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ORSSZEM JANKÓ

Külpolitika a korzón

— Az angol diplomácia berkeiben nagy lehet a 
szomorúság.

— Miért?
— Folyton azt olvasom, Sir John Simon, Sir Neville 

Henderson, Sir Róbert Vansitar.. . egyszóval mindenki s ir .



2

itt Borsszem Jankó
Minden külön viccelődés 

helyett közlöm, hogy:
— a bécsi römipartikat mostaná

ban csak káróval, treffel és körrel 
játsszák, a Pick hiányzik a partik
ból, mivel Picket, a szalámigyárost 
letartóztatták.

— a kínai hadszíntéren vegyihá- 
boruba kezdtek a szembenálló fe
lek. A bacidusoktól irtózó katonák 
körében a vegyiháboru olyan ije
delmet keltett, hogy ez erősen fog
lalkoztatni fogja az ottani vegytisz
tító ipart is.

— a férjdaraboló Bognárné meg
szökött Márianosztrárób Talán un
ta már a rabmunka egyhangú ak
kordjait és szeretett volna megint 
darabszám dolgozni.

— az uj iparengedélyek kiadásá
nak szünetelése lényeges anyagi 
előnyt jelent azoknak a könnyelmű 
embereknek, akik keserves munká
val kölcsönkért pénzűket üzletnyi
táson akarták elveszteni.

Futball Kispesten

— A kispesti meccs futballbírája 
biztosan kenyeret ad a drukkerek
nek.

— Miért?
— Mert azt tartja a tanítás: aki 

téged kővel dob meg. dobd vissza 
kenyérrel.

x J W e f t o t e
Még három évvel ezelőtt történt, 

hogy egyszer kíváncsiságból beállí
tottam egy jósnőhöz. Letettem a 
kalapom, keztyűm egy székre és 
mielőtt szóhoz jutottam volna. így’ 
fordultt hozzám:

— Szerencséje akkor fog elkez
dődni, amikor ezt a szép pár kez- 
tyűt véletlenül elveszíti...

Amikor elmentem tőle, mindjárt 
el akartam dobni a keztyűt, de hir
telen eszembe jutott, hogy azt is 
mondta, hogy csakis véletlen el
vesztés számit... Azóta vártam arra 
a szent pillanatra, amikor a vélet
len bekövetkezik és mégis csak el
vesztem.

Reggel hárman is kerestek szám- 
i Iával. Kicsit bosszantott, de tűrel- 
! memet nem veszítettem el és még 
; az se bántott, hogy amikor bemen- 
j tem a kávéházba, egy biliárddákóval 
! úgy fejbevágtak, hogy a fejem és a 
| szemem egyszerre megdagadt. Utána 
! elmentem ebédelni, persze nem lát- 
, tam jól és nem csoda, ha a szűk 

lépcsőn, amin felmentem, úgy el
vágódtam, hogy’ a lábam is felda- | 
gadt. Azután a villamoskalauz mo
lesztált, mert lejárt jeggyel utaz
tam.

De azért nem bosszankodtam, vár
tam a szerencsét.

Megtörtént az is, hogy a legked
vesebb ismerősömnek nekimentem 
és nem köszöntem, mire igy szólt:

— Ha nem mondja, hogy pardon, 
legalább köszönjön.

Hiába mondtam volna, hogy meg
dagadt a szemem, ugv sem hitte 
volna el, mint ahogy’ nem hitte el 
az a pasas sem, akinek a lábára 
ráléptem, hogy véletlenül történt. 
Hiába vigasztaltam, hogy ne bú
suljon letaposott tyúkszeme után, 
majd kinő megint, nem használt. 
Vannak ilyen furcsa pess*zimista 
emberek. Amikor hazaértem, fel
mondták a lakást, mert még nem 
fizettem ki.

Nem zúgolódtam, vártam tovább, 
mert reméltem, hogy a szerencse 
mégis csak bekövetkezik.
Végre este, mikor hazaértem, be
következett a várva-várt szerencse.

Észrevettem, hogy* az újonnan vett 
keztyűt is elvesztettem.

Ezekután most már duplán vá
rom a jószerencsét ! . . .  j

(Szekszárdi )

3 Wt f ű t é 4 n

A pesti filmbrans egyik vállalko
zója arról nevezetes, hogy boldog 
ha lesirhat pár pengőt a fellépti- 
dijból vagy az irói honoráriumból. 
Az illető úriembert elnevezték a 
film birodalmában N y ú z  Bencé
nek.

*

A viharos házasságairól ismert 
színművészről olyan hirck terjedtek 
el, hogy ismét nősül.

— Nem hiszem, — mondta valaki 
a művészklubban — éppen tegnap 
említette nekem, hogy pacifista lett.

*

A nagyképű és kiméletlen kritikus
ról folyt a szó az irók törzsaszta
lánál.

— Ez az a kritikus, — állapí
totta meg az egyik iró — aki minden 
könyvet l e v ág ,  anélkül, hogy f e l 
v á g n á  azokat.

M ázlista

— Németországban csak zsidó ne
vet választhatnak a zsidók.

— Az én férjemre ez nem vo
natkozna.

— Miért?
— Az ő neve szerencsére már 

éppen elég zsidós.



B orsszem  ja n k ó 3

SZEPTEMBER
Nem ég napmelegtől Pestnek számos strandja, 
Tikkadt strandolókat nem lep szúnyog, hangya, 
Nyaralásból megjön lassan minden ember 
ökörnyálon úszva itt van a szeptember.

Pihenésnek vége, munkanapok várnak,
Megjött a szeptember, vége a szép nyárnak. 
Mert bár naptól Ixirna még a hölgyek válla,
A nyárnak már vége, hála érte, hála.

Mert mi szépet hozott? Hogy is fest a mérleg? 
Tekintsünk csak vissza, jó  olvasó, kérlek, 
Hozott szaladgálást. okmányhajszát nagyot, 
Hideg zuhanyt közben ez is. az is adott.

