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„Kurz und gut”

TÖREKY, a frank-főtárgyalás elnöke: 
Hogy lehet az?. . .  Megfontolt ember lé
tére ilyen kalandokba keveredett?

KURTZ főtanácsos: Kérem, nem lát
tam tovább az orromnál.

Frankhamisítók
a Borsszem Jankó-tanács előtt

I. W i n d i s c h g r á t z  h e r c e g
— Vádlott, feleljen! Miért költött ön 

kilenc milliárdot hamis frankokra, mi
kor ennyi pénzért már valódi frankokat 
is kaphatott volna?

=  Mert ezt minden „Vieherl4 meg
csinálhatja. Én éppen azt akartam meg
mutatni, hogy nem vagyok Vieherl.

— Miért használt a bankógyártáshoz 
olyan vastag papirt?

=  Erre a kérdésre az illem neve ben 
megtagadom a feleletet. (A s z e m e i t  
t ör l i . )

— Milyen jövedelem folyt be önhöz 
a frankhamisítványok után?

=  A Rába .  Egyéb semmi.
— Be voltak-e avatva Nádosyn, Zadra- 

vetzen és Barosson kívül egyéb jeles 
férfiak is a dologba?

=  Igen. Vízjeles férfiak.
— A frankon kívül még mit állítottak 

elő?
=  A frankon kívül csak minket állí

tottak elő, de ezt már a rendőrség csi
nálta.

— önök valósággal parcellázták a 
munkát maguk között Milyen parcella 
jutott a Térképészeti Intézet vezetői
nek?

=  Nekik is jutott pár cella.
— Aki a hamis frankokat forgalomba 

hozta, számíthatott-e valami bevételre?
=  Igen. ör;zetbe\fételre.
— Föltehető, hogy önök a frank ügy 

politikai hátterével is tisztában voltak.

Tudja-c a történelemből, hány ágra sza
kadtak a frankok?

=  Tizenegy ágra . . .
— Hol találhatók ezek az ágak?
— Az cn hercegi koronámon.
— Maradtak-e fönt egykorú följegy

zések a frankok terjeszkedéséről?
=  Fájdalom, csak Jankovich naplója 

maradt fenn.
— Tesz említést a napló a frankok 

politikai magatartásáról?
=  TESZ.
— A történelem szerint milyen népek 

váltották föl a frankokat?
=  Akiket be lehetett csapni.
— Hol zárult le a frankok története?
=  A Markc-uccában.

II. N á d o s y  I m r e
— Vádlott, feleljen! Mi volt a föladata 

önnek, mint országos főkapitánynak? 
ön ugyebár, vezetőszerepet vitt?

— Igen, én utánam már csak a foto
gráfusok következtek.

— Ezt nem értem.
=  Hát kérem, én tussoltam, a fotográ

fusok pedig retussoltak.
— Mondja kérem, mi volt az ön ér

zése, mikor a vastag papírra nyomott, 
rosszul sikerült frankokat látta?

== Hazafiasán föl voltam háborodva.
— Elhinné-e ön az olaszliszkai csoda

rabbinak, ha idegen pénzt hamisított 
volna, hogy hazafiasságból cselekedett?

Ausgeschlossen. Vréleményem sze
rint a hazafiságnak két kelléke van: 1. 
a fajtót származás, 2. a magas összeköt
tetés. Na, és meddig ér egy csodarabbi 
összeköttetése? Legföljebb Jehováig. Az 
pedig — nem alszik.

— Értem. Arról beszéljen most már, 
hegyan élt ön a hivatalos hatalmával?

=  Vissza.
— Miért adott hamis útlevelet a frank- 

terjesztőknek?
=  Csupa stílszerüségböl: mert hamis 

frankhoz hamis útlex’él dukál.
— Mit tenne, ha újból országos főka

pitány lenne?
=  Erre nem felelek.
— Miért?
=  Mert htklizni nem hagyom magam.

RADIO-
an yagok  gyári árban

Dénes Testvérek
Elekfroíttlmikai r  Fémárugyár Rt.

Budapest, Ví.v Teréz-hörut 26.

EGY KIS TÖPRENGÉS

— Akinek a férje széna-ügyben ül, az 
— szénaözvegy?

AMUNDSEN
ÉSZAKI SAROK

Nem lehetne ott 
értékesíteni ? Néhány 
nagykutyát i s  mellé
kelhetek.

WINDISCHGRÁTZ

A tihanyi visszhangnál
ÉN: Van-e a frankügyben hazafias 

jogerő?
A VISSZHANG:. . .  Ge r ó .
Én: Ki Öntött tiszta bort az Igazság 

poharába?
A VISSZHANG:... Rába .
ÉN: Mi marad végül a nőkön, ha di

vatos lesz a smoking?
A VISSZHANG:... ing.

Korrektúra
— Olvastad? Szent István napjára ide

akarják csalni az egész vidéket.
— Talán i t t  akarják csalni?...

Finom disztinkció
— Mondja, jelölt úr, mi az a hadiköl- 

csönkötvénv?
— Az olyan kölcsön, aminek a meg

adását még csak nem is Ígérik.
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* KLEBELSBERGIÁDA
Nyilvánosan meggratuláljuk 
A gyorsbeszédü Klébit:
Ki nem csupán „leépít",
De iskolát is épít.

Sivár tanyákra kultúrát visz 
A gyorsmozgású Kúnó, 
Cselekvést meg nem unó, - - 
Tanuljon mind — ab unó!

A Dob-uccában
— Mit szólsz hozzá, Dolfi, ha bebizo

nyítom neked, hogy félig-meddig rokon
ságban vagyok a híres Amundsennel?

— Na, erre kíváncsi vagyok.
— Hát idehallgass! Az Amundsen 

északi p ó 1 u s i, én pedig északi p ó 1 i s i 
vagyok.

Találós kérdés
— Ha az egész békebeli vagyonomat 

hadikölcsönbe fektettem, a háborúban 
megrokkantam és tié-listás vagyok: mek
kora házbért követel tőlem a háziuram, 
aki egy fillér hadikólcsönt sem jegyzett, 
a háborúban föl volt mentve és most 
az V, fizetési osztályban van az állam
nál?

De jól megy nekünk!
Pest környékén faluvégi sátrakba vo

nulnak az emberek, mert nem tudják 
megfizetni a fölszabadított lakások bérét. 
És még merje mondani valaki, hogy nem 
tejjcl-mézzel folyó Kánaán ez az or
szág, ahol egész esztendőben sátoros- 
ünnepet ülnek.

Ochs és Klug
Siegfried Ochs ,  a legkiválóbb orató

rium-dirigens Budapestre érkezett. Sze
rény véleményünk szerint itt Budapes
ten egy olyan Siegfried Kl u g  kellene 
inkább, aki mint moratórium-dirigens 
boldogítaná az adósokat.

A legnagyobb boldogság
Bak fisok beszélgetnek:
— Én leszek a legboldogabb asszony 

a világon.Én ahhoz az emberhez megyek 
feleségül, akit én akarok.

— Az semmi! Én ahhoz megyek, akit 
mások akarnak.

A müélvezö
— Tegnap az Operában voltam.
— Igazán? És mit hallott. Spitzemé?
— Hogy a Grünerck elválnak, hogy a 

Hirschék lánya nem kapott hozományt 
és hogy a Gdbmannt letartóztatták.

