helyhez kötött (stabil) tele

peket, rádió-anód és fütőtelepeket, tar
gonca- és mindennemű egyéb 

más ólom-akkumulátort

Szabadtéri játék a Nagymező-uccában
Szabó Adorjánhoz a korrektcsikozásu öltönyök 

mesterszabójához így szólt a héten egyik színész 
kuncsaftja:

— Úgy látom Szabó űr maga is szabadtéri já
tékokat rendez.

— Szabadtéri játékokat, én?
— Igen, a magánál készült öltönyökön s z a b a d  

t e r e  van a csikók játékának.
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Arisztid telefonál

— Halló, hibabejelentő? Kérem nagysád, va
lami baj van a telefonnal, már ötödször hívom 
fel magamat és mindig mással beszélek...

M aga nincs benn sehol ?
A férfiakon nadrág és kabát van, 

a kabáton hajtóka, a hajtókán 
gomblyuk és gomblyukban jelvény. 
Pártjelvény.

Ez van a gomblyukban. Jobbra és 
balra tőle. és: aki a és dé keletre be
szúrva a többi: egy-két sportjel
vény, néhány társad almi-klubjel- 
vény, állatvédő jelvény, miegymás. 
Van aki csak ölöt tűz ki. van aki 
tizet. A normá is. az átlagember ha
tot.

Én egyet sem hordok. Ez gyanús 
az embereknek. Mozgalmi időket 
élünk, korunk poli ikai ko szak, 
egyesülésien az e:ó, hirdeti a kor
szellem. Gonc-o’ lám, megvárom amíg 
a néhány e:er párt. szövetség, klub. 
egyesület, társaskör egyesül és ak
kor belepek én is. De még nem 
egyesüllek, mindenki kü’ön-külön 
hirdeti: egyesülésben az erő.

Csupasz a kabátom hajtókája, az 
emberek emiatt gyanakodva fürké
szik az arcom. Egyesek azt hiszik, 
hogy összeesküvő vagyok. Van, aki 
csak csodálkozik. Összeráncolja a 
homlokát és csodákozva kérdi:

— Maga nincs bent seho ?
Addig kérdezősködtek, an íg meg

nem untam a zakla’ásl. Jelvényt 
tűztem a gomblyukamba, egv csi
nos, nikkel E be üt. Kávéházi isme
rősöm, egv bankiga ga ó vette ész
re először. Az E felé bökött vastag 
ujjával:

— Mit jeleni?
— Ember.
— Az egy pártszövetség?
— Hová gondol?! Olyan szövetség 

nincs, amely az embert pártolja!
— Klub? Társaskör?
— Á, dehogy!
— Hát akkor miért hordja a jel

vényt?
~  Hirdetem Ihogy ember va

gyok.
Megsértődött:
— Micsoda vicc? Ehhez nem kel) 

jelvény! Az látszik az emberen, 
hogy ember.

Végignéztem rajta. Csöndesen 
megjegyeztem:

— Na. nem nagyon Iái szik.
Mások is megsértődtek a jelvény

értelmén. Nem akartam botrány- 
okozó lenni, kiszedtem hát a gomb
lyukból és az íróasztalom fiókjá
ba dugtam.

Azóta csak egyizben \ isellem jel

vényt, amikor kihallga'áson jelen
tem meg egy államtitkárnál. Igaz, 
akkor három jelvény is v ili ’ott a 
hajtókámon:

D KSZ NE
A kihallga ás után az államit kár 

1 a 'álsá gosán érdeklődött, hogy mit 
jelen enek hajtókámon azok a be
lük. Szolgá a’kés en fehi ágosítol- 
lam:

— Demokrácia... Ke esz.ény-Szo- 
rláli/mus... Nemzeti Egy ég .,.

Megi őkönyödöil:
— Hogyan, hát ön benn van a 

demokra áknál is, a keresztényszo
cialistáknál is. a nemzeti egység
ben is?

Méltath n’ od 'a tiltakoztam:
— Dehogy7 vagyok bent. A de- 

moki ácia. a ke esz’ényszocializmus, 
!és a nemzeti egység van bennem.

GöMORI LÁSZLÓ.

Könyvnapi strófa.
Betű, betű, betű, betű.
Annyi betű mondbaom,
Hogy, mint láttam még a nap is
B e t ü : ott az ablakon.

