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A törökök házaséletéről.
Mióta magam is nős ember vagyok, 

gyakran gondolok a török férjekre, kik 
Allah prófétájának, Mohamednek törvé
nyei szerint egyidőben több feleséggel is 
rendelkezhetnek. Keleti elbeszélésekben 
gyakran olvastam szultánokról, nagyvezi- 
rekről, basákról, de egyéb, egészen egy
szerű muzulmánokról is, kik háremükben 
négy-ötszáz csodaszép nőt gyűjtöttek 
össze. Úgy képzelem, hogy a mai viszo
nyok között mégsem tarthat minden tö
rök ötszáz feleséget, ezt alighanem csak 
vezirek, nagyvezirek és vezir igazgat ók 
engedhetik meg maguknak.

Az intelligens középosztályhoz tartozó 
török, mondjuk egy törvényszéki biró, ki 
vidám írásokat ir egy török napilapba, 
véleményem szerint ötven-hatvan feleség
nél többet nem igen tarthat. Mondjuk 
kerekszámmal : ötvenet, tiz feleséggel több 
vagy kevesebb, az már igazán nem szá
mit.

Sokat gondolkoztam azon, hogyan 
hajtja végre egy török fiatalember a há- 
zasodását. Szerelmi házasságot köt avagy 
úgynevezett érdekházasságot ? Valószínű
nek tartom, hogy azelőtt egy török ötven 
feleség közül legalább negyvenet szere
lemből vett feleségül és legfeljebb tizet 
anyagi érdekből, de újabban minden bi
zonnyal a rossz gazdasági viszonyok 
nyomása alatt a régi arányszám válto
zott. Ötven nő közül, hozzávetőleges szá
mítással, manapság körülbelül huszonötöt 
vehet el egy török érdekből és huszon
ötöt szerelemből.

Fenmarad most a kérdés : miképen bo
nyolítja le a szobanforgó, középosztály
hoz tartozó török polgár a házasodási : 
egyszerre jelenik meg mind az ötven nő
vel a kerületi anyakönyvvezető előtt, 
avagy külön-külön mindegyikkel ? Taka
rékossági szempontból véleményem szerint 
az előbbi megoldás a gazdaságosabb. 
Úgy képzelem a dolgot: ha egy török fia
talember szükségét érzi a nősülésnek, 
legalább három he*ei rászán, hogy a szük
séges lányokat kiszemelje. Mikor már 
összeállította ama hölgyek névsorát, kiket 
részint szerelemből, részint érdekből meg 
akar kérni, autóba ül és elindul a lányos 
családokhoz háztüznézőbe. Egy-egy ház- 
tüzet tiz-tizenöt percig néz és miután 
megkérte és megkapta a szobanforgó hölgy 
kezét, robog a másik kijelölt meny asz- 
szonyhoz. Ajánlatos körülbelül 20 száza
lékkal több nőt venni számításba, mert a 
vőlegény ur néhány helyen kosarat is kap
hat. Na már most, másnap ötven csok
rot rendel a virágárusnál és ötven darab

jegygyűrűt az ékszerésznél, aki az ilyen 
nagybani szállításnál a vőlegényt feltét
lenül néhány százalék árkedvezményben 
részesíti. A napilapokban a házassági hirt 
igy lehet közzétenni : „X. Y., mondjuk:
Ibrahim Mohamed basa a tegnapi napon 
nőül vette a következő hölgyeket : . .

És az anyósok ? Mi van az anyósokkal? 
Hány anyósa van egy ötven fele séges 
férjnek ? Ravasz törökök egy anyának öt
hat lányát elveszik, ezáltal elérhető az 
anyósok számának lényeges csökkentése.

És a gyerekek ? Vegyünk öt évi házas
ságot. Az említett török kispolgár ötven 
feleségének öt év alatt szerény kispolgári 
számítás szerint születik százhuszonöt 
gyermeke. Két és fél gyereket számitok 
egy asszonyra, ami ugyebár nem sok.

Egy gyereknek szüksége van legalább : 
két pólyára, hat tucat pelenkára, hat darab 

vízhatlan vászonra, hat darab melegebb 
flanell-pelenkára, tiz-tizenkét ingecskére, 
két gumiszopókára, egy gyermekkocsira 
stb., a nagyobbaknak ruhácskákra, ci- 
pöcskékre, ágyacskákra és sok minden 
egyébre, de a felsorolt dolgokból száz- 
huszonöt gyermek semmiesetre . sem kell 
huszonötször annyi, mert a gyerekek bi
zonyos dolgokat közösen használhatnak, 
ezen a téren kolosszális megtakarításokat 
lehet elérni ! Ha tudnám, hogy Törökor
szágban jelenleg egy tucat Tetra-pelenka 
mibe kerül, körülbelül kiszámíthatnám 
egy ilyen kis polgári háztartás költségeit. 
De pontos adatok nélkül is megállapítha
tom, hogy egy török törvényszéki bírónak 
ügyesen be kell osztani a fizetését, hogy 
jusson is, maradjon is a leánygyermekek
nek hozományra, az asszonyoknak uj ka
lapra, ruhára stb.

Ezek az adatok persze mind csak olyan 
rendes, jóravaló török családapákra vo
natkoznak, akik megelégszenek felesé
geikkel és nem mászkálnak idegen asz- 
szonyok, vagy könnyelmű nőszemélyek 
után — de hát ki törődik az ilyen em
berekkel ?

További tiz-tizenöt év alatt aztán gyö
nyörűen kifejlődik egy török családi 
élete. „Török szerencséje örök* — mondja 
egy ősrégi magyar mondás, mely kétség
telenül a török szerencsés családi viszo
nyaira céloz. Mert lehet-e elképzelni na
gyobb boldogságot, mint egy szerény tö
rök kispolgári háztartást, melyben a bol
dog családi élet derűje fészkel. Van-e sze
rencsésebb ember, minf a férj, kit, ha napi 
fáradságos munkája után otthonába tér, 
ötven feleség vidám csacsogása szórakoz
tat ? SZENES BÉLA

százmilliót kapok, mennyit kaphat egy 
huszonöt évet jubiláló tanitó ?

■ ■ -  n = = = C ^i^i=L

Fegyverre, honatyák!
„Mindenkinek, aki a parlamentben 

beszél, magyar fegyvert kell tartani 
a kezében/* (Vass József jákóhalmi 
beszédéből.)

□
Igenis. Még pedig'?
Gömbös Gyulának — fokost,
Fábián Bélának — halefet,
Kuna P. Andrásnak — zászlórudat. 
Lendvai-Lehner Istvánnak —  szódás

üveget,
Eőry-Szabó Zoltánnak — kolompot,

* Pallavicini György őrgrófnak — tőrt, 
Eckhardt Tibornak — gumibotot, 
Andrássy Gyula grófnak — bádog

gatyát,
Rupert Rezsőnek — kereplőt és 
Hir Györgynek — revolvert (a pénz

ügyi műveletekhez).

Ha a Szózat élne, igy jelentené

itt nyugszik  a

VILÁG
V isszaélt

17 év ig
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A téli b e s z á m o ló n
&

y p / j

— Hallja kend koma, mit szavall a miniszter ? . . .  Aszongya, hogy a Sokoró 
a nemzetgyűlés legértékesebb tagja . . .

— Biztos úgy értette, hogy font számra.

Halló, itt Budapest
ölszá z& a tva n  
bu llá m  ó o s s z o n .  . .

Kérdés: Mikor kifogástalan a vevő?
Felelet: A vevő akkor kifogástalan, ha 

azonnal fizet és a szabott árból nem al
kuszik.

