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A korzón

NUSI (Tusihoz): Te, úgylátszik, meg
fiatalították a lovagot. . .

PAPAI MOLNÁR KALMAN
legújabb dalai

I.

Söprik a pápai utcátf 
Masíroznak a huncutkák.
Elől megy pár kurzus-kófic, 
Mögöttük a Bedő Móric.

n.
Három akta meg egy fél,
Bedö Móric eljöttél.
Ha elviszed, nem lesz kár, 
Pukkadjon meg a BESzKÁR!

III.

Gyere rózsám, titkárnő,
Ilyen „vas-tip*4 ritkán no.
Átadom az aktákat. —
Hadd kapjon Wolff atkákat!

Az „olasz44 muzsikus
MÓRICZ: Igaz. Dotfi, hogy nálatok 

lakik az a híres olasz muzsikus, akinek 
olyan nagy sikere volt tegnap? 

ADOLF: Úgy bizony.
MÓRICZ: Na és hogy van az. hogy 

egész nap nem lehet látni?
ADOLF: Nyelvórákat vesz egy olasz 

professzortól.

MŰHELY-HUMOR 
a „V i 1 á g” körül

EGY VILÁGJÁRÓ NAPLÓJÁBÓL 
. . .  A pesti események után ítélve, 

nemcsak a világot lehet megjárni, hanem 
a Világ is megjárhatja . . .

VILÁGOS!

— Mit járat egy olyan politikus, ame
lyik nem járatja a Világ-ot?

— Hogy mit járat?. . .  Biztosan a — 
száját.

MEGFEJELT NÉPDAL

Sötét van, nem látok, 
Nyomasd ki a „Fi7ág“-o/.

AZ A HÍRES „AZ44.. .

— Mit gondol, hogyan oldják meg a 
„Világ44 kérdését?

— Én azt hiszem, újra megengedik, 
hogy megjelenjen, de úgy, hogy az „C7j- 
ság“-tól elvett Az-t kell fölvennie és 
mint „Az Világ44 folytathatja, ahol abba
hagyta.

RAKOVSZKY IVÁN SZAVAL:

Mit hébergettek? . . .
Takarodjatok innen!
ü  s t ör-t fonok . . .
Megkorbácsolom a „Világ"-ot!

Két kövér ember megy az An- 
drássy-úton. Hangosan mond ja az 
egyik:

— Most jövök a városházáról. 
Nagyszerű üzletet csináltam, bará
tom. Több milliárdos szállítás! . . .  
Te, olyan jó kedvem van, hogy máma 
még a kutyának is vesepecsenyét ad
nék.

Erre megszólal egy kopottruhájú 
középosztálybeli, aki mögöttük kul
logott:

— I rau, vau! . . .

RADIO-
an yagok  gyári árban

Dénes Testvérek
Elektrotechnikai Fémáragyár It .

Budapest, VE, Teréz-körut 26.

Politika a Dob-uccában

KLEIN: Olvastad? Rövidesen több 
tárca fog megürülni. . .

SCHWARCZ: Zéderanda! Hát nem 
elég ürült meg eddig? . . .

A GRÓF MEG A BÉRLŐJE
üt esztendeje is elmúlt, hogy Bux- 

baum és Lindenbaum, két jóbarát, utol- 
jár a találkoztak. Nagy az öröm, mikor 
az Abbázia-kávéházban fölfedezik egy
mást.

— Szervusz, Buxbaum!
— Szervusz, Lindenbaum!
— Hogy vagy, kedves Buxbaum? Mit 

csinálsz mindég?
— Köszönöm. A grófnak a földjét 

bériem.
— A gróf földjét? . . .  Az jó!
— Fenét jó! A grófnak viszonya van 

a feleségemmel.
— Hm, az rossz!
— Miért rossz?... Nekem viszonyom 

van a grófnéval.
— A grófnéval?. . .  Az jó!
— Egy frászt jó! A feleségem más ál

lapotban van a gróftól.
— A gróftól?... Az rossz!
— Na hallod, mért rossz?. . .  A gróf

né más állapotban van tőlem.
— Tőled?... Az jó!
— Egy nyavalyát jó !. . .  Kérlek, e 

grófnak lesz egy okos zsidó gyereke és 
nekem lesz egy vízfejű kölyköm ...

A közlekedési reform idején
Pupák úr megjelenik a rendőrségen.
— Mi tetszik? — kérdezik tőle.
— Azért jöttem, hogy az urak figyel- 

jék meg a feleségemet.
— Megbolondult kérem? Ez a köz

lekedési rendőrség.
— Jó jó, hiszen éppen azt akarom 

tudni, hogy kivel közlekedik a feleségem-
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PREMIER UTÁN
A Borsszem Jankó-nak elmondja: 

RELLE PÁL

Most, hogy túl vagyok minden izgal
mon, hadd mondjak el néhány kedves 
epizódot elsősziilött színpadi gyermekem, 
az Ember tervez ... körül.

Petheö Atilla, Aghy Tamás építész 
ábrázolója utasítás szerint telefonon föl
hívja a színpadon Losonczi építészt. Az 
egyik próbán, amikor már a próbára

szánt idő elmúlt, Hevesi direktor még 
mindig buzgón folytatta a munkát 
Petheő—Aghy a szerepe helyett ezt 
mondta a telefonba:

— Halló, Losonczi, nálatok még pró
bálnak?

A nem hallható válasz helyett Hevesi 
felelt:

Ha talán Losonczick építész-irodá
jában nem is, de a Kamara-Színházban
igen.

Ugyancsak a telefonnal kapcsolatos 
egy másik derűs intermezzo. 149—13 
szám alatt többször hívnak föl egy klu
bot az előadás folyamán. A napokban 
R. K. aláírással egy bankigazgató levelet 
írt nekem, amelyben — pénzembert jel
lemző praktikus érzékkel — részt kér a 
tantiémből, mert az ő telefonszámét sa

játítottam ki. Azt hiszem, a szerzői jog- 
bitorlás ilyen esetére még nem volt példa.

A premiéremet Tass József népjóléti 
miniszter úr is megtisztelte, nyilván az
ért, mert az építés az ő resszortjába tar
tozik. A második felvonás után a szín
padról azzal lökdöstek ki a szereplők a 
függöny elé, hogy vastaps van. Én bol
dogan hagytam magam és csak a közön
ség elé lépve vettem észre, hogy hiszen 
a vasfüggöny nem is volt lebocsátva. Mi
kor a kulisszák mögé mentem, ártatlan 
képpel kérdeztem:

— Hisz ez nem volt vastaps!
Erre Uray Tivadar nevetve mondta:
— Dehogy nem! Hát nem láttad?. . .  

A proszcénium-páholyban l'ass tapsolt.
•

Ennyit mond Relie Pál, mi pedig hozzá
tehetjük, hogy nagyon haragszunk rá, 
mert az Ember tervez . . .  nagysikerű drá
májával kiütötte szánkból a betevő fala
tot: ezúttal olyan uj szerző jelentkezett, 
akit komolyan kell venni.

Lehár: ,J*AGANIN1“
Sebestyénnél hódit a Paganini,
Lehárt sokszor fogják kihini.
S a publikum azt mondja majd: Nini, 
Milyen jó verseket írt Kulinyi.

A „Szózat” így írta volna meg
Liptai Károly ötfelvonásos verses tra

gédiája, melynek címe: „A kereszt ár
nyékában‘, csak dicséretet kapott az 
Akadémiától, mert a százarany as Teleki
díjat nem valorizálták s így nem jutott 
az írónak egyetlen olaszliszkai milliócska 
sem. Bezzeg írt volna csak ilyen címmel 
színdarabot: „A Mógendóvid árnyéká
ban'“, majd valorizálta volna a Teleki- 
díjat a — Teleki-tér!

