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D erü lt idő, é jje li faggyal
A Meteorológiai Intézet jós'ata szerint 
derült idő * várható, éjjeli faggyal.

Az irodalmi asztalnál nyolcán ül
tek: Hegedűs Lóránt, Karinthy F r i
gyes, Móricz Zsigmondy Erdős Renée, 
K r udir Gyula, S zom or y Dezső, Szép 
Ernő és Lakatos László. Halkan be
szélgettek, amikor a sarokban meg
szólalt a rádió és bemondta az idő
jóslatot. A társaság egyik tagjáúafc 
az az ötlete támadt, hogy írják meg 
külön külön az elhangzott időjóslatot 
irodalmi formában. És megírták. ím e:

Hegedűs Lóránt:
A  genfi sóhivatal, a kedves Néném- 

asszony-népszövetség ismét csihi- 
puhit csinált. Amióta bebizonyosodott, 
hogy csak egyedül nekem sikerült 
megjósolnom a Waterlooi csata kime
netelét, azóta a kedves Nénémasszony 
titkolja, hogy a papája Wilson volt 
és hogy mivel a házasságot nem hite
lesítették, Nénémasszony zabi-gyerek 
maradt. Jó lesz tehát, ha felveszi leg-, 
kivattázottabb viganóját, mert bár 
derült idő várható, azért éjjel fagy 
lesz és így ismét szégyen eshetik 
nagyméltóságú Nénémasszonyom és 
kapcsolt részein.

Szomory Dezső:
Szúz karácsony táján pengettem 

a hidegben hegedűmet függőleges ál
lásban, mint Penseur és szonátabeli 
fantomjaimat kutattam a tömegben, 
homályos visszaidézésekkel, árnyalat
beli hasonlatosságokban, mint olyan, 
aki voltam és szektárius rafinériák
kal Beethovenben és Mozartban, aki 
vagyok. És ekkor mint egy égi sugal
lat jött, megéreztem lecsiszolt ösztö
nömmel, hogy derült idő következik 
lelki borulatban és minden és amikor 
a medvebocs üveggolyón gurul, azon 
az éjjelen érzem, hangtalan, aki va
gyok, hogy fagy lesz.

Móricz Zsigmond:
Itt-ott egy-egy tinó bőgése hallat

szott a friss, áldott reggelen. Egy 
veréb repült el mellette. És amint el
tűnt szeme elől, fanyar nyál futott 
össze az ínye között. Mi maradt meg 
neki? Ez a rongy élet. Még azt is 
utálta, hogy leköpje. De azért leköpte. 
Azután odaszólt a zsidónak:

—  Úgy látszik, kiderül!
—  Kiderülni kiderül, de sok haszna 

nem lesz belőle, mert éjjel fagy lesz.

Karinthy Frigyes:
A  törvények tisztán és precízen 

nem ismerhetők fel a természetben. 
Kísérleti alapon retortában kell elő
állítani a jelenséget. Például légüres 
térbe kell ejtenem a tárgyat, hogy a 
9.8-at megkapjam. Ha megkaptam, 
akkor a tudat alatt már nem kell fél
nem a deus ex machinától. Ez a leg- 
üdvösebb dolog: a retorta, a lombik, 
a légüres tér, amely kiderül és ami
ben —  mivel éjjel fagy lesz — az 
igazi törvényt megkapom.

Szép Ernő:
Gyáva helota voltam, szegény bűnös 

lélek, kérem szépen, aki be voltam 
idézve reggel nyolcra tárgyalásra, 
latinnal, algebrával és történelemmel

vádolva. Kék szememen a nehéz pil
lák panaszosan emelkedtek föl. Vic
cet mohdtak, de a cigaretli rtem esett 
ki a számból a röhögéstől. Féltem a 
feleléstől. Még egy kis reménységem 
volt, könyörgöm. Hogy másnap reg
gelre kiderül, éjjel fagy lesz és az 
egész osztály kimegy a tóra korcso
lyázni, csókolom a kezüket.

Krúdy Gyula:
Alsószoknyás, kövér asszonyságok 

kanfő fürge Ferije, szalvétáját lobog
tatva jött és a maga madárnyelvén 
jelentette, hogy csak a Jani lőtt a le
vegőbe, ilyenformán hotfva tudomásá
ra a tisztelt vendégeknek az örömhírt, 
hogy kiderül, éjjel fagy lesz és hogy 
a margitszigeti őrség ébren vigyáz az 
asszonyságok ra.

Erdős Renée:
Karjába vette a finom, gyöngéd 

alakot és csókolta, csókolta, ahol érte, 
elborult szemmel, reszketve, halálos 
izgalommal. Az petfig odasímult hozzá, 
vágyón, asszonyi alázattal, aztán 
lassan odaszólt neki a csókok árada
tában:

—  Az ajtó nyitva van, fázom. Bár 
derült idő várható, éjjel valószínűleg 
fagy lesz. Siess, zárd be, oltsd el a 
gyertyákat és simulj egészen hozzám. 
Egészen. . .

Lakatos László:
A Meteorológiai Intézet olyan, mint 

a cigányasszony.
*

Jósol.
*

Az idő néha olyan, mint a mosolygó 
arc.

*
Derült.

♦
Egy ember pénzt kért kölcsön.

♦
Nyáron.

*
Azt ígérte, hogy megadja.

♦
Télen.

♦
Majd ha fagy.

*
Holnap éjszaka megadja.

Palásti László

NáSZÉJSZflKfl
BELVÁROSI SZÍNHÁZBAN
V I szezón legnagyobb eseménye j■  __________ ________ _ ■

HOSTS Y HASSA  
BERK Y L IU  GŐZÖS GYULA 

BELLY FERESC

Bud János dala
(Ady Endre „Szeretném, ha szeret- 

nénck“ című verse után)
Sem Lukács, sem Wekerle Sándor, • 
Nem vagyok, oh én szegény jámbor, 
Csupán csak Búd vagyok,
Csupán csak Búd vagyok.

Vagyok, mint pénzügyember: fenség, 
Forgalmi, luxus, s más istenség,
De bánt a Fábián.
De bánt a Fábián.

És, ja j, nem tudok így maradni, 
Meg fog egy szép napon buktatni 
A mérges Fábián,
A mérges Fábián.

Kár itt minden: adókat szedni,
Nem fogok itt megöregedni,
Merty jaj, én elmegyek,
Mert, jaj, én elmegyek.

A kórus szépei beszélgetnek.
— Tegnap a Karcsi megkérte a 

kezemet.
— Na és?
—  Képzelheted. A hetedik meny

országban éreztem magam.
— Érdekes!... Erről a hotel

ről még nem hallottam.

És ma ? . . .
Julius Stettenheim-nek, a nagy né

met humoristának egyszer elmesélték, 
hogy egy állatszállítmányból egy ökör 
kiszabadult és egyenesen egy állam
hivatal épületébe rohant. Az író hun
cut mosollyal jegyezte meg:

—  No végre, hogy egy ökör protek
ció nélkül jutott oda!

A szakácsné meg az úr
—  Nagyságos úr, én elmegyek. Már 

nem tudom kibírni a nagyságos asz- 
szony szekatúráit.

— Boldog ember! Hogy irigylem 
magát! Nekem maradnom kell —

Kilenc gyerek
—  Kilenc gyereke van? Az istenért! 

Hogy tudja eltartani őket?
— Beküldjük a vicclapoknak a jó

mondásaikat a „Gyerekszáj "-rovatba.

A mama megfenyegeti a hatéves 
Jancsit, hogyha rosszalkodik, be
zárja a tyúkólba.

—  Csak tessék, — felel a kis 
haszontalan. — De egyet már előre 
mondhatok: tojni nem fogok!

Játszótéren
— Nézze csak, Koncsekné, milyen 

vízfejű az a gyerek!
—  No hallja . . .  hiszen az az én 

fiam!
— Mit nem mond! Egész jól áll 

neki.

. l a id  !
—  Mi lenne, ha ez a Bethlent va

kon követő egységespárti centrum 
egy napon kinyitná a szemét?

— Centrumli.
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V alorizációs foghúzás

— Érzéstelenítéssel tetszik parancsolni azt a foghúzást?
— Dehogy ! Mióta Sándor Pál úgy megpiszkálta az arany

koronámat, azóta kiveszett belőlem minden érzés.

