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Nem tudok köszönni ?
A múlt év végén szemtanúja voltam egy auto- 

mobilos el gázolásnak. A rendőr felírta a nevemet. 
Pár héttel ezelőtt idézést kaptam a rendőrségre. És 
szívdobogást kaptam. Hiába törtem a fejem , nem jö t
tem rá, hogy a rideg idézöcédula, amely holmi bűn
ügyről regélt, életem mely sötét pontját fogja fö l
fedni.

Izgatottan mentem az Iksz kerületi rendőrkapitány
ságra. Teljes tisztelettel és nagyon alázatosan köszön
tem. Semmi válasz. Ujjé, —  gondoltam maga mb au — 
neked már kampec. Akinek a rendőrtiszt nem köszön 
vissza, azt a második percben már biztosan a gallér
jánál fogva lódítják a cellába. De mikor letelt a kri
tikus egy perc és a rendőrtiszt sablonos kérdéseire 
sablonosán elmondtam, hogyan történt az a bizonyos 
elgázolás, visszatért nyugalmam és miután aláíratta 
velem a vallomásomat, udvarias köszöntéssel eltávoz
tam,. Megint nem köszönt vissza. Egy pillanatig arra 
gondoltam, hogy azt mondom: „kérem szépen, kegyel
mes uram, én köszöntem”, de a másik pillanatban 
vasmarokkal szorította meg a szívemet egy rémes 
sejtés: hátha csak csapda volt az egész . . .  engem egy 
bagateü-ügyben való tanúskodással idecsalogattak és 
mikor a legnagyobb biztonságban érzem magam s ki 
akarok fordulni az ajtón, nyakoncsíp egy markos 
rendőrkéz. De nem, nem történt semmi.

Mikor az uccára értem, először is mély lélegzetet 
vettem. De nem mertem gondolkodni. Ahhoz még túl
ságosan közel volt a kapitányság. Ügy körül
belül a Népszínház tájékán járt vélem a villamos, 
amikor felbátorkodott bennem a kérdés:

—  M ért nem köszönt vissza az a rendőrtiszt? . . .  
Se amikor beléptem, se amikor e lm entem ?... Vár
junk csak . . .  Hogy is köszöntem én neki? „Alázatos 
szolgája, jó napot kívánok, tanácsos úr.” Igen. És má
sodszor is ugyanígy, legföllebb fordított sorrendiben. 
„Jónapot kívánok, tanácsos úr, alázatos szolgája.” 
Talán akaratlanul valami zavaró mellékzörej tolako
dott a hangomba, ami azt az érzést kelthette a rendőr
tisztben, hogy nem őszinte a köszönésem!? . . .

Miközben ezen tűnődtem, egy kedves, régi isme
rősöm szállt fel a villamosra. Egyetemi professzor, a 
javából. Ahol tudományos élet van, szerte a világon, 
ismerik és becsülik. ,^Alázatos szolgája, jó napot kí
vánok, tanár úr” , —  köszöntöttem. Mosolyogva nyúj
totta kezét, aztán félig átkarolt. „Szervusz, kedves 
szerkesztő uram . . .  Hogy vagy, mi az újság nálatok?” 
És elcsevegtünk öt percig.

Az első ellenpróba sikerült. Jó, jó, —  ágaskodott 
bennem az örök Vitatkozó —  de hátha ott a rendőr
ségen, abban a komor környezetben belecsúszott vala
mi a hangodba, ami a villamoson, emberek közt, az 
uccán ott marad valahol a gégédben! . . .  Lehet. M ikor 
a Podmaniczky uccuhoz értem, egy idősebb kollégával 
találkoztam. „A parlamentbe megyek. —  mondta —  
nem jössz?” Félóra szabad időm volt még, gondoltam: 
csapjuk agyon, gyerünk a parlamentbe. Elvégre itt is 
történhetik valami érdekes. A múltkor is egy gyö
nyörű. szóke angol nő jelent meg a diplomaták páho
lyában

Mondanom sem kell, hogy az egész kis rendőr
kapitánysági incidensről közben egészen megfeledkez
tem.

A t. Ház folyosóján elsőnek egy világhírű magyar 
politikust üdvözöltem. „Alázatos szolgája, jónapot kí
vánok, kegyelmes úr” , —  mondtam és a kegyelmes 
ú r . . .  De mit? Csak nem fogok nyilvánosságra hozni 
egy félóráig tartó, bizalmas beszélgetést. M ikor elkö
szöntem a kegyelmes úrtól, abban a pillanatban. . .  
igen... pontosan akkor megint eszembe jutott az Iksz 
kerületi rendőrkapitányság. A kegyelmes úr tudniillik 
visszaköszönt. Sőt. Melegen megrázta a kezemet

És most már megint csak ezzel a kis esetkévéi fog
lalkoztam. Direkt statisztikát csináltam. Hat minisz
ternek, öt államtitkárnak, három öreg kegyelmes úr
nak, negyvenhét képviselőnek, kilenc szerkesztőnek 
köszöntem. Mind visszaköszönt.

Kő esett le a szívemről. Hiszen én rendesen t idők 
köszönni! Nincs a hangomban egy árnyalata se vala
mi olyan mellékzöngének, amiből őszinteséghiányt, 
vagy —  Isten ments! —  gúnyt lehetne kiérezni. Bol
dogan siettem haza és elujságoltam a feleségemnek:

—  Képzeld, szívem, rájöttem, hogy egészen rende
sen tudok köszönni.

Feleségem aggódó tekintetet vetett rám. H irtele- 
nében füllentettem valamit. Azt, hogy egy barátnő
jével találkoztam és udvariasan köszöntem neki, de 
ő még csak nem is biccentett a fejével.

—  Az az utálatos! . . .  biggyesztette el száját a 
feleségem. —  Azzal nem kell törődni.