Hozott átképzést is mindenféle szakba,
Nyári hévvel fogott ki ebbe, ki abba,
Hozott leépítést némely bransban nagyba, 
így kerültek sokan hévvel a szabadba.

Házbéremelést is hozott a nyár csendbe’ 
Ijedtemben vas se maradt a zsebembe’
Közben szesztörvény is elvonult felettünk, 
Ettől aztán szinte már megrészegedtünk.

Szabadtéri játék is volt kérem számos, 
Csapadékban nem volt egyik sem hiányos,
Az egyiknél dörgölt, a másiknál esett,
Folyton záporpróbát adtak néző neked.

Nyári örömöknek így lett vége végre, 
Bizakodón nézünk fel a magas égre,
Mert amíg él, mindig csak remél az ember: 
Talán több örömet hoz majd a szeptember...

(h. f.)

Kávéházi töprengés

A k ín a i  á r v íz  e l l e n  m ié r t  n e m  h a s z 
n á l n a k  a R-KORMÁNYBIZTOST?

Értékpapírok

— Miféle értékpapírjai vannak magának. Pista?
— Megvan a lakbizonylatom, az erkölesim és 

az állampolgársági bizonyítványom.

millen idők várhatók mostanában?
— Honne, bonne. Az időjárásban borulás. 

a politikában iérdrcborulás a kormány tagjai 
előtt. Melegedésre is számíthatunk: a szeszren
delet n\iatt sokaknak ismét melegük lesz. Prog
nózis: a hőmérséklet és a tőzsdei árfolyamok 
emelkedése várható.

Árképzert kereskedők kiskátéja
Egyik újság hirdetési ügynöke felkeres egy ke

reskedőt.
— A reklám, uram, — magyarázza — egyetlen 

biztos út a sikerhez.
— Na ne mondja.
— Egy példát is hozok fel önnek.
— Halljuk.
— Nézze kérem, itt van a kacsa. A kacsa a 

legnagyobb csendben tojik. Ellenben itt van a tyúk. 
Mikor a tyuk tojik, irtó kotkodácsolást visz véghez.

— Na és?
— Na és ez a magyarázata annak, hogy tyúk

tojásban nagyobb a kereslet, mint kacsatojásban.

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

az ideális száj és toroköblögető
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Fenséges színmű a szó igazi értelmében, mert 
• zerzője nem más, mint a szimpatikus József Fe
renc főherceg. A Városi Színház, ahol eddig csak 
\z operettekben szerepeltek főhercegek, megilletődva 
tárta ki kapuját egy igazi főherceg: az Aranyálarc 
szerzője előtt.

A főhercegi színmű Kolumbusz életének újabb 
fejezeteit viszi színpadra a kitűnő Baróthy József 
rendezésében és címszereplésével. Darab és címsze
replő olyan meglepően jók, hogy a néző alig tudja 
eldönteni, melyik József jobb a kettő közül: József 
Ferenc, az illusztris szerző, vagy Baróthy József, 
:i tehetséges szinész-rendező.

A darab sikere után most már Amerikán a sor, 
hogy revansot adjon: és miután Kolumbusz felfe
dezte Amerikát, Amerika felfedezze ezt a nagysi
kerű Kolumbuszt.

A 75 éves Herczeg Ferenc

Nem látszik meg rajta 
Éveinek tisztes száma, 
Állapítja meg róla 
A úDolovai nabob lányai

Ugyanezt mondja a sok 
Szép Gyurkovics kisasszony, 
S természetesen ő is:
» Déryné ifiasszony*«

Rémdróma a moziban

Egy gyengeidegzetű néző: Nahát az ilyen film
szerzőket igazán ideje bezárni egy sötét film-kama
rába!

A költő és a sorsharag
A költő, miután homlokon csókolta a Múzsa, meg

nősült.
Még hozzá igen jól nősült. A nyomorgásoknak 

egyszerre vége lett. Megszűnt a lakbérhátralék és a 
kenyérgond azon egyszerű oknál fogva, mivel a költő 
apósa gazdag háztulajdonos volt, aki az ingyen laká
son kívül némi készpénzt is adott a költőnek havonta.

Mert a szerelem nem minden, sose árt mellette 
egy kis készpénz is.

A költő egy napon összetalálkozott egyik költő
társával, aki mint nőtlen ember természetesen nem 
élt olyan jól, mint a háztulajdonos apóssal ren
delkező költő.

— Gratulálok barátom, — mbndta a költőnek a 
kolléga, — látom neked már jól megy.

— Hagyd kérlek, — legyintett a költő.
— Miért, talán nem megy jól a sorod?
— A sorom igen, de a verssorom nem — felelte 

a költő, — mert csak, mint az apósom veje élek jól, 
mint költő továbbra is a legnagyobb nyomornak nézek 
elébe.

Wagner söröző
Eredeti

VI-, Andrássv-út 44.
Telefon: 112-108.

az uríkozönség kedvelt t a l á l k o z ó h e l y e már 24 fillérért kapható
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Átképzés
I r t a :  Hesz Ferenc

Természetesen Móricz Zsiga bátyánk sem kivé
tel, az átképzés divatja rövidesen őt is letaszajtja a 
régi mesgyéről : hivatalnoknak megy ő is, mint a 
többiek. Mondjuk a Schwarcz és Smucig-féle me
zőgazdasági irodába.

— Itt van — mondja a főnöke — a Nyúzó és 
Társa r. t. legutóbbi árjegyzéke, melyben külön
féle gazdasági gépeket ajánlanak. írja meg nekik, 
hogy az újtipusii szecskavágógépek érdekelnének ben
nünket, de az árakat túlmagasnak találjuk. Hivat
kozzon régi összeköttetésünkre és kérjen olcsóbb 
árakat.

Zsiga bátyánk a markába köpött és megírta a 
levelet. íme:

T. c.
Nyúzó és Társa r. t.

Vettük folyó 
hó 22-i b. aján
latukat, mely-’ 
bői tudomá
sunkra jutott, 
hogy van csép
lőgépük, van 
szecskavágógé

pük és van po
fájuk, hogy 
utóbbiért oly 
disznó nagy 
árat mernek 
számítani. Mert 
az ilyen pofát
lansághoz már 
igazán pofa 
kell.