Jánossy Gábor szenzációs nyilatkozata 
Josephine Baker Pestre jöveteléről

A kígyóbör
(Történik a Paradicsomban. Ebéd 

utáni hangulat. Ádám szivarra gyújt 
és áhítattal nézi Évát, aki éppen a 
száját rúzsozza.)

ÁDÁM: Hová készülsz?
ÉVA: Sietek a kalapszalónba, éde

sem.
ÁDÁM (fé r ji  szigorra l): És mi lesz 

a mosogatással?
ÉVA (háziasszonyi undorral): Be

rendeltem a mosómedvét. Már javá
ban mosogatja az edényeket. Hiszen 
az úr azért teremtette . . .

ÁDÁM: Jól van. De ne menj egye
dül. Vidd magaddal a kengurut is — 
elefántnak.

ÉVA: Miért?
ÁDÁM: Nála van az erszény.
ÉVA: Akkor magammal viszem. 

Úgyis ki kell egyenlítenem a kalap
számlát. Ádám, ha tudnád, milyen jól 
fog állni nekem, milyen csábító lesz.

ÁDÁM (féltékenyen) : Csak arra 
kérlek, ne menj a korzóra.

ÉVA: A majmoktól féltesz?
ÁDÁM: A kígyótól féltelek. (E l 

borult arcca l): Régóta gyötör a bal
sejtelem. Tartok tóle, hogy nem fogsz 
tudni ellenállni a kígyó csábításának.

ÉVA (fe lkacag): Hogy te milyen 
naiv vagy, Ádám. Légy nyugodt, a 
kígyóval én már a múlt héten végez
tem. Többé a színét se látjuk.

ÁDÁM: Igazán?
ÉVA: És ezt mind a divatnak kö

szönheted.
ÁDÁM: Hogyan?
ÉVA : Olvastam a divatlapokban, 

bogy tavaszra minden elegáns nő kí
gyóbőrből készítteti a kalapot. Gon
doltam, ez a kígyó már régóta a nya
kamon van, mért ne lehetne egyszer 
a fejemen is? Szóval, képzelheted . . .

ÁDÁM: Éva, ó, hadd boruljak le 
lábaid elé. Elhárítottad rólam a vég
zetet. Megmentetted az emberiséget.

ÉVA: Milyen kicsinyes vagy,
Ádám. Ahelyett, hogy inkább annak 
Örülnél, hogy végre divatos kalaphoz 
jutottam . . .

Erdődy Mihály

Méltóságos
Báró H A T V Á N Y  LAJOS úrnak

Alulírva nyugtázzuk az 500.000 
pengőt. Még csak azt, hogy minél 
több ilyen hazafira volna szüksé
günk.

M. K IR . K IN C STÁ R

A koncerténekesnö
—̂ Mért húnyja be a szemét ez az 

új énekesnő, amikor énekel?
— Nagyon érzékeny lélek. Nem 

tudja nézni, ha az emberek szenved
nek.

Lipótvárosi zsúron
Egy úr így szól a szomszédjához:

— Nézze azt a rémesen csúnya asz- 
82onyt ott az asztal túlsó végén!

'— Bocsánat, —  feleli az illető — 
Uz a hölgy a feleségem!

A kritizáló úr gyorsan kivágja 
h*agát:

— Hátha még az enyémet látná!

Megkérdeztük politikai életünk ki
tűnőségét, Jánossy Gábor bátyám- 
urunkat, mi a véleménye Josephine 
Baker idejöveteléről. Jánossy Gábor 
a következőkben fejtette ki vélemé
nyét:

— A költővel szólva csak annyit 
mondhatok: M it. háborgattok? —
nagy munkában vagyok! Most írom 
ki ugyanis a magyar költők an to ló 
giájából legközelebbi interpellációm
hoz az idézeteket. Különben sem én

vagyok hivatva erre vonatkozólag 
nyilatkozni, hanem az „a fekete nő” , 
akinek, mint a kabaréköltő mondja: 
„a szeme fénylő fekete kóH.

— De a művésznő nem nyilatkozott 
még erről a kérdésről —  kockáztat
tuk meg. — ő  hallgat.

—  Szóval —  jegyezte meg Jánossy 
bátyánk, befejezve az interjút —  úgy 
vagyunk a művésznővel, mint ahogy 
azt a költő mondja: „pihen a komp, 
kikötötték, benne hallgat a sötétség99.
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Borsszem Jankó a színházban 

A FIRH AXU üéCiÖTT
FOLYTON halljuk, hogy pang a 

drámaipar. Most eleven cáfolattal 
szolgált egyik dráma iparosunk, a ki
tűnő Fazekas, ö  még a drámaipari 
céh régi tagját, Lakatosi is lepipálta 
a versenyben. Ne csüggedjetek ti sem, 
drámáiparostanoncok ! Iparkodjatok ! 

♦
CSORTOST a héten autóbaleset 

érte. Szerencsére baj nélkül úszta 
meg. Könnyen elkerülhette volna a 
bajt, ha nem ül autóra, hanem a 
Trojkán marad.

*
ZENEBONA lesz a Fővárosi Ope

rettszínház legközelebbi bemutatója. 
Az új darab operett és most azon tö
rik a fejüket a benfentesek: hogy ke
rül egy operett az Operettszínházba? 

*
CSATHÓ Kálmán, annyi nagysike

rű vígjáték szerzője, kirukkolt új da
rabjával, a Lillá -val. A színművet 
nem dicsérjük, mindössze azzal jelle
mezzük népszerűségét, hogy máris a 
legszebb magyar fürdőhelyet nevezték 
el róla: Lillafüredet.

*
VÉGRE a sok levitézlett szerző 

után egy igazi vitéz is szóhoz jut az 
ország első színházában. Ez a vitéz

Sötét kilátások
Fővárosunk szórakozni vágyó kö

zönségét élelmes pesti /ofcdZ-patrióták

nem kisebb vitéz, mint Csokonai Vitéz 
Mihály, aki Csathó „L illá” -jának fő
szereplője.

*
GELLÉRT Lajos, a nagytehetségű 

jellemszínész, egyúttal író és rajzoló 
is. Most jelent meg egy értékes rajzos 
könyve: „Egy király, egy cigány” . 
Gellért, aki most a „Dybuk” egyik fő
szerepét játsza, megmutatta a köny
vét szerkesztőnknek, aki átlapozva, 
így gratulált neki:

—  Kedves Lajos, neked most egy
szerre két sikered van. Az egyik 
Dybuk, a másik Das Bük.

*
HÓPEHELY a címe a Városi 

Színház orosz operaújdonságának. Az 
opera súlyos, mint az orosz művészet, 
az előadás könnyű, mint a — hópe
hely.

*

BALLE R IN ÁK  beszélgetnek világ
hírű fekete kolléganőjükről, Josephi
ne Baker-ről. Azt kérdezi az egyik:

—  Tulajdonképpen mért jár le 
olyan sokat Bécsbe ez a Baker?

—  Úgy látszik, nem elégszik meg a 
párizsi sikereivel. Bécsben is le akarja 
járni magát.

abban a szerencsében (? ) részesítik, 
hogy Pestre hozzák Josephine Bakert, 
a sötétbőrű bárcsillagot.

Kedves Borsszem Jankó!
Egy neves magyar szerző a pre- 

miérjét követő napon találkozik egy 
élesnyelvű kritikussal.

—  Nos, hogy tetszett a darabom?
A kritikus lelkes szavakkal mondja:
— Nagyszerű volt, fényes volt, tö

kéletes, valódi mestermű . . .
—  Ah, boldog lennék, ha még né

hány ilyen darabbal jöhetnék a publi
kum elé.

— Na, olyan jó mégsem volt.

Josephine Baker, Wien

Nehogy ide is eljöjjön! Itt már 
van egy Josephine, még hozzá sok
kal fehérebb, mint maga. Ha már 
mindenáron le akar jönni, fuzio
náljon velem és vegyük föl .a 
Josephine Black and White nevet. 
Közelebbi megbeszélés: a Kapud- 
nerek sírboltjában.

Josephine Ptasinszky

Súlyos érv
a főpróba eltörlése mellett

Kedves Borsszem Jankó! A Trojka 
főpróbáján, a második felvonás után, 
az előcsarnokban ezt a rövid párbe
szédet lestem el.

— Olyan ez a darab, mint az Orosz
ország, —  mondja az egyik kifestett, 
cigarettázó főpróba-hisztérika.

—  Dehogy! Pont olyan, mint a 
Külváros, — replikázik a másik dob- 
uccai demimonden.

—  Mit beszélsz! Hiszen azt se tu
dod, mi az a Trojka.