. A  táncoló Pest

— Ha valaki most figyelne bennünket, még azt hinné, hogy
semmi sincs köztünk . . .
W W W W  w w w w w w w w w w w

Korán kezdi
— Anyuka, ha nagy leszek, a Pistához 

megyek feleségül.
— Igen ám. Bébike, de a házassághoz 

két ember kell.
— Igen?. . .  Akkor a Karcsinak is a 

felesége leszek.

.........................................................I l i

Liliké tanul
— Mama, igaz ez? . . .  Itt azt tanulom, 

hogy Pallas Athene istennő Zeus fejé
ből pattant ki.

— Persze hogy igaz!
— Jé, képzelem, milyen arcokat vá

gott a bábaassszonv!. . .
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A legújabb pesti társasjáték9
KÉRDÉS: Mit mond Kohn Mór, ha 

koros felesége enyelcgni óhajt vele?
FELELET: Villach. („Will4 ach?“)
KÉRDÉS: Mi a papfaló szocialista leg

finomabb eledele?
FELELET: Apátfalva.
KÉRDÉS: És mi a hithü zsidó húsvéti 

csemegéje?
FELELET: Alaska.
•) A föltett kérdésre csak helységnév

vel lehet felelni.

A házasélet gyönyöreiből
•— Most így beszélsz velem, Adolf? 

Bezzeg mikor lány voltam, azt mondtad, 
clmennél velem a világ végére is.

— Mert ott nincs se anyakönyvvezető, 
se rabbi.

EGY KIS ’MENNYISÉGTAN
Móriczka: Mondd meg nekem, mi a 

nehezebb: egy kiló vas vagy egy kiló 
pehely?

^Madárka: Ilyen régi butaságokkal 
jössz, Móriczka! Hiszen azt minden 
gyerek tudja, hogy mindakettő cgy- 
torma nehéz.

Móriczka: Hát ha egyforma, akkor 
essen az én lábamra egy kiló pehely, 
a te lábadra pedig egy kiló vas!

Életmentés után
A zsugori belepottyant a vízbe. Egy 

parti ember kihúzza. A zsugori megkö
szöni és — ötezer koronát ad neki. Az 
összeverődött járókelők hangosan mo
rognak. Az életmentő megszólal:

— Hagyják, kérem, ö tudja legjobban, 
mennyi az értéke . . .

A Lázár-kávéházban
— Ugyebár, kávé van jöngébb és erő

sebb?
— Persze!
— Mboh, akkor már értem, mért 

mondják, hogy ez erűs kávé, ez meg — 
/ára kávé.

A Hűvösvölgyben
Két ferencvárosi anya beszélget a hű

vösvölgyi villamos végállomásán:
— Csak nem üi i;t ezen a pádon ad

dig, amíg a lánya visszajön az erdőből 
avval a fiatalemberrel?

— De bizony megvárom . . . Mint jó 
anya, csak nem engedhetem meg, hogy 
egyedül menjen haza a leányom?! . . .

________K IS  T Á R C A ________

KISKÊPÜEK SZÖVETSÉGE 

írta: SZENES BÉLA

Kedves Tavasz!

Ma reggel, hogy benyitottam dolgozó
szobámba, melynek ablakai tárva voltak, 
ott álltái és mosolyogtál a szoba közé
pén, hosszú hónapok óta nem látott ba
rátom. Mióta nem láttalak, semmit sem 
öregedtél, ma is a tavalyi könnyed, vi
dám és elegáns ifjú voltál, ki kedvesen 
belémkaroltál és mint ifjúságom elmúlt 
éveiben, nagyot sétáltunk együtt, kettes
ben karöltve, a Városban, melyet Te 
épp úgy szeretsz, mint én. A Dunapar- 
ton és aztán végig az Andrássy-úton, és 
én ismételten megállapíthattam, hogy 
a világ valamennyi humoristája közül te 
vagy a legtehetségesebb. Nincs az a mo
gorva arc, melyre ne tudnál mosolyt 
varázsolni, kedves kolléga, ki oly vidám 
és kedves vagy, hogy elöbb-utóbb feltét
lenül csúnyán megjárod majd a nagy- 
képü emberek e társaságában, mely a

»
 földön tartózkodik. Emlékszel, már ta

valy felvetettem előtted az eszmét, 
hogy a nagyképü emberek világszövet- 
áégevel szemben csináljuk meg a Te 
elnökséged alatt a kisképü emberek sző- 

1 vétségét, te azt felelted mosolyogva, 
hogy nem vagy barátja semmi szervez
kedésnek, kifejtetted, ha a szerény és 
vidám kisképűek szövetkeznének, ezzel 

[ menten nagykepüekké válnának és eb- 
f ben kétségtelenül igazad is van. De én 

félek, egyszer Téged is csúnyán megtá

madnak ök, megírják Rólad, hogy vi
dámságod erkölcstelen és több tagból 
álló „tavasz-ügyi tanács“-ot küldenek ki, 
hogy „a tavasszal kapcsolatos kérdések 
a köz és a társadalom érdekeinek meg
felelően felülvizsgáltassanak és szabá
lyoz tassanak".

Ma délben is figyelmeztettelek mind
erre, de Te nem hallgattál rám, a nőket 
nézted, javíthatatlan nöbolonditó, kinek 
kedvéért izgat óbban öltözködnek a drá
gák. Iskoláslányok jöttek szembe és 
mind rád mosolyogtak Tavasz, mintha 
valami népszerű színész volnál, mondd, 
autogrammot nem szoktak kérni Tőled? 
Egy idős konflisló megbokrosodott és el
kezdett vágtatni, egy pepitanadrágos 
nagypapa szőke, német nevelökisasz- 
szonyt vett üldözőbe, — mi történt ve
lük, hogy Téged megláttak? Amerre 
nézek, gyerekeket sétáltatnak a napon, 
honnan hirtelen ez a rengeteg mosolygó 
gyerek, talán valamelyik entente-misz- 
szió az éjjel húszezer gyereket osztott 
szét a pesti szülök között a Te tisztele
tedre? Észrevetted a Köröndnél azt a 
furcsa házaspárt, a nagyon fiatal asz- 
szonyt öreg urával, még a férj is mosoly
gott, minek örülhetett ez, ha csak nem 
annak, hogy eztán már rövidebbek lesz
nek az éjszakák? Elegáns autókból vilá
gos felöltöjü urak szállnak ki, vastag 
arany láncuk ragyog hasukon, arcukon a 
mosoly mellett valami csodálkozás: mi 
az, a napfény az idén is csak annyiba 
kerül, mint tavaly, összebújnak két ten- 
hárman, egészen bizonyos, hogy azt tár
gyalják. nem lehetne-e valami komoly 
üzletet csinálni Veled, meglátod, elöbb- 
utóbb megkörnyékeznek és kifejtik előt

ted egy’ ,,Tavaszt Kihasználó és Értéke
sítő Részvénytársaság“ alapításának 
szükségességét. Egészen belevörösödnek 
a gondolatba, micsoda forgalmat lehet
ne csinálni napsugárral és egyéb tavaszi 
cikkekkel. Te azt hiszed, hogy tréfálok? 
Tavasz! — van fogalmad arról, meny
nyit lehet manapság keresni egy vagon 
gyöngyvi rá gon ?