Úgy látszik, 
az urakat olyan 
irányban töri a 
nyavalya, hogy 
a szecskavágó

géppel minket vágjanak meg. Tisztelettel jegyezzük 
meg, hogy ebből nem esznek. De nem ám, hogy a 
nőssel) egye meg önöket 1

Vagy azt méltóztatnak hinni, hog>; mi lukas laj- 
bit viselünk, oszt csak úgy potyogtatjuk a bankókat 
kifele? Dejszen tévednek ám akkor. Ámbár célirá

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

G V á rh aulóöninditó és világitó telepe- 
— ----------* két, helyhez kötött (stabil) tele
peket, rádió-anód és fütőtelepeket, tar

gonca- és mindennemű egyéb 
más ólom-akkumulátort

nyosnak tartanánk egy ilyen masinát, de megnyúzn 
mégsem hagyjuk magunkat — szottyan fel bennünk 
a vadharag — de nem ám!

Le köll szögeznünk, hogy a mafla magas ár igen 
szügyön taszintott bennünket és kellemes üzleti ősz 
szeköttetéseüikre fenemód kellemetlenül hatott ez n 
kiruccanás a tisztes kereskedői kalkuláció mesgyéjé 
rőL Vagy eddigi összeköttetésünk kutya? A kutya 
fáját 1

Midőn ezekre való utalással kérjük méltányo 
sabb árajánlatukat hozzánk eljuttatni, előrebocsát
juk. hogy ellenkező esetben kénytelenek vagyunk 
ommondók lenni, hogy de a pofájuk teremtésit az 
uraknak, akkor le is vonjuk ám a konzekvenciákat 
és a további összeköttetésekre, bármily kedvezőek 
lennének is azok, pökünk ! Melyeknek szives tudo
másulvételét kérve, vagyunk

tősgyökeres tisztelettel : 
Schwarcz és Smudg

Szabadtéri bonvivan szeptemberben
Elmúlt a nyár, itt a szezon,
Melyet várok epedőn:
Szabadtéri játékomat 
Megkezdem az Ügetőn.

A kis feledékeny.

Grünné igy szól a szobaleányhoz:
— Na, Mari, megmondta annak az urnák, aki 

a szalonban vár, hogy még neglizsében vagyok?
— Ezt a kifejezést elfelejtettem, de megmondtam, 

neki, hogy nagyságos asszony még ingben van.

Anyanyelv.

Móricka megkérdezi apjától:
— Mért mondják mindig azt, hogy an y an y  e l vV
— Mert az apa azt rendesen keveset használ

hatja.

Átképzett kereskedők kiskátéja.

— Mondja csak kérem, maga biztosan meg tudja 
nekünk mondani, mi az a csőd?

— Hogyne kérem. Csőd az, mikor az ember a 
pénzét a nadrágzsebébe teszi és hagyja, hogy a 
hitelezők a mellényét elvigyék.

— Ide gyere rózsám! — mondta Föld 
Aurél.

— Na és?
— És az y>Ide gyere rózsám« odament 

hozzá a Városiba.

Szinészkamara.

Radó Sándor megkérdezi Salamontól:
— Mit szólsz a szinészkamarához Béluskám?
— Te attól sem leszel jobb szülész, — felelte 

Salamon.
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O  Oz egyik szélsüséges párt volt 
pártigazgatója kilépése otán o 
legsúlyosabb vádakkal illette 
bojdoni pártjának tagjait. Oztot 
kérdezett tőlem valaki, hogyan 
lehet az, hogy a pártigazgató 
oreság csak most jón elő ezek
kel a vádakkal? Egy jólszelelő 
Trabuccora gyojtva eszembe jo- 
totta erről a Blau Samu esete, 
aki az esküvő után felhéberedve 
rohant a sadchenhoz: rMaga 
csirkefogó — kajabálta — maga

Rirka látvány

— Láttál már új ötpengőst?
— Még régit sem láttam hónapok 

óta.

azt mondta, hogy a menyasz- 
szunynak csekély testi hibája 
van, ami nem látszik és most 
derül ki, hogy három gyereke 
van. Hát ez az a testi hiba, ami 
nem látszik? « »Ne esofirozza 
magát, Blau úr — mondta a há
zasságközvetítő — hát persze, 
hogy nem látszik, hiszen mind
három gyerek ki van adva fa- 
lura.« — üsz-posz o fünti eset. 
O volt pártigazgató oreság se 
tudhatta, hogy a pártban bör
tönviselt egyének is vannak, 
mert az illetők akkor biztosan 
éppen ültek!

o
Q  O múltkori autóbusz-sztrájk
ról beszélgetve oztot mondtam 
klabriászpartnereimnek, hogy ez 
nem volt olyan rettentő nagy 
dolog. Hogy mondhat ilyet, Sa
lamon bácsi? — förmedtek rám 
Finom verpelétivel tömködve 
meg a pipámat, elmondtam ne
kik o Mogendrukker Izsó ese
tét, akihez egy napon így szólt 
o Weisz Frédi: »Te Izsó, na
gyon rosszakat beszélnek róla
tok a kávéházban.« Felelt erre 
o Mogendrukker: » Figyelj ide. 
O feleségem anno dazumal meg
szökött egy eintenzerrel, a fiam 
szacharincsempészés és orgazda
ság miatt ül, a lányomnak há
rom jereke vám én magam ha
mis bukásért be voltam zárva

Volt Ritz-vendégek, akik átképezték magukat 

népkonyha-kosztosokká. . •

üt évre... Ogyan mi rosszat be
szélhetnek még rólunk abban a 
kávéházban?« — Cince-conce: o 
Beszkárt tarifája drága, a me
netrendje gyatra, a hálózata hiá
nyos, a hurokvágányok serege 
elhibázott, a reformjai szeren
csétlenek. Mi rosszal bosszant
hatnak még bennünket? Egy 
ilyen kis autóbusz-sztrájkkal? 
Ez már nekünk meg se kottyan!