Kérdés: Melyik adó a legismertebb?
Felelet : A forgalmi adó.
Kérdés: Mire használjuk az adólám- 

pút?
Felelet: A sötétben eltitkolt adótárgyak 

felkutatására.
Kérdés: Melyik hallgató veszélyezteti 

a fejet?
Felelet : Az egyetemi hallgató, töltéve, 

ha más vallásuakkal áll szemben.
Kérdés: Hol található a kettős rács?
Felelet: A Markóban.
Kérdés: Mikor legeredményesebb a 

kapcsolás?
Felelet: Mikor a vádlott szökni akar.
Kérdés: Hol eszközölhetünk még kap

csolást?
Felelet: A hálószobában.
Kérdés: Katóddal hogyan boldogulsz?
Felelet: Sajnos, csak úgy, ha pénzt 

adok neki.
Kérdés: Mi a különbség a hosszhullám 

és a hullámhossz között?
Felelet: Semmi. Mind a kettő levegő.
Kérdés: Anyósodnak milyen rádió való?
Felelet: Fejhallgatós rádió, hogy amig 

szól, legalább hallgasson.
r k-DlOMl

Sag' sc
Gömbös Gyula nem akar se Musso

lini, se Kemál pasa lenni, —
Sokoropátkai Szabó Pista bátyánk 

ennek a nemzetgyűlésnek egyik legérté
kesebb tagja, —

Pallavicini György őrgróf nem bocsát
ja meg Bethlennek Budaörsöt, — 

Eszterházy Móric gróf nem jelent meg 
Vázsonyi Vilmos ravatala előtt, — 

a Szózat és a Nép azzal vigasztalja 
magát, hogy a Világ sem jelenik meg, — 

Molnár Ferenc feleségül vette Darvas
Lilit, —

Biller Irén vissza fogja nyerni a régi 
hangját, —

hogy Teleki Pál gróf élve vagy alva 
kerül ki a párviadalból.

R A D IO -
anyagok gyári árban

Dénes Testvérek
Elektrotechnikai és Femárugyár Rt. 

Budapest, Teréz-körút 26

Távirátváltás
i,

MUSZTAFA KEMÁL, ANGORA
Gömbös azt mondta hogy 
ő nem Kemál. Gratulá
lok

MUSSOLINI
11.

MUSSOLINI, RÓMA
Gömbös azt mondta,hogy 
ő nem Mussolini. Gra
tulálok

MUSZTAFA KEMÁL

H2GYAN KELL TÁNCOLNI?
Az erkölcstelen táncok ellen inditott 

mozgalomhoz magam is csatlakozom és 
az erkölcsök nemesítésére a következő 
szabályokat ajánlom életbeléptetni:

1. Tánc közben a férfi tegye hátra a 
kezét. Természetesen nem a saját, hanem 
a táncosnője derékig meztelen hátára.

2. Táncoljunk szigorúan előírás szerint. 
Tartsuk szem előtt a formát. Pláne a 
gömbölyű formát.

3. Táncosnőnkhöz hajolni tilos. Ugyan
így nem szabad a hölgynek sem a férfira 
támaszkodni. Erre ráér majd akkor, ha a 
felesége lesz.

4. Minden hölgy határozza meg ruhája 
színét egyénisége szerint, A sokféle szin 
nem felel meg. Elég, ha kétszínű.

5. Házastársak csak egymással táncol
hatnak. Erkölcsös asszony odahaza is 
megtáncoltatja férjét, ha észreveszi, hogy 
félrelép.

6. Ha a feleséged egy blúzra valót kér, 
egyszerűen kérd fel őt egy blues-ra.

7. Bicsérdysta csak olyan nőt kérhet 
táncra, aki petrezselymet árul.

8. Lépni csak szabály szerint szabad. 
Minden lépésedre vigyázz, nehogy bolond 
fejjel házasságra lépj.

9. Shimmy közben elkövetett szabály
talanságot csak egy házassággal lehet 
elshimitani.

10. Végezetül, ha urinő vagy és tánco
sod frivol táncra kér, vezesd őt az urad
hoz, akitől kaphat egy csárdást.

AZ ABBÁZIÁBAN
— Milyen regényt fog hozni a Magyar 

Hírlap ?
— Wells egyik regényét : az „Uj 

Világ a régi helyén" cimüt.

VILÁG FORGÁSA
— Micsoda idők ! A Magyar Hírlap

ból Világ lett !
— Bizony fordított világ !
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KIS TÁRCA 

Feleségem
nem akar uj kalapot

125*ik jelenet, 
írta: S x e n e s  e m b e r

ő  (miközben szavai már sírásba fúlnak): 
Nem. Édes fiam, nem.

Én (az izgalomtól és a hosszú vitától 
rekedten) : De igen. Igenis. Most rögtön 
elmegyünk és megvesszük.

Ő (most már ötvenedszer) : De mikor 
nincs szükségem uj kalapra. A tavalyi 
még nagyon jó, majd átalakittatom, hidd 
el, nagyon szép lesz.

Én( komoran fel-alá járkálok, haliga- 
tok, bár szörnyű vihar dúl bensőmben.)

ö  (hallgatásomtól nekibátorodva, hoz
zám lép, megcirógat): Ugy-e, okos leszel 
édes fiam. (Könnyein át mosolyogva.) 
Nézd, már nagy örömet szereztél magá
val a szándékkal, hogy uj kalapot akar
tál nekem venni. De hidd el, nem tudnék 
neki örülni, mikor annyi minden fonto
sabbra kell az a pénz. A Gyurikának 
ruhákat, . .

Én: Arra már együtt a pénz.
ő :  És neked is égetően szükséged volna

e g y --------
Én (tombolva): Nekem? Na, végre ki

bújt a szeg a zsákból. Szóval, le akarsz 
mondani a kalapodról, az én javamra. 
(Dühöngve.) Vedd tudomásul, nem tű
röm, hogy lemondj. Az én feleségem élete 
ne legyen csupa lemondás. Az én felesé
gem ne élje le ifjú életét azzal a keserű 
érzéssel, hogy ő kénytelen volt lemon
dani mindenről, még egy kis nyári ka
lapról is, amelyre pedig . . .

ő :  De mikor nincs rá szükségem.
Én: De van. Igenis van. És vedd tudo

másul, ezennel lezárom a vitát. (Ünne
pélyesen.) Ezennel kijelentem becsület
szavamra, hogy megveszem az uj nyári 
kalapot.

ő  (ismét könnyezik): De m ik or...
Én: Becsületszavamat adtam. Nyu

godj bele a megmásithatatlanba.
ő  (megtörve): Hát jól van. Ha már a 

becsületszavadat adtad, vedd meg. De 
várjunk még. Az árak napról-napra es
nek. Ősszel biztosan olcsóbb lesz.

Én (fejemhez kapkodva): Ősszel ve
gyem meg az uj nyári kalapodat? Nos, 
hogy minden további vitának véget ves
sek, becsületszavamra kijelentem, hogy 
ma, junius 12-én uj nyári kalapot veszek 
neked.

0  (könyörögve): Ne légy könnyelmű...

Én (megdöbbenve): A becsületszavam 
sem elég?

ő  (sírva borul az asztalra): Hát j ó . . .  
nem bánom... vedd meg azt az uj nyári 
kalapot. . .

Én (megsimogatom a fejét): De édes 
fiam . . .  én igazán nem értem, miért kell 
emiatt igy sírni?

Ö (keservesen zokogva): Hogyne sír
nék . . .  amikor . . .  ahhoz a . . .  kalaphoz 
. . .  úgy, de úgy kéne . .  egy nyári kosz
tüm is . . .
■ —  ■ ■ ■---------■----------■ --------- ■

WINDISCHGRAETZ ÖRÖME
Windischgraetz herceg a fogházban ol

vassa a francia frank zuhanásáról szóló 
jelentéseket. Kezeit dörzsölgetve mondja:

— Milyen szerencse, hogy nem sikerült 
a frankhamisitás. Na, mondhatom, ala
posan ráfizettem volna az üzletre I

„FAJMAGYAROK" EGYMÁSKÖZT
— Mit szólsz hozzá ? Lendvai-Lehner 

a magyar Mussolini.
— Na hallod, ez a cim direkt jár neki.
— Miért?
— Mert neki muss, illetve soil inni.