Te naiv, kedves ifjú, ki egyformán 
kedves vagy minden emberhez, vedd tu
domásul jelen soraimból, hogy nemcsak 
jó emberek vannak a világon, élőszóval 
nem mertem elárulni, de most megírom, 
hogy akad egy-két rossz ember is. Én 
följelentem Nálad a rossz embereket, 
mert nem tartom igazságosnak, hogy 
Óvadeksikkasztó Gazember úrra épp 
úgy süssön a tavaszi napsugár, mint Jó 
Ember úrra, Gonosz, Kegyetlen és Buta 
urakra ugyanoly mértékben, mint De
rék úrra és Kedves úrra. Én azt sem 
tartom igazságosnak, hogy Gonosz és 
Gazember urak épp úgy sétálnak az uc- 
cán, mint Jóember és Kedves urak, én 
megszámoztatnám az embereket, mint a 
villamosokat, olyan számot kapna mind
egyik, amilyen minőségű emberek közé 
tartozik és ezt a számot ott hordaná 
homloka fölött, mint a villamos és min
denki tudná, honnan jön ez az ember és 
hová megy. De amennyiben ezt egy
előre nem lehet megvalósítani, megelé
gednék azzal, ha a tavaszi napfényt és 
illatot vonhatnám meg a rossz emberek
től. Gondolom, ezt föltétlenül és sürgő
sen meg kellene csinálni. Barátom, gon
dolkozz a dolgon és ha kisütöttél vala
mi okosat, értesíts róla minél előbb.

ölel barátod: Béla
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Kalauzképző-tanfolvam

Kedves Borsszem Jankó! Az államvas
úti kalauzjelölteket oktatja az ellenőr az 
utasokkal való érintkezésre és a jegy- 
kezelésre.

— Ha az első osztályba belépnek, ke
ményen szalutálnak és ezt mondják: 
„Méltóztassanak kérem fölmutatni a sza
badjegyeket.44 A második osztályban ezt 
mondják: „Uraim, az igazolványokat!44 
A harmadik osztályban erős hangon kiál
tanak: „Hun a jegv?“

— Jó, hogy találkozunk ... Egy ki
jelentéssel adósod maradtam .. .

— Tessék, ez az én szerencsém! 
Pont te vagy az egyetlen az adó

saim közül, aki jelentkezik . . .

Életbiztosítás
Kedves Borsszem Jankó! Porccllán- 

üzlctcm van és a múlt héten egy csoma- 
goló-munkást fogadtam fel. Már az első 
héten nagy kárt csinált: egyik legérté
kesebb vázámat eltörte. Mikor a hónap 
vége elérkezett, azt mondom neki:

— Maga csak a felét kapja a fizetésé
nek, a másik felét havonta levonom kár
térítés fejében.

— Mennyit ér az a váza, nagyságos fő
nök úr? — kérdezi emberem.

— Tízmillió koronát.
— Éljen! — harsog ujjongva. — Hiszen 

akkor nekem itt egy egész életre szóló 
állásom van.

— Hallom, a betörök teljesen ki
fosztották Drucker Zsigát.

— Ne mondja, pedig milyen jó üz
letember volt a Zsiga.

Cselényi és a köszörű
A Nemzeti Színház most szerződtette 

tagjai sorába a tehetséges, szimpatikus 
Cselényi Józsefet A fiatal művészt más 
öröm is érte: a napokban nősült, — egy 
derék Erzsébet-körúti köszörűsmester 
leányát vette feleségül.

— Na, Jóska, — évődött a boldog 
férjjel a Nemzeti Színház egyik régi 
tagja — neked se kell már a fejedet 
törni a jövőd miatt Ha az apósoddal 
társulsz, a Nemzeti Színház köszörűs 
tagja leszel.

DR. STEINITZ GYULA: Móric bá
tyám, olvastad a Hivatalos Közlönyt?
* LEVENTEI KARDOSS MÓR: Nincs 

benne semmi újság. Gottlob, még nem 
jöttünk ki a kényszeregyezségi rovat
ban.

LEVENTEI KARDOSS MÓRNÉ: 
Nicht so laut, Morisz, holnap már benne 
lehetsz. És maga, Gvuszi, mit ijesztgeti 
úgy az embert?

DR. STEINITZ: Én, kézit csókolom, 
méltóságos? . . .  Gott behüt! Csak egy 
új hivatalos cégbejegyzésre óhajtottam 
fölhívni a figyelmét: a S e y b o 1 d H. J. 
selyemárugyárra. Fogadjunk, hogy ez 
egyhamar nem fog bekrahholni. A Fcdák 
vezeti az üzletet. Ugv éljek, szívesen 
bcletársulnék.

KARDOSSNÉ: Gvuszi, ezt kikérem 
magamnak. A Fedák, az nem ad hitelbe. 
Bei Ihr heisst: kevés haszon, nagy for
galom. De nézze csak ezt a forgalmat, 
már harmadik nap és még mindig aus- 
verkauft ház.

KARDOSS: Róza, drágám, nekem van 
egy grossartig Idéem. Bevesszük kom- 
panyonnak a Fedákot a mi bőrgyárunk
ba. Fcdák fog ajánlani a kuncsaftoknak: 
ilyen bőr, olyan bőr. Ha ő valakire azt 
mondja: jó bor. arra leteheted, Rózám, a 
főcsküt, hogy úgy ki van készítse, mint 
a legprímább primadonna.

KARDOSSNÉ: Morisz, az Istenért, 
hőr auf, nem hallom tőled a Zsázsát 
énekelni.

KARDOSS: Hát énekel? Direkt azért 
nem mentem el a Terezinához. mert azt 
mondták: a Fedák énekelni fog.

DR. STEINITZ: Sőt: a Hegedűs is 
énekel, Móric bátyám.

KARDOSS: A Hegedűs! Das lass ich 
schon mir gefallen. Tudod, Gvuszikám. 
amióta a Hegedűs azt énekelte, hogy a 
Bajza-ucca sarkán van egy kis palotája.

a lipótvárosi asszonyok ausgetippelt 
mind a Bajza-ucca környékén akarnak 
villát vásárolni.

KARDOSSNÉ: Empőrend, amit te itt 
összebeszélsz. Engem a Hegedűs hide
gen hagy, de nézd azt a drága Kertészt, 
milyen édesen fekszik ott a puha dí
vány párnák között. És az a Fedák! Gott, 
wie entzückend! Ahogy az tud . . .

DR. STEINITZ: De drága méltósá
gos, azért engem még ne zwickclien úgy. 
Bizonyisten, fáj.

KARDOSSNÉ: Szégyelhcti magát. 
Lássa, a Kertész, az meg se mozdul.

KARDOSS: Hogy-hogy, Istvánkám?
DR. STEINITZ: Könnyű, egy Fedák- 

tó l. . .
KARDOSSNÉ: Gvuszi, mi akar ez

lenni: egy sértés?
DR. STEINITZ: Még annál is több, — 

cgv bók.
KARDOSS: Hogy-hogy, Istvánkám?
DR. STEINITZ: ’ A Seybold. aka

rom mondani a Fedák Sári a fiatal Ker
tészt öntözgeti, ápolgatja, de a végén 
mégis az öreg Madárhoz, akarom mon
dani a Hegedűshöz megy férjhez. Én hű
ségesen csak a méltóságost öntözgetem. 
ápolgatom és mellette maradok bis hun- 
dertundzwanzig. . .