Lengyel Menyhért reménykedik
Emlékezetes, hogy L e n g y e l  Meny

hért nagy sikere, az A n t ó n i a  bemu
tatója idején egyetlen lap sem jelent 
meg Budapesten. Nyomdász-sztrájk 
volt. Akkor ezt jó kabalának mondták. 
Most. a S e y b o 1 d bemutatójára nem 
várható nyomdász-sztrájk és Lengyel 
Menyhért már csak abban reményked- 
hetik, hogy Rakovszky belügyminiszter 
megkönyörül rajta és a V i l á g  után be
tiltja az összes napilapokat.

NEPSZIN M Ü-CIKLUS
íúri vásár sátor nélkül, 
Népi ciklus Móric nélkül. 

Kimaradt a „Sári bíró", 
Bentmaradt a kurzus-iró.

„Darázsfészek”
Még egy „Derázsfészek44 a Belvárosi 

Színházban? Nem volt elég darázsfészek 
a színészek konzorciuma? . . .

A 80 éves Faludi Gábor

— Mióta üzletből csinálnak színházat, 
azóta nem tudnak a színházból üzletet 
csinálni.

A „Seybold” körül
— Biztos, hogy nagy siker lesz a 

Vígszínházban.
— Miből gyanítod?

* — Hát kérlek: Lengyel Menyhért írta, 
Fedák Sári játsza és — a Nemzeti Szín
házban népszínmű-ciklust rendeznek.

Egy kis baleset
— Hallottad, mi lesz a Király-Színháí 

legközelebbi operettjének a címe?
— Nem én!
— Nagyon eredeti4 „Lehet-e prima

donna nélkül operettet játszani?14
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A legújabb pesti társasjáték

Pest bohémjei mindig kitalálnak vala
mit. A „barkochba-44, az „intarzia-44 és a 
„lexikon‘4-játék után itt van az uj tár
sasmulatság, aminek egyelőre még nincs 
neve. Földrajz-játéknak lehetne mon
dani, mert az benne a vicc, hogy a föltett 
kérdésre földrajzi fogalommal, lehetőleg 
helységnévvel kell telelni. A megfejtő
nek az egész földgömb rendelkezésére 
áll. A játékot ezennel megindítjuk a 
Borsszem Jankó hasábjain. Még csak 
annyit jegyzőnk meg, hogy az alábbi 
furfangos kérdéseket és feleleteket dr. 
Bródy Ernő egyik vacsoráján Pakots Jó
zsef, Stella Adorján író és a Borsszem 
Jankó szerkesztője agyalták ki, de azért 
más kollégáik „szellemi munkáját44 is 
ügyesen elorozták. Tehát:
Kérdés: Mit csinálnak most a pesti ke

reskedők?
Felelet: Klagenfurt. („Klagen furt“.) 
Kérdés: Mi lesz Gömbös neve, ha abba- 

hagyja az antiszemitizmust?
Felelet: Békésgyula.
Kérdés: Ml nekem a májusi házbér? 
Felelet: Xagybajom.
Kérdés: Mit mond Herczeg Géza bécsi 

lapszerkesztő, ha beteg?
Felelet: Konstantinápoly. (Tudni kell, 

hogy Herczeg Gézának Leopoldine 
Konstantin, a híres bécsi művésznő 
a felesége. Tehát: „Konstantin, 
ápolj!44)

Kérdés: Mit mond Mangold Béla babája, 
ha légyottra megy?

Felelet: Kolozsvár. („Kolozs vár44.) 
Kérdés: Mit mond a jó keresztény, ami

kor haldoklik?
Felelet: Szentpétervár. („Szent Péter 

vár.4')

Gyerünk avval a földrajzzal!
Kérdés: Mi jutott a szénaszállításból né

hány hadbiztosnak?
Felelet: Sáp.
Kérdés: Mit csinálj az ingeddel, ha el

szakad?
Felelet: Varasd. (Helyesen: „varrasd.44)
Kérdés: Mit szól az a férj, akinek fiú

gyermeket szül a kikapós felesége?
Felelet: Fiume. (,,Fium-c?44)
Kérdés: Mit mond Móriczka a papnak, 

mikor kérdést intéz hozzá?
Felelet: Zagreb. („Zág’ reb!44)
Kérdés: Mit mond a tanár a rossz diá

koknak a vizsgán?
Felelet: Bukarest. („Bük* a rest.44)
Kérdés: Mit mond a magyar ember Pá

rizsban, ha egy lukas frankot lát?
Felelet: Frankfurt. („Frank fúrt44)
Kérdés: Mit mond az ezredorvos Kohn 

Mórnak a sorozáson?
Felelet: Baden!
Kérdés: És mit mond, ha Kohn Mór na

gyot hall?
Felelet: Baden-Baden!
Kérdés: Mi volt néhány kurzista faj

védő?
Felelet: Szászrégen. („Szász régen.44)
Kérdés: Mi a „Magyar Nyelvőr?44
Felelet: Balassagyarmat. (T. i. Balassa 

József nyelvtanár birodalma.)
Kérdés: Mi fordul elő sűrűn Vázsonyi 

beszédeiben?
Felelet: Tövis.
Kérdés: Milyen egy bak fis — élőiről 

nézve?
Felelet: Hegyeshalom. (Nem szabad 

részletezni!)
Kérdés: Mit mond egy zsidó, ha „szü- 

kesz“-kor az udvarra megy?

Felelet: Sátoraljaújhely. („Sátoralja: uj 
hely.44)

Kérdés: Mit kérdez a pesti, ha budakeszi 
tejet lát?

Felelet: Tápé. (,,Táp-é?“)
Kérdés: Ki a szemefényc a Bethlcn-kor- 

mánynak?
Felelet: Budagyöngye. („Búd a gyön

gye.")
Kérdés: Mit mond az apa, akinek fél

tucat gyereke van?
Felelet: Hatvan.
Kérdés: Hogyan jár-kel a primadonna, 

ha elveszik a szerepét?
Felelet: Riva.
Kérdés: Mi az, ha szanálásról beszél

nek?
Felelet: Szófia. („Szó-fia44, értsd: üres 

beszéd.)
Kérdés: Mit mond az ember, ha fehér- 

ruhás szüzeket lát?
Felelet: Mind szent.
Kérdés: Hogy hívják az öreg Kohn meg

magyarosított nevű fiát?
Felelet: Kiskunmajsa. („Kis Kun Maj-

se.44)
Kérdés: Micsoda Zsirkay?
Felelet: Kairó. („Ka* író.44)
Kérdés: Mit mond a tanító a gyanúsan 

fészkelődő gyereknek?
Felelet: Piski. (Tilos részletezni!)
Kérdés: Mit mondunk, ha egy menvasz- 

szonv kikapós?
Felelet: Adakale. („Ad a kale44, kale =  

menyasszony.)
/ / A folytatást olvasóinkra bízzuk ! ! 

Ellen jegyezték:
Molnár Jenő Pakots József 

Stella Adorján

A rendőr megállít egy vad iramban 
száguldó automobilt.

— Van igazolványa? — kérdezi a 
soffőrtől.

— Igen, itt van a zsebemben.
— Rendben van. Ha van igazolvá

nya, fölösleges, hogy megnézzem, de 
ha nezn lett volna, akkor föl kellett 
volna hogy mutassa.

A házasság sovány koszt. A szerelem: 
kost was kost,

MEG
VÉTELRE 

KERESSÜK A 
BORSSZEM JAXKÔ 

KŐVETKEZŐ ÉVFOLYAMAIT: 
7867, 7868, 1869, 1870, 1873, 1880, 1882, 

1885, 1887, 1888, 1891, 1892, 1893, 
1894,1895, 1897, 1898, 1900,

1902, 1906, 1907, 1909,
1910,1912,1916,

1918.
Értesítések és ajánlatok dr. Molnár 
Jenőhöz, a Borsszem Jankó főszer
kesztőjéhez küldendők (Budapest, 
Mozsár ucca 9. Telefon: T 33--24.)