—  Mért? Te talán tudod?
—  No hallod! Trojkának hívják 

Oroszországban a vérbíróságot.

MACHLOJKA
azaz, pardon:

A  TR O JK A
Fazekasmunka háromszoros 

agyagolásban
I. AGYAGOLAS

( Szín: Szacharin szigete, Oroszország. 
Idő: hideg.)

TÖRZS (mint tanár) : Jó napot, 
Pál cár.

CSORTOS: Zajos tévedés. Már rég 
nem vagyok cár.

TÖRZS (lángoló kíváncsisággal) : 
Hát mi?

CSORTOS (nemes egyszerűséggel) : 
Kalaposinas.

TÖRZS: Hiszen az „Oroszország” - 
ban cár vagy.

CSORTOS: Ott igen, itt nem. (Ke
serűen.) Ronda pálya. Vagy cár va
gyok, vagy kalaposinas.

KISS FERI (Makay Margithoz): 
Szervusz, Natasa. (Sötéten): Te meg
csalsz engem.

M AK AY MARGIT (gyengéden): 
Te állat.

KISS FERI (megenyhülve): Azért!

(Sötéten.) De azzal a kapitánnyal 
végzek.

M AK AY  : Ugyan kérlek, bízd ezt a 
szerzőre, ő kezdte az egészet, ő vé
gezzen is . . .

ZÁTONY (mint kapitány, belép, 
Kiss Ferihez) : Nagyon szúrós a né
zésed. Te engem meg akartál késelni 
az éji homályban.

TÖRZS: Pardon, én voltam.
ZÁTO NY: Ezért felelni fogsz.
TÖRZS (gőgösen) : Nekem mondod, 

a tanárnak!?

II. AGYAGOLÁS

KISS FERI (Makayhoz): A te szí
ved kőből van.

FAZEKAS IMRE, A SZERZŐ: 
Pardon, agyagból.

KISS FERI (sötéten): Mindeneset
re annyit mondhatok, addig jár a kor
só a kútra, míg eltörik. (Vészt- 
jóslóan) : És amelyik agyagból van, 
könnyen eltörik ám.

FAZEKAS (büszkén) : Az nem lé
tezik. Nézze meg ezt az agyagot, mi
csoda munka.

CSORTOS (beront) : Kitört a for
radalom !

TÖRZS: Szóval szabad vagyok.
CSORTOS: Mi az, hogy szóval! Szó 

nélkül.
TÖRZS (Makayhoz, sóhajtva, de 

tanárosan): Nietzschére mondom,

szeretlek, Natasa. Ó, mondd, hová 
vigyelek?

M A K A Y : Vigyél a Hauerhez.
TÖRZS: Talán Schoppenhauert 

akartál mondani. Ha még egyszer így 
felelsz, elbuktatlak. (Előveszi a note
szét és beír egy négyest.)

KISS FE R I: Elbuktatni? (Villám
ló szemekkel): Én is ott leszek.

TÖRZS (hűvösen) : Köszönöm, az 
ilyesmit egyedül szoktam.

H l. AGYAGOLÁS

TÖRZS (sötéten nézi Kisst, aztán 
elővesz egy sékelt) : Fej vagy írás?

KISS FERI (antiszemitáskodva) : 
Faj. (Feldobják a pénzt.) Nyertél. 
(Távozik.)

M AK AY : Hova mész?
KISS FE R I: Ki kell mennem, 

mingyárt jövök, csak agyonlövöm 
magam.

M AK AY : Majd bolond leszek vár
ni. (Zátonnyal el.)

TÖRZS (utána kiált): Hová-hová?
M A K A Y : Megyek a Zátonnyal a 

hajóra.
TÖRZS (keserűn): Inkább a hajó

val mennél zátonyra.
FAZEKAS (Törzshöz) : Mi is me

gyünk?
TÖRZS: Azt elhiszem. Még hozzá 

legalább ötvenszer.
HESZ
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Szerző a Kritikáról

Az bosszant csak egyedül.
Ha a kritikusi széken 
E g y e d  ül.

Fazekas Imre

2 am erikai adom a
H enry Ford egy még ki nem pró- 

bált autójával hegyi úton nyargalt. 
Egyszerre csak eltört a kormánykerék 
és a kocsi őrülten vágtatott egy sza
kadék felé. Egy csavargó, aki arra 
járt, az utolsó pillanatban felugrott 
az autó lépcsőjére és egy szerencsés 
rúgással működésbe hozta a féket. Az 
autó alig pár lépéssel a szakadék 
előtt megállt. Ford leszállt és miután 
megtörölte hideg verejtéktói gyöngyö
ző homlokát, így szólt:

— Ford vagyok. Nagyon derék em
ber vagy, hát megjutalmazlak. Mit 
akarsz? Ezer dollárt egy összegben, 
vagy pedig kétszáz dollár járadékot 
havonta, életed végéig?

—  Ó, Mister Ford, adjon nekem egy 
Összegben ezer dollárt.

Ford kiállította a csekket, de előbb 
ezt mondta élete megmentőjének:

—  Látod, milyen rossz üzletember 
vagy te! Ennek az ezer dollárnak pár 
hónap alatt a nyakára hágsz, a jára
dék pedig egész életedre szólt volna.

A csavargó hunyorgott egyet a sze
mével és így felelt:

— Ó, nem! Ahogy én az ön üzleti 
szerencséjét ismerem, Mister Ford, én 
már holnapután halott vagyok . . .

V  anderbilt sohasem adott borra
valót. Egyszer egy kaliforniai város
ban járt és két hétig lakott egy hotel
ben. A szobaleány, aki az első hét vé
gén hiába várta a szokásos obuluszt, 
mikor Vanderbilt útra készen állt, 
odasomf ordáit hozzá ,és suttogva 
mondta:

— ó, Mister Vanderbilt, az éjszaka 
Önről álmodtam.

—  Úgy? . . .  És mit álmodott?
— Azt, hogy ön tíz dollár borra

valót adott nekem.
— Hm, tíz dollár. . .  Egy kicsit sok. 

Na, de nem tesz semmit, csak tartsa 
meg magának.

Bökversek
a „Nászéjszaka44 ju b iláris  

lakom áján
A Belvárosi Színház példátlan si

kerű műsordarabja, a „Nászéjszaka” , 
a múlt héten érkezett el ötvenedik 
előadásához. A  diadalmas színtársulat 
Beöthy László — a vezér — vezérlete 
alatt a „V íg  agglegényekéhez címzett 
kedélyes belvárosi vendéglőben ülte 
meg a jubileumot. A lakoma a móka 
és a jókedv jegyében zajlott le. Külö
nösen azok a rögtönzött bökversek fo
kozták a hangulatot, amelyeket 
Beöthy László és a „Nászéjszaka” 
magyar átültetője, Molnár Jenő sütö
gettek el. Mutatóba itt közlünk né
hányat:

K i az ötleteket önti:
Soká éljen drága Honthy!

*

Minden szava égi manna,
Éljen soká Honthy Hanna!

*

Ezt zúgják az alföld berki:
Az a L ili, aki Berky.

*
Sokat iszik, mégis józan, — 
Hurrá, vivát, éljen Gózon!

*
Egy szó a másikat e lli:
Éljen soká a fess Delly!

#
Nincsen benne semmi kétely:
A legszebbik Gizi —  Székely.

*
És ha magát el nem bizi: 
Népszerű lesz Székely Gizi.

*
Színházát zsúfoltra tőti,
Ergo éljen soká Beöthy!

*
Molnár Jenő kéjtől ordít: 
„Nászéj szaka”-t is ő fordít.

*
Derűs az év minden szaka,
F  oly tan-folyvást „N ászéjszaka” .

Kedves Borsszem Jankó!

A plébános úr keményen rászól 
János gazdára, aki förtelmesen 
káromkodik :

—  Ejnye, ejnye . . .  Hol tanulta 
ezt a rettenetes csúnya beszédet?

János gazda büszkén felel:
— Ezt nem lehet tanulni, főúr, 

ehhez születni kell.

—  Vájjon azzal, hogy a biztosítá
sokat valorizálják, a valorizálás biz
tosítva van?