. . .  És mégis, kérdezem: mért nem köszöntek ne
kem vissza az Iksz kerületi rendőrkapitányságon? 
És mért nem köszönnek vissza annak a százegynehány 
ismerősömnek, akik —  miután elmondtam nekik az 
én esetemet —  így sóhajtottak fe l:

—  Hát a szerkesztő úrnak sem? . . .  Akkor nem
is vagyok megsértve! Molnár Jenő

Mihaszna András notecéből

—  ...M ert rőndszámnak muszáj 
lenni!

Gaál Gasztoi
Lantomat ím leakasztom,
Megzengeni téged, Gaszton. 
Boglárnak vagy díszpolgára, 
Polgár-kucsmánk díszboglára.
Amíg sok Gál csak szaladgál.
Te nagy bölcsen csak maradj Gaál!

BRIAN D , PÁ R IZS  
IGAZA VAN, M INISZTER ÚR. 

EGY NÉPNEK SINCS JOGA, 
HOGY ÖNGYILKOSSÁGOT KÖ
VESSEN EL. MOST MÉG AZT 
A CSEKÉLYSÉGET IS SZÍVES
KEDJÉK K IJE LE NTE N I, HOGY 
EGY NÉPNEK SINCS JOGA A 
M ÁSIKAT M EGGYILKOLNI.

BORSSZEM JANKÓ —  H A L L A T L A N ! MÁR A THURN 
GRÓF IS — TAXIS?
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Legyünk praktikusak!

így oldhatná meg olcsón Vass József Budapest lakosságának fürdöügyét

M AGA CSAK TUDJA SALAM O N B Á C S I...
mit szólnak az egységespárti liberá
lisok a házszabályrevizióhoz és a 
sajtóreformhoz?

— Rosenduft, a 
rakamazi szatócs, 
egy csikorgó hideg 
decemberi napon 
befogat a szánkó
jába, hogy a közeli 
városba menjen.

Vígan csilingel a 
szánkó az ország

úton, mikor egyszer csak a jó me
leg bundába öltözött Rosenduft meg
pillantja az országúton Schwarcznét, 
a rakamazi samesz feleségét, amint 
gyalog topog a hóban. Meginvitálja 
őt a szánkóba, amit az asszony szí
vesen el is fogad. Az udvarias Ro
senduft magához szorítja a bunda 
alatt az asszonyt, hogy meg ne fáz
zon és addig szorongatja, míg egy
szerre csak azon vették észre magu
kat, hogy bizony alaposan megfeled
keztek a házastársi hűségről.

Az asszony kétségbe van esve, de 
Rosenduft vigasztalja, hogy majd ő

elintézi a dolgot. Mikor beérnek a 
városba, azonnal elviszi az asszonyt 
a csodarabbihoz és töredelmesen be
vallja neki bűnüket.

A rabbi megsimogatja a szakállát 
és így szól:

—  Baj, baj, de fizessetek le ' tíz
tíz pengőt és leimádkozom a bűnö
töket.

Rosenduft boldogan vesz ki a tár
cájából tíz pengőt és átadja a rabbi
nak.

Az asszony is előveszi az erszé
nyét és átad a rabbinak húsz pengőt.

A rabbi vissza akar adni tizet, de 
az asszony lesüti a szemét és így 
szól: f

— Hagyd, rebe, visszafelé is szán
kón megyek!

=  Osz-posz: mikor majd az egy
ségespárti liberálisok megszavazzák 
a házszabályreviziót és bűnbocsá
natért elmennek reb Kállay Tibor
hoz, ez fejenkint tíz pengőt kér tő
lük, hogy imádkozzon a lelkiüdvös
ségükért. De a liberálisok fejenkint 
húsz pengőt fognak adni, mert hátra 
van még a sajtó reform, amit szintén 
meg fognak szavazni.

REB MENÁCHEM 
CICESZBEISZER 

SZÖRNYŰ ÁTKOZÓDÁSAI

— O Sándy professzor oreság o te 
le ángy óddal kapcsolatba údj korri
gálja oz üvé ki jelentésit, hodj Boda- 
pest udjan nem érett meg o fürdő- 
szobároy de o te leángyod már régen 
megérett o kiizüs fürdőszoba küvet- 
kezméngyeinek statisztikai méltatá
sáról

— Oz Erdélyi-bünpör tárjalásán 
led jen rosszul o te feleséged oz izgal- 
makiul!

—  Odahaza ledjen rosszul o te fe
leséged oz izgalomtul, hodj nem ka- 
]>ott jegyet oz Erdélyi-tárjalásro!

—  O Szilágyi Lajos képviseld ore- 
ságro tedjél te edj kritikai meg- 
j  edzést!

— Odvariassági hetet merjél te 
gyavasolni o közhivatalokba!

—  H ívjál meg te edj házi leány- 
zsúrra o Lakatos László oreságot és 
feledjél el o szobába tenni arany- 
kü pü csészéké t !

M aga csak tudja Intim Szíriusz,
m ilyen idők várhatók  m ostanában ?

— Hogyne tudnám. A taxirendeletek kiadása körül meglehetős viharok 
dúlnak. Az Erdélyi-ügy tárgyalása iránt a hölgyközönség részéről orkánszerü 
érdeklődés mutatkozik. A politika ege felhős.

Prognózis: Az időjárási kilátások kedvezőek. A várható havazások révén 
ugyanis a szellemi munkások megint sűrű munkaalkalmakhoz jutnak.
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Borsszem Jankó a színházban 

A F I R H A M C 1  f l O d O T T
EG YIK  ismert művészünk meg

kérdezte premiér után a barátjától:
—  Na, hogy tetszettem?
—  Olyan voltál, mint Erdélyi!
—  Na! — hökkent meg a színész.
—  Éppen olyan verv-ve 1 játszottál.

*
A  TESTŐR után a Liliom  követ

kezik a Molnár-ciklus során. Képzel
jük, hány Liliomtipró akad majd 
megint a szélsőséges sajtó berkeiben! 