Mórickát rajtakapja a papája» 
amint vasmagon porral keni be a nad
rágját #

— Mit csinálsz, te haszontalan? 
formed rá.

— A tanító űr tegnap azt mondta, 
hogy Idporolja a nadrágomat. Fullad
jon meg a portól!

A mai asszonyok néhány hétig szerel- 
meskednek. Ez túlsók és túlkevés. A^ 
igazi szerelem vagy örökké tart vagyf 
egy negyedóráig.
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Tönódések
Seiffensteiner Salamoniul

O Jeremiás Smith 
oreságtul oz optimiszt 
havi gyelentésekrül 
eszembe jót ja oz o 
régi anekdótom oz Ár- 
je bócherrel meg o 
gozdog Trümpéter-há- 
zospárrol. Oz Ár je 

már edj hónapig ette és lakta o Trümpé• 
ter oreság házábo és lett neki o dolog 
nadjon terhes. Eccer sak mondja o 
Triimpéter o feleséginek, o Jentl-nek: 
Jdehollgoss! Máma ebéd otán o fekete
kávénál rendezni fogunk edj üsszeve- 
szést. Én oztot fogok mondani, hodj o 
kávé rossz, te oztot fogod mondani, hodj 
o kévé )citönö. És a végin majd fülhivjuk 
hirónak o bóchert. Hodha nékem ad igo- 
zot, te fogod kidobni ütet, hodha néked 
ad igozot, én fogok kidobni ütet.** O 
Jentl-nek nadjon teccett o gondolat. Hát 
omikor o házospár o feketénél Össze
veszte és edjre hangosabb lett o larmen- 
tum, odafordulta o Trümpéter o bócher- 
hez: „Nü, mondja meg mogo, — udj-e, 
hodj nekem von igozom?" — „Heljes, 
— szólt o Frau von Trümpéter, — dünt- 
sün köztünk o bócher!** — Mire oz Ár je 
bócher nadj szeréngyen megjegyzett: 
„Kérem olás son. én nem értek o fekete 
kávéhoz.** — Sándere-bándere: o Herr 
von Jerémiás Smith. Mink foltonosan 
maraxunk o kormánggyal. hodj nem vád
iunk szonálva. o kormángy pedig oztot 
mond, hogy meg vadjunk szonálva. Nú, 
hát düntsün o vendég, oz omerikai ore- 
ság. Mire ü szeréngyen felel: ..Kérem 
szépen, én ed jál talán nem értek o mad jár 
Pénzűdji pületikához.**

*
Szinatornyán o Gavrile Krénwurm 

volta ed kiskereskedü, okinéi o méltósá- 
gos grófné soxor vásárolt edjetmást, ho 
éppen szüksége volt rá. De o finomabb 
portékát mindég Bodapesten vett. Eccer 
nadj kojebálással beállít o grófnc o bolt
ba: „Micsoda dolog ez! Tegnap lekvárt 
hozattam magától és a lekvárban ezt a 
fogkefét találtam!" O Krénwurm felelt: 
„Bocsánat méltóságos asszongyom. de én 
saksopán fülhivni okoztam o fidjelmét, 
hodj fogkefe nálom is kapható. Hodha 
én nem beleteszek o lekvárbo oztot o 
fogkefét, o méltóságos asszongy eztet

még mostand se vette volna észre. ..** — 
Cince-cince: hodha o Smith fübiztos ore
ság oz üvé gyelentéseibe nem belepak- 
kolná o pénzűd ji ed jensúlyt, még mama 
se todnánk, hodj volomengyien ki vad
junk ed jensúlyozva.

Nem értek oz ojságokat: miért kője- 
bálnak tüzet, hodj annyi sok panama ki- 
potton. Majd akkor larmentirozzonok, 
hodha edjetlen edj panama se potton ki!
mini iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

A Sas uccában

— Hallja-e Blau. ha maga így hazudik, 
soha életében nem lesz főnök.

— Nem is akarok az lenni, főnök úr. 
Én utazó szeretnék lenni főnök úrnál.

EZRIVEL TEREM . . .

Ezrivel terem Pesten a
Csőd.
Mindamellett ruhát vesz a
Nőd.
De hisz ez az egy ruha is
Sok!
Ha korzózik: levetkőzni
Fog.

— ♦ —

Mért mondott le?
S k r z y n s k i  lengyel miniszter

elnök lemondott. V a r s ó i tudósítónk 
jelentése szerint Skrzynski lemondása 
közóhajra történt mert egyetlen kép
viselő sem tudta kiejteni a nevét.

Külpolitikai hír
A magyar kormány jó viszonyt akar 

létrehozni szomszédainkkal. Szomszé
daink még nem nyilatkoztak.

IRODALMI SZEMLE

A MENNYEI KÜLÖNC
Irta: SZOMORY DEZSŐ

(Részlet a kiváló író most megjelent 
legújabb kötetéből)

— Eufruzsina . . .  Eufruzsina . . .  — li
hegtem vágyón és vibrálva némi találé
konysággal Mariskának, akit nevének po
csék pompája miatt Eufruzsinának szok
tam nevezni, zengő hárfa, aki vagyok.

Valami mámor volt a levegőben a bá
gyadt Budán, ahogy ott lófráltunk loty- 
tvadt lázban és minden.

Eufruzsina száján remegve erjedt a 
rouge, kesernyés, kábult titkok tüzét 
éreztem és mit tudom én. Mint egy szót- 
lan szivárvány ívelt mellettem drága ba
rátnőm, oh .. .  Hallgató hárfák és én is 
csodálatos hangszer.

Titkok tumultuózus kéje feszült fölöt
tünk, mint síri selymek a guillotin glóriá
jában. Szótlan szenvedés és mit tudom 
én.

És csak csámpáztunk tovább bágyadt 
büszkeséggel és kacsázva.

Kávéházak vonaglottak előttünk kín
lódó káprázással és megszólalt Eufru
zsina gyötrődve és rajongón:

— Kajálnék valamit.
— Smájiszroél — gondoltam bibliku

sán, miközben sápadt orgiázással oldó
dott bennem a titok és Eufruzsina, drága 
barátnőm, elomolva mászott mellettem, 
merengő márkinő a versaillesi parkban, 
remegőn, ritkán jóllakott ájult epedéssel 
és minden.

Furcsa fénylésck vibráltak a házak kö
zött és elnyúltan jött velem drága ba
rátnőm fanyar frenéziájában a tavasznak, 
mint egy granddal, aki voltam.

És én is, oh én is, halk hárfa, ré
vedezve mindenen, ami nincs, bágyad
tan, egy grand nélkül, sóher sóhajjal és 
mit tudom én. (HESZ)

Tanács Eckhardt úrnak
ön azt mondotta a parlamentben, hogy 

a Szóza/-nak és A Nép-nek nagy olvasó
tábora volt. Hiszen akkor mi sem könv- 
nyebb, mint valamelyiket a kettő közül 
föltámasztani. Teszem azt: a $zózaf-ot. 
A Nép előfizetői járassák a Szózat-ot 
Ebből csak fényesen meg lehet élni! 
Vagy nem?

Igyunk Szent Lukács fürdő KRISTÁLY - ásványvizet I
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NÁDOSY: Mért zokogsz úgy, Lajos?
WINDISCHGRÀTZ: Na hallod . . .  