Kritikusok a kritikáról
Vili. Egyed Zoltán

Kritizálni csak az a kritikus kriti
zálhat egész szívvel és egészen kegyet
lenül (m int ahogy a publikum érde
kében egyedül illik ), aki egészen biz
tos benne, hogy maga sohasem kerül 
a deresre. Eddig büszkélkedtem azzal, 
hogy engem szigorú és igazságos kri
tikusnak tartottak. Egy idő óta azt 
veszem észre magamon, hogy egyre 
igazságosabb leszek. De a szigorúság
gal egy kis baj van. M i az? kérdem 
magamtól riadtan, lág y álmaimban : 
cak nem írtam én is tudtomon kívül 
színdarabot?

Ady és a malacbanda
Ady Endre nagyon szerette a ci

gányzenét. Egy vidéki városkában 
járt egyszer, ahol néhány lelkes hívé
vel betért a nagyvendéglőbe vacsoráz
ni. Mikor a cigányok meglátták a kö
rülrajongott új vendéget, rögtön mun- 
kábavették a nyirettyűket, de nagyon 
hamisan játszottak, ami rossz hatás
sal volt Adyra. Egyideig csak fész- 
kelódött a helyén, idegesen pislogott 
a cigányok felé, aztán odahivatta a 
cigányprímást. A  prímás alázatosan 
állt meg a költő asztala előtt.

—  Mondd csak, öregem, —  szólt 
hozzá Ady — nem játszanátok vala
mit külön a kívánságomra?

—  Mán hogyne játsanánk, méltó- 
ságos uram, kézit csókolom, a szolgá
lati ára, csak tessík parancsolni.

—  Nahát akkor, kedves öregem, 
amíg elfogyasztom a vacsorámat, 
menjetek és játszatok egy parti 
billiárdot.

Memoárok
—  Min dolgozik most, mester?
— Az emlékirataimon.
—  No és eljutott már ahhoz az idő

ponthoz, amikor kétszáz aranykoronát 
adtam kölcsön magának ? . . .

Kéjúton
F é r j: Tetszik neked ez a vidék, 

drágám?
Feleség: Elragadó! Szóhoz se tudok 

ju tn i. . .
F é r j: Szóhoz se tudsz jutni? Nagy

szerű! Négy hétig itt maradunk.
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A figyelmes miniszter

— A pesti nők nevében fordulunk Ercellenciádhoz . .  
VA SS JÓZSEF ; Kérem, önökről már gondoskodtam. 

Most nyújtottam be az aggkori biztosításról szóló javaslatot.

Borsszem Jankó a moziban

Pesti polgár panaszai
ír ja : ( — ESZFER — )

Összeíró-ív
Összexró-xvet kaptam 
A minap én balga.
Elmondom e tragédiát 
E szomorú dalba.

Ezen összeíró-iven 
Kis kérdések vannak,
Melyre válaszolni kell a 
Bús adóalanynak. '

Először is megkérdezte 
Az ivecske kekken,
Hogy mikor és hol születtem 
S ezt vájjon mért tettem.

Utána indiszkrét módon 
Arra  akart választ,
Nős vagyok-e és hogyha nem9 
Mért nem teszem már azt.

Majd azt kérdét bár ezt még csak 
A nagy ég tudhatja:
K i lesz vájjon születendő 
Gyermekeim atyja?

Mikor eme válaszoltam,
Be muszáj volt im i,
Hogy leendő unokámat 
Hogyan fogják hivnL

Az itt következő kérdés,
Pardon, kissé kényes,
Mert azt kérdit meddig lesz még 
Fedák harminc éves.

DIE KÖNIGIN A N  ENDE DES GANGES
Meghindító séta a Hindu Síremlék köriil 12 vállvonásban 

Budha templomok ! Budha szobrok ! Budha feliratok !

Élelmes filmemberek a „Hindu sír
emlék” sikerén felbuzdulva, expedíciót 
szerveznek Indiába, egy Gangesz part
ján lejátszódó film megcsinálása vé
gett. Sejtve, hogy a Royal Apolló első 
lesz, amelyik a film előadási jogát 
megszerzi, elhatározzák, hogy demo
krácia ide, demokrácia oda, ók min
denesetre Royalista alapon csinálják 
meg a filmet. Körülnéznek tehát egy 
facér királynő után. Találnak is 
egyet Pesten, egy dobuccai ház har
madik emeletén, a gang végén, vagy 
hogy hindubb legyen a dolog: am 
Ende des Ganges.

Annám szigetén vagyunk. (Ezt 
azok miatt írom le, akik a film csodá
lata közben így kiáltottak föl: mi az, 
erdőben vagyunk?) Tehát: nem, ké
rem, Annám szigetén vagyunk. A 
tekriták törzse s a filmstatisztáknak 
ezen Annám szigetén élő válfaja fel
lázad a gyarmati hadsereg ellen. Egy 
éjjel, hogy ezt a lázadásukat a mozik 
közönségének is tudomására hozzák, 
megtámadják a gyarmati hadsereg 
vezérkarát és két tisztet, köztük Ne
ville (azelőtt Neumann) őrnagyot és 
Darsac (azelőtt Deutsch) hadnagyot 
foglyul ejtik s elhurcolják őket Gan
gesz királynőjének palotájába. Ne- 
ville-Neumann őrnagy szörnyű mé
regbe gurul (színes felvétel), de Dar- 
sac-Deutsch hadnagy változatlan 
nyugalommal fogadja a rabságot, ő  
már titokban olyan régen rabja a 
gangeszi királynőnek, hogy neki egé
szen mindegy az egész.

Gangesz királynőjének, amint meg- 
pilantja a csinos Darsac-Deutsch-ot, 
rögtön eszébe jutnak a dobuccai szép 
napok és nem nézve, hogy ő egy ki
rálynő, aggasztóan szimpatizálni kezd 
a jómodorú izraelita fiatalemberrel.

A  fiatalok gyorsan szerelmesek lesz
nek egymásba (lassított felvétel). 
Neville-Neumann, aki igen rituális 
erkölcsű ember, nem tudja nézni ezt 
a disznóságot, amit ez a királynő a 
jóházból való Darsac-Deutsch-fiúval 
szemben megenged magának és meg
szökik. Darsac-Deutschot közben a 
királynő fósaktere leszúrja. Deutsch 
azonban régi vágású gyerek és rende
zői utasításra kutyabaja sem történik. 
A  kis dobuccai Königin am Ende des 
Ganges unja már a sok caplizást ez
zel a szerelemmel és elhatározza, hogy 
inkább otthagyja ezt a Gangesz mel
letti pünkösdi királynőséget, de mégis 
Darsac— Deutsché lesz. Kapóra jön 
neki az a háború, amit a gyarmatosok 
indítanak birodalma ellen. Most egy 
csomó izgalmas jelenet következik, 
amelyben a szerelmesek költséget és 
közönséget nem * kímélve, többször 
megmentik egymás életét.

Végül aztán minden jóra. fordul, 
mindenki megkapja a jutalmát és 
mindenki elnyeri a büntetését. A 
többi közt Darsac-Deutsch is, akinek 
el kell venni a Gangesz királynőjét 
és a közönség, akinek —  lei dér — meg 
kellett nézni ezt a budha, egészen 
budha filmet.

Utána a kis ivecske 
Tudni azt akarta,
Melyik operából van a 
„Kutya-kutya tarka".

Újabb kérdés, mint a bunkó,
A fejemet érte:
Jut-e olykor az eszembe 
Keresztanyám térde?

Aztán gyors egymásutánban 
Kifaggatott arról,
Hogy választom el a hajam: 
Jobbról-e vagy balról?

Hogy szoktam verebet fogn i: 
Kézzel avagy dobbal?
S hogy kelek fel reggelenként : 
Ballábbal vagy jobbal?

Végezetül nemem iránt 
Érdeklődött lanyhán,
De akkor már azt se tudtam,
Fiú vagyok vagy lány.

A Hatvany-ítélet után
— Kár, hogy ezt a Hatvány Lajost 

eltiltották politikai jogaitól.
—  Miért?
— Nagyszerű miniszter lehetett 

volna belőle.
—  Miniszter? Ugyan miféle mi

niszter?
— Honvágyalmi miniszter.

A tihanyi visszhangnál
ÉN: Mi az, ha Búd így szól: a 

hadi kölcsönt valorizálom.
A V ISSZHANG: — ...á lom !
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A tétlenért betörő

TITULESCU: A fene egye meg!.. Ennek is pont most kell 
megvilágítani a helyzetet!