o
O Hogy van az, hogy egyik
másik stréber vállalati vezér 
baloldali vallása dacára any- 
nyira lelkesedik a húsz-százalé
kos arány számért? Eztet kér
deztek tőlem a napokban, mire 
én egy Medeára gyojtva a szo
kásos adomával válaszoltam. Oz 
Abesch Better volt egy gazdag 
nagybácsi, akitől ügyvéd unoka
öccse várt egy nagyobb örök
séget. Mikor a nagybácsi nagy- 
beteg lett, elhivatta az ügyvéd- 
unokaöccst és így szólt hozzá: 
y>Aztat hallom, hogy kitanultad 
az ügyvédséget. Végrendeletet 
akarok csinálni, hát gondoltam 
rád, hogy te jól fogod megírni, 
nehogy megtámadhassák, mert 
az egyetlen örökösöm, a Chevra 
Kadisa ilyen ügyekben roppant 
gyámoltalant — Dill-dall: o 
fenti oreságok is kaptak egy 
végrendeletet, amelyikkel nem 
ők fognak örökölni!____________

$+7 no iopJencfesQ

Nem adnak ki új iparigazol
ványokat? Ez baj, mert a régi 
kalaposaim, varrónőim és szű
cseim már nem hiteleznek ne
kem, most akartam éppen újak 
után nézni...

Valurás-idill
Gelb Mór valutás hamis útlevéllel 

utazik. Az útlevélben Blaunak hív
ják. A határon jön az útlevélvizs
gálat, a határrendőrség embere gya
nakodva forgatja az útlevelet és éles 
pillantást vet a valutásra:

— Hogy hívják?
Gelb zavarában elfelejti, hogy mi

lyen név van az útlevélbe Írva és 
igy szól:

— Egy biztos, Blaunak nem hív
nak.

jtUnUi 7>e4t Miiül

Vacsora Proccéknál.

Pollákék nagy estélyt adnak és 
vacsoraközben valaki megfordit egy 
tányért. Csodálkozva látja, hogy a 
tányér hátlapjába be van égetve* 
*Frau von Fóliák.*

Megkérdik a háziasszonyt:
— Mi értelme van annak, hogy a 

tányér hátlapjába beégettette a ne
vét?

— Na hallja, — szól Pollákné — 
ha egy Herendi meg egy Rosenthal 
megteheti.

Középeurópai Kupa.

— Nem bírom a KK-meccsek ira
mát.

— Miért, mi maga játékos?
— Nem, mentőoo’os vagyok.

Jó parti.

A kliens megkérdezi a házasság- 
közvetitőtől :

— Hogyan, maga inkább az any
ját ajánlja, mint a lányát?

— Igen, még hozzá az ön érde
kében.

— De miért?
— Mert, ha a lányát veszi el, ret

tentő komisz anyóst kap.

Arisztid magyarázata

Arisztid újszülött kisfia telitorok
kal bőmből. Tasziló, aki éppen lá
togatóban van Arisztidéknál elisme
rően mondja:

— Jó tüdeje van ennek a gyerek
nek.

— Nem csoda, kéhlek, — feleli 
elégedetten Arisztid —- a mamája 
Öméltósága állandóan Nikotex-es ci
garettákat s z í v .

Azért a pénzért!

Blaunénak nyelvrákja van. Az ura
* elviszi őt egy tanárhoz, aki-megvizs

gálja az asszonyt, aztán kijelenti, 
hogy ki kell vágni egy darabot az 
asszony nyelvéből.

— És mibe kerül az? — kérdi a 
férj.

* — Ezer pengőbe.
Blau megvakarja a fejét:
— Nézze, tanár ur nem akarok 

h  atkudni, de ezért a pénzért ki- 
1 \ vághatná neki az egész nyelvét.

Pesszimista.

Beszélgetés a Kazár-utcában:
— Hallom, Kohn ur, hogy meg

nősült.
— Leider.
— Na és miért nősült tulajdon

képpen?
— Tudja, féltem, hogy kihal a 

nevem.

Főnyeremény.
— De elegáns vagy az utóbbi idő

ben, pajtás. Talán megütötted a fő
nyereményt?

— Majdnem.
— Hogy-hogy?
— Szabót változtattam és az uj 

szabóm S z a b ó  Adorján oly re
mek, hogy valóságos főnyeremény.

Gavallér adóalany

Weiszre ezer pengő adót vet ki az 
adókivető bizottság.

— Ez kevés lesz, — mondja Weisz
— tessék talán kétezret kivetni. 

Általános elképedés.
— Miért kevesli ön ezt az adót?

— kérdezi az elnök.
— Én csak az urak javát akarom,

— mondja Weisz — mert nekem 
nincs egy vasam se, de aki fogja fi
zetni az ezer pengőt, az megfizeti a 
kétezret is.

Kam ara-kérdés

— Mit gondol melyik a legsöté
tebb kamara?

— A fényképészek sötét kama
rája.
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— Úgy van — bólintott Miss Hopkins és fella
pozva az íróasztalon álló előjegyzési naptárt, ujjú
val a kérdéses dátumra bökött — május 10. Anto
nin napja. A többit, ami e dátummal kapcsolatos, 
azt hiszem, ön is tudja közjegyző ur. Emlékeznie kell 
a végrendeletnek arra a passzusára, amely igy szól: 
»Ha John Smith ur május 10.-éig nem veszi nőül 
az örökhagyó végrendeletében körülirt és felkutatandó 
Lőrincz-hölgyet, az örökségtől elesik, ez esetben az 
egymillió dollár teljes összegében papagáj-jóléti in
tézményekre fordítandó.»

— igen, igen, inár emlékszem — mondta a köz
jegyző.

— Nahát, — jegyezte meg elégedetlen Miss Bar
bara — egyszóval ebben az esetben az örökség egye
sületünké és intézményeié lesz.