Egyszer csináltam olyant életemben, 
aniröl az egész világ beszél, és most 
pont a főtárgyalás előtt veri pocsékká a 
sikeremet az angol munkás-sztrájk.

NE DOBJA EL 
A KIOLVASOTT

BORSSZEM JANKÓ-t!
Ha bármelyik belvárosi üzletbe 

megy, fizetésnél teljes értékben el
fogadják a Borsszem Jankó árát, 
vagyis példányonkint 3000 koronát. 

Egy példa meggyőzi önt: 
Vásároljon egy méter krepdesint,

ára ................................ 130.000 K
Ebből le egy Borsszem 

Jankó ára ..................... 3000 K

Fizet: 145.000 K
Ezzel szemben menjen bármelyik 

Király uccai üzletbe és ugyanazt a 
minőségű krepdesint . . . .  120.000
koronáért kapja.

Nahát!

Haas Béla töprengése
— Hát már a BESzKÁR-nak sincs 

rendben a — szénája?

— Van itt egy alkalmas vonat. . .  Há
rom huszas. . .

— Mondja, hogy kettő tizes — és én 
megveszem.

Éljen a férfi-emancipáció!
örömmel közölhetem az elnyomott 

férfi-társadalommal, hogy immár csak 
rövid idő választ el bennünket attól az 
óhajtva várt naptól, amikor valameny- 
nyien fölszabadulunk a rövidhajú, lapos
mellű, férfiruhás, elfiúsodott női társa
dalom uralma alól. A férfi-emancipáció 
— hála néhány oroszlánszívű férjnek, 
akiket a legválogatottabb házi bünteté
sek sem riasztottak vissza — az utóbbi 
időkben óriási lépésekkel jutott előbbre, 
úgy, hogy nemsokára megalakulhat a 
„Férfiak fölszabadításáért küzdő Liga**, 
melynek budapesti elnökéül e sorok vak
merő írója van kiszemelve.

Nekem jutott az a feladat is, hogy a 
Fölszabadítás Ligájának alapszabályait 
kidolgozzam. Az alábbiakban csak úgy 
nyersen adom az első tervezetet:

1. Országos propagandát indítunk, 
hogy este hat óra után necsak a nők, 
hanem mi is egyedül járhassunk az uc- 
cán. Tiltakozunk a női kiséret ellen, 
amely állandó gyámkodásával erkölcsi 
kiskorúságban akar tartani bennünket.

2. A szabad szerelem gyönyöreiben 
való részvételt a férfiak részére is köve
teljük. Tűrhetetlen és lealázó, hogy amíg 
mi férfiú-szeméremmel szemet húnvunk 
a nők szerelmi szabadsága fölött, ők mi
től ünk a föltétien egvnő-szerelmet köve
telik.

3. Ebből kifolyólag jogunk van tartás
díjat követelni azon nők részéről, akik

bennünket elcsábítva hoppon hagynak és 
odaadó szerelmünk szomorú következ
ményeire (lásd: orvosi szakkönyvek) 
fittyet hánynak.

4. Szerelmi bánatukban lúgkőoldatot 
ivó kollégáink eltemetéséről a hűtlen nő 
tartozik gondoskodni.

5. Asszonyainktól, akik egész nap fö
lényesen bagóznak, ki kell vívnunk az 
emberi jogot, hogy naponta legalább egy 
cigarettát szívhassunk el odahaza a sza
lonunkban.

6. Mozgalmat indítunk a házassági jog 
olvatén reformja tárgyában, hogy a háló
szobában pipázó feleségtől kártérítés kö
vetelése mellett elválhassunk.

7. Hajnalig tartó kártyacsatákból haza
térő feleségek kötelesek az előszobában 
cipőjüket levetni és hangtalanul besur
ranni külön hálófülkéjükbe, nehogy az 
íróasztalnál görnyedő férjük munkáját 
illetlenül megzavarják.

8. Követeljük, hogy éjfélután a női 
kártyabarlangokban kizárólag olyan nős 
rendőrtisztek tartsanak razziát akik a 
„Fölszabadítás Ligájának** tagjai. Nőtlen 
rendőrtisztek elcsábítását hivatásuk gya
korlása közben mégsem lehet megen
gedni.

9. Gyermekszülés esetén tagjaink ré
szére négy heti kíméleti időt kérünk. 
Egyik kartársunk csak a múltkor pana
szolta el. hogy felesége már a második 
hét elején kirántotta a gyermek ágyból

és ezzel rúgta ki hazulról: „Erigy pénzt 
keresni, tavasz van, nincs mit fölvenni
magamra!

10. Tizennégy—tizennyolc éves ifjakat 
a negyvenöt—ötven éves asszonyok ül
dözése elől szigorú büntetésekkel kell | 
megvédenünk.

11. A nők korlátlan borotválkozási jogát j 
a magunk részére is követeljük, úgyszin- 1 
tén ősi monokli- és szmoking-viselési jo- ! 
gunk helyreállítását.

12. Mindennemű női előjogot, úgymint: 
az ajtón előre való bebocsájtást, kegyes 
fejbiccentést a mi mély kalapemelc- 
sünkre, a jobboldalunkon való járást 
hely-átengedést a villamoson stb., mint 
egy sötét középkor ál-udvariasságának
maradványát eltörölni kívánjuk, mert jj 
nem engedhető meg, hogy a letiport eS 
kizsákmányolt férfi-nem a saját férfi*5' 
ságának sírjára is koszorút tegyen.

13. Nők még akkor sem lehetnek • 
Liga tagjai, ha a nyakukon kívül a fel*0 
ajkukat és az állukat is borotváltatják.

. . .  Azt hiszem, ez az alapszabályterve' 
zet minden igazi férfi lelkében élénk 
visszhangot fog kelteni. Mint mondót' 
tam. a Férfiak fölszabadításának Ligá'J4 
a napokban megalakul. Az elnökséget 
szívesen vállalom, csak két órai meggofl' 
dolási időt kérek... Meg akarom ugyan
is kérdezni a feleségemtől: megengedi-e* 
hogy ebbe a Ligába egyáltalán belép' 
jek . ,. Molnár Jenő
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Klébi, a gyermekvédő

K lebelsberg : Engedjétek hozzám a k isdedeke t...

M I S  T Á R C A

A VENDÉG
— Irta: Szenes Béla —

— Fiam, hallod? — kérdezte suttogva 
feleségem.

— Hallom, fiam.
— Az Istenért, mi leheet ez?
Mintha valaki kockacukrot ropog

tatna a szekrényben. Betörő? De mért 
ropogtatna a betörő éjfél után két óra
kor kockacukrot a ruhaszekrényben?

— Fiam, hallod?
— Most nem.
— Most én se.
Talán csak képzelődés volt az egész. 

Vagy a szekrény ropogott.
— Pszt, fiam, hallod?
— Most igen.
Mintha valaki körmével kaparná a 

szekrény ajtaját. Szép, egyenletes ka- 
pargálás.

— T e .. .  — kezdte a feleségem.
— Nos?
— fin azt hiszem__
— fin is azt hiszem.
— E-
— -gér, úgy van, egér.
Kinyitottam a szekrényt, az egér nem

volt sehol. Becsuktam a szekrényt, a ka- 
pargálás, ropogtat ás újra megkezdődött. 
De most már a szoba másik sarkában.

Másnap vettem egy egérfogót, az egér
fogóba öt koronáért szalonnát, hadd 
lássa az egér, hogy úrral van dolga. Este 
felállítottam az egérfogót, kora reggel 
megnéztem: egér nincs, de a szalonna 
eltűnt. Az egér bemászott a vaskeríté
sen, megette a vacsorát, aztán szépen ki
mászott. Másnap, harmadnap, negyed
nap szintén az én költségemre vacsorá
zott az egér. Sem  sajnáltam tőle a va
csorát, gondoltam. jobb ha szalonnát 
eszik, mint frakknadrágot. Megutáltuk 
lakásunkat, minden percünket megmér
gezte a tudat, hogy éjjel és nappal, az 
ágy alatt vagy a szekrényben, ki tudja, 
talán e pillanatban valahol az ágy párnái 
közt, ott az egér.