Az agonizáló ÉME 
és Seiffensteiner Salamon

Megkérdeztük Seiffensteiner bátyán
kat, mi a véleménye arról, hogy a li
berális lapok olyan nagy zajt csapnak 
az agonizáló ÉME körül. Salamon 
bátyánk megtömte a pipáját és a kö
vetkező anektótára gyújtott:

Az öreg Blau haldoklik. A szomszé
dok odasereglenek az ágyához és a 
szokásos halotti imát kezdik énekelni. 
Blaut minduntalan felriasztja csendes 
agonizálásából a hangos lamentálás. 
Egyszerre csak nagyokat nyögve így 
szól:

— Nektek nincs szívetek. Amíg él- 
teyn, nem hagytatok élni, most hogy 
meg akarok halnif nem hagytok meg
halni.

Mért írnak a képviselő úrik 
egyre-másra vezércikket

A kormányfőtanácsoshoz így szól 
egy barátja:

—  Az én fiam nagyon művelt gye
rek. Hogy az mennyi könyvet vásárol 
folyton ! . . .

—  Mbah, — mondja a kormányfő- 
tanácsos. — Az én fiam soha nem 
költ könyvre egy fillért se. Ha 
könyvet akar olvasni, leül és ír ma
gának egyet.

*

Aszpasz a képviselő urak. Ha ők 
egy cikket akarnak olvasni, leülnek és 
írnak maguknak egyet.

Amitől a múlt héten egész 
Pest gurult a nevetéstől

Egy ismert operett-tenorista na
gyobb társaságban ezt mondta új 
szerepének eljátszása előtt:

—  Ma este lépek fel hosszú 
szünet után. Ha sikerem lesz. elő
adás után a Ritzben találkozunk. 
Ha nem kellek a közönségnek, a 
színház mellett a kiskocsmában 
találkozunk. Jó?

A társaság elfogadta a propo- 
ziciót.

Előadás után az egész társaság 
a kiskocsmába ment.

A tenorista — a Ritzbe ment.

A házasélet örömei
Kedves Borsszem Jankó! Csipor

nyák úr bemegy a késeshez és azt 
mondja:

—  Visszahoztam ezt a kést, amit a 
multhéten vettem magánál. A felesé
gem majdnem megvágta vele a száját.

—  Nagyon sajnálom, —  feleli a 
mester — de használt tárgyakat nem 
veszek vissza.

— Ki beszél itt arról, hogy vissza
vegye? Azért hoztam el, hogy köszö
rülje -Irt élesebbre.

Egyszerű és olcsó
L ili :  Már napok óta töröm a fejem. 

Mondd, Magda, nem tudnál a vőlegé
nyem számára valami nagy meglepe
tést?

Magda: Mért kell ahhoz a fejedet 
törni? Valid be neki, hány éves vagy.

Üzleti élet Pesten
A nagykereskedő telefonál a kiske

reskedőnek :
—  Kérem, az előbb elküldtem magá

hoz az egyik inasomat, hogy a tarto
zását inkasszálja és meghagytam ne
ki, hogy addig nem szabad visszajön
nie, amíg meg nem kapja a pénzt.

—  Ujjé, hogy fog maga csodál
kozni, amikor mint felnőtt embert lát
ja majd viszont!

Egy kis perpatvar van Hosen- 
glantzéknál. Az asszony rikácsol : 

—  Egyetlen vasad se volt, amikor 
elvettél. Mindent az én hozományom
ból fizettél. Vagy merészeled mondani, 
hogy a házasságunk előtt volt vala
mid?

—  Igenis, volt. Nyugalmam volt, — 
felel stoikusan a férj.

Beszédes betűk
— Halló! A  lakásom?
—  Igen.
— A feleségemmel akarok beszélni.
—  Nem értem, nagyságos úr.
—  A feleségemmel. Érti már?
—  Nem értem. Tessék kibetűzni.
— Hát idehallgasson. F  mint fene, 

e mint epe, l mint leider, e mint ecet, 
s mint sárkány, é mint émelyítő, g 
mint görcs.

—  Már értem. Küldöm a nagy
ságát.

Gyöngéd célzás
Apósjelölt: És megvannak már a 

házasságkötéshez szükséges papírjaid, 
fiam?

Vójelölt: Igen, valamennyi. Csak 
még az értékpapírok hiányzanak.
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F E J P R Ó B A
ír ta : MÓKA FEBKX(

TANÁCSADÓ
báli megnyitó nóták ügyében

Idő: hetivásáros nap, alkonyat felé; 
színhely: vízparti kocsma, még geren
dás, de már villanylámpásos. Vendég 
igen gyéren, három asztalnál négyen. 
Az egyiknél valami úrféle andalog, 
adóvégrehajtó, esemyőcsináló, vagy 
valami ilyes lehet, mert bőrszivart 
szív szopókából.

A másik asztalnál már idevaló, 
rendes ember felejtkezik, Sahin Ugró 
Gergő, aki ötömös-szélbül követke
zett be a városba, eladott egy tehén
két borjastól, kapott is egy tarisznya
bél pénzt, de igen kimelegedett az al
kuban. Kiabálni kellett a Jakabra és 
most utána kell ereszteni a nagy mé
regnek fél liter lőrétől.

A  harmadik asztalnál Francia 
Nagy Antal kocintgat a komájával, 
bizonyos nevezetű Papdi Sós János
sal. Azért nem is mondanak, mikor 
összeütik a poharat, csak annyit, 

• • sten” , .. sten“ —  amiből 
látnivaló, hogy ezek is igen otthon 
vannak a vízparti kocsmában. Mikor 
pedig nem koccintanak, akkor néznek 
kifelé az ablakon, amerre a napot le
het sejdíteni az alkonyati vörösség
ben s éppen ezen kezdődött az oszto- 
zás. Mert Sahin Ugró Gergő is oda
bámult a napra, noha a nagy bárány
bőr sapkában nem nagyon formázta a 
tányérrózsa virágot, de nem érte be a 
bámulással, hanem meg is szólalt, azt 
mondta: — Lemén a nap a tengörbe.

Ez ugyan úgy volt mondva, hogy 
senkinek se volt mondva, de azért 
akárki meghallhatta. Francia Nagy 
Antal meg is hallotta és odasúgta 
Papdi Sós komának, hogy tökéletlen 
embör lőhet az, aki még azt se tudja, 
hogy a nap nem a tengörbe mén le, 
hanem átmén az Amerikába. Ezt An
tal csak félhangon mondta, de a koma 
egész fönthangon nyilatkozott:

__ Nincs még benyólve a feje
lágya.

Gergő nem azért ötömösi magyar, 
hogy az ilyesmit szó nélkül hagyja, 
ennélfogva kiveszi a pipát a foga kö
zül és megkocogtatja vele az asztalt:

—  Aszongya kend, hogy nincs he
nyélve a fejem lágya? Szeretném 
tudni, melyikünké keményebb.

Antal lejebb nyomja a fejibe a sap
kát és a szeme sarkával odavág a ko
mának. Ez annyit tesz, hogy koma, 
ne hagyja kend magát és a koma 
valóban nem hagyja magát.

—  Nem tudom, kit tisztöjjek kend
ben, de mán mögengedje, az én fejem 
mégis erősebb a kendénél.

—  Nono, — mondja Gergő és kiug
rik a szoba közepére. —  Tőgyünk 
próbát, üssünk kosfejet.

Papdi Sós koma szintén fölegyene
sedik és megbátorítja magát egy 
nyelet borral.

—  No, gyék kend!
Azzal összemennek. Gergő előre

görbült testtel szalad a komának s a 
két turáni koponya összeroppan.

— Röcsög-e? —  kérdezi az ötömösi 
ember.

—  Nem röcsög.
Megint összemennek és most a ko

ma kérdezi:
—  Röcsög-e, ötömösi ember?
— Nem röcsög.
Harmadszorra aztán recsegett. 

Mert Gergő érdeklődött, mint orvos, 
de a koma nem felelt, —  csak oda
botorkált az asztalához.

—  Fáj-e? — kérdezte részvéttel 
Antal.

A  koma szisszentett egyet, de nem 
szólt, csak a fejét simogatta. Aztán 
beöntött egy pohár bort, fújt egyet 
és odafordult Antalhoz:

—  Hogy van az, hogy az egyik em
ber feje keményebb, mint a másiké?

—  Hát úgy, hogy az egyik ember 
feje jobban teli van, mint a másiké, 
—  magyarázta Antal. —  Úgy, mint 
a hordó, tudja kend, azt is nehezebb 
összetörni, ha teli van, mint ha üres.