*
ROTHENSTEIN rehabilitálva van. 

A Kamara Színház újdonsága bizo
nyítja, hogy már a Móriczok is szó
hoz jutnak az állami színházakban. 

*
DRÉGELY Gábor és Molnár Jenő 

énekes vígjátékot írtak, amihez Áb
rahám Pál komponál zenét. Darab
írás közben többször szükség volt rá, 
hogy a zeneszerző is ott legyen a 
megbeszéléseken. Igen ám, de Ábra
hám nagyon nehezen kapható, mert 
éjfélig dirigál, délig alszik és dél
után próbákra jár. Drégely is nehe
zebb mozgású ember s ezért vala
hányszor olyan dolog merült fel, ami
hez Ábrahám is kellett, azt mondta 
Drégely Molnár Jenőnek:

— Ugyan kérlek, légy szíves és

A „Tihamér” körül
Bárdos Artur új berlini színháza 

Lengyel Menyhért „Tihamér”  című 
vígjátékának bemutatása után szó 
nélkül beadta a kulcsot. A  két dolog 
független egymástól (amiről lesz al
kalmunk a „Tihamér” budapesti pre
miér j én meggyőződni), de a vicc már 
megszületett.

Azt kérdezi valaki a Fészek-klub
ban:

—  Tudod, milyen nevet adott a 
„Tihamér” szerzője Bárdosnak?

—  Na, hogy szól?
—  „Te hammer!”

Jó napot. Varsányi Irén!
Kedves Borsszem Jankó! Azt ol

vastam egy estilapban, hogy Ajrponyi 
Albert gróf a Vígszínház társalgójá
ban járt és így köszöntötte Varsányi 
Irént: „Jó napot, Varsányi Irén!” 
Bocsánatot kérek, de én Tamás va
gyok ebben a dologban. Ép úgy nem 
hiszem el, mint ahogy azt nem hin
ném el, hogy —  teszem azt —  Var
sányi Irén így viszonozta az üzvöz- 
lést: „Jó napot, Apponyi Albert!” 
Tisztelettel egy Apponyi-rajongó.

Kvittek vagyunk
A drámairó (a fiához) : Nem szé- 

gyelled m agad?... Megint megbuk
tál?

F iú : Akár csak te, papa, az utolsó 
daraboddal.

menj el Ábrahámhoz, hiszen ott van 
a lakásod az Operettszínház mellett 
és mondd meg neki. . .

Ez így ment négyszer-ötször. Mol
nár Jenő minden alkalommal fölke
reste Ábrahámot a színháznál, ami 
nem kellemes mulatság, mert néha 
félórákat kellett várni, míg „Az utolsó 
Verebély-lány” dirigálását befejezte. 
A legközelebbi találkozás alkalmával 
megint akadt valami közölni való 
Ábrahámmal és mikor Drégely ismét 
megkérte szerzőtársát, hogy menjen 
el hozzá, Molnár Jenő, megsokalva 
a dolgot, ezt mondta:

— Ugyan, hagyj már békén, Gá
bor! Hiszen te valóságos kiildözési 
mániában szenvedsz !

*
EMŐD Tamás és Török Rezső Gár

donyi „Ida regénye” című bájos 
munkájából színdarabot írtak.

—  Remélem, —  mondta egy har
madik szerző Ernődnek a Fészek- 
klubban — magyarra is lefordítják 
ezt a darabot.

—  Hogy érted ezt ? —  kérdezte 
meghökkenve a kitűnő író.

—  Úgy, hogy az „Ida regénye” 
után megírjátok az „Ady regényé” -t

Egy kis pletykát ah Jankó, 
ne legyen oly fajankó!

— Halljuk a pletykát!
— Már mondom is. Tehát: A mű

vésznő férje borús arccal lépett be a 
napokban a klubba.

— Mi történt? — kérdezték tőle.
— Képzeljétek, —  sóhajtotta —  a 

sofőrömet milyen szerencsétlenség 
érte.

—  Micsoda?
—  Megszöktette a feleségemet.

A tihanyi visszhangnál
Én: Leveri a francia vígjátékokat 

Móricz Zsigmond új darabja, a „Nem 
élhetek muzsikaszó nélkül” ?

A visszhang: . . .S z ó  nélkül!

FŐVÁROSI
O P E R E T T S Z I N H Á Z

!
1 Ábrahám—Drégely—Ha rma th

k i UTOLSÓ 
! VEREBÉLY-LÁNY |
I A magyar operett szenzációja

hál Franciska, Feje» Teri, Kabos, Szokolay, l 
tarkadi, Kertész, Hadó

Pajtásházasság
—- Aforizmagyüjtemény, minden 

órában egy arany köpőcsészével —
Simonyi Mária (mint elvált asz- 

szony) : Maga engem már nem szeret.
Kiss Ferenc (mint egységespárti 

képviselő) : Én hivatalosan csak Beth
lent szerethetem, legfollebb VVekerlét. 
De azért maga is kívánatos.

Simonyi M .: Mondjon egy jó aforiz
mát, akkor megcsókolom.

Kiss Ferenc: A csók olyan, mint az 
aforizma: csattan.

Simonyi M .: Látja, ilyent Laiiatos 
László nem mondana. Úgy látszik, a 
maga fejét megzavarta a házszabály- 
revízió. De mért van kalap a fején?

Kiss Ferenc: Pardon, a fejem van 
a kalap alatt.

Simonyi M .: Bravó! Eggyes! Csók! 
(Egy Triumphra gyújt és el.)

'lökés Anna (mint pesti jampec- 
nő) : Férfihez szeretnék menni. Nem 
tudna nekem egy testhezálló jainpe- 
cet?

Kiss Ferenc: Tudok egyet, Erdélyi 
Bélát.

Tőkés Anna: Utálom. Róla többet 
beszélnek, mint rólam.