Ujságiró-legény búcsú.
A Kis Újság szerkesztője, a ked

ves Ritter Aladár a közelmult na
pokban tartotta legénybúcsúját. A 
kedélyes murira vicces hangú
Rendkívüli kiadásiban hívta meg 

újságíró bará’ait. A legénybúcsún 
tósztok is vollak. különös tekin
tettel a jelenlevő jövendőbeli sógo
rokra, — kellőképpen bemárlva a 
család előtt az ünnepedet. Várkonyi 
Titusz, a Mag} ar Hir’ap főmunka- 
lársának vidám tósztja után Hesz 
Ferenc, a Borsszem Jankó szer
kesztője köszöntötte a legénykorá
tól búcsúzó kollégát, ezzél az egy 
mondattal: Ha valakinek, mint ne
ked, baloldali újságíró lé’ére, nem 
elég a zsidójavaslat, ezt még nő
süléssel is tetézi, az megérdemli a 
sorsál; amihez különben minden 
jókat kívánok.
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O Oztot kérdezett tőlem egyik 
alsóspartnerem türzskávéházam- 
ban oz Orczyban, hogyan kfill 
értelmezni egyik-másik nagy
hangú párt vezérének őzt o ki
jelentését, hogy még meghalni 
is képes volna oz eszméiért. Egy 
jólszelelő Trabuccora gyojtva o 
kûvetkezû anekdóttal válaszol
tam: O világháború alatt tör
tént, hogy o Pinkászt valami 
gyanús spionázs-úgyön kapták 
rajta és halálra ítélték. Omikor 
a vesztőhelyre kisérték az erős

egészséges Pinkászt, o koman- 
dánt figyelmeztette őt, hogy ha 
van egy utolsó kívánsága neki, 
adja elő, ha lehet teljesíteni fog
ják. Megszólált erre o Pinkász: 
»Ha már meghalnom küll, jó, 
de legalább engedjék meg, hogy 
én válasszam o halálnemet a:
y>Gemacht — mondta o komán- 
dánt — hát nyilatkozzál ez
iránt.« Mire o Pinkász így szólt: 
y>Tessék nekem megengedni, 
hogy végelgyengülésben haljak 
meg.a — Osz-posz o fenti ore- 
ságok. Ők is mindontalan kije
lentik, hogy készek eszméikért 
meg is halni, ha küll. Erős o 
gyanúm. hogy o makkegészséges 
oreságok is csak úgy értik eztet, 
hogy végelgyengülésben szeret
nének meghalni!

o
O  Hogyan fogadják egyes meg
rögzött rendbontók a rendbon
tást sújtó szigorú intézkedése
ket? — kérdezték tülem o na
pokban. Jófajta verpelétivel 
tümködve meg o pipámat, erre 
is volt egy adomám. O Hősen- 
schlitz, aki rettentő Istentelen 
ember volt, egy szombaton, mi
kor o tilalom ellenére rágyújtott 
o pipájára, így sopánkodott: 
»Milyen hosszú egy ilyen szom
bat, amikor nem szabad dohá
nyozni. Már három pakli do
hányt elszíttam és még mindig

Nyári lecke jU n U i b u d a i

Pe§U polgár nyaralás előtti uszó- 
leckéje, >

Szemrehányás.

A sas-uccai kormányfő*.aná: sós
úrhoz a zsidaja vas1 at megszavazása 
utáni napokban beállított egy kis 
házaló zsidó.

— A méllóságos úrhoz van sze
rencsém?

— Igen.
— A kormányfő*anácsos úrhoz?
— Igen. én vagyok az,
— Na mondha'om. szép lakácso

kat ad maga a kormánynak.

Munkahiány.

— Mi baj. pajtás?
— Mindenhonnan elküldenek az

zal. hogy minden hely be van tölt
ve, nem tudnak nekem munkát 
adni. Pedig amennyit én dolgo
zom .. .  1

Tridiva! a Teltkin.

— És mondja, tényleg új ez a 
ruha?

— Vadonatúj.
— És tartós szövet?
— Mi az, hogy tartós? Az előző 

gazdája tiz évig hordta.

KISGAZDÁK IDEÁLJA

Sztranyavszky olyan kitűnő Bldmivelésügyi miniszternek bizo
nyul, hogy az ellenzék kisgazda tagjai máris a szivükbe zárták. A  
hajdani ellenfelet úgy megszerették, hogy a földmivelésügyhöz stil- 
szerűen már talán csak ásó kapa választja el őket egymástól._______

Modern korban élünk.

Két úr beszélget az Andrássy- 
úton.

— Ejnye, most jut eszembe, egy 
fontos dolgot kell közölnöm a Ben- 
kővel.

— Ott a telefonfülke, hívd fel 
rögtön.

— Na, annyira nem sürgős.
— Hát akkor sürgönvözzél neki.

Kedves Borsszem Jankó!
Furcsa asszony az én feleségem. 

Mindennap rendesen délben kelek 
fel, rendesen éjfélkor jövök haza, 
rendesen megiszom este a tíz 
krigli sörömet, hónap elején már 
rendesen egy vasam sincs és ren
desen mégis azt hajtogatja az asz- 
szony, miért nem élek r e n d e s e n ?

Japán-kínai közmondás.
Jövendő események előre vetik lé

gibombáikat.

Vadonatúj családi ünnep.
Ilyen még nem volt, sehol a világon 
nines, egyedül, kizárólag csak Pes

ten van.
Havas Manci és Sugár Jenő teg

nap ünnepelték ezüstelj egy zésüket: 
25 év óta jegyesek.