KARDOSS: Éljen . . .  éljen!
KARDOSSNÉ: Ne éljenezz úgy, Mo

risz, dér Gvuszi wird sich noch was 
einbilden . . .

DR. STEINITZ: M it?... mit?
KARDOSS: Azt, hogy már kész az új 

társascég a Seybold Vilmával, de én azt 
hiszem, jobb lesz, ha előbb bevárjuk, 
reuzál-e ez a Zsazsa? Ich hab schon 
Wunder erlebt. Már láttam egy olyan 
csodát, hogy az a l v ó  f é r j  fölébredt 
és mindenki arra szaladt, amerre látott. 
A Seybold Vilmával is kann leicht so- 
was passieren . . .

F e d á k
S e y b o ld

Vigsszin&áx
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D A R Á Z S F É S Z E K
(Belenyúlt: Bárdos Artúr)

Első csípés

SZERZŐ: Eleget csíptek rajtam a kri
tikusok. Ez egyszer olyan helyre viszem 
őket ahol a sok csípést ezerszeresen 
visszakapják tőlem . . .

BERCZY: Gondoskodom róla. hogy 
táblás ház legyen.

Második csípés

BERCZY (körülnéz): Hiszen ez egy 
pesti leánynevelőintézet.

HOYKO: Zágon felé mutat egy hala- 
vány csillag.

BERCZY: Ez neked egy halavány csil
lag?

GAAL FRANCISKA (Berczyhez): 
Mondja, csakugyan meg lehet állapítani 
a vérsejtekből, hogy ki a gyermek apja?

BERCZY (elpirul): Én még nem pró
báltam . . .

GAAL: Micsoda? Maga nem érzi apá
nak magát?

BERCZY: Ha jól sejtem ... illetve 
vérsejtem.. .

GAAL: Igazán zavarba hoz.
BERCZY: Miért?
GAAL: Mert én anyának érzem ma

gam.

Harmadik csípés

TÚR A Y IDA: Mert főzni, azt tudok.
GAAL: Amit főztél, egyed...
TURAY: Egyed? Talán a Zoltán?
GAAL: Két hasábot ír rólad „A Reg

geliben. Olvastad?
TURAY: Egy szolid pesti leányinté

zetben nem lehet „A Reggelit olvasni. 
Ide csak pikáns francia lapok járnak. Te. 
mondd csak. hogyan állapítható meg 
valakiről, hogy apa?

GAAL: Ezen már én is törtem a feje
met.

TURAY: Mert itt van. kérlek, például 
ez a darab. Tulajdonképpen ki ennek az 
apja?

GAAL: Bizonyos ágon Zágon...
TLTRAY: Igen ám. de ó tagadja.
GAAL: Akkor biztos, hogy tőle van. 

Praxisból tudom, az apák mindig ta
gadnak.

Negyedik csípés

KRITIKUS: A darab pompás, \  darab 
hibátlan. Most aztán mit vágjak le?

GAAL: Vágja le a haját.
KRITIKUS: Hogyis ne! Még lánynak 

találnak nézni és betesznek ide a leány- 
nevelőin tézetbe.

SZÍNVÁLTOZÁS
mely a kritikus arcán észlelhető.

KRITIKUS: Megcsíptek. A kutya
fáját!

w m  p p p i p p  p ' p  w w w

Mit mond a kis Turay Ida?

bennünket ugyan nem főz le Egyed 
Zoltán. Mink is beszéltünk a Belvárosi 
Színház csillagával, a kis Turay Idával. 
Olyan szép csőre van neki, hogy majd
nem csőrepedést szenvedett a színházi 
tűzoltóság, amikor rábámult. Én fölényc- 
nvcsen megkérdeztem tőle:

— Mondd csak, kis baba, hány éves 
vagy?

— Tizennyolc leszek.
— Mikor?
— Még száztizet teli odáig aludni. . .
— Voltál-e már szerelmes?
— Oh nagyon! Elsző szejelmem Báj- 

dosz idazdató volt. atibe bclcbojondul- 
tam. mejt olyan vasztad bajusza van ész 
azéjt isz. mejt eltejdette a tonzojeiumot. 
A plimadonnátat utálom . . .

— Csacsika. hiszen te is az vagy.
— Hja. az mász! Attoj imádom őtet
— Ki volt beléd szerelemes, pöttön- 

kem?
— Egy ojosz nagyhejceg. egy osztját 

főhejceg. egy magyaj Hejceg. a Fejenc, 
ész mosztan mada.

— Honnét tudod ezt?
— Mejt letedez endem. Ati pejtu be

szél velem, az szejelmesz belém. Báci. 
téjem. adjon netem egy tisz tjumpli- 
cutjot.

— Mért nem akarsz zserbót?
— Mert az*cat a nagvotnat való. a 

Gail Fjancisztánat. ..
— Mit tanulsz most. icipici?
— Van egy tisz tesztvéjtém. tőle tanu

lom moszt medtöjülni a cőjösztémet.
— A csőröcskédet?. .. Oh te. te kis

ördongós. . .  Várj csak, majd segítek raj
tad . . .

— Titéjem madamnat! Ész moszt 
passz, eléd volt! Tesszét timenni ész egy 
nagy cittet íjni jólam az ujszádba, de 
titötöm, hogy abba az edész számba 
egyetlen betünet sze szabad lenni Fcdák 
Szájijól, catisz énjólam. Cótolom a te- 
zét báci! Tisztejtetem a Bojszcm Jantó 
nénit ész mondja med neti, hogy a Gaál 
Fjanciszta máj olyan öjed, hogy cat 
husszoj tud napontint cidánytejctet 
hányni. Én edész nap hányot. . .  (mj.)

Filmezés
RENDEZŐ: Tehát: a hídhoz rohan, 

fölmászik a korlátra és belcugrik a 
\ ízbe.

SZÍNÉSZ: Csakhogy én nem tudok 
úszni.

RENDEZŐ: Nem baj! A vizet külön 
vesszük föl.

A DRÁMÁI CSOMÓ
A drámaírásnak egyik legkényesebb 

pontja az úgynevezett drámai csomó. 
Ez azonban csak a kezdő Íróknak okoz 
gondot. Mert az arrivait szerzők cső* 
mó>a minden körülmények között pénz- 
csomó. jelent. Szerintük ez az egyetlen 
értékes drámai csomó, amelynek meg
oldása szintén Kézenfekvő. Nem aka
rok vi tatkozni a beérkezettek kei. El
hiszem, hogy igazuk van. Sőt ellentét
ben a minden kárán csomót kereső 
daramaturgokkal, egyenesen kijeit n* 
tem, hogy az előadott darabok minden
kor a kasszában felhalmozódó pénz
csomó szerint osztályozhatók.

1. Az a darab, amelyik már a pre
mier napján megbukik: tragédia. Itt 
ugyan hiába keressük a drámái cso
mót.

2. Amely»v darab tíz előadás után le
kerül a műsorról, az: dráma. A csomó 
ez esetben is teljesen elenyésző.

3. Az a darab, amelyik eléri a hus/on- 
otodik előadást, az már kezd színmű 
lenni. A drámai csomó ennél már kissé 
jelentékenyebb fejlődést mutat.