Kiss Ferenc: Szóval: szerelmes 
belé.

Tőkés Anna: De azért nem váltok 
vele jegyet, csak kérek tőle egyet a 
tárgyalására. Aztán nyugodtan me
gyek Velencébe, nászútra.

Kiss Ferenc: A  férjével?
Tőkés Anna: Hova gondol? Ilyen 

banalitás! Előbb leadom az ikreimet, 
—  Jenő és Sándor lesz a nevük — 
aztán kinyomozom, ki a papájuk, az
tán megismerkedek a rendes társa
dalmi formák közt az apjukkal és 
csak azután tartok majd szeretőt.

Kiss Ferenc: Most, hogy itt van 
velem, sokért nem adnám, ha Hevesi 
Sándor belénk szeretne és visszavinne 
a Nemzetibe.

Tőkés Anna: Mért, maga nem tud 
visszamenni? Én retúrjegyet váltot
tam.

Kiss Ferenc: Az én jegyem, sajnos, 
ki van lyukasztva. Erről jut eszembe: 
kivel megy Velencébe?

Tőkés Anna: Dénes Gyurival. 
Olyan szép frakkja van!

Kiss Ferenc: Kinek a frakk, kinek 
a frakkné. A  képzelet olyan, mint a 
frakk: szárnya van. De a házszabály- 
revizió is olyan, mint a frakk, ami
kor megrendeljük a szabónál: rész
letkérdés.

Rátkai Márton (beront) : Engem 
nem fogtok lenyargalni. Idehallgassa
tok! Az én frakkom nem áll rajtam, 
hanem (leteszi a frakkot a földre) 
én állok a frakkon. Voilà!

Dénes György (berobog) : Ez sem
mi! Az én frakkom olyan, mint a har
madik felvonás: esése van.

Gombaszögi E lla : Ein schöner 
Abend . . .

Lakatos László: Azt elhiszem. Telt 
ház van. Na, gyorsan, házasodjon 
össze mindenki.

Dénes György: A hímnemű a nő
neművel?

Lakatos L .: Kivételesen! (Meg
történik.)

Az inas (a közönség felé) : Hepp- 
heppy end!

is.
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Szószerint úgy van

—  Mit vagy úgy megfőzve itt ezektől?.. Hiszen én egymagám kiteszek négy ilyent!

Be akartam lógni 
a Saljapin-estre

A nagy Fedor tehát ismét Pestre 
érkezett, —  mormogtam elszántan, 
mikor a Városi Színház Saljapin- 
plakátját megpillantottam. Szemem 
dacosan és mindenre kész tűzzel vil
lant meg.

— Ezen a Saljapin-estén én is ott 
leszek, —  határoztam el bőszen.

Hazamentem és a vakmerő, de 
józan emberek higgadtságával kezd
tem forgatni agyamban a terveket.

Másnap elmentem a Városi Szín
házhoz terepszemlét tartani. A pénz
tár előtt a naív emberek serege ácsor- 
gott jegyért.

Én csak nevettem.
A nagy nap estéjén felháborodva 

konstatáltam, hogy micsoda eréllyel 
távolítja el a színház igazgatósága a 
„belógó”-kat. A színház bizalmatlan
sága annyira ment, hogy még egy 
jegyszedőt, egy ruhatárost, sőt ma
gát az inspekciós tűzoltót sem en
gedték be a színházba. Felháborodá
som abszolút jogos volt. Ugyanis a 
ruhatáros, a jegyszedő, sőt a tűzoltó 
is én voltam.

De a színház igazgatósága nem 
ismer engem, ha azt hiszi, hogy az 
az ember vagyok, akit csak úgy egy
könnyen el lehet tántorítani elhatá
rozásától.

A következő percben már újra a 
színházban voltam és mint karmester 
próbáltam meghallgatni a nagy Sal- 
japint. Észrevették. Eltávolítottak.

Az előadás kezdetétől már csak 
percek választottak el. Gyorsan kel
lett határoznom. A következő trük

köket eszeltem ki villámgyorsan és 
hajtottam végre:

1. Sebestyén Géza maszkjában be
lépek a nézőtérre. (Lelepleznek.)

2. Mint mentőorvos hatolok be, 
hogy a várható műélvezettől elájulók- 
nak segítséget nyújtsak. (Kidobnak.)

3. Bethlen István maszkjában be
nyitok a proszcénium-páholyba. 
(U jjé, Bethlen megelőz evvel a trük
kel.)

4. Mint fővárosi tanácsnok kopog
tatok be Sebestyén páholyába és a 
szubvenció fölemelését ígérem. 
( Ajánlatomat felháborodva vissza
utasítja és kidob.)

Valamennyi tervet elvetve, azt a 
megoldást találtam a legjobbnak, 
hogy merényletet követek el Saljapin 
egyik partnere, Crooks tenorista el
len és az utolsó percben én ugróm 
be a szerepébe. Pehhem volt, Crooks 
már félórája az öltözőben maszkí
rozta magát.

Nem maradt más hátra: hirtelen 
női ruhát kerítettem, közben telefo
náltam Schwartz Verának, hogy az 
előadás elmarad és én léptem föl he
lyette.

Pehhem volt. Partnerem, egy má
sik „belógó” , szintén nagy Schwartz 
Vera-rajongó volt, aki viszont Salja- 
pinnak telefonált, hogy az előadás 
elmarad és ó „lógott be” a Saljapin 
szeredébe.

A fürdő meg az érettség
— Olvastad? Sándy műegyetemi 

tanár szerint Budapest még nem érett 
meg a fürdőszobára.

—  Az lehet. De a műegyetem már 
megérett egy kis reformra.

A súlyosabb eset
—  Közölte-e már tapintatosan Ha

lásszal, hogy megszökött a felesége?
—  Igen, de ma váratlanul vissza

jött.
— Na és ezt hogy közöljük vele 

tapintatosan? . . .