— Úgy van — bólintott a közjegyző — de erre 
egyelőre kevés remény van, mert Mister John Smith- 
nek elhatározott szándéka, hogy május 10-éig telje
síti az örökhagyó által előirt feltételeket. így tehát 
az általam is nagyrabecsült papagájoknak nem taná
csos nagyobb be táblázásokat eszközölni az ilymódon 
kétséges örökségre.

— Hogyan, talán már menyasszony is van?
— Yes —  felelte elégedetten Mister Brown. — 

Budapesti értesüléseink szerint eddig már több meny
asszonyjelölt adott életjelet.

— Csak nem tesznek ilyet szegény papagájaim
mal? — méltatlankodott Miss Barbara ^iopkins.

A közjegyzőnek nem volt ideje válaszolni, mert 
következik a :

VIII. FEJEZET.

A Normandie gőzös fedélzetén kockás utisapkáju, 
ugyanolyan raglánt viselő férfiú fújta a füstöt angol 
fapipájából. Minden feltűnést kerülve heverészett az 
egyik nyugágyban és a világ legközömbösebb hangján 
szólította meg az arrahaladó stewardot, matrózokat 
és konyhakuktákat. A fentebb emlitett feltünéskerülés 
végett látszólag jelentéktelen dolgokat kérdezett tő
lük. Ilyeneket: »Hány csomó sebességgel haladunk?* 
Milyen mély és hány liter lehet ezen a részen a ten

ger?! >Mi volt az ebéd a hajón ma négy hete ilyen
kor és miért olyan sósizüek a tenger hullámai, talán 
szerelmes a szakács?* A kissé csodálkozó arccal 
adott válaszokat bejegyezte kockás noteszébe, azután 
megszámolta, hány kémény van a hajón, ehhez hozzá
adta a kabinja számát, mindebből azt kívánva meg
állapítani, hány éves a kapitány.

Nem nehéz kitalálni, hogy az elmesportnak eme

magas iskoláját űző úriember, kitűnő barátunkkal, 
Szimat Szilárddal, a pesti Scherlock Holmes-szal azo
nos. Az is játszi könnyedséggel megállapítható, hogy 
a mestermelléfogásairól hires magándetektív nyomo
zási munkái a legjobb stádiumban lehettek, ha ilyen 
szórakoztató szellemi tornával űzte el a tétlenség 
óráinak unalmát.

Igen, az eredmény ragyogóbb volt, mint re- 
hiélte. A hajón ugyanis kilenc újabb Lőrincz-lány 
létezését nyomozta ki a tőle megszokott anlitalentum- 
mal. A jó fogást a hajón utazó Lőrincz sisters ar- 
tistacsojjorlnak köszönhette. A * Lőrincz sisters» né
ven ismert artistacsoport, pesti ismerősünknek, Lő
rincz Jeromos nőimitátornak társulatához tartozott. 
Ezúttal vezetőjük, a nőimitátor Jeromos ur nélkül 
utaztak. Newyorkba, onnan Clevelandba kerültek, 
ahova szerződésük szólította őket. A Lőrincz-név csak 
művésznevük volt, de ez Szimat Szilárdot nem fe
szélyezte éles logikátlansága nyomozási szálainak ösz- 
szeszövésében. Így tehát nem megepő az sem, hogy 
naponta két táviratot küldött a hajóról John Smilh- 
nek Clevelandba, részletekben közölve vele egy-egy 
újabb Lőrincz-menyasszonyjelölt felfedezését.

Érthető tehát, hogy e pillanatban, mikor a Nor
mandie befutott az amerikai kikötőbe, a hajó táv- 
irásza kimerültén hevert a kabinjában és arra gon
dolt, hogy kiveszi szabadságát, ami a Szimat Szilárd 
táviratözöne által okozott robot után mindenképpen 
ráfért szegényre.

De búcsúzzunk el tőle s bízzuk kipróbált rossz 
szimatára a kikötőben nézelődő Szimat Szilárd ba
rátunkat is, akinek partraszállása után első dolga 
volt előhúzni zsebéből az elmaradhatatlan pepitafe- 
delü noteszt. Ahogy őt ismerjük, bizonyára legújabb 
nyomozati megállapítását jegyezte be a noteszba, 
mely szerint Amerikát valami Kolumbus Kristóf nevű 
úriember fedezte feL Egyszóval ugorjunk pár napot 
és pár kilométert s lépjünk be a Clevelandi Konzerv
gyár épületébe, amelynek egyik irodai szobájában 
egy jóképű fiatal gentleman, bizonyos John Smith ült 
a táviratok halmaza között. A táviratok egytől-egyig 
Szimat Szilárdtól eredtek és John ur tűnődve próbált 
kihámozni valamit belőlük.

— Az ördög vigye el azt az ostoba fickót — 
dünnyögte éppen, mikor belépett a néger portás és 
így szólt:

— Egy gentleman vár odakint és azt mondja, 
hogy Miss Lőrincz van itt Bjudapesztről, bejöhet-e?

John Smith felugrott.
— Micsoda? Miss Lőrincz Budapestről? Ereszd 

be azonnal a Misst.
A következő pillanatban nyílt az ajtó és egy sas- 

tekintetü férfiú lépett be a szobába.
— Szimat Szilárd vagyok.

(Folyt köv.)

I O /  A ^ i) # . . ^ « KOCH IMRE vezetése mellen uj

I VII., Bethlen Gábor-u. 5 Telefon: 139 -38 1

életre kelt 
Kitűnő zene — 
Reggelig nyitva.



A Borsszem Jankó néhai m unkatársa.