4. Ha a darab ö venszer kerül színre, 
akkor vígjáték válik belőle. És ha meg* 
puki ad minden dramaturg, akkor i* 
klasszikus magasságig emelkedik a 
darab drámai csomója.

5. Ha százszor megy egymásután, 
akkor a darab iámét tragédiává fajul 
ama szerzők számára, akik miatta lema
radtak a műsorról. Szerencsére azonban 
a drámai caomó ebben az esetben már 
a bar* ok páncélszekrényében hirdeti * 
dara bírái egyedül üdvözítő örök szabá
lyait
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Betiltás után

Rákosi Jenó: Szabad kérném — szegény Kí/ag-talannak ..

Tűnődések
Seiffensteiner Salamoniul

O Xádose fiikope- 
tangy oreság todva- 
Itvö esküt tett o tűr- 
véngyek betortására 
és mostand o frank- 
pür tárjalásán oztot 
mondta mégis. hoc/ j 
füle o fülodot volt 

mindent eltussolni. Eszembe jót ja errül oz 
Oser liesenstiel, oki mindég könnyén 
odto o lexebb igéretekt. de soha se nem 
beváltott ükét. Eccer o Menüse B/au- 
blitznok megígért. hodj o száz pengü 
tartozását nolc nap múlva bizomosan 
megodjo neki és hozzátett: „Oz én 
szovomnak pedig súlja von44. Omire o 
Menáse elmosologta mogát és felelt: 
♦,0ztot elhiszek. hodj o te szovodnak 
von s ú l j a . — éppend őzért soha nem 
is todtál oztot to r  to n  V\ Happ-rapp 
o Herr fan Xádose. Tolán ü is őzért 
nem todta tortoni oz adott szovát. mert 
neki olejan nadj a súlja...

Oztot látok o frank tár jalásbul. hodj o 
herceg W'indischgratz soxor beszélte, 
omikor kullutt volna hollgotni neki. 
Okársak o Pinkász Maulwurf. okit el
vitte o pópája háztüznézübe, de elüre 
megmondott neki: ..Fijam. mostand el
med jünk Monostorra lánynézübe. de 
oztot megmondom teneked, hodj ki ne 
nyissál o szá jódat, mert akkor mingy ár 
niegtodják. hodj te milejen szomár vadj 
és okkor vége o partinok. Mojd beszé
lek én és te hollgossál. Értetted?44 Udj is 
történt. O lángyos háznál o táti ve
zette o társolgást. oki volta edj okos. 
toposztalt ember. o fiú pedig néma mo- 
radt. Eccer oz öregnek edj pár pilla- 
notra kimenni küllütt. O Pinkász azon
ban nem követte oz opoi fonácsot és el
kezdte beszélni. Oz emberek hangosan 
kezdték mondani edj o másnok: ..Gatt. 
milejen szomár!44 Mikor oztán oz öreg 
visszogyütt. o Pinkász örömmel mondott 
oda neki: ..Totám. már tód jak!44 — 
Cince-cince: mikor o Rába titkár oreság 
edj pár pillonotra mogara hadta o her
ceget. ez beszélni kezdett, mire oz em
berek üsszenéztek és mondták: ..Gatt, 
milejen — naiv!4*

Oz excellence l'ass miniszter oreságt 
fcltonosan szekirozzák o lokbér meg 0 
boltbér miatt. Eccer elment o Szimche 
Pénec o dák terhez és ponoszolkodta 
neki. Kérdezi o dakter: *̂ Vií, mije fáj 
mogának?" éviire o Szimche szOfhorú ké
pet vágott és felelt: .bakteriében, ho en

o bal hónom olá teszem o kezemet, ak
kor ott and nekem f a i M o n d t a  o dak
ter: „Hát akkor ne fedje oda a kézit!" — 
Séndere-bandere: o l ’ass népjúléti mi
niszter oreságnak oztot mondanak o la
kók. hodj fáj nekik, ha o házbérre gon
dolnak. Mire oz excellenc felelhetné: 
..Hát ne gondoljanak rá!"

O Chile Xachtwachter Pestre ment 
bevasálni oz éj jeti vonattal és hojnolba 
oz edjik állomáson bement o resturá- 
cionba edj kis snapszot inni. mert nad- 
jon fázott. Edmásután felhörpintett vadj 
tiz stamperlit standapé. O gráf Kegle- 
vich méltúsága. oki sak nézett oz oszto- 
látul o dologt. o végin odament hozzá 
és mondott: „Gratulálok. Xachtwach- 
ter bácsi, ezt nagyszerűen csinálta!" — 
Mire o Chile felelt: ..Hátho még szeret
ném. méltúségos oram! .. .  De nem sze
retem. saksopán fáztam edj kicsit44 — 
Oszposz ez o sok konpliment. omit köp 
o Herr fan Smith Jerémiás oreság. Hát
ho meg szeretnék is o főbiztost, — pe
dig sak félnek tűié . . .
OOOOOCH^<XXXXX>0<>00000<><>0000

Tudomány és praxis
— Azt mondja Yoronoff, hogy a nők 

megfiatalítása sokkal súlyosabb, mint a 
férfiaké.

— Fenét! Az én feleségemnél köny- 
nyebben senkise tagad le tíz esztendőt

Tiltakozás
Amundsen kutyájához, amelyet magá

val vitt az északi sarokra, a következő 
tá v  u g a t á s  érkezett:

„Abból az alkalomból, hogy sikerült 
elérned az északi sarkot, ünnepélyes 
csaholással tiltakozunk a savanyú pesti 
viccgyártók összes elcsépelt sarki vic
cei ellen, amiket különben már a 
múlt század végén alaposan megugat
tunk, mikor először jelentek meg a 
B o r s s z e m  J a n k  ó-ban“.

F é l l á b b a l  e l l e n j e g y e z t é k :  
Farkas. Foxi. Szelindek. Bundás, .4gár, 
Uszkár. Mopszli. Pincsi.

Lengyel csendélet
— Hát már nemcsak a Vígszínházban 

van L e n g y e l  diktatúra? ...

Az „Abbáziádból
— Mondja csak, miért haragszik úgy 

Pilsudszky a lengyel miniszterelnökre?
— Tudom én ? ... Talán mert v i t o s  

az orra . . .

— Mit csinál Pilsudszky?
— V i to s-táncot járat a varsói kor

mánnyal.
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f
En is beszéltem Bícsérdyvel

Tekintettel arra a sok viccre, ami Bi
csérdy Pestre érkezését megelőzte, a 
B o r s s z e m  J a n k ó  munkatársa stíl- 
szerűnek vélte elsőnek kezet szorítani 
a növényevés és koplalás apostolával. 
Ez kissé nehezen ment. Már kora reg
gel ezreire menő tömeg várta a nép* 
szerű férfiút az Eskü-téri hajóállomá
son. Hangos morajlás fogadta a moha 
esi hajó érkezését. Ijedten néztem kö
rül. Kiderült azonban, hogy csupán a vá
rakozó bicsérdvsták gyomra korog. Bi- 
csérdy egy hosszú és tekintélyes kor- 
gással válaszolt az üdvözlésekre. A tö* 
meg extázisba jött és vállára akarta 
emelni az apostolt, ami azonban — Bi
csérdy tagbaszakadt mivoltára való te
kintettel — a hívd’ci rozoga váltó, girhes 
táborának nem sikerült. Ekkor oda 
akartam lépni Bicsérdyhez. Egyik isme
rősöm ijedten fogta meg a karomat:

— Oda ne tessék menni. Nem fog 
:őle megszabadulni. Ez az ember sok
szor hetven órán keresztül képes be
szélni.