Az ezüstelj egy zésen számos po 
hárköszöntő hangzott el. Több fel
szólaló meghatott szavakkal ecse
telte, milyen ritkaság Pesten, hogy 
egy jegyespár 25 évig ki*art egymás 
mellett.

Biztos jel
Az orvos megkérdezi háziúr pa- 

J ciensétől:
,—* Miből gondolja, hogy asztmája 

van.
 ̂ — Mostanában, ha házbéremelés

kor nagyol emelek állandóan lihe
gek,

nem szabad rágyújtani/« —
Cince-conce: biztosan így sopán
kodnak oz illetők is!

o
O  Oz egyik hatalomra törő kép
viselő oreságról diskorálva aztat 
mondtam o hitsorsosoknak. hogy 
magának oz illetőnek volna o 
legrosszabb. ha egy napon va
lami csoda folytán tényleg hata
lomra jutna. Hogy-hogy? — kér
dezték o hitsorsosok. Egy kitűnő 
Medeára gyújtva megmagyaráz
tam: O méltóságos báron Zaá- 
logházy régen tönkrement, de 
volt neki egy régen húzódó száz- 
ezerforintos örökségi pőre, 
amelyre boldogan adtak köl
csönt oz uzsorások. úgyhogy o 
báron már fül is vett a kilátás
ban levő százezerre vagy két
százezret. Eljött o nagy por 
végtárgyalása és oz ügyvéd dia- 
dajlmosan mondta o baronnak: 
»Oz ügy kitünően áll, nekünk 
fognak Ítélni o százezer forin
tot/« — ^Micsoda szerencsétlen
ség/« — kiabálta o báró úr. — 
y>Hogyan? — csodálkozta oz ügy
véd — hiszen o méltóságos úr
nak inkább örülni küllene.« 0 
báró erre így szólt: » Nézzen 
ide, én eddig kaptam pénzt. 
amennyi küllőit, mert minden 
hitelezőm alapos reménységben 
volt. hogy o port megnyerem. 
De ha ez csakugyan mcgtcrté-

Xyári vendéglőben.

Pesti házaspár budai zö’dvendég- 
lőben vacsorázik. A fizetésnél a fő- 
ur megkérdi:

— Mi volt kérem?
— Egy libaeleje.
— Négy nyolcvan.

Pesti polgár fejcsóválva nézi a bor 
sós számlát.

— Máskor happyenddel hozzák 
azt a libát, mert ennek a liba elejé
nek nagyon szomorú a vége.

Ideá’is kiskocsma

— Egy budai kiskocsmában mér 
gezést kaptak a vendégek a pörkölt
től.

— Ajánlatos volna ott a pörköl
tet mindjárt gyomormosással ren
delni.

Ne hallgassatok a csábítá
sokra. mondta a frontharcosok
nak Imrédy miniszterelnök. Re
mélem, a férjem is megszívleli 
ezt a komoly figyelmeztetést és 
nem hallgat a csöibitásokra most. 
hogy — szalma lesz.

nik, csődbe jutok. Mert hogy 
fizessek én százezer forintból 
kétszázezer forintot?!’« — Dill- 
dall: o fünti pületikus oreság is 
könnyen így járhatna. Ozokután, 
hogy ígért fűt-fát, hogyan fi
zetné híveinek a kétszázerforin- 
tos ígéretet, mikor oz öröksége 
ennél sokkal, de sokkal keve
sebb?!

Programváltozás.

— Aladár, az elutazásunk előtt 
szeretném kiegészíteni a gardróbo
mat néhány aprósággal.

— Figyelmeztetlek, hogy ezeset- 
ben nem Ycneziába megyünk.

— Hanem?
— Inzol venrziába.
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Utóbbi nyomozási megállapításokra semmi tám
pontot nem nyújtott a névtábla, ezeket szokása sze- 
íint csak detektív fogásból jegyezte noteszébe Szimat 
Szilárd. A jeles pesti Sherlock Holmes óvatos em
ber volt, az ilyen hasból vett észrevételeket csak ra
vaszságból szokta noteszébe írni, arra az esetre, ha 
elveszítené a noteszt és valaki megtalálná a titkos
ítású feljegyzést, iélrevezesse ezzel az illetőt.

Mikor mindezzel megvolt, e égedelten tette vissza 
zsebébe a noteszt és megkereste a névtáblán a 
panzió aj lószámát.

CSALÁDI PANZIÓ II. EMELET 5.
Habozás nélkül elindult a lépcsőház felé. Akta

táskád ál.ól e ővette ka'ucsni át, felhúzta, hogy nesz
telen macskalép lekkel surranhasson fel a lépcsőn, 
ahogy az egy nagy detektívhez illik.