Kokottok egymás közt
—  Hogy van, jó öreg barátom, a 

Niki gróf?
—  Nagyon beteg szegény, már 

félig hülye.
— Csak félig? Hiszen akkor javult 

az állapota.

Orfeumban
A rendező: Hölgyeim és uraim, bo

csánatot kérünk, hogy a beszélő med
ve ma nem léphet föl. A hasbeszélő 
megszökött.
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A  Borsszem Jankó képes melléklete

Legújabb fölvételünk: Budapest mindennapi életének keresztmetszete.

Apukát beidézték tanúnak a rendőr- is festve vannak a nők!
ségre. Apuka érzékenyen búcsúzik

családjától.

Az utolsó konflis, aki —  mint ké
pünkön látható —  az autótaxit „os

torozza” .
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Az Erdélyi-bűnpör 
első eredménye

— És mi lesz, nagyságos úr, ha a törvényszék nem engedi meg 
ezt a táblát ? ..

GÁL JENŐ : Hagyja csak . . .  A Tábla megengedi.

K Ó T Y
írta: Móra Ferenc

A hivatalos neve más ugyan, s a 
helységnévtárban csak úgy található 
meg, —  de én már csak úgy mondom, 
ahogy a szomszéd pusztát csúfolják: 
Kóty. S akár így, akár úgy, minden
kép furcsa hely ez, ahol én most az 
ősök csontjait szeretném háborgatni. 
Mindenfelé neves csontoktól fehérük 
a földek teteje —  de bent a földben 
nem találok semmit. Ehol, öreg Ta- 
ránéknál, a kótyi szőlőkben, ahol a 
dinnyeföldön hasalgatva rovom eze
ket a sorokat — jaj de jó, hogy erre 
a szőnyegre akárhol ráejthetem a 
szivarhamut — , öreg Taránéknál 
olyan kis-bögrében tartják a zsírocs- 
kát, amiből talán István szent kirá
lyunk szürcsölgette valaha a bivaly
tejet, szentsége révén tilalmas lévén 
neki a pogány magyarok lótejből 
possajtott részegítő itala. S lám, a 
Zsigó Ágnes is olyan karperecét tar
togat a sublótfiókban, ami valaha 
szőkehajú szláv rabasszonyok fehér 
kezén bolondíthatta Attila valamelyik 
mord hunlegényét. Én pedig még 
egyebet nem tudtam kivallatni a föld
ből egy kovás puskánál. Azzal se le
hetne már németet lőni, ahogy frissen 
szerzett barátom, az utász mondja, 
mely nevezet alatt Kótyon nem kato
nát "értenek, hanem útkaparót.

Hát mondom, furcsa hely ez a Kóty. 
Térben három óra a városhoz kocsin, 
időben háromezer esztendő. Ültő
helyemben például —  írni sehogy se 
esik jól ugyan, de így mégis jobban 
— mindenféle apró csengetyük muzsi
káját hallom az apró házak közül.

—  Sok bárány van itt —  mondom.
—  Bár az vóna —  mondják az ásó

emberek — , de csak sok gyerek van.
Az ám, csakugyan, ahogy fölágas

kodom, látom, szerteszéjjel ölbeli kis 
magyarok mászkálnak a pimpimpim- 
pórés fűben s mindnyájának apróka 
csengő a nyakában, kinek rézből, ki
nek cserépből.

—  így leginkább mindig tudi az 
anyja, hun mászkál a gyerök. Meg- 
üsmerszik a csengője szaváról, ki-kié.

Hát ez bronzkor. Mert alföldi bronz
kori sírokban gyereknyakban találtam 
már ilyen csengetyűket.

Persze nem minden kótyi gyerek
nek van azért csengő a nyakán. Olyat 
is láttam, oltárra való kis pultot — 
persze előbb ki kellene pucolni — , 
aki kövér kis lábára hurkolt zsineggel 
(a zsineg alatt puha kendő) a kapu
félfához van kikötve, hogy túlságosan 
ne emigrálhasson.

Ez meg a cölöpépítmények korából 
való divat. Akkor kellett kipányvázni 
a gyereket, hogy bele ne vigye az ör
dög a vízbe. Igaz, hogy itt víznek 
órákhosszányira se híre, se hamva, 
de hát ki tudja, hogy régen hogy s 
mint vo lt

Én nem tudom, de az öreg Bóka 
tudja, azt pedig a legbölcsebb ember
nek tartják Kótyon. Egyszer Tisza 
Kálmánnal is beszélt s olyan okosat 
ritkán mondtak Tisza Kálmánnak.

Körvadászaton volt a gróféknál, de 
úgy volt kicsinálva, hogy megnézi a 
kótyi iskolát s Bóka fogja ott meg- 
instálni, hogy államosítsák az iskolát.

—  De ez nagy úr ám — ; oktatta 
Bókát a jegyző. Ez nem tekintetes úr, 
mint én vagyok. Nem is nagyságos 
úr, mint az esperes úr. Nem is mél- 
tóságos, mint a gróf úr. Ezt kegyel
mes úrnak kell szólítani, érte-e kend?

—  Hát hogyne érteném. Üsmerem 
én azt a szót. Szoktam én a kegyel
mes istenit is emlígetni.

Hát nem is felejtette el Bóka a szép 
szót. Mikor megjött Tisza Kálmán, 
odaállt a nagy úr elé és azt mondta 
neki:

—  Tés úr, a kegyelmes istenit neki, 
államosítani köllene mán ezt a rossz 
oskolát.

Meg is lett, amit Bóka kívánt, mert 
ennek a szép beszédnek lehetetlen volt 
ellenállni.

Hanem a vízről nem akar nyilat
kozni Bóka, pedig bizonygatom neki, 
hogy itt is lehetett ám tenger valaha.

—  Arra nem emlékszök, —  azt 
mondja — , hanem inkább azt mongya 
mán mög, csakugyan möghalt-e az a 
R u d o 1, akiről megint olyan sokat 
irkáinak az újságok.