„Dejalene" féríifehérnemüek
Horrockses Creiodson & Co Manchester

márkás „tricotine" ing 255 ezer-töl
méret után speciális szabászatban

Tennis Panama ing 98 ezertől
Pyjamák — Férfi kelengyék

Az ingekhez 4 oldalra fordítható 
legombolós kézelők és törv. védett 

párisi mellek rendelhetők
h u jjc ! Vállaltunknál a méreteket első- 
UvUOi rangú szakemberek veszik, az inge
ket lepróbáitatjuk és kizárólag saját üze
münkben speciálisan szabott, művésziesen 

kidolgozott fehérnemüeket szállítunk.
Bárhol készült elszabott fehérneműt ga
rancia mellett kifogástalanra szabunk át

E heti szenzációnk

15.000 selyemnyakkendő 38 ezertől
Pyjama és fehérnemükészites hozottanyagból is 

Vesta Linenfactory Muzeum»krt 2

— „Csodavárók vagyunk*1 — mondta 
Eckhardt. Jó, jó. De vájjon mi a csodára 
várunk?

Nem  ig a s , —
hogy Bud, mint professzor, megbuktatná 

önmagát, mint pénzügyminisztert ;
hogy Friedmann Ernő Sándor Pál pénz

ügyi éceszgébere ;
hogy Juszt is sikerül Bethlent meg

buktatni ;
hogy Backer Béby bébizonyitotta a 

meztelen igazságot Meskó Zoltánnak ;
hogy a Vígszínház azért vig, mert Jób 

veszi meg ;
hogy az Operettszinházat Szabolcs 

Ernő nélkül senkisem akarja megvenni ;
hogy Vaály Ilonát elszerződtette a 

transzvaáli Királyszinház ,*
hogy Mészáros Gyula azért orientalista, 

mert újabban a destruktivok felé orien
tálódik ;

hogy a hires Bree detektív altatta el a 
Mókusok-at a Kamaraszínházban ;

hogy a koplalómüvész hosszunapkor 
böjtöl.

KEDVES MINISZTERELNÖKSÉGI 
SAJTÓOSZTÁLY !

Miért kell összeírni, hogy ki milyen la
pot olvas? Hiszen az egész világ (pardon: 
Magyar Hirlap) tudja, hogy ebben a szo
morú világban minden komoly ember csak 
a Borsszem Jankót olvassa.

METEOROLÖGIA
Angórából jelentik : Az idő hirtelen 

hidegre fordult. Mészáros Gyula fordított 
egyet a Persidn-köpönyegén.

A ra n y k ö p ések
A házasságban az első segítség a ma- 

dám, a második a házibarát, az utolsó 
az ügyvéd.

*
A nő olyan, mint egy szép vidék : a 

fekvésében gyönyörködünk.
(  Karádi.)
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BORSSZEM JANKÓ A  SZÍNHÁZBAN
A szinfyáxcttemérlege

Kamara Színház
Hevesin, illetve hevesen induló szezon

nal kezdte el a színház az agonizálást a 
múlt év szeptemberében, bár az Elzevir-t 
nem lehetett határozottan kezdésnek ne
vezni, mert egyesek azt jósolták, hogy 
ezzel fogja a Kamara végezni is. Ezt 
ősmagyar szokás szerint belekből jósol
ták. Egyes verziók szerint, azoknak a 
lovaknak a beleiből, akik megnézték a 
darabot, más híresztelések szerint a hop
pon maradt magyar szerzők kitaposott be
leiből.

Az igazgatóság nyakrafőre mutatta be 
a legragyogóbb bukásu darabokat. Ezzel 
kívánta éreztetni a közönséggel, milyen 
rosszul járnak, ha hetenként egyszer nem 
Hevesi-darabot játszik a színház. így 
került színre az olasz Zsirkaynak, Stefa- 
ni-nak „Messzinai vargá’*-ja. Szerencsére 
a kritikusok hamarosan odakiáltották 
neki: Ne tovább varga a — második elő
adásnál! Nem is ment tovább. Csak ad
dig. A közönség még addig sem. Egyik 
legnagyobb szerencséje volt a színháznak, 
hogy a darabot levették a műsorról. 
Utána katasztrofális gyorsasággal követ
keztek a bemutatók.

Először is : Zsírkay-Pongrác mester. 
Mérlegről lévén szó, föl kell jegyez
nünk azt a veszteséget, ami azokat érte, 
akik nem voltak ott a premiéren. Jól 
mulattak volna. A darabnak — mint 
mondják — két szép része volt. Két ki
emelkedő, sőt kidomborodó része. Mind 
a kettőt Tőkés Anna mutatta be. Csak 
úgy mell-ékesen.

Hogy a tulzottabb igényű színházi ró
kák is meg legyenek elégedve, a Kék róka 
is átsompolygott a Nemzetiből a Kama
rába. A Vig és a Nemzeti után ez volt a 
harmadik állomása. Hevesi ért hozzá, 
hogy lehet kék rókáról három bőrt le
húzni. Azután a „Varga Abrisné'* és az 
„Ökör" cimü egyfelvonásosok következ
tek. A Varga Abrisnét Ligeti Juliska ját
szotta, az Ökröt viszont az a szerencsét
len néző kreálta, aki végigélvezte a 
Kamara szezonját. Utána megint irodalmi 
csemege jött : Shakespeare—díszlet
nélkül. A díszlet nélküli szinpad épp úgy 
Hevesi érdeme volt, mint a közönség nél
küli nézőtér.

Végül Relie Pali „Ember tervez" cimü 
darabja következett, amiről nem tudok 
semmi rosszat mondani. Ezért is harag- 
szók úgy Relie Palira.

(HESZ.)

A Király-Színház Baromii-kiállitása

A PESTI TYUK*
Irta: STELLAKATOS

ELSŐ KÉP 
A tyuk kikel

(Miután a nézőtérről nem árad elég 
melegség, amely a tojást kikeltse, dühé
ben kikel magától.)

PALI ( szörnyű köd ve) : Hát te honnan 
keltél ki ?

TYUK : Az ágyból.

MÁSODIK KÉP 
A tyuk elhagyja a tojást

PESTI PALI : Hová, hová tyuk anyó, 
kend ?

PESTI TYUK : Ne idézze Adyt.
PESTI PALI: Nem is Ady.
PESTI TYUK : Hát adi ? Éppen azért 

hagyom el, mert nem adi. Semmit se ady.
PALI : Szóval ?
TYUK : Keresek más tojást.

(És csakugyan elhagyja eddigi tojását.)

HARMADIK KÉP
A tyuk és az Ábécé

TYUK : Jónapot.
ANTIKVÁRIUS: Mivel szolgálhatok?
TYUK : Adjon egy ábécét.
ANTIKVÁRIUS : Olvasni akar meg

tanulni nagysád ?
TYUK : Itt az ideje.
ANTIKVÁRIUS : Az a kérdés, mit 

akar olvasni ?
TYUK : Mit ? Ugyan kérem, micsoda 

kérdés ? Hát mit akarhat olvasni egy 
tyuk?

ANTIKVÁRIUS: Pénzt!
TYUK ( sajnálja, hogy kivették a

„pénzt" a szájából.)

NEGYEDIK KÉP
Aki a tyúkokkal aludni megy

TYUK : Este van, este van, kiki nyu
galomba vonult, vagy B-listán van.