— II. emelet 5, — mormolta ravasz arckifeje
zéssel és meg sem állt a III. emeletig. — Az én 
eszemen nem jártok túl, — dünnyögte — a II. eme
let biztosan csak félrevezetés, a detektivlqgika ilyen
kor azt diktálja, hogy — egy emelettel feljebb, vagy 
lejebb menjen a magát megtéveszteni nem hagyó 
detektív.

A harmadik emeleten nem találta a panziót, 
erre visszament az elsőre. Ott se volt panzió.

— Micsoda agyafúrt trükk, — csóválta meg fe
jét — tényleg a II. emeleten van a panzió és el
indult újra felfelé, a II. emeletre.

Mialatt Szimat Szilárd kalucsnis lábai oly nesz
telen macskaléptekkel haladtak felfelé, hogy a nagy 
csendben csak a csoszogásuk hallatszott, a magunk 
részéről álljunk meg egy pibanatra, nyájas olvasó.

Ki ez a Szimat Szi'árd? Hogy került bele a 
menyasszony utáni hajszába? És miket állapított meg 
eddig?

Tartsunk sorrendet. John Smithnek egyik ame
rikai ismerőse ajánlotta fel, hogy ő majd kér egyik 
pesti rokonától egy jó magándetektív-címét. A pesti 
rokon utálta a dorárküldeménnyel fukarkodó ame
rikai rokont és abban a hiszemben. hogy neki kell 
a magándetektív, — » ezzel sokra fogsz menni !« fel
kiáltással — Szimat Szí árdot ajánlotta.

így történt, hogy a bravúros kinemnyomozásai- 
ról híres pesti Sherlock Holmesnek egy őszi reg
gelen amerikai bélyegekl el leragasztott le'elet ho
zott a postás.

Detektivünk egy darabig forgatta a levelet, arcára 
a feszült érdeklődés és sugárzó értelmetlenség vo
nása telepedett. Aztán elővette levélmérlegét, meg
mérte a levelet, a súlyt pontosan bejegyezte note
szébe. Majd collstokot vett elő, lemérte a ’evél hosz- 
szát, szélességét, kiszámította átmérőjét és ezt is

beírta a noteszba.
•

•— Úgy, — hümmögte — hát így állunk. — 
Azután elővette nagyítóját, megnézte a levélen a 
postás ujjlenyomatát, gondosan szemügyre vette a 
bélyegeket, majd szépen leáztatta azokat a levélről 
és beragasztotta bélyegalbumába, mert szenvedélyes 
bélyeggyűjtő volt.

Azu'án az ajtóhoz lépett, ráfordította a kulcsot 
s elővette hegedűjét, eljátszotta rajta a Valse Triste-t, 
mint mindig, ha nagyobb elhatározásokra akarta 
knagát serkenteni s utána felbontotta a leve’et.

így kezdődött lekapcsol ód ása a menyasszony
keresési ügybe.

Félnapi szakadatlan és megerőltető nemgondol
kodás után fellapozta a lelefonkönyvet és mivel Lő
rinc neveket akart keresni, rajtad'ésszerű delekliv- 
Irükkel a Cs betűt ütötte fel. A Családi panzióhoz 
érve, a panzió neve mellett ezt olvasta: tulajdonos 
Lőrinc Amália.

— No lám, mormolla megelégedetten. Azlán 
vette a kalapját és már indult is. E pillanatban 
már fel is ért a budai ház második emeletére.

—- Papagáj kedve’ő, kézimunkázásban jártas Lő- 
rinc-hölgy — ismételgette magában az Amerikából, 
John Sinith-től kapott levél szavait*

Azután megállt az 5-ös számú ajtó előtt, für
készve benézett a kulcslyukon, majd becsengetett.

A szolgá’ó ’eányíól, aki ajtót nyitott, megkérdezte, 
hol szüle'.ett, nem vasmegyei-e, azután Lőrinc Amá
lia kisasszony iránt érdeklődött, hogy otthon van-e,

— Tessen csak bemenni, azt hiszem, bent van 
az ebédlőben.

Szimat Szilárd az előszobába lépve, kopogtatott 
az ebédlőajtón.

— Szabad, —• felelte belülről egy kedves női 
hang.

Szimat Szilárd óvatosan körülnézett, ahogy ez 
egy nagy detektivhez illik, azután nesztelenül be
lépett.

Az ebédlőből ekkor már elszéledlek az ebédven
dégek. Az ablaknál háttal az ajtónak selyemsálas 
hölgy ült, a papagájjal társalgóit, miközl>en kézi
munkázott.

— Ez ő lesz, — dobbant meg a magándetektív 
szíve.

Előbbre lépett.
— Szimat Szilárd vagyok.
— Lőrinc, — nyújtotta kezét kedvesen a szop

ránhang tulajdonosa.
— Ah, ön a Lőrinc kisasszony?
— Lőrinc Jeromos vagyok, — csicscri gle barát

ságosan az illető.
A nőimilálor volt.