— Ne*’ -cm beszélhet — legyintettem 
fölényesen és már „oda is voltam lép* 
ve“.

Mikor be mutatkoztam neki, Bicsér- 
dvből kitört a bicsérdyzmus és kedv
telve kezdte l e g e l t e t n i  . rajtam a 
szemét.

— Nagyon szeretem az újságírókat — 
szólt barátságosan. — önök az én elvei
met követik . . .  Annyi z ö 1 d se  g c1*t 
összeírnak...

Alighogy megérkeztünk a mester 
szállására, kopogtatás halk4szott.

— Valaki kopog. — mondtam.
— ó, nem, — nyugtatott meg Bi

csérdy — csak a szemem kopog — az 
éhségtől.

— Mi indította önt arra, hogy Pestre 
jöjjön?

— A magyarországi állapotok. Már rég
óta hallom, mennyire szeretnék Beth
len távozását. De az ellenzéki politikum 
sok annyira rabjai az evésnek, hogy 
nem tudják k i b ö j t ö 1 n i.

— Pardon, — kérdeztem rapszodiku
san — a zsidókat szereti?

— Igen, A hosszúnap miatt. Ebből lá
tom, hogy ők sem zárkóznak el a kop
lalás elől. Ami pedig a húsféléktől való 
tartózkodásukat illeti, a zsidók azok, 
aTrik a kisfiáikat már rögtön a születé
sük után meggyőzik arról, hogy le a 
hússal.

— Melyik magyar írót szereti leg
jobban?

— Molnár Ferencet. „Az éhes város** 
című regénye miatt.

— Kit szeret még a közéleti nagysá
gaink közül?

— Haasz Bélát.
— Miért pont őt?
— Mert ő is szereti a növényi ere

detű dolgokat, a — szénát például.
Ebben a pillanatban belépett a sza

kácsnő és egy nagy bécsiszeletet tett le 
az asztalra.

— Mi ez? — kérdeztem megütközve.
— Várjon csak, — intett Bicsérdy és 

behívta az ajtó előtt várakozó bicscr- 
dystákat.

— Most he fogom mutatni önöknek
kedves tanítványaim, hogy milyen kí
sértő hatással van reánk a hús.

Azzal neki látott a bécsiszeletnek és 
megette.

— Mi ez? — kérdezték megrökö
nyödve a tanítványok.

Bicsérdy diadalmas pillantást vetett 
rájuk:

— Ezzel is csak azt bizonyítottam be, 
kedves tanítványaim, milyen nagy kisér
tés életünkben a hús, mikor még én sem 
tudok neki ellentállni.

Hesz Ferenc

A

Z á l o g c é d  ulákaf
kiváltok. É kszereket, b rllliánsok at  

bárk inél drágábban  vesz
Cfálfplll Pmil Budapest. VII., Király utca 51. 
UitCnCIJ ulllll (Teréz-templommal szemben) Telefon

VÉTELRE 
KERESSÜK A 

BORSSZEM JANKÓ 
KŐVETKEZŐ ÉVFOLYAMAIT:

1867, 1868, 7869, 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.)

D orsszem JANKÓ
6 Ér üzenetei

A Borsszem Jankó jelen számát pén
teken, május 14-én zártuk le, — Kéziratok 
és rajzok a főszerkesztő címére (Bpest, 
Mozsár ucca 9) küldendők, — Kézirato
kat nem örzünk meg.

D, ő. (Szentgotthárd.) Legközelebb — 
reméljük — önnek kedvez a szerencse.
— D. K. Szigorúan intézkedtünk. — Vej- 
ke. Néhány friss ötlet bevált. — Zadra- 
vetz. Mit gondol Méltóságod: Kapisztrán 
János is hátratett kezekkel állt, amikor 
hazafias kötelességét teljesítette? — 
Olaszliszka. A maguk pőrének főtár
gyalása iránt a külföldi sajtó nem mutat 
semmiféle érdeklődést. Eddig csak a jc- 
ruzsálemi lapok tudósítói jelentkeztek. — 
T. M. Rajzait átadtuk a Térképészeti In
tézetnek retusirozás végett. Egy kicsit 
túlságosan hasonlítanak a Borsszem Jan
kóban megjelent eredeti rajzokhoz. — 
Tusi. Forduljon bizalommal Nádosyhoz. 
ö  Majd eltussolja a — következménye
ket. — Fajvédő. A frankpör főbb vád
lottjainak helyes névsora a következő: 
Windischgrátz, Nádossy-Tresztyánszkv, 
Haits, Kurtz, Rába-Weinherger. Mint lát
hatja, csupa fajmagyar. — Búd. Azt ol
vassuk, hogy miniszter úr rövid appro- 
prációs vitát remél. Akkor először is tes
sék megkurtítani a javaslat nevét. — Má
jus. Verseskönyveket októberig nem ak
ceptálunk. Majd csak akkor, ha fűtési 
gondjaink lesznek. — Cs. L. Hogy miért 
jöttek Budapestre a mexikóiak? Talán 
azért, mert sok pénzük van és szaporí
tani akarják a tisztviselőik számát, — 
hát itt tanulmányozzák, hogyan lehet egy 
aktát tizenkét fórumon keresztül utaz
tatni. K—r. (Gyoma.) Egy kis türelmet 
kérünk. — Nem közölhető földrajzi vic
cek: 1. Chorintosz. 2. Segesvár. 3. Banja
luka. 4. Tápiószele. 5. Pisa. 6. Szarvas.
— Dr. Cs. J. E héten megküldötte a ki- 
adóhivatal.

I I I Z Ó K I  R A  A  M A « A S - T Á T I t Á B A M  Î
•

Dr. Müller hír. tanácsos tátraházai szanatóriumában hízó- és fekvőkura vérszegénységnél, légző- ' ;
szervi hurutoknál, Basedownál naponta ötszöri étkezéssel, lakással előszezonban 45 cs. K. Első
rendű konyha házi kezelésben. Reichenhalli inhalatorium. Röntgen-, hydro- és elektrotherapia

■
Fölvétel, prospektus, vízumszerzés Tátraháza budapesti igazgatóságánál, bankmegbízottunk, a Magyar-Olasz Bank !

Andrássy-uti 5. fiókja utján d. e. 10— 1-ig. — Telefon : 28-53 :
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LEGENDA
az utolsó konfliskocsisról
Halála után következő napon az égi 

hivataltól idézést kapott. Reszketve állt 
meg a hivatalfőnök asztala előtt.

— Mielőtt személyazonosságát meg
állapítanod feleljen kérdéseimre. Mikor 
használt utoljára sértő, goromba kifeje
zést?

— De bocsánatot kérek . . .
■— Egy szót se! Itt fekszik előttünk a 

bünlajstroma. Ebben föl vannak je
gyezve azok a durva közbeszólások, 
amelyekért odalenn a földön senki sem 
vonhatta felelősségre. De itt ezekért 
most vezekelnie kell. . .