KAKAS : Gyerünk aludni.
TYÚKOK KARA : Gyerünk az ágyba, 

az ágyba, az ágyba.
(Mindenki elalszik)

ÖTÖDIK KÉP
Kukorékolás és kotkodácsolás

(A tyuk karriért csinál. A szemét
dombról felkerül Pestre a Embervédelmi 
Kiállításra. Ezen a tyúkon mutatják be,

* Előre is bejelentem, hogy a címben 
szereplő tyúkot levágom.

hogyan kell védekeznünk bizonyos vesze
delmek ellen.)

KAKAS : Szép szemed van, tyukocs- 
kám.

TYUK : Vigyázz, rálépsz.
(És csakugyan rálép a tyuk szemére, 
éppen úgy ahogyan e sorok Írója a szer

zők tyúkszemére.)
RENDEZŐ : Kukuriku, jóreggelt, tisz

telt publikum, tessék fölkelni, vége az 
előadásnak.

Színházi kikirikus

Hol nyaral a művészvilág?
A nagy nyaralási készülődésről a Bors

szem Jankó színházi csacsenerének a kö
vetkezőkben van módjában beszámolni. 

□
Fedák Sári a Riviérára utazik. Még

pedig vagy a francia Riviérára, vagy 
Molnár Riviérájára.

Biller Irén Tihanyba megy visszhang- 
erősítés végett.

Vaály Ilona, ha igy megy tovább, Új
pestre megy — vissza.

Darvas Lili még nem döntött. Egyelőre 
az Ördög tudja hova megy.

Csortos Gyula tehetséges kollegákra 
utazik.

Hevesi Sándor Olaszországba utazik, 
előbb Velencébe, azután egy uargo-betü- 
vel Messzinába.

Kosáry Emmi ez idén is a Királyhágót 
kultiválja.

Szabolcs Ernő, a Fővárosi Operettsjin- 
ház igazgatója végre nyugalomba megy.

Féld Matyi a nyáron Tönkre megy.
□

Mint látjuk, minden művész és minden 
művésznő elkészül a nyáron. Mindegyik 
megy. Csupán a színházak nem mennek.

loioioioaoioaoaoi

M e gfia ta lítja
néhány koronáért bármilyen öreg 
cipőjét, ha elviszi a most meg

nyílt, m od ern ü l felszerelt

Lipótvárosi cipöüzem-hez
Budapest, V. ker.t Tátra-utca 4. sz. 

Garantált tiszta bőranyagból ! 
K ü lö n  m értéhos
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MODERN DÍSZLETEK
A gazdasági válság rányomta bélyegét 

a díszletekre is. Ha igy haladunk, nem
sokára visszatér színpadjainkra a Seksz- 
pir-féle rendezés, mely a díszleteket egy
szerű jelzőtáblákkal helyettesítette. Aján
lom a rendezők figyelmébe a következő 
díszleteket:

- U -
ERDÖ: Fajvédő plakátok kiragasztá- 

sával tökéletesen pótoljuk az erdő illú
zióját. A közönségnek csak el kell olvas
nia a plakátok szövegét és önkéntelenül 
is feltámad benne a kérdés: hol vagyunk, 
kérem, az erdőben?

SARKVIDÉK: Amundsen és Byrd ka
pitány vállalkozásai aktuálissá tették a 
Sarkvidék színpadon való ábrázolását. A 
modern színpadi technika e téren nem is
mer akadályt. Akármelyik B-listás szí
nész cipője megfelel e célra. A cipőnek 
a sarka teljesen le van taposva, miért is 
figyelmünk ösztönösen a sarkvidék felé 
irányul.

VILÁGŰR: Madách tragédiájának az 
a jelenete, amelyben a világűrt látja a 
néző, sok fejtörést okoz a rendezőknek. 
A modern színpad egyszerűen oldja meg 
a világűr problémáját. Egy tükör látható 
a színpadon, szemben a nézőtérrel. A 
visszatükrözött kép a legfantasztikusabb 
űrt varázsolja elénk.

FELHŐK: Csak fel kell mutatni a szín
házi költségvetést és rögtön a legzivata
rosabb felhők tűnnek elő a láthatáron.

AKT KI ÁLLÍT ÁS: Helyezzünk a szín
padra pár Buchwald-széket és ültessük 
rá a Duna-korzó hölgyeit. A leggyönyőr- 
ködtetőbb aktkiállitásban lesz részünk.

REPÜLŐTÉR: Irodahelyiség, árván ma
radt íróasztalokkal. Azokat, akik innen 
repültek, a közönség egy kis fantáziával 
könnyen elképzelheti.

HERCEGI LAKOSZTÁLY: Ennek a 
díszletnek az előállítását minden kom
mentár nélkül bizom a rendezőre. Egyéb 
előállítás a rendőrség dolga.

FEDÁK SÁRI SZÉLJEGYZETE 
a Molnár—Darvas házassághoz

— Majd elválik itt is, hogy mikor vá
lik e l .. Ce n est pas que le premier faux 
pas qui coûte.

BLUMENTHAL BÚCSÚJA
Isten veled, többé már nem vitás :
Nem való né künk blumentalitás.
A kurzus-nép akárhogy lamentál is,
Most már nem Ben, de kinn a Blumen-

lthal is.

Vigszinházi történetkék
i.

Rossz nyelvek szerint egyik este belo
pódzott Ben Blumenthal a Vígszínház 
előcsarnokába és leakasztotta azt a táb
lát, amelynek ez a szövege :

MINDEN JEGY ELKELT!

Csak egy betűt javított rajta, aztán 
újra kitette a táblát, amely most már igy 
szólt :

MINDEN KEGY ELKELT!

II.
„Az alvó férj" előadásán történt. Sze

nes Béla, a diadalmas szerző, felvonás
közben odamegy Rajnai Gáborhoz, az 
alvó férj alakítójához, aki egy székben 
szundikál, fölrázza és igy szól :

— Kelj föl, Gábor ! . . .  Amig te itt 
alszol, eladják alólad a színházat.

B lum eoi& al ta r so lyá b a

Núúú? Jób, mint otthon?...

A PESTI LÁNY
Szerzői : Lakatos meg Stella,
Nézői : Manci, Olga, Ella.
S a nagy siker az oka ennek :
,*A pesti lány*, az nem megy férjhez,
A férjek azok, akik hozzá mennek.

■ =  ■ =  ■ = ■ = = ■= = ■

É v száró
a sxiniisRolában

— Most a földrajz következik. Mondja 
meg kisasszony, hol fekszik Virágvölgy.

=  Virágvölgy, vagyis Blumenthal a 
legszebb női sztár mellett fekszik.

— Nagyon jó. Most egy történelmi kér
dést. Mit tud a hét vezérről ?

=  A hét vezér a következő : Beöthy 
fővezér, Hevesi, Faludi, Radnai, Jób, Ro- 
boz és Bárdos alvezérek.

— Kitűnő. Magyar irodalom . . .  Kit 
nevezhetünk a jelenkor legnagyobb drá
maírójának ?

=  Pékár Gyulát, mert 194 centiméter.
— És kit tart nála is népszerűbb dráma

írónak ?
=  Nála is Wép-szerübb drámairó a 

Zsirkay.
— Kitűnő. Milyen írókat kell ismernie 

egy kezdő szinésznőnek ?
=  A színházi hírlapírókat.
— És még ?
=  Azokat a kitűnő Írókat, akiknek 

monogramjait még a Nemzeti Bank is 
gyűjti.

— Eggyes. Mit tud a legújabb magyar 
operettzenéről ?

=  Amit az újságok rendőri híreiben 
szoktam olvasni róla.

— Na, most egy kis francia nyelv. 
Mondjon egy francia közmondást.

=  Főt dö miő on sző kus avek szá 
fámm.

— És ebből akar maga megélni ?
=  Igenis, tanár ur, mert ezt minden 

nős férfi tudja . . .
— Na jó. Most valamit a fizikából. Be

széljen a közlekedő csövekről.
=  De kérem, ennyi ember előtt. . .
— Hát akkor egy matematikai kérdést. 