Én azt mondom, hogy az mán meg, 
de ő azt mondja, hogy nem lehet az.

—  Hát már mért ne lehetne?
—  A/.ért, mert Kótyon nem vót ki

adva abban az időben a gyász.
De ezt olyan diadalmasan mondja, 

körülnézvén a társaságon, hogy nem 
lehet ellene mondani semmit. Szé
gyenben maradnék, ha Jakab bácsi 
hullám-ot nem jelentene a gödör vé
géből. (Itt mifelénk az értelmes em

berek a csont váz-at mondják hullám- 
nak.)

Sajnos a hullám csak egy kutya
hullámnak bizonyult. Amikor ezen 
busonganék, azt mondja nekem Retek 
Panni néni, aki segít nézni a munkát: 
hogy ugya van-e csillag a mellemen?

—  Hát látja, hogy nincs —  muta
tom neki az ásató köntösöm, már 
gomb se igen van rajta.

—  Nem ott, lelköm — azt mond
ja — ,hanem a bal mejjin, az inge 
alatt, ott van-e csillag?

—  Nem igen tudok róla.
—  Mán pedig lelköm, addig föl nem 

vöheti a kincset, míg csillag nem for
málódik a bal mejjin. Addig akár 
vissza se gyűjjön.

Hát ebben maradtunk s most már 
nem tudom, mitévő legyek a jövő 
héten.

Haditanács a Ligetben, vagy: hol 
hálunk télen ?
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Kisgazda-képviselő: ...am i pedig a 
külpolitikát illeti, tisztelt választóim, 
két nemzettel legyünk jóbarátságban: 
az angollal meg a törökkel. Amint 
láthatják: én is angol pipából szívom 

a finom török dohányt.

Pesti kereskedő sóhaja
— JOBB MA EGY HAMIS ÉRETT

SÉGI, MINT HOLNAP EGY HAMIS 
BUKÁS!

A tihanyi visszhangnál
ÉN: . . .  Vájjon Pesten hány em

ber taxi-rendszámos?
A VISSZHANG: ...számos!

A töltőtoll
Megvan végre a nagy vívmány, 
Ami mindent pótol: 
Luxusadó-men tességet 
Kapott a töltőtoll.
Töltőtollal készülhet így 
Az új szabad sajtó,
Töltőtollat használhat az 
A dóvégrehaj tó.

— M i az, hogy az egységespár
tiak egy szót sem szólnak Györki 
Albrecht-ellenes beszédére?

— 'Nem tudnak.
— Miért?
— Mert mikor Györki kipak-

kolta az ügyet, tátva maradt a 
szájuk. _____

Firenzei műkereskedésben
—  Miért hívják ezt a Donatellot 

Kósernek?
— Mert ez is hamis.

Vidéki szállóban
Vendég (aki már többször hiába 

csöngetett): Ez borzasztó! Az ember 
nem lát senkit a személyzetből.

Szobalány: Tessék nyugodt lenni, 
nagyságos úr, ha elutazik, mindenki 
jelentkezik.

A Borsszem Jankó legközelebbi 
száma december20-án Jelenik meg

—  M IKULÁSRA M IKLAST K A 
POTT AUSZTRIA?

M a g y a r
d e t e k t í v
MINDEN SZAMA 

FRISS 

ERDEKES 

TARTALMAS

Borsszem Jankó tárcája

Nagyszerű dolog  
ez a  rád ió

— Egy újdonsült rádiótulajdonos
naplójából —

Hétfő. Feleségem már hetek óta 
nyaggat, hogy vegyek neki egy rádiót. 
Eleinte hallani sem akartam a dolog
ról, de annyit beszélt, hogy már un
tam hallgatni és gondoltam, egye 
fene, megveszem azt a rádiót. E l
végre, ha már választani kell: inkább 
a rádiót hallgatom egész nap, mint a 
feleségemet.

Kedd. Ma bementem egy rádió
üzletbe.

— Milyen készüléket parancsol? — 
kérdezte a tulajdonos.

Akkor jutott eszembe, hogy erre 
még nem is gondoltam.

—  Milyen van? —  kérdeztem fölé
nyes, szakértelmet sejttető hangon.

A tulajdonos felsorolt vagy húsz 
fajtát, amiből mindössze ezt a két szót 
értettem meg: kristályos és lámpás.

Szeretem a világos dolgokat, tehát 
a lámpás-készülék mellett döntöttem.

— Hány lámjnísat parancsol? — 
érdeklődött a kereskedő. —  Három
vagy négylámpásat?

Praktikus ember vagyok s így a 
négylámpásat választottam. Ennyi 
lámpa mellett megspórolom a csillárt, 
—  gondoltam magamban.

Szerda. Már kész rádiószakértö va
gyok. Esténkint úgy fogom a külföl
det, hogy ilyen jó  fogásokra a legöre
gebb rádiósok sem emlékeznek. Saj

nos, ezt a művészetet már a feleségem 
is alajwsan elsajátította. Ennek kö
szönhetem, hogy a vacsoránk, mely 
azelőtt három-négy fogásból állott, 
ma már egy fogásra csökkent. A má
sodik és harmadik fogás helyett bé 
nejem állandóan Berlint és Rómát 
fogja. No, de ezt kibírom, mert ezzel 
szemben rengeteg előnye van a rádió
nak.

Csütörtök. Nagyszerű dolog ez a 
rádió. Ha akarom, Jeritzát hallgatom, 
ha akarom, Kurz Zelmát, vagy ha 
úgy tetszik, Flétát. Csak az ujjamat 
kell megmozdítani a készüléken és 
már hallom Flétát. Megjegyzem, ez 
boi'zasztó elégtétel nekem. Emlékszem, 
hányszor álltam sorba, mikor jegyet 
akartam váltani ehhez a Flétához 
jtéldául. Most bezzeg nem nagyon ug
rálhat. Akkor hallgatom, amikor aka
rom. Ha felbosszant, úgy kika jóso
lom, mint a pinty és beigazitom a 
konkurensét, Saljapint.