A  koma kipucolta a pipaszárat, ki
kaparta a pipát, megtömte, rá is 
gyújtott s még mindig csak a fejét 
tapogatta. Egyszer aztán kivágta a 
szót:

—  No, úgy vöszöm észre, akkor az 
én fejemben ügön kevés lőhet, mert 
ügön fáj.

Azzal tisztelgett a poharával az 
ötömösi ember felé, ahogy Roland a 
kardjával tisztelgett Gamalon lovag
nak a romevallesi csata után:

— . . . .  csértessék !

| CORVIN | |KAMARA|

O D E T T E
Sardou drámája 8 felv.

C A R M E
Prosper novellája 8 felv.

N
Főszerepben: Francesca Bertini Főszerepben: Dolores del Rio

Ne játssz a tűzzel Csókpalota
Vígjáték 8 felv. * Vígjáték 8 felv.

Főszereplő: Jaqueline Logan Főszereplő: Greta Nlssen

BÁBAASSZONYOK B Á LJA :

A szerelmet jaj, nem lehet titkolni.

*
HÖLGYFODRÁSZOK BÁLJA  :

Göndörhaja rövidre, göndörhaja
rövidre

Van levágva.
*

FO RGALM I-ELLENŐRÖ K BÁLJA :

Amerre én járok,
Még a fák is sírnak.

♦
VADÁSZÓ M IN IS ZT E R E K  BÁLJA:

Ezt a kerek erdőt járom én, 
A t. Házat, hej, utálom én . . .  

♦
HADIKÖLCSÖNÖSÖK BÁ LJA :

Gyűlölöm magát,
Búd János, gyűlölöm magát. 

*
TE LEFO N K ISA SSZO N YO K  

BÁLJA :
Halló, halló,
Ha ló nincs, a szamár is megfelelő.

*

NÉG ER JAZZ-B AN D -E SE K  
BÁLJA :

Az én mamám egy fekete nő.

EG YSÉG ESPÁRTI KÉPVISELŐ K  
BÁLJA :

Sokszor úgy szeretnék írni 
Cikket az Újság-ba én . . .

ARANYKÖPÉSEK
Szeretőt minden ujjunkm  kapunk. 

feleséget csak a gyűrűs ujjúnkra.
*

Az első nő, akit a fé rfi megkínoz: 
a szoptatós dajkája.

*

Az áüatszelidítés : mesterség, az 
asszonyszelidítés : művészet.

*
Szerelmétől és szabónöjétől a nő 

csodát vár. A többiektől csodálatot.
*

Megfigyelésem a Belvárosi Színház
ban előadás kezdete előtt: a „ A ász- 
éjszakáf'-ról senkisem késik le.

Karádi Emil

Vásároljon
vászonárut

Klein Antal
divatáruházában
Király ucca 53
(Akácfa u. sarok)
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Magyar életmentés

ZICHY JÁNOS GRÓF: Szegény tüdőbeteg gyerekek, fáj
dalom. vannak... kitűnő orvos is van hozzájuk. hál’Jstennek... 
miniszter is van, aki befogadja őket... most még csak egy kis 
gyorsaság kellene, ami nem boszorkányság.

Ó h  te dicső 
m agyar nyelv!

I. Szerkesztőségi nyelv
—  Két kolumnát írtam a kékből.
—  Kivégezted?
— Ki. Már hajón van, mingyárt 

kapok kefét, majd olvasd el.
—  Drágám, nem érek rá, meg kell, 

hogy tudjam, kinek hal meg az öreg, 
azután egy színest is kellene, hogy 
írjak, de nem jutok hozzá, mert foly
ton a smoncákat kell ragasztani.

( Értsd: a parlamenti tudósító két 
oldalt írt, amelyet már kiszedtek. 
Megírta a híres politikus elleni táma
dást is. A másiknak érdeklődni kell, 
hogy a nagybeteg neves embernek 
milyen az állapota. Hangulatos cikket 
is kellene írnia, de nem ér rá, mert 
a fizetett közleményeket kell átdolgoz
nia.)

2. Gyereknyelv
— Adok egy savanyút négy goj- 

ziért.
—  Majd az Aliban!
— Te, ugorjunk le a zónáról, mert 

jön a csősz és elbunyóz.
( Értsd: két gyerek lóg a villamos 

ütközőjén. Az állatkerti játszótérre 
akarnak beszökni, ahol az egyik négy 
golyóért egy szem savanyúcukrot fog 
elcserélni. Amikor látják, hogy jön a 
kalauz, megijednek és le akarnak ug
rani a robogó villamosról.)

3. Színházi nyelv
— Már itt van az a dög?
—  Nem. Láttad tegnap, hogyan 

pukkadt, amikor én nyolc lámpát és 
két vasat kaptam?

— Láttam. Pedig egy csomó skót 
ült a nézőtéren. Ma nincs vattázva a 
nézőtér. Láttad a táblát?

(É rtsd : két színésznő beszélget. Az 
egyik elmeséli, hogy ót nyolcszor 
tapsolták ki a lámpák elé és kétszer 
a vasfüggöny elé, pedig sok rideg em
ber volt a nézőtéren. Mindketten örül
nek, hogy telt ház van.

4. Futball-nyelv
—  Fakir!
—  Nézd azt a hülye barmot. Nem 

állította ki Mari nénit, pedig felstó- 
szolta Csibit.

(É rtsd : Konrád, az MTK-ból (a 
fakir) ismét elhibázott egy labdát, 
Takács I. pedig, az FTC-ből, fellökte 
Braunt az MTK-ból, de a bíró nem 
állította ki.)

5. Betörő-nyelv
—  Jönnek a hekusok.
—  Jöhetnek. Már bankban van a 

szajré!
(Értsd: Detektívek jönnek a betö

rőért, de ez nyugodtan várja őket, 
mert a lopott holmit biztos helyen el
rejtette és így nem tudják rábizonyí
tani a betörést.)

6*. Motoros-nyelv
— A fene egye meg azt a taknyos 

mazsolát. Könyörögtem neki, hogy ne 
túr áztassa a motort s most tes
sék, nem akar begyulladni. Légy szi
ves, add ide a muttert.

(Értsd: egy motoros kölcsönadta a 
gépet egy kezdőnek, aki elrontotta. 
Most meg akarja javítani és egy csa
vart kér a barátjától.)

Kávéházi beszélgetés:
—  Az előbb tíz fillér borravalót 

adtam a főpincérnek, mire azt mond
ta, hogy ez sértés ránézve.

— Na és mit csinált maga?
—  Zsebrevágtam a sértést.

A kis szemtelen
Mama: Nem tudod, Pistike, hogy a 

jó isten mindent lát?
Pistike: Az lehet, de legalább nem 

beszél róla később annyit, mint bizo
nyos más emberek.

Adalék az átörökléshez
Feleség: Csak azt nem értem, hon- 

nét van a Magduskánknak az a ren
geteg sok rossz tulajdonsága? Tőlem 
egyet sem kapott.

F é r j: Az bizonyos, drágám. Neked 
még mind megvan.

VÍGSZÍNHÁZ
Önagysága
őrangyala

Jacques Dévai  3 felv. vígjátéka 
GombaszögL Rajnai. Gazsi 

Somlay, Makláry. Mály 
Gárdonyi. Hajmássy 

H a t a l m a s  
s i k e r !

Kedves Borsszem Jankó !
A plébános úr egy gyülekezetben 

felszólította híveit, hogy ne tartsanak 
olyan könyveket, amelyek csak fölös
leges fejtörést okoznak és amellett ár
talmasán hatnak a szívre is.

—  Hozzátok el ezeket a könyveket 
— kiáltott fel emfázissal —  és a leg
közelebbi gyülekezetben én ünnepé
lyesen elégetem őket.

Egy hét múlva volt a második ösz- 
szejövetel. Kovács Nagy István gazda 
egy vékony, kékfödelű könyvet vitt 
magával és e szókkal nyújtotta át a 
plébánosnak :

— Fótisztelendő uram, körülnéztem 
odahaza és elhoztam ezt a könyvet. . .

—  De hiszen ez az adókönyve ! — 
szólt meglepetten a főúr.

—  Persze, hogy az. Hiszen azt tet
szett mondani, hogy ne tartsunk olyan 
könyveket, amelyek fölösleges fejtö
rést okoznak és ártalmasán hatnak a 
szívre.

Illetékes diagnózis
— Ügy hallottam, a nők jobban 

bírják a fájdalmakat, mint mi, 
férfiak.

— Kitől hallottad ezt, egy orvos
tól?