(Folyt, köv.)

Wagner söröző Vb, Andrássy-út 44.
Telefon: 112—108.

az uriközönség kedvelt t a l á l k o z ó h e l y e

E r e d e t i
$ id o l

már 20 fillérért kapható
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BORSSZEM JANKÓ A PÉNZPIACON
Hegedűs Lóránt a pénzről

— Kitűnő előadást tartott az Aka
démián Hegedűs Lóránt a pénzről.

— Én a pénzről még beszélni 
sem tudnék.

— Miért?
— Távollevőkről jó! vagy semmit.

*
A Gazdák Biztosító Szövetkezete

ezévi közgyűlését május 21-én tar
totta meg. Az idei üzletmenet is 
kedvezően a’akul és valószínű, hogy 
úgy az életbiztosítási, mint pedig az 
elemi üzletnél ismét emelkedés fog 
mutatkozni.

*
A Szent Margitsziget Gyógyfürdő 

Rt. mérlege. A Szent Margitsziget 
Gyógyfürdő Rt. évról-évre nyere
séggel zárja mérlegét. A mull esz
tendőben a tiszta nyereség 28.077 
pengő volt, az előző esztendő 19.738 
pengő tiszta nyereségével szemben.

3 t o é /

Én is csak hallottam,
— hogy a legjobb riportlap 
Falus Ferenc lapja a

H E T I  Ú J S Á G
Ára: 20 fillér.

A Trust nyeresége. A Trust (Rész
vénytársaság Villamos és Ködeke- 
dési Vállalatok Számára) tiszta nye
resége 1,966.000 P, szemben az előző 
évi 1.710.000 P tiszta nyereséggel. 
A nyereség emelkedése következté
ben az osztalékot is eme’ik éspedig 
részvényen ki at 4 pengőről 4.50 pen
gőre. Az új vezérigazga’ó, Ullmano 
Andor dr. a siker ú ján vezeti a 
vállalatot.

*

J S u u M M  te v -é t

Kedves Borsszem Jankói
Kávéhúzam van, bár ne volna! 

Iszonya, hogy mennyit mérgelő
döm! A vendég délután 2-Aor 
beül és este 8-kor még mindig 
ül, i/Z, ül.

Mondhatom. szerkesztő úr, 
szívből irigylem Braziliát és 
Mexikót. Ott még vannak fel
kelők.

Tisztelettel
Egy pesti kávés.
*

A >Xagybátony-Újlaki« Egyesült
Iparművek Rt. tiszta nyeresége 
586.578.32 pengő. Ebből az összeg
ből részvényenként 1.75 pengő osz
talékot ad, amely az Angol-Magyar 
Bank Rt. főpénztáránál kerül ki
fizetésre.

♦

A Georgia közgyűlési beszámolója.
A Mezőgazdasági Ipar Rt. közgyű
lése, úgy mint az elmúlt évben. 
1.25 P osztalék kifizetését ha'ároz a 
el. A szelvények május 31-étől kez
dődőkig a társaság pénzláránál és a 
Magyar Általános Hitelbank főinté
zeténél kerülnek beváltásra.

KALODONT
FOGKŐ ELLEN

Kezeket fel !
Reggeli torna a Pesti Hazaiban
A Borsszem Jankó tudósítója je

lenti:
Bandita járt a Pesti Hazai budai 

fiókjában. A budai bankrabló, az 
alvi’ág szerint, gusztust kapott egy 
kis Hazaira.

Reggel hétkor toppant be a ban
dita, fogjul ejtette az altisztéi, ké
sőbb bejött a tisztviselő kisasszony, 
azt is foglyul ejtette. Remek reklá
mot kapott Zi ahv Lajos hí es re
génye: A k é t f o g o l y .

A tisztviselő ki asszony után a ta
karék pénztárosa érkezeit meg.

— Vegye I2 a kabátját! — kiál
tott rá a bandita.

A pénztáros levetette.
— Húzza le a nadrágját!
A pénztá os lehúzta. Fehérneműre 

vetkőztette szegényt.
Másnap az egyik pesti napilapban 

ezt az apróhirdetést olvastuk:
» Csinos pesti urilány pénztáros

nak ajánlkozik*»

Arisztid és a tüdőspeeialista.
Taszlió azt mondja a trafikban

Arisztidnek:
— Nem lu Jsz valami jó túdőspe- 

cialislát?
— Lehel fialal is, mondjuk egy 

leventesorban le.ő?
— Hogyne kéhlek.
— Akko ' a N i k o t e x  L e v e n 

t ét  ajánlom kéh’ek. az direkt ál
dás a tüdőnek.

TIVOLI filmszínház
(VI., NagymetS-u. 8.) juniua 16-tól minden elő

adáson két sláger ;
Shirley Temple C sin -C sin  és a 3 Rit* Brother* 

filmje a 3 Betyár
KieérőmSsor. Hiradó. (4. ®|̂ 7. IjjlO, azomb
8j44. 9,46. 9 48, 3 4IO, raa. 9,42-kor is) első előadás
mért helyárakkal.