Karinthy F r ig y e s t
Karinthy Frigyes halála mély 

gyásza a Borsszem Jankó szerkesz
tőségének is, melynek hosszú éve
ken át volt illusztris munkatársa 
a >Nevető bölcs*, ahogy Karinthyt 
nevezték. A Borsszem Jankóban je
lent meg a régi jó békevilágban, 
1912-ben az a híres riportsorozata, 
amelyben az újságírókat » szerkesz
tette* ki brilliáns paródiáiban. Eb
ből a sorozatból való ez az » In
terjú Kolumbusszal*, mely egyik 
legszellemesebb írása a nagy ma
gyar nevettetőnek s amelyet itt 
adunk:

! ! Űj földrész ! !
Jaj, mi lesz a tojásokkal!
Spanyolország lázas sikeréhez 

csatlakozva, munkatársunk fölke
reste Kolumbusz (Krausz) Kristó
fot, hogy vele beszélgetést folytas
son Amerika szenzációs fölfedezé
séről, melyet a reggeli lapok meg
jelenése előtt tudtunk meg. A be
szélgetést egész terjedelmében itt 
közöljük olvasóinkkal.

Mit mond Kolumbusz?
A máról-holnapra világhírűvé vált 

fölfedezőt éppen reggelinél találtam. 
Udvariasan fogadott és bemutatott 
feleségének: kedves, molett spanyol 
nő, kicsit erélyesnek látszik, fér
jével energikusan bánik és l>eszél- 
getésünkbe gyakran közbeszólt. Ép
pen a tojásnál tartottak.

— Kicsit fáradt vagyok, — kezdte 
szívélyesen a kitűnő fölfedező — 
éppen most érkeztem, alig szuszog
tam ki magam.

— Kérem, mondja el az esetet 
elejétől végig.

— Hát nézze, kérem, szívesen. 
Hanem kérni szeretném, bizonyos 
részleteket jó volna mellőzni a ri
portban. Köztünk szólván, nem sze
retném, ha az előzményeket szellőz
tetnék.

— Kérem, legyen nyugodt.
— A dolog úgy kezdődött hogy 

alkalmazva voltam itt a banknál. 
Rám volt bízva a pénztár, elseje 
közeledett, a feleségemnek kalap 
kellett, meg m i... hiszen tetszik 
érteni. Szóval, fáztunk egy kicsit 
a rovancsolástól. Nem hiányzott 
sok, pár ezer. De honnan vegyem, 
nem igaz? Este mondom a fele
ségemnek: Te Kolumbina, itt baj
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lesz. Mi az, te szerencsétlen, mondja 
a feleségem. Hiányzik az a pár 
ezer, nem tudom előteremteni, hát 
micsináljak, mondja a feleségem, te 
marha, hál ha már ilyen pácba 
vagy, engem szégyenbe ne hozz. 
még lecsuknak. De hát mit tegyek? 
A feleségem gondolkodik, gondol
kodik, egyszerre kisüti. Nagyon egy
szerű a dolog, megszöksz. Hova, 
mondom. Hova, te állat, hát hova 
mehet egy sikkasztó, hát Ameriká
ba. Amerikába, mondom, abba iga
zad van, de hiszen Amerika még 
nincs fölfedezve. Látod, mondja a 
feleségem, mindig ilyen tutyi-rautyi 
ember voltál, most is ilyen csekély
ségen jajgatsz, hát eredj és fedezd 
föl. No, eleinte vakaróztam egy ki
csit, de aztán, hogy szorított már 
nagyon a dolog, mégis rászántam 
magam.

— Símán ment?
— Hát elmentem ahhoz a Gali

leihez, itt dolgozik nálunk az is, 
mióta Olaszországból elkergették, 
oszt’ megkérdeztem tőle: Mondjad 
csak Galikám, hát aztán biztosan 
kerek az a Föld, mert mégis csak 
nehéz az a dolog. Naná, nem, négy
szög ű, mondja a Gáli. Ha nem hi
szed, tapogasd meg. Persze, hogy 
kerek. Ha én úri szavamra mon
dom. hogy kerek, hát kerek. Erre 
aztán elindultam.

Soká tartott az út?
— Szerencsére találkoztam ezzel 

a Kecskeméthyvel, az nagyon segít
ségemre volt. Neki is sürgős volt 
már a mehetnékje, hát szorítottuk 
egy kicsit. Útközben tarokkoztunk, 
egyszerre csak elkiabálja magát a 
Győző (notabene a hajókosárban 
ültünk), mondom, elkiabálja magát 
a Győző: * Sikkasztó! Sikkasztó!* 
Mi az, kérdem, te ökör, mit kia
bálsz. Ott, aszongva, ott a láthatá
ron, látok egy sikkasztót. No, mon
dok, akkor helyben vagyunk, ez 
lesz az. Ki is szálltunk hamar. A 
parton félig meztelen, barnára sült 
sikkasztókat találtunk, nagy toliak
kal, meg mi. Vad sikkasztók vol
tak, nem értették a nyelvünket. Je
lekkel adtuk tudtukra, hogy fel 
vannak fedezve. Erre megijedtek és 
elbújtak. Nem láttak még ilyen ci
vilizált, fehérbőrű sikkasztókat. Hát 
így történt a dolog.

— Na hallja, — mondtam — hát 
ez nem volt nehéz, kedves mes
ter, ezt én is utánacsinálom.

— Igen? — mondta titokzatosan

Kolumbusz — hát idenézzen, itt 
van egy tojás. Állítsa ezt föl az 
asztalon, ha tudja.

— Nem lehet azt — mondtam.
— Hát idenézzen — szólt a fel

fedező, beütötte a tojást és ráállí
totta az asztalra.

— Mit akar ezzel mondani?
— Hát így fedeztem föl Ameiikát.
Nem értettem.
— Beütötte a tetejét? — kérdez

tem.
— Nem. Hanem először csinál

tam és más nem jött rá ilyen egy
szerűen.

— Óriási! — kiáltottam elragad
tatva, mert ebben a percben jutott 
eszembe a tanulság, a III. C-ből.

Le akartam borulni előtte, de 
ebben a percben belépett őnagy- 
sága, aki egy percre távozott volt 
Azonnal meglátta a tojást. Egy
szerre vörös lett, mint a paprika.

— Te disznó! — ordított meg
szeppent férjére — megőrültél? Mit 
rondítod be nekem a tiszta térítőt?