Ha egy svábhegyi villa ára 1200 millió, 
milyen viszonyban áll ez egyrészt némely 
hazai szinmüvésznőnk, másrészt a Markó- 
ucca forgalmával.

=  A viszony egyenes. Minél maga
sabbra emelik egyes színművésznőink 
a nívójukat, annál magasabbra szökken a 
villa ára, de ezzel párhuzamosan a zöld 
kocsik forgalma megduplázódik a Markó 
uccában.

— Feltűnően stimmel. A tanári kar 
határozata : felsőbb osztályba balléphet.

MOLNÁR JENŐ

s z í n h á z i  t ö p r e n g é s
— Vájjon mennyibe került Ben Blu- 

menthalnak, hogy ezentúl csupán mint 
egyszerű vendég költheti a pénzét Buda
pesten ?



s. o. s
19. szám____________ __ _________________ BORSSZEM JANKÓ 7. oldal

. . .  a fenékbefurt csatahajó legénységét az utolsó pillanatban fölveszi a mentő csónak.

HATVÁNY, KARINTHY ÉS A BORRA- 
VALÓ

Kedves Borsszem Jankó ! A napokban 
Karinthy Frigyes meglátogatta régi ba
rátját, báró Hatvány Lajost Bécsben. Az 
emigrált iró vendégszeretöen fogadta és 
nagy vacsorát adott tiszteletére. Éjfél 
után volt már, mikor Karinthy elbúcsú
zott. Szállására érve, eszébe jutott, hogy 
nem adott borravalót a báró személyzeté
nek. Telefonon fölhívta Hatványt és igy 
szólt :

— Kérlek, Lajos, most jut eszembe, 
hogy nem adtam borravalót a szobalányod
nak és a szakácsnődnek. Légy szives, adj 
helyettem, de ne feledd el, hogy — ga
vallér vagyok.

SA JTÔAKADÉMIA
— Mire taníthatná Feleky Géza az 

ujságirókat ?
— Magyar /iir/apirásra.

BÚD JÁNOS. BUDAPEST
Én már túl vagyok raj - 
ta. Nem is fájt olyan 
nagyon mint ahogy ön 
gondolj a

PÉRET
francia exminiszter

KÉT SPRICCER KÖZT
Egy budai kocsmában Lendvai-Lehner 

önmagával spriccerezett. Ami annyit 
tesz, hogy az egyik percben Lendvai 
ivott, a másik percben Lehner. Ilyen bor
közi állapotban sóhajtva igy böffentett : 

— Régi liberális újságíró vagyok, tehát 
igenis helyeslem a Világ elnyomását. De 
miért engedik meg, hogy ez a Feleky 
Géza szignálhassa a Magyar Hirlap-oi? 
Hiszen akkor nem „periculum in Móra", 
hanem „periculum in Feleky

KEDVES BORSSZEM JANKÓ!
Vidéki szinész koromban egyetlen 

passzióm volt :a lovaglás. Egyszer Deb
recen határában lovagoltam, majd lepi
hentem egy árnyas fa tövében. A lovam 
közben elszabadult a pányváról és én 
csak akkor vettem észre a bajt, mikor 
szundikálásomból fölébredtem. Ahogy 
keresem a lovat, megállítok egy kisgaz
dát :

— Ugyan, bátyám, nincsenek ezen a 
vidéken notórius lótolvajok ?

— Azt már nem igen mondhatnám, — 
felelt az atyafi, — hanem tetszik tudni, 
néhány nap óta egy komédiás mászkál 
errefelé . . .  valami Dicsőffy Lóránt neve
zetű. Lehet, hogy ő lopta el. Szives üd
vözlettel : Dicsőffy Lóránt.

A PERRONON
— Tessék kérem utazási életbiztosítást 

kötni.
— Köszönöm. Nem én utazom. Az 

anyósomnak váltottam jegyet.
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Dr. HÜHÓTHY GERÖ
ae ásványvizajánlástan nyilvános rendkí

vüli tanára, saját szanatórium atb.
— Na, Spitzer, magától ugyan dühöng

het az öngyilkossági járvány. Magát ugyan 
senki se kérdezi meg, hogy „főtanácsos 
uram, vagy tanár uram, mit is kellene ez 
ellen az epidémia ellen tenni?" Először is 
azért, mert maga még csak nem is főtaná
csos, annál kevésbé tanár. Másodszor 
mert, fogadjunk, nem azt mondaná, amit 
én, hanem pont annak a kontráját. Pedig 
ha azt tennék, amit én javasolok, már 
rég koporsóban feküdne — az öngyil
kossági járvány. Hát ha tanulni akar, 
hallgasson ide.

Hosszas laboratóriumi búvárkodás után 
rájöttem, hogy minden öngyilkos vérében 
egy egészen specifikus baktérium van. Ez 
okozza az öngyilkosságot. Neve : bacillus 
sócheriensis. Ennek a bacillusnak főfész
kei : a háborút vesztett országok. Külö
nösen a középosztályokat támadja meg, 
de gyakran beférkőzik a bankok Wert- 
heim-szekrényeibe is, ahol hadikölcsön- 
papirokkal táplálkozik. A bacillus 
sócheriensis családfája a következő : 
egyenes ágon mint Stammbacillus a 
Plájte főosztályhoz tartozik, oldalágon a 
Petite, sőt mint az újabb tudományos ku
tatások igazolják, a Krach alosztályba 
sorozható.

A bacillus sócheriensis biológiája is 
nagyon érdekes : élete első szakában a 
pukkadásig felfúvódik, mindent össze
visszazabái, úgyhogy eleinte marienbadi 
kúrára, többizben alapos érvágásra szo
rul, amely utóbbi operációt Dr. Szabó 
Juci és asszisztensei végeznek el rajta, 
kiváló eredménnyel. De ez a sok érvágás 
végre is elszivja az életerejét, összezsu
gorodik, tehetetlenné lesz és végre dugába 
dől. Ilyenkor a Markó uccai állami sza
natóriumba kerül néhány évi zárt intézeti 
kezelésre. De a gerinc itt rövidesen meg
törik, úgyhogy ha innen kikerül, nem tud 
szabadulni az öngyilkosság gondolatától.

A bacillus sócheriensis elleni védeke
zés módja az, hogy az egész emberiséget 
be kell oltani az általam fölfedezett szé
rummal. A szérumnak neve : antitoxin 
contra bellum (háborúéilenes antitoxin). 
Gyártja : a svájci vegyészeti gyár. Fóle- 
rakat : Cenf, Népszövetség. A szérum 
adagolási sorrendje a következő : legelő
ször is be kell vele oltani a diplomatákat, 
azután az újságírókat, végül a táborno
kokat és a háborús bankárokat.

Látja Spitzerkém, — ez aztán a tudo
mányos szenzáció. De persze erről nem 
Írnak az újságok.

A legújabb pesti társasjáték*
Kérdés : Mit gondol magában Kohn 

Móric, mikor az anyósa nem hagyja 
abba a kukliprédikációt ?

Felelet : Belfort. („Bell* fort !")
Kérdés : Mit mondott Braunné, mikor 

férje pazarlásáért korholta ?
Felelet : Braunschweig !
Kérdés : Micsoda dallamot fújnak a 

zsinagógában újév napján ?
Felelet: Tokió.
Kérdés : Milyen stilszerü és magyar 

nemesi nevet vehetne föl a merénylő 
Márffy ?