— Kérem, én csak a Pistához voltam 
goromba. . .

— Éppen elég.
— Ahhoz jogom volt. Máskép nem 

értette a szót. Valahányszor ivott, nem 
fért a bőrébe, minduntalan kirúgott a 
hámból. A kormányra pedig egyszerűen 
fittyet hányt Ha egyszer megbokroso
dott, széttiporta volna az egész alkot
mányt. Alig lehetett megfékezni a dö-

i göt. . .
— Hallatlan! Miféle szavak ezek? Hát 

azt hiszi, még mindig ott van a Duna- 
parton?

— Én csak a Baross-téren voltam.. .  
A Dunaparton kicsi a forgalom. Oda én 
soha se vágytam.

— így hajtott ön hasznot nemzeté
nek?

— Hasznot nem igen hajtottam ... 
Kevés volt a pasas. . .  De annál inkább 
hajtottam Pistát, azt a vén gebét. . .

— Rendreutasítom . . .
— Már pedig gebe volt szegény pára, 

Isten nyugosztalja ...
— Meghalt?
— Megdöglött még tavaly, a Baross- 

téri standon, ö volt az utolsó konflisló 
Pesten...

A hivatalfőnök a jegyzeteibe pilLan- 
» tott. Aztán bosszankodva az asztalra 

csapott:
— ördög vigye! Mi csak a goromba

ságait jegyeztük. És mert a kocsisok 
már kivesztek a földön, azt gondoltuk, 
nem lehet más, csak magyar nemzetgyű
lési képviselő . . .  OYMI

H, A b b á z iá b a
K R É N Y I R F Ia A  grógy%zerés2 címére ( R e i i d e n » )  
Naponta loggiis szobák a tengerparton, családi uri- 

h iz . Prospektust kérjen.

Barban

— Te . . .  te . . .  te édes kis páviánom!...
— Pávián?

— - Az. Egészen megfiatalítottál.

Hymen
Xyár a télben. Sommer Artúr házas

ságot kötött Winter Elzával.

Meghívó
A Borsszem Jankó lapkiadóvállalat 

részvénytársaság
Budapest, V., Balaton-u. 2. saját helyisé
geiben 1926. évi május hó 30-án délután 
3 órakor

rendkívüli közgyűlést
tart, melyre t. részvényeseit tisztelettel 
meghívja.

T ár gy sorozat:

A 7000—1923. P. M. rendelet értelmé
ben az 1923. évi január 1-i megnyitóé 
mérleg megállapítása és a felértékelési 
különbözet felosztása iránti határozat- 
hozatal.

A közgyűlésen résztvenni óhaj:ó rész
vényesek tartoznak részvényeiket az 
alapszabályok értelmében a társaság 
pénztáránál (V., Balaton-u. 2.) legalább 
3 nappal a rendkívüli közgyűlés meg
tartása előtt letenni.

A felügyelő bizot.sig által felülvizsé 
galt felértékelési mérleg a rendkívüli 
közgyűlést megelőzőleg nyolc nappal 
minden részvényes által a társaság iro
dájában megtekinthető.

Budapest, 1926. évi április hó 20-án.

Az igazgatóság.

AZ UTAZÓ KÖZÖNSÉG KÉNYEL
MÉT SZOLGALÓ UJ VÁLLALAT. 
A fürdő és utazási évad közeledésével 
az utazó közönség kényelmét szolgáló 
uj alakulásról adhatunk hírt. A J. Dan- 
neberg világcég, melynek a külföld több 
városában van fürdő- és szálloda tájé- 
koztató irodája, Budapesten is irodát lé
tesített, amely már megnyílt Kossuth 
Lajos-ucca 5. szám alatt a Xemzeti Ca
sino épületében és az Általános Érték- 
bank R.-T. helyiségében, amely banknak 
érdekkörébe is tartozik. Az utazó kö
zönség díjtalanul nyerhet felvilágosítást 
és prospektust az összes bel- és külföldi 
fürdőhelyeket, sanatóriumokat, hoteleket 
és pensiókat illetőleg. Ugyanott szoba- és 
pensió-megrendelések is eszközölhetők. 
Természetes, hogy ezen új vállalat a ha
zai fürdők propagálását a külföldön is 
célul tűzte ki s így az idegenforgalom 
fejlesztése körül nagy mértékben tevé
kenykedik. J. Danneberg gyógyfürdők 
és szállodák tudakozó irodája.

4 Igyunk Szent Lukácsfürdő KRISTÁLY - ásványvizet I
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Természetrajzi órán

— Ki tud egy példát mondani arra, 
Logy milyen ravasz a macska?

— Én, tanító úr.
— Na halljuk, Samuka!
— A macska gyakran nyulpecsenvé- 

nek adja ki magát.

Motociklisták

— Hány embert gázoltál agyon?
— Na hallod! . . .  Egyet se!
— Akkor a te részedről ez tisztesség

telen verseny volt.
— Hogy érted ezt?
— Végtiszteségtelen verseny.

Lányok
b ű b á jo s  darab ja  a

D a r á z s f é s z e k

Gaál Franciskával  
Turay Idával  

B érczy  G ésáva l a
B E L V Á R O S I  S Z ÍN H Á Z B A N

m e g fia t a l ít ja
néhány koronáért bármilyen 
öreg cipőjét, ha elviszi a most 
megnyilt, modemül felszerelt

LIPÓTVÁROSI CIPŐÜZEM he:
Garantált tiszta bőran^agból !

Kálón mértekosztály !

— Mondja, nős maga?
— Nem, kérem, csak egy rossz zsi

lettel borotv álkoztam .. .

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.

Felelős szerkesztő és kiadó: 
Molnár Jenő 

Laptulajdonos:
Borsszem Jankó Lapkiadó R.sT. 

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.

Képrejtvény
— A hét legravaszabb rébusza —

Megfejtése: a Borsszem Jankó május 
30-iki számában.

A megfejtők értékes könyvjutalomban 
részesülnek.

A Borsszem Jankó május 2-iki (3027.) 
számában megjelent rébusz megfejtése: 
„Fajvédő körökben “ A megfejtők közül 
a Törökszentmiklósi Kereskedelmi Kör 
kap könyvjutalmat.

Egy kis hajbakapás

,Dejalene‘ férfifehérnemüek
H orrockses  Creiod-son Sc C o  M anchester

márkás „incMine'ing 255 ezer- ül
m ére t u tán  speciális szabászatban

Tennis Panam a ing 98 ezertől
Pvjárnák — Férfi ke lengyék

Az ingekhez 4 oldalra fordít
ható legombolós kézelők és torv. 
védett párisi mellek rendelhetők
f l u á t  I V állalatunknál a m ére teket elsőrangú 
Ú t i d  j  • szakem berek  veszik, az ingeket lepro- 
bálta tjok  és k izárólag saját üzem ünkbe speciálisán 
-zabo tt m űvésziesen  kidolgozott feh é rn em ű ik e t 

szállítónk.
Bárhol k észü lt e lsz a b o t t  feh érn em ű t garan cia  

m elle tt k ifo g á sta la n ra  szabunk át.
E heti szenzációnk

15.000 selyemnyakkendő 38 ezertől
Pyjam a és feh érn em ü k ész ité s  h o zo tt anyagb ál is

Vesta Llnenfactory Muicum-körut 2.