Rémülten néztünk a térítőre: a 
beütött tojás csakugyan kifolyt.

— Hát ez miféle marhaság? — 
kiabált most már feltartóztathatat
lanul őnagysága. — Mi ütött beléd? 
Ki hallott már ilyet, berondítani 
egy tiszta térítőt? Érig}’, mer’ rög
tön hozzádvágok valamit!!

És felkapott egy tálat. Sietve tá
voztunk az ablakon keresztül.
_____________________________ (—inti)

Szenzációs találmány
Arisztid újságolja Taszilénak
— Egy szenzációs lakatot vettem, 

kérlek. Négy számsor van rajta és 
csak arra a négy számra nyílik 
ki. amelyikre én titokban beállítot
tam. Az ügynök, akitől vettem, meg
magyarázta kérlek, hogy leghelye
sebb egy történelmi évszámot vá
lasztani. mert azt az ember nem fe
lejti el.

— Na és kipróbáltad már kérlek?
— Igen. kérlek. Tegnap délután 

amikor elmentem hazulról, az elő
szoba ajtaját már ezzel a lakattal 
zártam fel. Eszembe jutott a tatár
járás és erre beállítottam a négy 
számot: 1526.

— De kérlek — horkan fel Tasziló 
— 1526-ban a mohácsi vész volt. 
Arisztid ámul-bámul :

— A mohácsi vész? Hát akkor 
hogy lehet kérlek, hogy este mégis 
kinyilt?

9
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V igasz

— Hallottad? Pick, bécsi szalá
migyárost is letartóztatták.

— Már őrá is rá jár tehát a sza* 
lámirúd.

TIVOLI filmszínház
(VI.. Nagymező*!!. 8.) »ep l. 1-től 
Fekete gyém ántok ezenkívül 

Revü a szállodában
Vilíghiradó. (4, *|47, *|jl0, saomb

•|44, »|46, » 48, *j4l 0, vaa. *|«2*kor la) első előadás 
mérs helyárakkal.

ODEON filmszinház
(V II., Rottenbiller-u. 37|b. aaept. 1 .tói : 

Fekete gyém ántok esen kívül 
Revü a szállodáb an

világhiradó (Folyt. *|t5, 7, *|*10, vas.
*,l2. * 1[t4, I|s6. * *8, 1*10)

ORIENT filmszinház
(VI., Izabella-u. és Aradi*u. sarok) ssept. 1 -tói

K é k sza k á i 8 fe le ség e ,
B ecsi m eló d iák , Fog ez m enni
Világhiradó. (Folyt. i;45. »|47, íjtlO, vas.

*|*2. *|,4. *|*6 * ,8. *|*10)

A HÁZIURAK KISDED SZABAD
TÉRI JÁTÉKÁNAK SLÁGERE AZ 
ÂT-HARYT JÁNOS?

BERETVÁS-
PASZTILLA

fejfájás ellen 
Kapható minden gyógyszertárban.

Autóbusz incidens

— A kalauz szólt az autóbuszon; 
hogy rossz a jegyem, szálljak le. 
Nem akartam menni, erre leszál
lított.

— Vigasztalódjon, az aulőbuszal- 
kalmazotlakkal ugyanez történt a 
sztrájk alkalmával: nem akarlak 
menni, erre a Beszkárt leszállította 
őket a kocsiról.

Borsszem Jankó keresztrejtvénye
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VÍZSZINTES SOROK:

1. Az ipari szaknla nagyszabású be
mutatója az Iparcsarnokban. 10. ...-vasi, 
tiltott szerencsejáték. 11. Patkófajta. 12. 
Igekötő. 14. Kölcsey F. gyönyörű alko
tása, most hódolt emlékének a magyar 
nemzet. 10. Két azonos római szám. 17 
Olasz női név. 19. Alarm. 20. Francia 
ut. 21. Közvetitő állomás. 23. ökör nya
kába való. 24. Só más nyelven. 25. Apadó 
ellentéte. 27. TTTTT TT. 28. Félsziget 
Ázsia északkeleti részén. 29. T-betűvel a 
közepén betegség. 31... .no. Az olaszok 
a gyermek Jézust nevezik: igy. 33. Pata 
kevert betűi. 34. Fizikai mértékegység. 36k 
Vata keverve. 34. Helység más nyelven. 
38. Kérdőszó. 40. Vissza: kártyalap. 41. 
Tiltószó. 42. Finom bolyhos szövet fajta. 
44. Régi római pénz. 45. A hires Venus 
szobor lelőhelye. 46. A biró igéje, (ék.)

FCGGŐLEGES SOROK:

1. Az idei Szent István napi ünnep
ségeket ezek jellemezték. 2. Udvarias meg
szólítás. 3. Keleti uralkodó. 4. Fontos táp
anyag. 5. Kettő, és ezerkettő — Rómában.

6. Népies hangszer, névelővel 7 ó. 
8. Dickens irói álneve volt. 9. Fo
netikus betű. 13. Állat más nyelven. 
15. Cimzés. 16. Fűlt ikerszava. 18. 
Formáció. 20 Nagy község Szalxdcs 
megyében. 22. Vissza: Magyar költő. 
(1703-1764.) 24. Nem keveset. 26. Sok

helyen igy nevezik az almát. 27. Rö
vidítés. 30... .e Berlin folyója 32. 
Török rang. 34. Perzsa uralkodó 
volt. 35. Orr jelzője keverve. 38. Né
pi étel. 39. Hannibal .-/.portas, (ék 
felesni.) 42. Pestmegyei község. 43. 
Japán pénz. 45. M. P. 47. Kettős

mássalhangzó.
BOCK GYULA

Megfejtésül beküldendő: Vízszin
tes 1., és 28. Függőleges 1., és 15. sz. 
sorok.
Október 1-én indul karácsonyi keruszt- 
lejtvény-versenyünk értékes jutalmakkal
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Mai keresztrejtvényünk megfejtői 
közölt a következő ajándékokat sor

soljuk ki:
I. Egy doboz Dessert » Cadeau* 

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

2 Egy Sidol-féle háztartási
csomag.

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

4. 1 —1 tubus Erafil tökéletes 
cipőápoló, finom bőrcipők. részére.