Három kesen'es hét után, egy reggel 
diadalmasan emelhettem fel az egér
fogót:

— Az egér!
Egy bájos, kedves kis állat nézett 

ránk, meghatóan okos pillantásokkal. Az 
egér. Mit csináljunk vele? Meg kell ölni. 
Odaadtam a feleségemnek: ne, itt az 
egér, végezz vele. Pardon. — felelte ö, 
— te vagy a férfi, végezz vele.

u n v i i n  ......  w  w w w

— Ügy van, én férfi vagyok, — mon
dám én, — ha oroszlánt fogtunk volna, 
szívesen megölném, de egérrel nem kez
dek. Feleségem azt mondta, hogy köny- 
nyen mondhatok ilyet, mert jól tudom, 
hogy az oroszlánok nem szoktak a Her- 
nád ucca harmadik emeletén tanyázni. 
Ezen tipikusan nőies és nevetségesen ki
csinyes megjegyzés után behívtuk a Ma
rit, de ő sikolya rohant vissza a kony
hába, ö nem öli meg, nincs az a pénz.

Meguntam a dolgot, kinyitottam az 
egérfogó ajtaját, menjen az az egér 
ahová akar és éljen az egéri élet leg
végső határáig boldogan, szerető gyer
mekei és unokái gyengéd körében. Uram, 
ön szabad, — mondtam az egérnek, de 
az meg se mozdult, csak nézett-nézett 
rám azzal a két okos szemével, olyan 
wit, mint egy elátkozott egyetemi tanár. 
Kinek volna szive egy esetleges tudós 
professzort a vizvezetékcsap alá tar
tani?

Letettem az egérfogót a padlóra, az 
ajtaja nyitia volt, gondoltam, mihelyt 
egyedül lesz, majd megszökik az egér. 
Tévedtem. még reggel is benn kuksolt 
a kis ketrecben. Kissé bágyadtnak lát
szott. persze az éhség — gondoltam — 
és egy kis szalonnát adtam neki, mit is a 
legjobb éti'ággyal fogyasztott el, közben 
nem mulaszh’a el néhány hálás pillantást 
vetni feleségem felé. amivel az asz- 
szony jóakaratát egy csapásra meg
nyerte.

Az olvasó, ki ismeri gyengéd szivemet,

HP P  P  V P W P F f f f V ^

bizton sejti már, hogy az egér végleg 
nálunk maradt, mint családtag. Szalon
nát, szalámit, kenyeret bőven kapott, 
szépen hízott, gyarapodott mindnyájunk 
igaz örömére. Folytonos ropogását, ka- 
pargálását úgy megszoktuk, mint az óra 
ketyegését, boldoggá tett bennünket a 
tudat, hogy egy kedves, szerény, okos 
élőlény tanúja és részese családi boldog
ságunknak.

így éltünk volna, ki tudja meddig, de 
a végzet mást határozott.

A bajt az okozta, hogy a képes heti
lapokat, miután átnéztem, rendszerint át
adtam az egérnek, ő szorgalmasan végig
rágta valamennyit. Tegnap szintén kapott 
egy hetilapot, de sajnos, ezt már nem 
bírta végigrágni, szegényke felfordult 
tőle.

Üres és szomorú most a ház. Barátunk, 
játszótársunk, vigasztalónk, a kis egér, 
nincs már. Ismét egy élőlény, kiről bát
ran elmondhatjuk, hogy az irodalom ál
dozata.

ö nincs már az élők sorában, mi pedig 
feleségemmel azon tűnődünk: hol ve
szünk most egy másik egeret?
OOOOOOOOOOOOOCK^^

A belügyminiszter noteszéből
„A virágnak megtiltani nem lehet" 

(Irta: Petőfi.)

A „Világinak megtiltani nem lehet?...
(Kérdezem: én.)
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Mihaszna András
m. kir. ren d ő r szem lélődései

Ami észt adott nékem az a magassá- 
gos Rendőristen, az is tótágast áll ben
nem, hogy ezt a ménkű sok aktatolvaj- 
lást látom. Mondtam is a Máié komá
nak: hallod-c, kiesött a világ feneke, ha 
mán a becsületes gaztettvesők is akta
lopásra fanyalodnak. Ki a fene látott 
még ijjesmit, Hogy a nagyméltóságú Ku
njába törnek be a zsiványok, oszt poros 
papirosok után kutatgatnak. ahelyett, 
hogy békibe hagynák a lakmározó egér- 
hadat. Hát nem szöbb világ vót az, ami
kor a tolvajok csak akkor kerültek a ma
gos Kunjára, ha megföjjebbözték a dó- 
gukat!? Mi tül jó az a nagy sieccség, 
hogy mingyár a harmadik fólumon kez
dik a csirkások! De ki csudálná eztet, 
hászen máma a kisgazda-miniszter 
űegzisztenciája se parasztszekéren jár, 
hanem ajtómobilon.

Azok a nasszájú leporter ténsurak 
persze nem méltányérolják. hogy egész 
hétön ijjen aktabetyárokat hajkurász- 
tunk. amitül mögint nem értünk rá el- 
fogdosni az erzsébetvárosi bombásokat. 
mög a titkos társaságokat, akiknek a 
névsora pontosan föl van ina az én no
teszomba. Mer szeretném én látni azt a 
zsebmeccőt aki a titkosrendőrt vagy azt 
a rendőrt, aki a titkos zsivánvt ne is
merné! Igaza van a Gömbös kapitány 
úrnak, hogy aszongya: aki igazán titkos, 
azt nem lőhet föloszlatni. Föloszlatni 
nem. de kupán ütni. azt lőhetne, ha 
rr.ögkapnám rá a legfölsőbb engedéllt. 
Erre pedig nem sok a reménység, mivel

hogy a Rakódszky belügyminiszter úr 
üszentfölsége most ugyancsak el van fog
lalva: magával a mennybéli atyaúristen
nel konkurál, aki sehogyse akarja végit 
vetni ennek a cudar világnak . . .  Bezzeg 
a Rakódszky egy tollvonással végit ve- 
tötte a Vilég-nak.

Áztat mondja az őrmester úr: hejjö- 
sen van, hogy a belügyminiszter 
ukegyelmc bc-betilt egy-egy újságot, 
mer ojan szaporák ezök, mint őrszo
bán a poloska, oszt nem ölég, ha a kö
zönség fogyasztja, mint tőszóm a kö- 
rösztény publikum A Nép-ct mög a 
Szózat-ot, magának a legfelsőbb feő- 
hatóságnak is fogyasztani köll az újsá
gokat. Néköm ugyan az is sok, amit en- 
g^déllcznek. Minek is az a fene sok új
ság? Aki mögöngyilkújja magát, 
a'mmán úgyse óvássá el, aki mög nem 
lőtt még öngyilkos, az nem tuggya mög- 
vönni. Osztán: ami rossz éri az embört, 
azt újság nélkül is mögtuggva, jó pedig 
nincsen máma. Csak a Máié komám 
mongva mindig: tudod, András, ojjan az 
újság, mint a feleség, — únja az embör, 
amikor egyre jártatja a pofáját, osztán 
mégis hiányzik, ha nem hallja a szavát.