— ön úgy látszik, nem tudja, hogyan 
kell úriembernek nyilvános helyen visel
kedni . . .  Majd odakölcsönzöm néhány 
hétre a „Müveit társalgó“-t.

— Nagyon kedves, s ön azt hiszi, hogy 
erre az időre nélkülözni tudja ezt a 
könyvet?

Si duo faciunt idem . . .
— Te, Móricka, a kutyáról szóló házi 

feladatot te szószerint lemásoltad a Blau 
Izidor dolgozatáról.

— Tanitó úr, kérem, mink egy házban 
lakunk és az a kutya, akiről írtam, 
ugyanaz a kutya . . .

Ezüst evőkészletek 
speciális üzletel

Budapest, IV., Muzeum-körut II.
4
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az
mi-

Sanyaró Vendel
nyögései

— Én is ott szorong
tam a tömegben a Duna- 
parton, mikor Bicsérdy 
mester partra szállt. Stíl
szerűen dördülő korgás- 
sal üdvözöltem, 

j , — Azt mondja
( Éhenbeögh koma:

M lyen szamarak voltunk,
hogy negyven esztendő 

óta titokban koplaltunk és nem úgy, 
üint ezek a mai mükoplalók: üvegsze*- 
rényben. Istenkém, mennyi sertéscom
bot koplalhattunk volna össze!

— A főnökömnek azt mondtam a mi
nap, hogy ha nem emelik a napidíjamat, 
éhségsztrájkot rendezek. Azt felelte: 
látszik Sanyaró, hogy maga se szereti a 
változatosságot.

— Aszonygya ez a Bicsérdy, hogy az ő 
tanai „a biológia és a fiziológia tökéle- 
tesedését“ jelentik. Mennyivel szimplább 
az én meghatározásom: az én tanaira 
magát a tök-életet jelentik.

— Azt kérdezi a múltkor Malákné asz- 
szony: mit pattogok annyit? Mert tele 
vagyok pattogatott kukoricával, — fe
leltem.

Pletyka
Parisból jelentik, hogy a Salon kiállí

tásán Márk Lajos Lábass Juci-portréja 
nyerte el a pálmát. Hír szerint Péchv 
Erzsi portréja is ott volt a tárlaton, en
nek azonban csak a pármát sikerült el
nyernie.

Szegény!. . .
— Tudod, édesem, akkor úgy el vol

tam keseredve, hogy a legjobb szeret
tem volna az ablakon kiugrani. De a 
régi pongyolám volt rajtam, és abban 
mégse mutathatom magam az emberek 
előtt.

A pesti csőd humora
— Milyen páratlan jó ember ez a 

Schwartz! . . .  És egy ilyen ember nem 
megy csődbe!. . .

— Hát ha olyan nagyon jó ember, mi
ért kívánja, hogy csődbe menjen?

— No hallja!. . .  Ezt legalább min
denki sajnálná.

PESTI HÍRESSÉGEK 
— U j s o r o z a t  —

I.

Málnai Béla,
a Vígszínház ezermestere

iiimiiiimmmmiiiimiimmitmmmim

RAJZOLÓ: Kérem, engem be mu
száj engedni!
RENDŐRTISZT: Sajnálom, csak 
jeggyel lehet.
RAJZOLÓ: De kérem, én nem va

gyok kíváncsi a frank-tárgyalásra, én 
csak t u s s t  akarok kérni Nádosytól.

Az Orczy-kávéházban
— Te, én azt hiszem, valamennyi 

frank-vádlott közül Nádosv való leg
inkább férjnek.

— Hogy esik ez beléd? Mért való Xá- 
dosv férjnek?

— Nuná — országos főkapitánynak 
való!

Bécsi humor
Frau von Pollák, a bécsiek közkedvelt 

parvenűje, bemegy a Last-féle kölcsön
könyvtárba és azt kérdezi:

— Mondja csak, az az új regény, amit 
Wassermann írt, ér valamit?

— Bocsásson meg, nagyságos asszony, 
de még nem olvastam.

— Hogyan? Last not liest?

S P O R T S Z E M  J A N K Ó  
A turfon

— És még azt mondják, kérlek, hogy 
a grófoknak nincs szociális érzékük!... 
Itt van ez a Sigray gróf. Naplopó-nak 
keresztelte el a legjobb versenylovát és 
dögével keresi rajta a pénzt. Hívnák csak 
azt a lovat Do/goző-nak, majd meglát
nád, hogy tönkremegy rajta . . .

RENAISSANCE — OPERA 3:2

A Renaissance jól alakit: 
Megverte az Opera tagjait.
Jaj, bennük úgy csalódtam én,
Azt a rézangyalát!
Azt hittem, elfujjak a helyszínén 
Lohengrin szép „Hattyúdalát“.

—•••—

NŐK AZ ATLÉTIKÁBAN

Még nem jegyezte föl a krónikás,
Hogy nők közül valaki nyert.
Pedig tányérbajitásban, tudom.
Sok asszony aratott sikert.

A biró-kérdéshez
A jó futballbíró olyan, mint a Zwack- 

keserü.
— Hogyhogy?
— „L'nicum4*.

•
— Ha tőlem függne, én csak rendőrt 

tennék meg bírónak. Mert az nemcsak 
megítéli, hanem mindjárt be is adja a 
büntetőrúgást.

A szűkszavú elnök
Coolidge, az Egyesült Államok elnöke, 

szófukar ember hírében áll. Egyszer va
sárnap délben hazamegy. Azt kérdezi a 
felesége:

— Hol voltál?
— A templomban.
— Mi volt ott?
— Prédikáció.
— Miről prédikált a pap?
— A bűnökről.
— És mit mondott?
— Ellenük van.

— —

Hogyan lehet ismerkedni?
— Miért hirdeted a lapokban, hogy 

egy autó eladó nálad?.. .  Hiszen nin
csen neked autód!

— Az igaz, de finom ismeretségeket 
köthetek.. .
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Budapest, május 16. 15. (3029) szám ötvenkilencedik évfolyam — 1926

A  franköszeparéban

Töreky Géza: Elég volt a hazafias m uriból!.. .  Záróra!

— Képzelje!... A feleségem bicsér- 
dysta lett.

— Hogyhogy?
—- Megcsal egy ga j>jal.

Na, Bicsérdy m ester!...

A RA N Y KÖPÉSEK

— A házasság a férfire nézve olyan, 
mint a radirgúmmi: sok mindent kitöröl 
az életéből.

»

Az úgynevezett „itteni nőkM az em
berhez közelebb feküsznek, mint Isten
hez.

— Mondd, papa, a Töreky is
zsidó?

— Dehogy, Samuka!
— Mert mindig kérdez . . .

Belga mintára
— Olvastad? Bicsérdy eldicsekedett 

vele, hogy egy nagykárolyi mészárost is 
eltántorított a húsevéstől.

— Nagy vicc! Attól tántorítsa el, hogy 
a vevőinek csontot adjon hús helyett.

A férfi az ismeretségét, a nő az isme
retlenségét használja ki a szerelemben

Karédi Emil

Belgiumban adót vetettek ki a nemesi 
címre. Tessék követni a jó példát és má
ról holnapra szanálva van a polgári kö
zéposztály.