5. Egy keretezett kép. Szállitja: 
Hoffmann Ferenc képkereskedés és 
képkeretgyár Budapest, IV., Károly 
király-ut 28. IV., Gerlóczy-ucca 5 
Tel.: 181)—239, 189-305, 189—495.

ti. Egy darab »Folopastell« kép 
Diskay és Tsa. művészi fényképé
szet műterméből, Budapest. VII., 
Rákóczi út 19. (Lifthaszn. díjtalan.;

7. Molnár Jenő: » Ilyenek va
gyunk* c. humoros könyve.

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

9. Két drb. LETON szappan a 
Hunnia gyógyszertárból, VII., Er- 
zsébet-körut 56.

10. Hat darab igazolványkép. Foto 
Párisi.

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

12. Egy drb. háztartási női gu
mi kötény, a Fenyves áruházból, 
IX., Kálvin-tér 9.

13. Utalvány egy havi kölcsön- 
könyvtár bérletre. Weisz Béla mo- 
dern-kölcsönkönyvtárába, VI., kér. 
Szondv-u. 32.

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

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

lti. Utalvány két személy részére 
a TIVOLI filmszínházba.

17. Utalvány két személy részére 
az ODEON filmszínházba.

18. Utalvány két személy részére 
az ORIENT filmszínházba.

19. Két strandfürdő-jegy a Csil
laghegyi Árpád strandfürdőbe. Hull- 
lám-fürdő. Úszómedencék. Étterem, 
kitűnő hangulat.

20. Egy doboz Hyperol szájviztab- 
letta, az ideális torok- és szájfertőt- 
lenitő. Kiszolgáltatja a Viktória 
gyógyszertár, Erzsébet körút 21.

21. Három darab művészi levele
zőlap Brunhuber udvari és kamarai 
fényképész műterméből. Bpest. VIII., 
Baross utca 61.

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

Szerkesztői üzenetek :
öreg jogász. Pécs: A beküldött jo

gi csodabogáron mi is mulattunk. 
Az efféle szabatos* hivatalos fo
galmazványok. fájdalom nem tartoz
nak a ritkaságok közé. mint ezt a 
magyaros nyelvezet kiváló istápoló
ja Pintér Jenő is nem egyszer meg- 
állapitotta. A csodabogarat csak 
helyszűke miatt nem közölhetjük, 
pedig megérdemelné a kipellengére- 
zést. Cdv.

H. I.: Megkaptuk, jönni fog.
Cs. kir. kamarás: Méltóságtok

nak még nincs kamarájuk?
Állomásfőn ük: Megkaptuk. Cdv.

— Több levélről a jövő számban —

A Borsszem Jankó augusztus 15.-i 
rejtvényének megfejtői közül a kö
vetkezők részesültek jutalomban: 
Maitinsky Artur. Oláh Erzsi, Tecsőy 
Pál, Amádé János, Sinkovich Ist
vánná, 01 ty Tamás, Béréi Piri, Vig 
Pál, Térv" Dezső, Erdélyi Edith, 
Pécsi Róza. Pál Ernő, Tomka Fri
gyes, vitéz Erdey András, Érti Pé
ter. Füredi Gizi, Velvárt Dénes, 
Latkóczy Olga. Hidy János. Puszta 
Teri. Bárdos Károly, Pohl Ilus, 
Hámorv Béla. — A rejtvény helyes 
megfejtése: Vizsz. 1.: A román ki
sebbségi törvények, 18.: Okmány
szerzés. Függ. 1.: Az orosz-japán 
légitámadások, 18.: Orosius Paulus. 
A jutalmak szerdán d. e. 10-12 kö
zött vehetők át a kiadóban. Vidéki
eknek postán küldjük.

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

újabb aranyérm et n y e r t !

Reb

Menachem

Ciceszbeiszer

szörnyű

átkozódása

— O Sir John Simon oreság 
beszéde se tudjon megnyugtatni 
tégedet az ellen, hogy te csak 
Kohn Simon vagy ohne Sir!

— Őszi manővert tartsanak 
nálad a hitelezőid!

— Futballbirói tisztséget tölt- 
sél te be Kispesten!

— Az őszi lakberendezési vá
sáron a feleséged hálószobájá
ról meséljenek kulisszatitkokat!

— A Balatonátuszáson felbuz
dulva az utolsó pengőd is ússzon 
el a balatoni borhéten!

Felelős szerkesztő és kiadó: 

HESZ FERENC
Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

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

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

ményajándékokkal : 
egész évre P 20—, félévre P 10.50

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

SZELVÉNY
Borsszem Jankó keresztrejtvénye

1938. SZEPTEMBER 1.

Pályázó neve :

Pontos cime :

Ezt a szelvényt a megfejtéshez 
kell mellékelni
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ORSSZEM JANKÓ

ifbefU etn JU ti tó tta l

— A legjobb lenne zöldvendéglősből átképeztetni magam  
meteorológussá. . . Akkor legalább mindig időben tudnám, 
milyen lessz a — bevételem.

Kispesti beszélgetés
— fcd történt veled?
— Futballmeccset vezettem Kis

pesten és néhány kellemetlen célzást 
tettek rám.

— De miért vagy úgy bepólyálva?
— Mert azokat a célzásokat kővel 

tették.

A szokás hatalm a
A könyvelőhöz igy szól a főnök:
— Schwarcz ur. a feleségem ik

reket szült.
— Kinek a javára könyveljem el? 

— kérdezte szórakozottan a köny
velő.

Tihanyi visszhang
Fgy borhéti látogató (nagy* csuk

lások között kiáltja el magát Ti
hanyban): Halló, kedves visszhang, 
mit gondolsz, mit csinált az. aki 
most hivott?

A visszhang: . . .  ivottI