Felelet : Bombay.
Kérdés : Mi a fauteuil magyar neve ?
Felelet : Segesvár.
Kérdés: Ha igy folytatja, Cegléd he

lyett mi lesz Lendvai-Lehner kerülete ?
Felelet : Rum.
Kérdés : Zsidó-e még Weiss Fülöp ?
Felelet: Shangaj. („Schon gaj !")
Kérdés : Mondd csak Izidor, mi voltál 

te a katonaságnál ?
Felelet : Dabas.
Kérdés : Itt volt Kis ?
Felelet : Kisvárda („Kis war da.“ )
Kérdés : Hogy hívják a csúnya kis

lányt ?
Felelet : Ruttka.
Kérdés : Hogy hívják az a nőt, aki a 

szerelemben túlmegy a határon ?
Felelet : Malacka.
Kérdés: Mit mondanának, ha Win- 

dischgrátzet a poloskák megennék a (egy
házban ?

* A föltett kérdésre csak helységnévvel 
lehet felelni.

Felelet : Hercegfalva.
Kérdés : A sváblegény mit mond a 

svábleánynak ?
Felelet : Komádi („Komm Ádi !")
Kérdés : Ha megismerkedel egy francia 

kokottal, mi az első szó, amit magyarul 
mond ?

Felelet : Veszprém. („Vesz prém...? )

Egy kereskedő beállít egy Sas- 
uccai pesti kollégájához és moso
lyogva mondja :

— Úgy látom, a hangulat most 
sokkal jobb itt, mint a múlt évben.

— ? ? ? . . .
— Láttam, hogy bement egy üzlet

be egy pénzbeszeedő és nevettek.

BLŐDIÁNEREK
— Te, melyik végállomáson nem áll 

meg okvetlenül a vonat?
—  Mondd meg!
— A norvég állomáson.

A GYÖNGÉD FÉRJ
— Házmester, jöjjön fel gyorsan a 

negyedik emeletre. A feleségem le akar 
ugrani

— Hát mit csináljak ?
— Nem tudjuk kinyitni az ablakot.

DIÁKEMLÉKEK
— Te, énnekem diákkoromban olyan 

kicsi szobám volt, hogy csak egyedül fér
tem el benne.

— Az semmi. Az én szobám olyan 
kicsi volt, hogy az órám se tudott járni 
benne, — azért hát eladtam.

Horváth Miksa Szőnyegipar Rt.

Magyar Vacuum Cleaner
(VAKUM KLINER)

V. Visegrádi-ucca 62. — Uj telefonszámok : L. 906-98 és 906-99 
S z ő n y e g e k  nyári megóvása, művészies javítása, mosása, molyirtása 

Bútorok beraktározása (garde meuble)____________
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OLCSÓ NŐI EGYENRUHÁK.
Mert a drágaságot már érzik 
ők is,
Angliában egyenruhában járnak 
a nők is.
Olyan divat ez, melyet biztosan 
utánuk csinálunk
Hisz az egyenruhát mindig is kedvelték 
a hölgyek minálunk.

— Mit szólsz hozzá ? Csak ezer 
korona egy Magyar Hírlap. Olcsó, 
mi ?

— Na, ami az olcsóságát illeti, 
a Világ épp elég drágán fizette meg.

BIBLIAI ALAPON
Mr. Smith, az egyik amerikai, elment és 

ezzel véget értek Jeremiás siralmai.
Most Ben Blumenthal, a másik amerikai 

is elmegy és ezzel megkezdődnek Jób
szenvedései.

A NYÍREGYHÁZI BOTRÁNY UTÁN
— Hát ez az a hires nőeMANSzipáció?

*
— A nyíregyházi esetből is kiviláglik, 

hogy az asszony házasságon, sőt szerel
men kívül is csal.

EZ CSAK LOGIKUS!
A húsevő kérdezi a bicsédystától, aki 

éppen gyümölcsöt válogat a kertben:
— Mondja kérem, mi ez?
— Fekete szeder.
— Mért olyan piros, ha a neve fekete?
— Mert még zöld.

Z á l o g c é d u l á k a t
kiváltok. Ékszereket, brilliánsokat 

bárkinél drágábban vesz
CinLrnlu Emil Budapest, Király-utca 51
ŰLulVulJ Llllll Teréz-Umplommalszénben.Telefon 

___________ J. 105—35.

Legszebb Legjobb Legolcsóbb

PAPlan  PAPlan  PAPlan

Kárpitosáru, vas- 
és rézbutorgyára
SZŐNYEG, POKRÓC, FÜGGÖNY,

ágy- és asztalterítők, gyermekkocsik, 
nyugszékek, leányszoba-, előszoba- és 
kertibútorok, ernyők és sátrak minden 

kivitelben kaphatók

Gichner János
Budapest, V1L, Erzsébet-körut 20. sz.

Nagy katalógust 4000 K ellenében 
postán küldök

Reb Menachem Ciceszbeiszer 
szörnyű átkozódásai

— O Sándor Pál 
képviselő oreság 
led jen teveled údj 
megelégedve, mint 
oz excellenc Búd 
oresággal !

— Led jen tene
ked olejan megbíz
ható informátorod, 
mint omilejen a 
Mészáros Jola ore
ság !

— Kerüljön o te feleséged „ismeretlen 
befolyások“ olá, mint ahodj o Tormay 
Cecil naccsága mondja o Csiky Istvánné 
naccságárul, de o te feleséged ne o kór
házat, hanem téged csaljon meg !

— Ledjél te edj olejan fontos szemé
lyiség, hodj o nemzetközi büntetőjogot 
led jen muszáj megreformálni temiottod !

— O te lángyoddal küssün edj gabona- 
szenzál határidőüzletet kilenc hónapra !

— Oz excellenc gráf Klebelsberg oreság 
mondja terulad, hodj te vadj o nemzet- 
jülésnek edjik legértékesebb tagja!

FUTURIZMUS
A reimsi székesegyház egyik arany- 

toronyóráját ellopták a toronyőr szeme- 
láttára. A dolog úgy történt, hogy a tol
vaj repülőgépen egypárszor neki-neki 
surrant a toronynak. Áz őr azt hitte, hogy 
a pilóta rövidlátó és hogy közelről nézi 
az órát. Közben a tettes elemelte az érté
kes órát, aztán elrepült.

MEGHÍVÓ
A Borsszem Jankó lapkiadóvállalat rt., 

Bpest, V., Balaton-u. 2, saját helyiségé
ben 1926. évi junius hó 28-án 

rendes közgyűlést
tart, melyre t. részvényeseit tisztelettel 
meghívja.

Tárgysorozat :
1. Igazgatósági és felügyelőbizottsági 

jelentés.
2. Az 1925. évi mérleg és nyereség- 

veszteségszámlák bemutatása.
3. Igazgatóság és felügyelöbizottság 

megválasztása.
4. Esetleges indítványok.
A közgyűlésen résztvenni óhajtó rész

vényesek tartoznak részvényeiket az alap
szabályok értelmében a társaság pénz
táránál (V., Balaton-u. 2.) legalább 3 
nappal a rendkívüli közgyűlés megtartása 
előtt letenni.

A felügyelöbizottság által felülvizsgált 
felértékelési mérleg a rendkívüli közgyű
lést megelőzőleg nyolc nappal minden 
részvényes által a társaság irodájában 
megtekinthető.

Budapest, 1926 évi junius hó 16. 
__________________ ___ Az igazgatóság

T H E A T R A L I A
* „MUZSIKUS FERKÓ", Zerkovitz— 

Szilágyi uj nagy operettje. Bemutató a 
Budai Színkörben pénteken, junius 18-án. 
A Muzsikus Ferkó bemutatójára szóló 
jegyeket órák alatt kapkodta szét a kö
zönség. Most már a követekző előadásokra 
fogynak ugyancsak szokatlan óriási mér
tékben a Budai Színkör jegyei. A Muzsi
kus Ferkó próbáiról kiszivárgó nagyszerű 
hírek okozták ezt a rég tapasztalt érdek
lődést, amely annál is inkább érthető, 
mivel a főszereplők Budapest ünnepelt 
kedvencei : Honthy Hanna, Biller Irén, 
Kiss Ferenc, Sziklay József és Kabos 
Gyula. A Muzsikus Ferkó nagyszabású 
előkészületei miatt a Budai Színkör szer
dán és csütörtökön nem tart előadást.