Úgy látszik, ezt ő is tudja, mert 
ma, mikor nagykegyesen meghallgat
tam, nagy lámpaláza volt. Érezni le
hetett a hangján, hogy direkt zavar
ban van. Zavarban? Ez nem is kife
jezés! Egyenesen légköm zavarban.

De ez nekem még mind nem volt 
elég. Elhatároztam, hogy most meg
bosszulom magam. Elhatározásomat 
tett követte. Mikor már engedett kis
sé a zavara és éppen egy nagy áriá
ba fogott, gőgösen így szóltam:

—  Elég volt, fiatalember! Unom 
már!

Azzal kikapcsoltam. Ismétlem, 
nagyszerű dolog ez a rádió.

Péntek. Rádiómnak még egy nagy 
előnye van. Neki köszönhetem, hogy 
leszoktattam feleségemet a zongorá
zásról. A napokban ugyanis, mikor 
rossz szokásához híven leült a zon
gora mellé, szó nélkül beigazítottam 
kitűnő négylámpás-készülékemet egy 
Paderewsky-koncertre. S a következő 
\fercben a hangszórón elementáris erő
vel tört elő Paderewsky csodás zon
gorajátéka. Feleségem ujjai megszé- 
gyenülten csúsztak le a billentyűkről.

Azóta eszébe sem ju t a zongoráját 
molesztálni.

Szombat. Leírhatatlan előnye még 
a rádiónak a kitűnő hírközvetítés. 
Ma este például a rád óhír ékből tud
tam meg, hogy a bécsi vonat kisiklott. 
Az a vonat, amelyen az anyósom 
utazott hozzám. Hát nem nagyszerű 
dolog a rádió? Változatos és kitűnő 
műsora mellett még ilyen kellemes 
hírekkel is szórakoztatja az embert.

HESZ FERENC
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Miregondolaközönség, 
ha újságot olvas?
A hír:
Ausztriának 

megvan az ön
rendelkezési joga, 
de nincs joga 
arra, hogy Né

metországhoz 
csatlakozzék. 

(Briand kijelen
tése.)

Albrecht főher
ceg azt mondta 

Debrecenben, 
logy két év múlva 
ő lesz Magyar- 
ország királya.

Néhány nő 
rosszul lett az iz
galmaktól az Er
délyi-bűnügy tár
gyalásán.

Fedák Sári 
nagy sikerrel mu
tatja be az 500 
éves magyar dalt.

A  pesti autók 
sűrűn felszalad
nak a gyalogjá
róra és agyon
tapossák a járó
kelőket.

Kitaláltak egy 
gépet, amely pon
tosan lerajzolja 
a gyomorműkö
dést.

Vass József 
nem akar többé 
olyan munkást 
látni, aki nem 
fürdik.

A gondolat:
Választhatsz a 

<ét lovam közül, 
de ha a pejt vá
lasztod, akkor 
nem adom. ( Régi 
magyar mondás.)

Sokkal jobban 
érdekel, hogy két 
év múlva vissza
kapjuk-e a Csal
lóközt, Kassát, 

Nagyváradot, 
Szabadkát.

Azért mentek 
el oda, mert olyan 
jól érzik magu
kat, hogy rosszul 
akarnak lenni.

Az én familiám 
még nagyobb si
kerrel mutatja be 
az 500 éves ma
gyar daleszt.

Nem is tudtam, 
hogy újra kitört 
a háború.

Ahogy erre egy 
Bé-listás kí

váncsi !

A  munkások 
sokkal szerényeb
bek : ők nem
akarnak munka- 
nélküli munkást 
látni.

„Szegény lányt nem lehet elvenni !“ „Váljunk el !“

A belügymi
niszter nem en
gedte meg a fő
városi B-listás ta
nítók és tanárok 
reaktíválását.

Egy gróf 170 
darab ezerpen
gőst vesztett el 

Székesfehérvá
ron, de egy be
csületes megta
láló révén ismét 
hozzájutott.

K éprejtvény

A múlt számban közölt rejtvény 
megfejtése: 99Nikotin” . A  megfejtők 
közül Salamon József (Budapest V I I , 
Almássy tér 10, /. 3.) kap könyv- 
jutalmat.

BORSSZEM JANKÓ 
levelesládájából

Kedves Szerkesztő Ű r! Egy társa
ságban a múltkor a relativitás elmé
letéről volt szó. Csak kevesen tudták, 
hogy ezen a téren ki idézte fel a nagy 
tudományos forradalmat. Egy német 
nő elragadtatással jegyezte meg: 

„Kin SteinOrchT9
Világos volt, hogy a híres Einsteint 

összetévesztette a fiatalító gyógyítás
mód feltalálójával, Steinach doktor
ral. Mikor erre egy tanár tapintat
lanul figyelmeztette, a hölgy in- 
dignálódva mondta:

„Engem ne tessék kitanítani. Szó- 
szerint ezt mondtam: Einstein, ah!”

ESKÜDTSZÉK, PÁRIS
Kívánatra házhoz 

jövök fölmentő íté
let személyes átvé
telére

Erdélyi Béla

A figyelmes férj 1928-ban
—  M it kaptál az uradtól Miku

lásra?
— Nagyszerű ajándékkal lepett 

meg.
—  Egy doboz Khedive-cigaretta? 

Ékszer? Bunda?
— Á ! Sokkal értékesebb : egy jegyet 

hozott.
— Saljapinhoz?
—  Dehogy! Az Erdélyi-tárgyalás

ra.

Egy taxis albumába
A nagyvilágon e kívül nincs rend

számodra hely.

ELITE MOZI
LIPOT-KÖRÚT 16

MŰSORA

S Z E N Z Á C I Ó S !