ODEON filmszínház
(V II., Rottenbiller-u. 37|b. juniua 16.tól: 

Shirley Temple Csifl-Csin  és A b lbO TO S  
futárja .

Kiaérőmüaor. Hiradó. (Folyt. 1 *5, 7, 1 {sl0. vas.
1 *2. 1 *4, 1*6. 1*8, i|*10)

ORIENT filmszínház
(VI., Ixabella-u. é« Aradi-u. sarok) juniua 16-tól

minden előadáson két sláger :
N évap artl nász. - Az á la rco s  grófnő.

Kiaérőmüaor. Hiradó. (Folyt. lj«S. 9f«7, ifalö, vas.
lj*2, l|j4. ij*6  l j ,8 ,  1J*10)

Gyors gépírók, igényes vevők
írógépe a m inőségi, sxélvéazgyors

T R I U M P H
hordozható és legújabb irodai modelljeit 
díjtalanul matatja be ;

Triumph írógépek magyarországi 
vezérképviselete, B u dapest, VI., 
Podmaniczky-u. 1. Tel-: 115-553
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Hombár Mihály fogas kérdése 
az ügyvédi vizsgán

A fia'al ügyvédgeneráció tag ai 
nem elvesze l emberek. Láttam ezt 
az ügyvédi vizsgán, ahol mini cen
zor. a következő kérdést tetten fel 
az egyik jelöltnek:

— Lehet-e vaTaki a saját özvegyé
nek örököse?

A jelölt gondolkozott egy dara 
big. azután így szólt:

— Lehet.
— No, erre kiváncsi vagyok —

mondtam.
— Megvallom, — szólt a jelölt, 

— a kérdés kissé meglepett, mert 
ahhoz, hogy va’aki a saját özvegye 
után örököljön, elsősorban meg 
kellene halnia. Azután bevárva az 
alkalmas időpontot; amikor t. i. 
már özvegye is elhalálozott: örö
kösi jogainak érvényes! ése végeit 
fel kellene támadnia. Ilyenformán 
tehát ad kellene mondanom, hog 
va'aki saját özvegye után nem örö 
kölhet. Mivel azonban ügyvédi vizs
gán negatív feleletei adni nem cél
szerű, inkább azt mondom, igenis 
lehet és bizonyítom ezt a követke
zőképen: Törvényeink értelmében 
azt, akinek szü'elése óta 8) év telt 
el és tartózkodási helye tiz év ó'.a 
ismeretlen, holttá lehel nyilvánítani. 
Az ilyen ember tehát jogilag ha’ott, 
há aslársa peJig ö;vegy. Már most 
ha az özvegy elhunyta után a 
holttá n ihá iíto lt újra jelentkezik a 
holttám i!vánitás után örökölhel a 
házastársa, tehát az özvegye után.

vl''b e ïit e ù H ù i ü b e n e le d
K. I. (Kecskemét.): Nem nekünk

való. !
Sértő: Ez ké em valóságos p e s t i  

sértés.
író: Igaza van: könynap helyeit 

jobb lenne autót tartam.
L. J.: Kedvesek. Jönni fognak.

Üdv.
— Több levélről a jövő számban. —

BERETVÁS-
PASZTILLA

fejfájás ellen 
Kapható minden gyógyszertárban.

Praktikus emb r.
Pesti párbeszéd:
— Hogy van?
— Ne is kérdezze, egS;z nap pénz 

u án futkározok.
— Ezt helyettem elvégzik a lo

vacskák at Ügelőn. higvje el, et biz- 
o.abb pén-szerzési mód manapság 
mint amit maga csinál.

Borsszem Jankó keresztrejtvénye
t 2 3 ! 4 5 6 7 8 9
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13. Semmi franciául. 15. Búcsújáró 
hely, templomát 1363-ban Nagy La
jos magyar #kriály építtette. 16. So
vány ló. 18 KedveH nyara’óhelyek 
szoktak ezek lenni. 20 Olasz mo
csárvidék. ma már termékeny tar
tomány. 22 Deane kevert betűi. 21.