Jobb, ha így májusba odiki a Ligetbe 
vagy a Hűvösvölgybe hellezik át a ma
gamfajta családapa rendőri tapéntatát. 
Bekukkantok ijjenkor mindön bokorba, 
hogy mögakadállozzam a közszömérc- 
met sértő titkos csclekményöket. Né
kem ugyan hijába szavalják, hogy nincs 
egyebe a szögény embömek, mint a 
szabad természet öle, tudom én, hogy a 
betyár a szép mönyecskék ölibe kéván- 
kozik. Eztet pedig tiltja az álomi érdek, 
hászen még azokat is Bé-Iistára köll hel- 
lezni. akik életbe vannak. Mi a kakuk- 
nak szaporítják hát a Bé-listásokat! A 
szükségös óvóintézködéseket nékem 
köll hát mögtönni, mer bolond embör a 
szerelmes embör, dehogy törődik az az 
óvórendszabállokkal.

. . .  öreg vakom, kend se nézdögél jen 
itt a sarkon a bubiflizulás, kikent po- 
fájú dámák után, mer a májusi gerjödel- 
mek törvényös levezetésire kendnek úgy 
sincsen mög a pengő-födözete . Azér 
hát befelé az én födözetem alatt! Mér? 
Mer röndnek muszáj lönni!

Képrejtvény
— A hét legravaszabb rébusza —

Megfejtése: a Borsszem Jankó május 
16-iki számában.

A megfejtők értékes könyvjutalomban 
részesülnek.

A Borsszem Jankó május 2-iki (3027.) 
számában megjelent rébusz megfejtését 
jövő számunkban közöljük.

Kemál pasa gyanús nekünk
A magyar kormány tudvalevőleg Mé

száros Gyula tanárnak, a szokol- és 
fiankhamisítás nagymesterének kiadatá
sát kérte Törökországtól. Kemál pafca 
kormánya megtagadta a kiadatást Ej
nye! ejnye! Mi szüksége van a töröknek 
Mészáros Gyula szakértelmére? Vagy 
talán olyan Mészárost fogott a török, 
aki nem enged? . . .

Mikor a matematikus tanúskodik
Rendörbiró: És emlékszik tanár úr 

annak az automobilnak a számára, ame- 
lyik a szerencsétlen asszonyt elgázolta?

Tanár: Attól tartok, hogy a számot el
felejtettem. De úgy emlékszem, hogy a 
szám ötven szeresének gyöke megfelel a 
visszafelé olvasott számjegyek szorzatá
nak.

Az a bizonyos idézőjel
Borsszem Jankó: Hova megy főszer

kesztő úr?
Feleky Géza: Valami sajtópörben az 

ügyészségre. Meg vagyok idézve.
Borsszem Jankó: Az istenért, akkor vi

gyázzon az idézőjelre, nehogy az ügyész
ségen rakják föl a kolléga úrra . . .

Szanatórium Tátra háza Gyógy integet a légzőszervek bántalmainál. 
Igazgató-főorvos : Dr. Müller Vilmos kir tan.

Előszezonban napi penzió lakással, 5-szőri étkezéssel 45 eset5 korona 
fölvétel, vizumsMerzés : Tátra háza budapesti igazgatóságánál, Andrássy-ut. 2. Telefon: T. 32-45.
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THE ATR ALIA
— Mi újság a színházaknál? *

PAGANINI
Lehár Ferenc új nagy operettje 

a Városi Színházban
Bemutató pénteken, május 7-én.

Lehár Ferenc zsenijének minden 
nagyszerűsége egybezsúfolódott leg
újabb operettjében, a Paganini-ben. Az 
egyszeri hallásra megkapó, szivet-lelkct 
gyönyörködtető melódiabőség, a mesteri 
hangszerelés — rég ösmert erősségei 
Lehárnak —, a Paganini partitúrája 
azonban minden várakozást túlhalad. 
Már a házifőpróbán teljes szépségében 
bontakozott ki a gyönyörű operett, 
melynek legszebb dalait/1 Ipar Gitta és 
Nádor Jenő éneklik. Vigh Manci és 
Sziklay József brilliáns táncai, R. Szent- 
pál Olga pompás tánccsoportja, Loránth 
Vilmos szindús, stílusos rendezése, a 
pompás zenekar és Berend Endre hang
versenymester hegedűszólói — mind
megannyi összetevői a várható hatalmas 
sikernek.

Pompás uj díszletek és 120 ragyogó 
jelmez készült a Paganini-hez, melynek 
főpróbáját már Lehár mester sze
mélyesen vezette, ugyancsak ő dirigálja 
az első három előadást.

* GAAL FRANCISKA A „DARÁZS
FÉSZEKÉBEN, Zágon Istvánnak angol 
ötlet után írt új vígjátékában szombaton 
lép fel először a Belvárosi Színházban, 
amelynek fő női szerepét, egy leány- 
nevelő intézetbeli növendéket játssza. 
Partnere Berczy Géza lesz, míg a többi 
szerepeket Vidor Feri, Turay Ida, Tiha
nyi Julia, Forgács Anna, Szilágyi Anna. 
Góth Vilma, Bállá Zsuzsi, Baló, Matány, 
Bánóczi, Sugár, Hoykó játsszák. Bemu
tatón rendes helyárak.
■■■■■■■■■■

H, A b b á z i á b a  kJ™]
K R Í M I  B É L A  gyógyszerész dmére ( R c i id o n ü )  
Naponta loggias szobák a tengerparton, csaliéi úri* 

ház. Prospektust kérjen.

A „SZÓZAT** HÍREI
-4 megszűnt „Szózat** szerkesztősége, 

mint halljuk, napról-napra buzgón toll
hegyre szedi az eseményeket, amelyek 
csupán papír- és nyomdahiány miatt nem 
jelenhetnek meg. Szívesen állunk rendel
kezésére és itt közöljük az átkos nimo- 
lizmus miatt napvilágra nem került híre
ket:

— Isten a „Világ** felett! Jajgatnak és 
ajvéznak a szíriai izronegroidok, mert 
vége a „Yilág"-nak. De mikor „A Népi
ét, az istenadtát, az ötvenezredik elő
fizető befutása napján a népszerűség 
ölelő karjai agyonszorították, nem volt 
sehol ez a jajgató banda. Vigyorogva 
nézték vergődésünket hogy pont a 
pcngomérlcgek közzététele idején esünk 
el az átkos zsidó banktőke sápjaitól s 
hogy nem mehetünk — miként hajdan 
„heten Téba ellen". úgy most ketten (a 
Szózat és .*1 Nép) Tébe ellen. Hát ne 
utálja az ember őket, mikor még csak 
annyit sem kap tőlük az ember, hogy új
ságot tartson fönn ellenük! Meddig tűr
jük még ezt az igazi zsidó arroganciát?

— Miért lesznek öngyilkosok a zsidók? 
Naponta több zsidó kereskedő ,ügynök, 
magánhivatalnok öli meg magát. Gyanús! 
Mi utánajártunk a dolognak és megtud
tuk, hogy ezek az öngyilkos zsidók egy 
titkos destruktív szekta tagjai, amely az 
ország tekintélyét és hitelét akarja alá
ásni a tömeges öngyilkossággal. Meddig 
tűri az ügyészség ezt a hitvány speku
lációt? Hát már minden szabad a zsidó
nak?

— Egyetlen kitért bankigazgató sem 
volt a „Szózat" és „A Nép" előfizetője. 
Persze, ezek csak a kitért zsidók lapjait 
támogatják. Erre büszkék vagyunk. 
Egyetlen keresztény előfizetőnk sem 
volt. Erre vagyunk a legbüszkébbek. 
Mert hogyan undorodhatna meg a mi 
táborunk a destruktív lapoktól, ha nem 
járatná őket?