* HANSI NIESE ALAKÍTÁSAI: 1. 
Hansi Kiese, mint sofőr. 2 Hansi Kiese, 
mint dajka. 3. Hansi Kiese, mint jazz- 
banddirigens. 4. Hansi Kiese, mint di
vatszalon tulajdonosnő. 5. Hansi Kiese, 
mint bécsi fiakeres. Ez az arcképcsarnok, 
melyet Hansi Kiese városi színházi ven
dégjátékai során az öt első estén felvo
nultat, jelzi legjobban azt a végelátha
tatlan mulatságot, amelyet a zseniális szi- 
nészasszony Budapest színházi közönsé
gének szerezni fog. A színésznő hihetet
lenül mulatságos alakját, egy autóhóbort
ban leledző szerelmes asszonyt, aki a leg- 
kacagtatóbb autóbaleseteket okozza, szer
dán és csütörtökön játssza az Autowilding 
cimü énekesbohózatban. A másik négy 
alakítás szenzációs attrakciója annak a 
kilenc képből álló nagy énekes és táncos 
revübohózatnak, amely pénteken, szom
baton és vasárnap kerül színre és Városi 
Színházban, Utazás Hansi Kiese körül, 
(Rund um die Niese) címmel. Jgyek a 
Városi Színház pénztáránál és a jegyiro
dákban válthatók. Helyárak : 12-től 98 
ezer koronáig.

* „AZ ALVÓ FÉRJ“ ÉS A „SEY- 
BOLD‘\ a Vígszínház két szenzációs si
kere e héten igy váltakozik a műsoron : 
szombat : „Az alvó férj**, péntek, vasár
nap : „Seybold“ . Az előadások. 8 óra
kor kezdődnek.

A MUNKA NEMESIT
— Mért vagy olyan szomorú ?
— Még kérdezed? Kérlek, mindig csak 

dolgozni, egész nap dolgozni.
— Na és mióta csinálod ezt ?
— Holnap kezdem._________________

Ezüstevőkészletek 
speciális üzlete!

Á a n a o r

«5 (fia.

Budapest, IV , Muzeum körút 17
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VIRÁGOK
Emlékszik, kedves Lujza nagysád : 
a régi-régi gyöngy világban, 
ha megjelentem kis boltjában, 
nem is kérdeztem: „gyöngyvirág van?"

Ön jól tudta, mi a virágja $
az ifjú és oly bűvös hölgynek, 
ki Budán lakott,
szomszédságában Hűvösvölgy nek.

Az a kedves budai kislány 
átköltözött Pestre régen, 
virágot nem kap soha tőlem, 
de nem azért, mert a feleségem.

De ki vehet ma virágot ?
Árdrágítók. Rossz emberek.
Aki a virágot veheti, 
jó ember nem lehet.

■  ■ ==■  ===■ ——— ■ ■

TÖRTÉNET A NÁDOR UCCÁBÓL 
A Nádor ucca tudvalevőleg a nagy

bankok uccája. A legnagyobb for
galmú bank, a „Magyar-Olesz" előtt 
egy gyümölcsárus álldogál.

Egyszer csak a szomszéd kis uccá- 
ból odamegy hozzá egy zöldség- 
árus ismerőse és százezer koronát 
kér tőle kölcsön. A gyümölcsös azt 
mondja :

— Sajnálom, de nem adhatok. Ne
kem ugyanis megállapodásom van a 
Magyar-Olasz bankkal. . .

— Meg van maga bolondulva ? . . .
— kérdezi a zöldséges. — Miféle meg
állapodása van magának ?

— Hát tudja, a Magyar-Olasz 
bank nem árul gyümölcsöt, én pedig 
nem adok pénzt kölcsön.

A ROMBACH UCCABAN
— Ez mégis csak sok ! Nem kaptuk 

meg a 82 milliós aranykölcsönt.
— Nú és ha megkaptuk volna, akkor 

meg azért ordítoznál, hogy nem kap
tunk belőle.

EZ IS BICSÉRDYZMUS
— Igaz, hogy bicsérdysta lettél ?
— Igen. Egész nap Kökény Ilona körül 

(egyeskedek.

Képrejtvény

Megfejtése: a Borsszem Jankó julius 
4-i számában.

A megfejtők értékes könyvjutalomban 
részesülnek.

A Borsszem Jankó május 30-i (3031) 
számában megjelent rébusz megfejtése: 
„ Több szem többet lát". A megfejtők kö
zül Horváth Miklós főtiszt (Tiszaroff) 
kap könyvjutalmat. — A Borsszem 
Jankó junius 6-i (3032) számában meg
jelent rébusz megfejtése: „Kupé". A meg
fejtők közül Wilheim Margit (Budapest, 
Sütő ucca 2) kap könyvjutalmat.
t - B ______ - ■ = = = ■  i i -  =  L

A BORSSZEM JANKÓ
előfizetési árai :

Egész é v r e .............................. 240.000 K
Félévre ................................... 125.000 „
N egyedévre................................. 65.000 „

Kiadóhivatal : V., Balaton-utca 2.

Felelős szerkesztő és kiadó : 
MOLNÁR JENŐ 
Laptulajdonos :

Borsszem Jankó Lapkiadó Rt.
Igazgató : Gönczi József 

Szerkesztőség : VI., Mozsár-utca 9.
(Telefon : T. 33—24.) 

Kiadóhivatal : V., Balaton-utca 2. 
(Telefon : T. 105— 22.)

Viktória nyomda, Magyar-u. 52.
Felelős tulajdonos : Goldstein József.

A  Borsszem Jankó üzenetei

A  Borsszem Jankó jelen számát szer
dán, junius 16-án zártuk le. — Kéziratok 
és rajzok kizárólag a főszerkesztő címere 
(Budapest, Mozsár ucca 9) küldendők. 
— Kéziratokat nem őrzünk meg.

Antibarb. A magyar ember lekésik a 
vonatró/, nem pedig lekési a vonatót. Az 
utóbbi szolgai fordítása a németes kife
jezésnek: „den Zug versáumen". — Gror. 
Ugy-e, hízik most a kárörömtől? Mint 
halljuk, egészen Duci már. — Főispán. 
Nem lenne praktikusabb, ha inkább meg
gondolná, amit mond, semmint hogy meg
mondja, amit gondol? — Pécs. Vázsonyi- 
emlékszámunk teljesen kifogyott. Ez a 
szám ünnepi kiadás volt s ezért maradt 
el a junius 13-ikára várt ,,Jankó“. -p  
H. R. (Sopron). Frissek és elmések. 
Folytassa. — F. A. Felhasználtuk. — 
Szeged. A Vázsonyi-emlékszámért kül
dött jóleső elismerést hálásan nyug
tázzuk. — Genf. Most már csak eléggé 
meg van bélyegezve az a féleszű Juszt 
Iván . . .  Hiszen a svájci szövetségi ügyész 
ütötte rá a — Staempflit. — E—ns. Vi
gyázzanak, az isten nem veer bottal. — T.
S. A kivánt számokat megküldtük. A 19. 
számot jelen számunkkal kapja. — 
Amszterdam. Ter Meulen, az önök ban
kára nem ebből a szóból vette a nevét : 
,,sakter‘‘, sem a ,,metsző'* zsargon-elneve
zéséből, amely igy hangzik: ,,majr*. Tehát 
nem : Sakter Majlen, hanem szimplán : 
Ter Meulen. — Vejke. Itt adjuk a „rázóvic
cet**: Némelyik börtön olyan modern* 
hogy öröm benne ülni. Mikor jutunk cl 
odáig, hogy üröm lesz ölni ? — Cegléd. 
Hogy milyen uj nevet vegyen föl a Kép
viselőjük ? Talán a „Mussoléner‘*-t. —‘ 
K—r. Köszönet a szives értesítésért Ami 
a leruccanást illeti: persze, hogy nem 
rontunk ajtóstul a háznak. Üdv ! —
Több levélre a jövő számban.