Férfinév. 26. Kuszáit sor. 27 Vá
rosrész rövidítve. 30. Női név. 32 
A légköri levegőben nagy viharok 
után van. 31. Testrész. 35. Kicsi 
de erős (névelővel). 38. Lakásrész. 
39. ...és  Gala»hea. 42 Rakpart ide-

Yizszintes sorok:

1. Budapest fürdőváros, sok idegent csá
bítanak ezek hozzánk. 10. Kutyaarisztok- 
raía. 11 Virág, másképp nőszirom. 12. 
Arany franciául. 14. Szaladó más szó
val. 16. Azonos mássalhangzók. 17. Kí
vánság része. 19. Chateaubriand műve. 
20. Lószín. Y—J. 21. A teában levő mér
ges alkaloid. 23. Időjelző. 24. Eger hős 
védője. 25. Az egoista tulajdonsága. 27. 
Sárga színű nem fémes elem. 28. Or
szággyűlés. 29. Alarm. 31. Vissza: Elő
csarnok idegen szóval. I—Y. 33. Előre, 
első sorba. 31. Ital. 36. Szün kevert be
tűi. 37. Magyar Országos Tudósító. 38. 
Majdnem a holdba. 40. Vissza: Király 
franciául. 4L Ismeretlen adakozó. 42. 
Szlavóniai város, hires borlermelő hely, 
békekötés színhelye volt 1699-ben. 44. 
Nagy Dóra. 45. ' Magvar színművész. 46, 
A Sajó jobboldali mellékfolyója

Függőleges sorok:

1. Az elmúlt hét legborzalmasabb bűn
cselekménye. 2 Vissza: névelő. 3. Meny* 
nyei. 4. Nincs haszna, sőt. 5. Az egyik 
múzsa. 6. Üvegcse, 7. Ékezet nélkül er
délyi tejtermék. 8. Vio. 9. Földet túr.

gén szóval. 43 Mulató szó. 45. An
gol elöljáró. 47. Ezüst vegyjele.

BOCK GYULA.

Megfejtésül beküldendő: Vízszin
tes 1.. 28 és a függőleges 1 és 15. 

Beküldési haláridő: junius 24.



II

Mai keresztrejtvényünk megfejtői 
között a következő ajándékokat sor

soljuk ki:
1. Egy doboz Dessert » Cadeau * 

csokoládéárugyár rt. Budapest, VI., 
Izabella ucca 88. gyártmánya.

2. Egy Sidol-féle háztartási 
csomag.

3. Egy nagy doboz közismert 
Valery púder, a párisi nők kedvenc 
márkája.

4. 1__1 tubus Erafit tökéletes 
cipőápoló, finom bőrcipők részére.

5. Egy keretezett kép. Szállítja : 
Hoffmann Ferenc képkereskedés és 
képkeretgyár Budapest, IV.. Károly 
király-ut 28. IV., Gerlóczy-ucca 5 
Tel.:' 189-239. 189-305, 1*89-495.

6. Egy darab Fotopastell kép 
Diskav és Tsa. művészi fényképé
szet műterméből, Budapest. VII., 
Rákóczi út 19. (Lifthaszn. dijtalan.)

7. Molnár Jenő: «Ilyenek va
gyunk < c. humoros könyve.

8. Egy nagy doboz Kaliment
gyógy cukor. Gyártja: Pharmacia
gyógyszer-vegyészeti gyár, Budapest, 
VII., Izabella-tér 6

». Két drb. LETOK szappan a 
Hunnia gyógyszertárból, VII., Er- 
zsébet-körut 56.

10. Hat darab igazolványkép. Foto 
Párisi.

11. Egy napvédő szemüveg Opti- 
fot látszer- és fotószaküzletéből, VI., 
Teréz-körút 48.

12. Egy drb. komplett Zelt-Novó 
zseblámpa Hirschi és Társa mű
szaki cikkek nagykereskedéséből, 
VI.. Székely Bertalan-ucca 11.

13. Egy drb. szakácskönyv. Feny
ves Áruházból. IX.. Kálvin-tér 9.

14. Utalvány egy havi kölcsön- 
könyvtár bérletre. Weisz Béla mo- 
dern-kölcsönkőnyvlárába. VI., kér. 
Szondy-u. 32

15. Egy drb. komplett Xikopáll 
szipka. Adja a Xikopáll kft.. IV., 
Gerlóczy-ucca 11 Önnek is meg
kell már venni a Xikopáll szipkát, 
ha egészsége ér egy fabatkát.

16. Egy csomag (32 lapos) Piat- 
nik magyar játékkártya. Piatnik 
Nándor és Fiai, Magyar Jálékkár- 
tyagyár rt. VII., Rottenbiller-u. 17.

17. Utalvány két személy részére 
a TIVOLI filmszínházba.

18. Utalvány két személy részére 
az ODEOX filmszínházba.

1». Utalvány két személy részére 
az ORIEXT filmszínházba.

20. Egy strandfürdő-jegy a Csil

laghegyi Árpád strandfürdőbe. Hul
lám-fürdő. Úszómedencék. Étterem, 
kitűnő hangulat.

21. Egy doboz Hyperol szájviz.ab 
lella az ideális torok- és száTertőt- 
lenitő. Kiszolgáltatja a Viktória
gyógyszerár, Erzsébet körül 21.

22. Három dara!) művészi levele- 
ző'ap Brunhuber udvari és kamarai 
fényképész műterméből. Bpest. VIII., 
Baross utca 61.