— Nem, egy susztertól.

A haldokló órás
Haldoklik a berlini órásmester. 

Ágya körül ott állanak gyermekei. A 
haldokló egyszerre észreveszi, hogy 
egyik fia az órák között turkál. Fel
könyököl és elhaló hangon mondja:

— Maradjatok nyugodtan, fiaim. 
Az óráim meg vannak számlálva.—lést—
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Voronoff szerint néhány év múlva semmi 
értelme nem lesz Vass József javaslatának

Voronoff kijelentette párizsi tudó- kori-biztosításról szóló javaslatának, 
sítónk előtt, hogy pár év múlva sem- mert szerinte akkor már sehol a vilá- 
mi értelme nem lesz Vass József agg- gon nem lesz aggkor.

Nem kellek a nőknek?
Ez az eset mostanában történt a 

gyorsvonaton. Beszállok a második
osztályú fülkébe és behúzódom a sa
rokba. Egészen korán jöttem, nézem 
az órát, tizenöt perc van még az in
dulásig. A  fülkében egyedül vagyok.

—  Csak jönne a fülkémbe valami
drága kis útitársnő__sóhajtottam és
mint a pók hálója rejtekében, úgy ül
tem és az ablak mellett, lesve a jó
szerencsét.

Az vesse rám az első követ, aki 
hasonló körülmények között nem 
ugyanezt cselekedte volna. A  vonaton 
való utazás egy ilyen kellemesen fű
tött fülkében valahogy mintha szen
timentálissá tenné az embert.

—  Egy szép nőt, egy gyönyörű nőt 
a fülkémbe. . .  Ó, sors, légy kegyes 
hozzám !

így epekedtem, miközben elővettem 
a zsebtükröt, mert úgy éreztem, hogy 
a nyakkendőm kissé félrecsúszott.

—  Egészen jól festek — állapítot
tam meg bizonyos önelégültséggel, 
amit egy humoristától igazán nem 
lehet rossznéven venni.

A  szivem megdobbant. Egy hölgy 
lejtett el a fülkém előtt.

Rámnézett. Aztán ajkbiggyesztve 
ment tovább. Egészen belevörösöd-

Mosse Rudolf R. T.

Magyarország
Ujságkatalógusa

Különös érdeklődésre tarthat 
számot a Mosse Rudolf Részvény- 
társaság hirdetési osztályának 
most megjelent, pompásan kiállí
tott Ujságkatalógus-a, mely nem
csak arról informál, hogy a Buda
pesten és Magyarország területén 
megjelenő napilapoknak és szak
lapoknak milyen a hirdetési tari
fája, hanem ezenkívül ez az Újság- 
katalógus nagyszerű tanácsokat ad 
a hirdetőknek a hirdetés szövegére 
nézve és a hirdetés tervezése tekin
tetében is útbaigazításokkal szol
gál. Megmondja, hogy mik a jó 
hirdetések, amelyekkel a legkisebb 
költség mellett a legnagyobb sikert 
lehet elérni. Mosse legfrissebb 
Ujságkatalógusában ezenkívül na
gyon érdekes tanulmányt olvasunk 
dr. Szabó Lászlótól a sajtó hirde
tő- és reklámértékéről, Gallowich 
Jenőtől a vidéki lapok hirdetései
ről, dr. Radrányi Lászlótól a szak- '  
sajtó hirdetéseiről, Sárándy Ist
vántól a naptárakban közölt hir
detésekről, Lamotte Ernőtől a pla
kátról, Lajta  Andortól a filmrek
lámokról, Saly Gézától és Bányász 
Jenőtől. Megrendelhető Mosse Ru
dolf r.-t-nál, Budapest IV , Váci 
ucca 18.

tem —  Mi ez? Annyira visszataszító 
vagyok?

Felülkerekedett bennem a dac:
—  Azért se megyek utána.
És vártam a többi nőt. Egymás

után jöttek, kofferekkel, kalapskatu
lyákkal, végigsiettek a folyosón, de a 
fülkémbe egy se tévedt. Úgy látszik, 
leolvasták arcomról a mohó sóvárgást 
és nőies ösztönnel kitértek előle. 
Részben igazat is adtam nekik, mert 
a finomabb női lélek a férfi nyers 
vágya elől mindig menekül. Adtam 
tehát a közömböst, úgy tettem, mint
ha egyáltalán nem érdekelnének a 
nők.

De ez a taktika sem vezetett ered
ményre. Körülöttem már valamennyi 
fülke tömve volt, csak éppen az 
enyém maradt üres. Most aztán már 
határozottan bosszankodni kezdtem :

—  Az ördögbe is, ez már tűrhetet
len. Hiszen nem mondom, hogy a nők 
túlságosan elkényeztettek eddig ér
deklődésükkel, sőt gyakran értek saj
nálatos kudarcok is, de ez, ami most 
történik velem, egyszerűen érthetet
len. Annyira ijesztő a külsőm, hogy 
egyáltalán nem kellek a nőknek?

Dühömben a számat haraptam, mi
közben az ablakon függő táblára té
vedt a pillantásom. Egyszerre világos 
lett minden. A magyarázat kézenfek
vő volt. Az ablakon ugyanis ez a f i 
gyelmeztetés állt : NEM DOHÁNYZÓ.

E. M.

K É PR E JT V É N Y

számában. A  megfejtők értékes 
könyvjutalomban részesülnek.

A  Borsszem Jankó múlt számában 
megjelent rébusz helyes megfejtése:
„Fizetésképtelen v á l la la t A megfej
tők közül Komlós Sándor (Budapest, 
Andrássy út 7.) kap jutalmat. * *

„Mindnyájan olyan fiatalok va
gyunk, amilyen rugalmasak véredé- 
nyeink.” Ezért, hogyha megelőzni 
akarja az időelötti elöregedést és az 
ütóérelmeszedést, használja a D’Ar-
*onval-sugaras kúrákát az Elektro
mágneses Gyógyintézetben (V II, V il
ma királynő út 11.)

Kedves Borsszem Jankó !
Papucs úrtól megkérdezi a barátja:
— Mondd, öregem, mikor szoktál 

te pihenni?
— Ebéd után egy órára mindig le

dől aludni.
—  Kiről beszélsz te?
— A feleségemről.
— De hiszen én azt kérdeztem, 

hogy te mikor szoktál pihenni?
—  Hiszen arra válaszoltam. Én tud

niillik csak akkor pihenek, ha ő al
szik.

A kültelken
Jasszok beszélgetnek.
—  Látod, milyen kellemetlen néha, 

ha az embernél véletlenül nincs pénz.
—  Miért, te? Mi történt?
— Az előbb leütöttem egy pasit és 

egyetlen büdös vas se volt nála.

— Vannak kérem XV. Lajos ko
rabeli bútordarabjai?

— ó , parancsoljon, méltóságos 
asszony.

—  Egy szobát rendeztem be 
tiszta XV. Lajo8-8tílusban és most 
egy XV. Lajos korabeli vacuum 
cleaner-re lenne szükségem.

L egmélyebb álmából ezzel riasztja 
fel az urát a felesége:

—  Jaj, kérlek, az az érzésem van, 
hogy egér jár a szobában.

—  Akkor legyen az az érzésed is, 
hogy macska is jár a szobában, — 
mondja a férj és dühösen a másik ol
dalára fordul.

Felelős szerkesztő és kiadó: 
M O L N Á R  J E N Ő  DR.  

Művészeti főmunkatárs: 
G Á S P Á R  A N T A L  

Laptulajdonos:
Borsszem Jankó Lapkiadó Rt.

Igazgató: Molnár Em il 
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

VI, Mozsár u. 9. Telefon: T. 233— 24

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

Egész évre . . .  20 pengő — fillér 
Félévre . . . .  10 pengő 50 fillér 
Negyedévre . . 5 pengő 50 füléi

Nyomatott:
B í r ó  M i k l ó s  nyomdai műintézetében

V II, Rózsa ucca 25

Fővárosi Operettszínház

Az utolsó bölény
F r a n c i a  b o h ó z a t

Hegedűs, Kertész.
Kabos, Vendrey, Székely Lujza 

Nagy Erzsi, Babocsay Erzsi

S z e n z á c i ó s  s i k e r !
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Elférfiasodtak a nők?
- Egy pesti lány Paul Valéry íróhoz -

Igen tisztelt Uram!
Bocsásson meg, amiért vitába bo

csátkozom Qnnel, de lehetetlen válasz 
nélkül hagynom az Ön ellenünk inté
zett támadását. Azzal vádol bennün
ket, védtelen nőket, hogy teljesen el
férfiasodtunk és ráadásul még el is 
lát minket atyai tanácsokkal. Hát 
nem, uram, fel kell, bogy világosít
sam önt. Nem fogjuk követni taná
csait, annál az egyszerű oknál fogva, 
mert nem akarunk teljesen férfiak
nak látszani.