— Hogy megy neked ?
— Úgy, mint a ketteseknek.
— ? ? ? . . .
— Mert úgy hallom, egyeseknek jól 

megy.

BRIAND CÍMÉRE
Monsieur, ez az isteni 
Megtorlásnak jele :
Aki másnak vermet ás,
Maga bukik bele.

A MOZI-RAJONGÓ
— Ami engem illet, én imádom a 

mozit.
— De hiszen maga sohasem jár mo

ziba ! . . .
— Én nem, d® a feleségem

HisóKura a M af/as-Táirában
Dr. Müller kir. tanácsos tátraházai szanatóriumában hízó- és fekvőkura vérszegénységnél, légző- 
szcivi hurutoknál, Basedownál naponta ötszöri étkezéssel, lakással előszezonban 45 es. K. Első
rendű konyha házi kezelésben Reichenhalli inhalatorium. Röntgen-, hydro- és elektrotherapia

F ö lv é te l, p r o s p e k tu s , v ix u m sz e r x é s  Tátrafyáza b u d a p es ti  ig a z g a tó sá g á 
nál, b a n k m e g b iz o ttu n k , a M a g ya r -O la sz  B a n k  A m d rá ssy-u tl 5 . fió k  fa utfún d .e . lO -l-ig  Tel 28-53
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A PESTI VORONOFF
I.

SÁNDOR PÁL CÍMÉRE
Kedves Borsszem Jankó ! Utólag olva

som, hogy Sándor Pál az appropriációs 
vitánál azt mondta, hogy ez a nemzet
gyűlés nekünk túl nagy. Azt hiszem, hogy 
ebben az egybeu téved a nagyrabecsült 
képviselő ur. Nekünk ez a nemzetgyű
lés nem tul-nagy. Tul-kicsi. Tisztelettel 
egy mérlegképes választó.

s z ín é s z n ő k  e g y m á s  k ö z ö t t
— Te, Tusi. valaki megkérte a keze

met. Mit csináljak ?
— Aludj rá egyet, de — egyedül.

A „MAGYAR HÍRLAP" KÖRÜL
Kedves Borsszem Jankó ! Az András- 

sy-uton egy féllábu vak katona is árulja 
a ítMagyar Hirlap"-ot. Tegnap reggel az 
utolsó példányig eladta a hatalmas csomó 
újságot és eljött érte egyik ugyancsak 
vak kollégája, hogy együtt menjenek 
haza. Mikor meglátta őket egy fürge rik
kancs, tréfásan megkérdezte :

— Mi az ? Vak vezet világtalant ?
Az egyik rokkant igy válaszolt :
— Nem ui/dgtalant, hanem magyarhir- 

/aptalant.

— Hol nyomják a Magyar Hír
lap- ot ?

—  A Globus-nyomdában.
— És a Világ-ot hol nyomták ?
— A belügyminisztériumban.

MÉLY GYÁSZ
— Csak most derül ki, milyen nagyra- 

becsülte Nádosy Imre boldogult Vázsonyi 
Vilmost.

— Hogy-hogy ?
— Hát kérlek, a jámbor zsidtfk csak 

nyolc napig ültek „süvé"-t (gyászt) 
érette, Nádosy pedig négy esztendeig ül.

Sanyaró Vendel nyögései
— Mért legyek öngyil

kos, mikor végre kezd 
fölvirradni a hivatásos 
koplalóknak ? Még min
dig abból élek meg, hogy 
nem lesz miből megél
nem.

— Bicsérdyvel találkoz
tam a minap. Mondom 
neki : adjon egy példányt

a könyvéből, — hadd faljak én is végre 
valami zöldséget.

— Gyönge memóriám van. Már magam 
se tudom, hogy húsevő vagyok-e vagy 
sem.

— Büszke vagyok a családfámra : a 
sült-thökölyek magos famíliájából szár
mazom.

— Egy tudós német orvos ajánlatot 
tett nekem : csapjak föl átlátszó ember
nek. Azt feleltem: jó, — ha tudok vele ke
resni, hogy ne legyek ilyen átlátszó.

— A nyogdijat is valorizálják ?
— Éhenbeögh kollégám azt mondja : 

itt az ideje, hogy a közlekedési rendőr
ség a gyomorkorgalmi kérdést is sza
bályozza, mert ha igy megy tovább, még 
letartóztatják közcsendháboritás miatt.

BETHLEN MORFONDÁL
— Könnyű annak a Briandnak megbuk

n i . . .  Nagy gyakorlata van már benne.

GAMBRINUS
HA ÉLNE

I NEKTÁR '
B GYÓGYTÁPSÖRT INNA

A PESTI VORONOFF
III.

A PESTI VORONOFF 
II.

DIVAT
Ki tudná megmagyarázni 
valamely szeszélyes divat okát?
Pl. o. miért hordanak némely hölgyek most 
rövid szoknyához vastag bokát?

AD: PESTI NYOMOR
— Igazgató ur, könyörüljön rajtam . . .  

tessék valami munkát adni. . .  Ötvenöt
éves vagyok, kenyerem javát megettem...

— Mért nem spórolt vele? Sajnálom, 
de ilyen könnyelmű embert nem alkal
mazhatok.

A TÉTI KÖVET.
— Most tudtam csak meg, hogy Soko- 

rópátkai Szabó Istvánt Tét is követének 
vallja.

— Nem baj. Elbírja Sokoró,* még ha 
dupla is az a — Tét.

ŐNAGYSÁGA PIHEN
— Érthetetlen . . .  Csak tizenkét napig 

bírta ki a hegyek közt nagyságos asz- 
szony? . . .

— Tudja, nem vittem magammal töb
bet tizenkét ruhánál.

AZ ELSŐ GONDOLAT
Súlyos baleset után a kórházba szál

lították a bankigazgató feleségét. A fő
orvos megkérdezi az asszisztenstől, aki 
megvizsgálta az áldozatot:

— Odatartotta a tükröt a beteg elé, 
hogy vájjon lélegzik-e még ?

— Igen. főorvos ur . . .
— Nos?
— A beteg belenézett, azután a púder- 

doboza után nyúlt. . .

— Mit mondott a Magyar Hírlap 
fómunkatársának a belügyminiszter?

— Memento Móra !

KEDVES BORSSZEM JANKÓ! 
Borbolyát Bálint sógor kint járt az 

Állatkertben. Hazamenet sorjában be
számolt a falubeli szomszédjainak a lá
tottakról. Azt kérdezi a koma :

— Osztán kengurut látott-e?
— Kengurut? Hát az meg mi a fene?
— Erszényes állat. Magyarul: fiahordó.
— Én biz egy fia hordót se láttam.
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H azajött a p apa, -y

d ru k k oln a k  a g y e r e k e k

AHOL NEM VOLT EMBERVÉDELEM

— Mit szólsz a genfi esethez ?
— Nem értein Bethlent. Ha tudta, hogy 

Pesten van az Emebervédeimi Kiállítás, 
akkor mért ment Genfbe ?

A TIHANYI VISSZHANGNÁL

Én: Igaz, hogy a „Világ" fele kima
radt?

A visszhang: . . .  Feleky maradt.

- . J
EJHA!

Részlet egy kórházi jelentésből:
,,Az ápolónők ma szabályszerűen meg- 

fürödtek.**
Látta: A főorvos.