23. Szinházjegyulalvány 2 sze
mély részére az Erzsébetvárosi Szín
házba (v. Budapesti Színház) XIV., 
Aréna-úl 31. T: 132—890. Minden
nap két előadás, vasárnap három. 
Fél 4, 6 és 9 órakor.

21. Szinházjegyulalvány 2 személy 
részére a Józsefvárosi Színházba, 
V III, Kálvária-tér 6. T: 133—477. 
Előadások: fél 4. 6 és 9 órakor.

25. Utalvány egy férfiöltöny va
salásra Weisz Lipót angol uriszabó- 
ságánál. V.. Kádár-utca 10.

26. Egy strand fürdő jegy a Danu- 
bius-strandra. Danubius strandfür
dő. csónakház, weekend-telep Ma
gyarország legnagyobb Dunastrand 
úszómedencéje.

A Borsszem Jankó junius l.-i ke
resztrejtvényének megfejtői közül a 
következők részesültek jutalomban: 
vitéz Szabó Ferenc. Török István, 
Vclvárt Ernő. Dénes Anci. Pál Irén, 
Hegedűs Pál. Orell Gábor dr.. Keleti 
Péter, Vikus Erzsi. Füredi János, 
Plank Ili, Rein Gizella. Vári Géza, 
Ott Anci. Szűr József, Berzenezy 
Lili. Sós Tibor, Vass Pál dr.. Hajós 
Irma. Puszta István, Géber Ilus, 
Tahi Matild, Irsai Viktor, Éhn Rózsi, 
Lőrincz Olga. Tompa Péter. — A 
rejtvény helyes megfejtése: V. 1.: 
Magyar könyvnapon ajándékba. 
F. 1.: Megindul a strandok szezonja. 
18.: Capuleti Julia. — A jutalmak 
szerdán d. e. vehetők át a kiadóban 
(V.. Csáky utca 36.) Vidékieknek 
postán küldjük.

Reb

Menachem

Cíceszbeiszer

szörnyű

átkozódásai

— Igen kereseti ember ledjél 
o szakmádban: négyszáz csend
őr keressen tégedet!

— Szabadtéri játékot rendez
zenek o lakásod ajtaja előtt o 
hitelezők és o végrehajtók!

— Ledjél te egy válogatott ma
gyar futballista és Svájcban tölt- 
séd te o nyarat!

— Bankpénztáros ledjél te és 
edj álarcos ügyféllel vesződve 
olyan meleged led jen, hogy még 
o nadrágodat is kénytelen ledjél 
levetni!

— Künyvnapot rendezzenek 
nálad o fűszeresek, akiknél 
könyvre vásárolsz és adós ma
radsz!

e z ü s t f á t y o l  g u m i
a párisi világkiállításon  

a r a n y é r m e t  n y e r t !

Ha minden asszony tudná, amit 
minden özvegy tud, akkor megkö
vetelné férjétől, hogy családjáról 
életbiztositás utján gondoskodjék.

Felelős szerkesztő és kiadó: 
HESZ FERENC

Szerkesztőség és kiadóhivatal : 
Bpest, V.. Csáky-u. 36. Tel.: 292-110. 
1933-ig szerkesztette: Molnár Jenő 

A Borsszem Jankó előfizetési ára: 
csak előfizetők részére készült kiál
lításban és értékes rejtvény-nyere

mén vaj ándékokkal : 
egész évre P 20.—, félévre P 10.50

Nyomta:
Földes, Wagner és Társa b. t. Bpest. 
V , Csáky-u. 64. Telefon: 298-021.

SZELVÉNY
Borsszem Jankó keresztrejtvény* 

1938. JUNIUS 15.
Pályázó neve : ‘

Ezt a szelvényt a megfejtéshez 
kell mellékelni.
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— Nehéz időket élünk.
— Mi a baj ?
— A szélsőséges elemek miatt minduntalan nő a 

felügyelet alatt állók száma.
rendőri

Kikéseit figyelmeztetés.
Meizler Ká:*oly képviselő telefonon 

beszél valakivel, mikor tévedésből 
egy harmadikat is bekapcsol a köz
pont.

— Tessék kilépni! — mondja eré
lyesen az illető.

— Mit akar. hiszen már tegnap 
kiléptem. — feleli szórakozottan a

' f c e t e d d  a i t  e M & U
Igényes hitelező

— Mit szól Az Est v Keresd az 
ezrest!t játékához, Féderveisz ur?

— Ez nem nekem való játék, ha
nem a vezérigazgatóknak.

— Miért?
— Mert én nem az ezrest, de a 

tízest se tudom megkeresni.

— Mondja Pöszméte ur. mikor fi
zet már végre?

— Hagyjon békét.
— De kérem, micsoda hang ez?!
— Nézze, ha nem tetszik magának 

a hangom, akkor e en lui ne hozzám 
jöjjön inkasszálni, hanem a Kiepu- 
rához.