Mert nézzük csak, mi is az, amit 
Ön kíván a nőktől? Vegyük hát 
sorra : ;

1. Növesszem meg a hajamat? De 
hiszen éppen akkor leszek csak igazán 
nőietlen, mert tudnivaló, hogy ma 
minden férfi hosszú hajat visel! Ma
radok tehát az én eton-frizurámnál, 
legalább látják rajtam, hogy nő va
gyok.

2. Ne cigarettázzam? Ugyan kérem, 
hiszen éppen ez az, ami a legnőiesebb 
rajtam. Ha nem volna a számban ci
garetta, könnyen férfinak néznének. 
Így legalább tudják, hogy nőnek szü
lettem.

3. Ne hordjak szmokingot? Hát ak
kor mit vegyek magamra, hogy vala
miben mégis különbözzek a férfiak
tól? Hiszen a szmoking a legsajátsá
gosabb női viselet. Pláne, szivar
zsebbel.

4. Ne járjak térden felüli szoknyá
ban? Uram, csak nem vehetek ma
gamra hosszú szoknyát, hogy még a 
bokámat is eltakarjam. Ezt csakis a 
férfi teheti meg, aki divatos csónad- 
rágjában úgyis olyan, mintha szok
nyában járna. Mi, nők, tehát nem 
viselhetünk hosszú szoknyát, mert ak
kor direkt férfiaknak néznének ben
nünket.

é. Ne legyek szabadszájú? Süssem 
le a szememet a férfiak előtt? Egy 
frászt, uram, egy frászt. Hiszen, ha 
csakugyan ennyire tartózkodó lennék, 
tökéletesen elveszíteném nőiességem 
varázsát és modor tekintetében egy 
baj szállal sem különböznék a mai fér
fiaktól.

6. Hagyjam el a kenyérkereső pá
lyát? Pardon, egy nő azért nő, hogy 
maga keresse meg a kenyerét. A sem
mittevés a férfiak dolga és nem aka
rom, hogy bennem férfit lássanak.

7. Legyek családias és vegyem elő 
a főzőkanalat? De hiszen ma a fér
fiak maguk főznek és takarítanak, 
maguk járnak a piacra és dajkálják 
a csecsemőt. Hát csak nem fogok tö
rődni a háztartással, hogy még azt 
bigyjék. bogy férfi vagyok.

Egyelőre ennyit. Kedves Uram, le
gyen szives hagyja abba a küzdelmet, 
mert mint látja, lehetetlen követnünk 
tanácsait. Mi továbbra is nőknek aka
runk látszani.

Tisztelettel 
Bajusz Fery, 

szülészeti hallgatónő.
A levelet másolta DYMI

A Borsszem Jankó legközelebbi 
száma február 20-án jelenik meg.

í r  w
— M it szólsz hozzá, Mimi? Ella egy hatvanéves emberhez megy feleségül 

a pénze miatt.
— Nevetséges! Ha már pénzről van szó, én csak olyan emberhez mennék, 

akt legalább nyolcvan éves.

Modern lányok
— Na és mért nem mentél hozzá?
—  Nem, édesem, aki engem felesé

gül képes venni: ahhoz és nem me
gyek feleségül.

A Borsszem  Jankó
előfizetői rendkívül kedvezményes 

áron kapják az

„LTjság“ -ot
Magyarország legnívósabb, leg

tartalmasabb politikai 
napilapját.

Az „Újság" előfizetési ára
egy h ó r a .......................P 4.—

a Borsszem Jankó előfize
tési ára egy hóra . . „  1.85

a két lap együtt egy hóra
5.85 pengő helyett . . „  4.85

pengőért kapják.
Az „Ú jság” előfizetési

ára negyedévre . . . „  10.80

a „Borsszem Jankó”  elő
fizetési á ra ....................   5.50

a két lap együtt negyed
évre 16.30 pengő helyett „  13.30 
pengőért kapják.

Külön ajándékul kapják az „ Ú j
ság” részéről az idei könyv
piac páratlan szenzációját, a

MI N D E N T  TUDOK
évkönyvet és a Borsszem Jankó 
részéről a Borsszem Jankó humo
ros könyvét. Levelező-lapon vagy 
telefonon fizessen elő az „U jság”- 
ra (V , Vilmos császár út 34.).

A kis kiváncsi
Apa : Mikor én ilyen kicsi voltam, 

mint te, sohase hazudtam.
F iú : És mikor kezdted el?

—  Mibe kerül egy szoba?
— Az első emeleten tizenöt, a 

másodikon tíz, a harmadikon nyolc 
pengő.

—  Köszönöm, de ez a hotel ne
kem nem elég magas.

B O R S S Z E M E K
Két dolog van a világon, amire 

nincs elkészülve az ember. Ez a két 
dolog: az ikrek.

*
A x'icc és a humor közt az a különb

ség, hagy a vicc gondolkodóba ejt, a 
humor megnei'ettet.

*

Fölényben lenni másokkal szemben, 
úgy, hogy ne éreztessük: ez a legna
gyobb művészet.

*
A bölcseségnek nincs pótszere. A 

legjobb, amit eddig kitaláltak, a hall
gatás.

Bölcs tanács
A költő: Akkor jönnek a legjobb 

gondolataim, amikor nem alszom.
A kritikus: Mért nem veszel be 

altatószert ?

Aggkori biztosítás
Beszélgetés Komlós Sándor András- 

sy úti úridivatüzletében :
— Mit szól, Komlós úr, az agg

kori biztosításhoz?
—  Kérem, ez az én üzletemben nem 

újdonság.
— Hogy-hogy?
—  Aki nálam vett egy ruhát, biz

tos, hogy abban fog megöregedni.
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ELNÖK: Vallása?
VÁDLOTT : Római katolikus.

A jövendőbeli após
— Mondja csak, Sándor, mért nem 

beszél végre a papámmal?
—  Nem tudom elcsípni. Valósággal 

menekül, ha meglát.
—  És miért?
—  Ezer pengőmmel tartozik.

Dühösen formed rá a főnök az 
inasra:

— Te haszontalan, hiszen te foly
ton hazudozol. Mi lesz belőled, ha ki
tanultál nálam?

—  Első utazó leszek a főnök úrnál.

Kedves Borsszem Jankó!
Olvasom, hogy a jó  szegediek bics

kát hoztak Klebelsbergnek ajándékba 
s megkérték öt, hogy — babonából — 
egy kicsit megszúrhassák vele. A mi
niszter úr megengedte ezt. Ezekután 
kíváncsi vagyok, hogy ha a miniszter 
úrnak az egyetemi bajtársak egy fo
kost akarnának prezentálni, azzal az 
óhajjal, hogy — szintén csak baboná
ból —  engedje magán egy kicsit — 
fajvédő-módra —  kipróbálni, a kul
tuszminiszter úr azt is megengedné-e? 
Alig hiszem. Inkább átengedné az 
egész ajándékot —  Wolff Károlynak.

Pesti párbeszéd
— M it szól az aggkori biztosításhoz, 

Fuksz úr?
— Nincs sok bizalmam iránta.
—  Miért?
— Na hallja, ki biztosít engem ar

ról, hogy agg leszek?

— Én nem értem ezt a Töreky 
bírót. Elítélte Hatvány Lajost s 
mégis helyeselt neki.

— Ugyan, hogy mondhatsz 
ilyent?
— De igen, hisz majd minden 

szavát lekopogta.

Folyosói kedélyeskedés
Sándor Pá l: Ez a biztosítási valo

rizáció egy kicsit sántít nekem.
Búd János: Hacsak ez a b a j. . .  

ezen lehet segíteni. Elküldjük Pös- 
tyénbe. De te is elmehetnél oda. Ilyen 
rossz csontnak nem ártana egy kis 
iszapkúra.

L A P Z Á R T A :
A PESTI NAIVAK MIND VISSZAVONULNAK A SZÍNPADTÓL

Mint értesülünk, a pesti naivak 1929 január 1-én, az aggkori biztosítás 
életbelépésének napján, mind visszavonulnak a színpadtól.