— Baldwin még nem tudja! De mi már 
tudjuk, hogy az ötmillió angol munkást 
a mi vöröseink izgatták bele a sztrájkba. 
A Peyereknek és Proppereknek fájt 
hogy Anglia mögöttünk állt a frankügy
ben s most bosszút állnak. Milyen kár, 
hogy ezt a szenzációs leleplezésünket 
nem olvashatja az angol nemzet a „Szó
zatában!

NYÚLFARKNYI RIPORTOK
Eckhardt Tibor a nemzetgyűlésben azt 

a kábítóan szellemes indítványt tette, 
hogy tiltsák el törvénnyel az újságokat 
a bűnügyek ismertetésétől és legtolebb 
csak azt engedjék meg a sajtónak, hogy 
a rendőrség és a bíróság előtt folyó 
ügyeket összesen egy oldalon közöl
hesse, de akkor is csupán egy soros le
het a cím. Sietünk eleget tenni a nagy 
sajtóretormer óhajának és a hét esemé
nyeit a következő rövid cikkekben dol
goztuk föl:

A Beszkár aktái
A főváros által kiküldött vizsgáló- 

bizottság behatóan tanulmányozza a 
Beszkár ú. n. Fini-aktáit. Bedö Mór vizs
gálóbiztos érdeklődése folytán Pápai- 
Molnár Kálmán Beszkár-tisztviselő a 
rendőrségre került. Lapunk ezt az egész 
akta-ügyet ad akta tette.

Szanálás után
Ma harminchétén dobták el maguktól 

az életüket, még pedig: 3 nagykeres
kedő, 2 ügyvéd, 4 orvos, 8 magánhiva
talnok, 9 kiskereskedő és kisiparos, 3 
Bé-listás és 6 cseléd. Huszonnégyen 
meghaltak, tizen haldokolnak, hárman 
felgyógyulnak.

A frankügy tárgyalása
A budapesti büntetőtörvényszék meg

kezdte a frank-ügy tárgyalását. Az első 
napon a vádlottakat hallgatták ki. A 
tárgyalás öt óra hosszat tartott. A birói 
emelvényen a bírák, az ügyészi székben 
az ügyész, a védők helyén az ügyvédek, 
a vádlottak padján a vádlottak és a hall
gatóságnak föntartott helyen a hallga
tóság ült
■■•■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a
Akik még a föld alatt sem tudnak 

nyugodni
Félhivatalos jelentés szerint a salgótar

jáni bányákban a bányászok között újabb 
mozgalmak várhatók.
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Autoszuggesztió

— Tegnap este elolvastam Voronoff 
doktor könyvét a majommiriggyel való 
beoltásról és megfiatalításról.

— És milyen hatással volt rád?
— A falra másztam tőle.

JUST ICI A IFI ASSZONY
Én volnék az igazságnak istenasszonya, 
Engem imád a fajvédő s a demokrata. 

Peyer Károly hozzám fordul,
Wolff Károly is megcsíp orvul.

Akik csak az igazsággal — hamissággal — 
Bajban állnak:

Mind énnekem kuri-kuri- 
Kuri-kuri-kurizálnak.

Állítólag be van kötve mind a két sze-
[mem.

Állítólag csak vaktában ítélek, de —
[nem!

Ha pislán tok, vagy ha nem is,
Lát nekem a tyúkszemem is.

Ha Nagy Péter, vagy Kis Pál is — nagy
[fiskális —

Meghibázik:
Meglátom, hogy pana-pana- 

Pana-pana-panamázik.

Ha már szemem be van kötve, nem
[ártana tán:

Orromat is befoghatná Töreky tatám. 
Mert ennyi bűz, szenny, sár, ganaj, 
Mit a politika kavar:

Elég vön' egy istállónak, vízilónak,
Száz ökörnek . . .

Mikor lesz már végre vége 
Ennek a sok csúnya pörnek?

A B O R S S Z E M  J A N K Ó  
előfizetési árai:

Egész é v r e ..................  240.000 K
Félévre ....................... 125.000 „
Negyedévre . . . .  65.000 „
K i a d ó h i v a t a l :  V., Balaton-u. 2.

Lendvai-Lehner nem csatlakozott
ö t nemzetgyűlési képviselő: Erdőhegyi 

Lajos, Gschwindt Ernő, Héjj Imre, Ho- 
yos Miksa gróf és Nánássy Andor össze
férhetetlenségi bejelentést tett maga el
len a szesz-ügyből kifolyólag. Parlamenti 
tudósítónk megállapította, hogy Lend
vai-Lehner István nem csatlakozott a be
jelentéshez. ö  semmiféle olyan ügyben 
nem érzi magát összeférhetetlennek, 
amelyikben — szeszről van szó.

LAKÁSHIRDETö
OLCSÓ NYÁRI LAKÁS. Ürítők, ki

vájva, 2 emelet, egészséges apró szobák. 
Tudakozódni lehet „Mauthner diadala*' 
címen.

A VÁROSLIGETI FASORBAN, a 
szanatórium közelében, tehát föltétlenül 
egészséges vidéken a 4-ik sz. pad jobbra 
(a vadgesztenye alatt), melyet 5 év óta 
birlalok, egész szezonra öt millióért ha
szonbérbe adandó. Topa Gergely fővá
rosi uccaseprő.

ÚRI CSALÁDNÁL még egy negyed 
ágy kiadó, csakis nappali használatra, 
tisztességes, nem nagyon testes úriem
bernek. Mikor az albérlőnek hölgy ven
dége van, a negyed ágy félnek számít.

Felelős szerkesztő és kiadó: 
Molnár Jenő

Laptulajdonos:
Borsszem Jankó Lapkiadó R.*T. 

Igazgató: Gönczi József 
Szerkesztőség: VI., Mozsár ucca 9.

(Telefon: T. 33—24.) 
Kiadóhivatal: V., Balaton ucca 2. 

(Telefon: T. 105—22.) 
Fővárosi nyomda r.st.

Felelős üzemvezető: Duchon J.

Ezüst evőkészletek 
speciális üzlete!

Budapest, IV., Muzeum-körut II.

A „Markócban

— Hallja Spitzer, igazán szégyen, 
ahogy maga itt viselkedik!...

— Tudja m it?... Rúgjon ki!

Sport és politika
A vasárnapi nagy futtatáson „Nap

lopó" nyerte meg a „Nemzeti -Hazafi" 
díjat. Ez nem újság. Nálunk, sajnos, 
rendszerint a naplopók pályáznak a nem
zeti-hazafi díjra.

A BESZKÁR albumába
Finite la commedía?

.................................................... ■•■■■■au

Ö orsszem jankó
G&r üzenetei

A Borsszem Jankó jelen számát szer
dán, május 5-én zártuk le. — Kéziratok 
és rajzok a főszerkesztő címére (Buda
pest, Mozsár-u. 9.) küldendők. — Kéz
iratokat nem örzünk meg.

K—r. Kissé nehézkes a menete. A 
kéziratokat nemsokára útnak indítjuk. 
— R—y J—n. Hogy a „Világ"-nak meg
tiltani nem lehet? . . .  Excellenciád meg
mutatta, hogy lehet — Pacifista. Ugyan, 
kérem! Hogy lehetne világbéke, mikor 
sose hagyják békét a „Világ"-nak! — 
Aggódó. Hogy mit szólunk a legújabb 
Világ-háborúhoz? Hát mit szólunk? 
Befogjuk a szánkat. — Rimkovács. Itt 
adjuk: „A tisztelt Házban vicc híján 
Felszólal néha Viczián. Olvassa suszter, 
vici, lám, — És mondja: hiszi pici ám!" 
Megjárja. — T. F. Reméljük, jól elvé
gezte. Mint már egyszer megizentük. 
nyissa föl a régi levelesládát. — P. Zs. 
Mint láthatja, mellőztük. De azt nem 
mellőzhetjük el, hogy a Voronoff-paró- 
diának ezt a két sorát ne idézzük: „Akár 
róka, akár nyúl, Csak a farka alá 
nyúl." — H. H. (Szombathely.) 
Ezennel átadjuk a nyilvánosságnak 
az ön szenzációs fölfedezését, amely 
így szól: A bibliai korszakban azért él
tek sok száz évig az emberek, mert kéz
nél voltak a majmok, amelyeknek miri
gyeivel megfiatalították magukat.

Több levélről a jövő számban.
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A BORSSZEM JANKÓ MŰTÉTÉI

I.

Akit galambepével oltottunk be

— Hallottad? Mayer János föld- 
mivelésügyi miniszter kijelentette, 
hogy az Avena és a Faluszövetség 
ügyében a legmesszebbmenő módon 
fog eljárni.

— Mi lesz az a legmesszebbmenő 
mód?

— Biztosan elmegy megint Egyip
tomba.

TERJED A BICSÊRDYZMUS
A magyar politikai életben meglepően 

terjed a bicsérdizmus. Még soha nem 
volt ennyi t ö k k e l  ütött politikusunk.

Aranymérleg idején
— Hallottad, hogyan csinálta a Stei- 

nitz az aranymérlegét?
— Nem én!
— A vagyonkimutatásban nullával 

szerepel az ingatlana.
— Ezt nem értem.
— Én se, de megkérdeztem tőle és azt 

mondta: nézd kérlek, minden inog körü
löttem, az üzletem, a házam, a földem,
— egy van csak, ami i n g a t l a n  és ez
— leider! — a feleségem. Nú, hát va
gyon ez? . . .

ARANYKÖPÉSEK
A szerelem megfordított színház: a 

dilettáns nők a legjobb színésznők.
•

A szerelem mottója: többet ésszel, 
mint erővel. A házasságé: többet erővel, 
mint ésszel.

A hegy lábánál megállunk. ha feljebb 
akarunk menni. A nő lábánál letérde
pelünk.

Honnan merítse ma a témát 
a szerző?

VÍGJÁTÉK

Kitűnő anyagot rejtenek például a par
lamenti ülések, ahol a szerzőnek még 
az az előnye is megvan, hogy nyelveze
tének választékosságát a hírlapból kivá
gott közbeszólások egyszerű lemásolása 
is biztosítja. Kimeríthetetlen ötletekkel 
szolgál a Markó ucca, ahol maradandó, 
sőt lebilincselő témákra akadhat a szer
ző. A tábla itt mindenkor garantálva 
van.

BOHÓZAT

Csiklandós helyzetekkel tarkíthatjuk 
a darabot ha teszem föl, az adóhivatal
ban szerepeltetjük alakjainkat. Vigyáz
nunk kell azonban, hogy túl ne lépjük a 
határt azokban a pikáns jelenetekben, 
ahol a szereplőket teljesen levetkőzte
tik.

OPERETT

E könnyű műfajhoz a témát csak 
abból a körből meríthetjük, ahol a ko
moly elem még véletlenül sem található. 
Nagyon ajánlatosak e célra a politikai 
pártvezérek szerepeltetése. A röhögtető 
vicceket ingyen kapja a szerző azokból 
a kijelentésekből, amelyeket a vezérek 
az ország gazdasági fölvirágzásáról tesz
nek.

NÉPSZÍNMŰ

Itt csak arra keli ügyelni, hogy a kö
zönség azonnal megérezze a magyaros 
levegőt. Helyezzünk súlyt a szereplők 
ruhájára. Legyen rajta mindegyiken 
sújtás. Külön adókkal.

TRAGÉDIA

Ez a műfaj csak abban az esetben hat, 
ha igazi tragédiát választ témául a szer
ző. Például a modern Rómeó és Júlia 
tragédiája nem az, hogy nem lehetnek 
egymásé, hanem az, hogy a végén házas
ságot kötnek. Ennél nagyobb tragédiát 
képzelni sem lehet.

Z á l o g c é d  ulákaí
kiváltok . É kszereket, b rilliánsok at  

bárk inél drágábban  vesz
Iválrala Cmil R««áapest. VII., K irály-utca S Í .ulCnClj LIII 11 (Teréz-templommal szemben) Telefon

A BORSSZEM JANKÓ MŰTÉTÉI

II.

Akit Sanyaró Vendel-miriggyel oltot
tunk be

— Tudod-e, mi a különbség a frank- 
ügy és a pesti tej között?

— Tudja a fene!
— Hát idehallgass! A frankügyről 

nem tudjuk, hogy ki van benne, a 
pesti tejről pedig nem tudjuk, hogy 
mi van benne.

A pehhes tolvaj
A BÍRÓ: Vádlott mondja, miért lopta 

el csak az árukat a panaszostól és miért 
hagyta ott a pénzt?

A VÁDLOTT: Hát már a tekintetes 
bíró úr is!? . . . Nem eleget kellett ne
kem emiatt hallani a feleségemtől? . . .

A klinikán
Két öreg csavargó fekszik egymás mel

lett a közös kórteremben.
— No, szomszéd, — mondja az egyik, 

egy vén betörő, — aszongyák a dokto
rok, hogy kendet innét a klinikárul vi
szik a temetőbe.

— Engem ugyan nem állít falhoz, — 
felel a másik, egy kiérdemesült vásári 
tolvaj. — Hiszen még a lepedőt, az ivó- 
poharat, a törülközőt is megjelölték, amit 
használok, — hogy ha majd kimék innét, 
semmit el ne lophassak .. .

„A Nép” kényszeregyezsége
Még kér „A Nép": most adjatok nekif 
VTagy nem tudjátok, mily szörnyű

[f9A Nép",
Ha munkatársa mind tollat ragad 
S „Az Est"-ben zengi meg Benárd hírét?

(Petőfi után)(Karádi Emil)
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A  nagy események előrevetik árnyékukat . . .

Illusztráció az orosz*német szerződéshez

A „mellbevágás” rekordja
— Bájos történet 

a pesti sajtó-dzsungelből —

K e d v e s  B o r s s z e m  J a n k ó !  Ezt 
az esetet aztán igazán meg muszáj örökí
teni. Igv történt:

Az ország egyik legnagyobb kőszén- 
bánya részvénytársaságának fájdalmasan 
gyors egymásutánban három-négy igaz
gatója halt el nemrégiben. Ilyen alkal
makkor a nagy iparvállalatok tudvalevő
leg jól fizetett gyászjelentéseket adnak 
föl a lapoknak és érthető fa mai nehéz

viszonyok mellett nagyon is érthető), 
ha a kiszemelt néhány napilapon kívül 
hetilapok is ambicionálják a gyászjelen
tések „megszerzését**.

Egy jelentéktelen és alig olvasott heti
lapocska „közgazdásza*4 különös kegy
ben állt az illető vállalat titkáránál, 
amit helyesebben úgy lehetne megfor- 
mulázni, hogy 1er ázhat atl an volt Szóval: 
mind a három vagy négy parte-cédulát 
sikerült megkapnia kisded lapja részére.

A napokban váratlanul beállított a 
szerkesztő úr a részvénytársaság sajtó- 
titkárához.

— Mit parancsol, szerkesztő úr?

— Kérem, egy kis ügyet szeretnék el
intézni . . .

— Téved , kedves szerkesztő ú r . . .  
Most nincs semmi aktuális ügy nálunk...

A szerkesztő úr most hirtelen kivágta 
a tippet:

— Kérem, egy kis előleget szeretnék 
fölvenni az igazgatóság következő ha- 
lottjára. . .

A tihanyi visszhangnál
Én: Méreg-e vagy frissítő, amit a be

szédeiből csurgat Viczián?
A visszhang: . . .  czián.