Milyen pehhük 
van szegények
nek, hogy annak 
idején nem a 
Kósernél szerez
tek érettségit.

Hogy ilyenkor 
nekem pont Pes- 

i ten kell lennem!...
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Egy intervjú története

Szerkesztőmtől azt a megbízatást 
kaptam, hogy az árukivitel és beho
zatal kérdésében csináljak intervjút 
az illetékes miniszterrel. Minthogy 
gazdasági szakkérdésekben járatlan 
vagyok, szerkesztőm a közgazdasági 
rovat vezetőjével összeállította azokat 
a kérdéseket, amelyekkel Miniszter 
Úr őexcellenciájához kell mennem. 
Miniszter Úr ugyanis híres volt a 
pedantériájáról.

Magamhoz vettem a kérdéseket és 
negyedóra alatt bemagoltam. Nem 
akartam ugyanis blamálni magamat 
a miniszter előtt, —  hadd lássa, hogy 
tetőtől-talpig szakemberrel van dolga.

Újabb negyedóra múlva már ott 
álltam őexcellenciája előtt. Mikor 
megtudta, hogy intervjúról van szó, 
keserves arcot vágott, de igen udva
riasan leültetett és szivarral kínált 
meg.

—  Nos, halljuk, —  mondta, miköz
ben szürke szemeit a plafonon jár- 
tatta.

— Az árukivitel és behozatal nagy
fontosságú kérdéséről van szó, ke
gyelmes uram. Mert hiszen csak az 
az ország lehet boldog a népek nagy 
világversenyében, amely önmaga tud
ja produkálni a közfogyasztásra 
szánt cikkeket és nem szorul olyan 
mértékű behozatalra, amely nincs 
kellő arányban a kivitellel, mert ez 
egészségtelen állapot volna és első
sorban a kereskedelmi mérleget ron
taná meg, másodsorban a takaré
kosság kívánatos elvét is felborítaná.

— Igen, igen . . .  — mondta a mi
niszter, miközben egy Szfinksz-ciga- 
rettára gyújtott.

—  Persze, —  folytattam felbáto
rodva —  van olyan vélemény is, 
amely a fényűzési cikkek behozata
lát helyesnek tartja, mert ha vétót 
mondanánk, akkor azok az országok, 
ahonnét luxuscikkeket importálnak, 
megtorlással élhetnének és nem en
gednék be a mi búzánkat, borunkat, 
állatjainkat.

—  Bizony! — bólintott őexcellen
ciája.

—  Van azonban a kérdésnek egy 
másik oldala is, —  folytattam lendü
lettel. — Nem lehetne-e bizonyos 
importált nyersanyagokat olyan 
anyaggal pótolni, amelyek nálunk is 
produkálhatok. Teszem azt: muszáj-e 
a Balatonmenti fürdőkabinokat fából 
építeni, nem lehetne-e —  mondjuk — 
cementből önteni?

— Mért ne? —  jegyezte meg a 
miniszter.

—  Sőt van egy olyan gondolat is, 
kegyelmes uram, hogy mivel nálunk 
kevés erdő van, nem lehetne-e más
ként takarékoskodni a fával, például 
a játékszereknél. A gyermekek faka
rikával játszanak, holott játszhatná

nak vaskarikával is. Ennek a kor
szakalkotó reformnak az lehetne a 
neve: Fából vaskarika.

—  Csakugyan, —  vélte őxcellen- 
ciája.

—  A behozatal terén nagy szere
pet játszanak a különféle illat- és 
egyéb pipereszerek. Az illatos üzle
tekre egyszer azt mondta egy római 
császár: „Non ölet” —  bár az ő ide
jében még egészen más bűzlött Ró
mában.

— Tényleg! —  vetette oda a mi
niszter és egykedvűen szívta ciga
rettáját.

Eddig egészen jól ment, meg vol
tam elégedve magammal, de most — 
látva őexcellenciája közönyét —  druk
kolni kezdtem, hogy vízbe esik az 
egész intervjú. Hiszen ez az ember 
nem akar nyilatkozni. . .  Még egy 
kísérletet tettem. Milyen következmé
nyei lesznek annak, ha a behozatal 
továbbra is kétszer akkora lesz, mint 
a kivitel? — ez volt az utolsó kér
dés, amit betanultam a hozzáfűzött 

^magyarázattal együtt: „Mert, ha 
‘ minden így marad, gazdasági éle
tünk olyan súlyos megrázkódtatására 
kell elkészülve lennünk, aminek poli
tikai helyzetünkre is kihatása lesz.” 
A lig  mondtam el az utolsó kérdést, 
a miniszter felállt, kezét nyújtotta és 
barátságosan mondta :

—  Lehet. . .  Na, Isten áldja, ked
ves barátom. És mondja csak, mikor 
jelenik meg ez az izé, ez a hogyis- 
hí jják ? . . .

Verejték verte ki a homlokomat.. .  
Úristen, hiszen egy összefüggő egy
szerű mondatot se tudtam kiszorítani 
belőle! Gépiesen feleltem, minden 
meggyőződés nélkül:

—  Még ma este, kegyelmes uram.
Szomorúan ballagtam vissza a re

dakcióba. Még villamosra se mertem 
ülni, hogyan kérhetnék költségpénzt, 
egy nem sikerült intervjúra!

—  No, megvan? — kérdezte a 
szerkesztőm.

Rösteltem bevallani a kudarcot. 
Ahhoz a jól bevált módszerhez folya
modtam, hogy szószerint kell ilyen
kor referálni minden apró részletről. 
Akkor a szerkesztő is belátja . . .

És elmondtam, mi történt a minisz
ter szobájában.

— Maga szerencsés fickó! —  kiál
tott fel szerkesztőm és megveregette 
a vállamat. Ez lesz a mai számunk 
vezetőcikke.

—  E-e-ez ? —  hüledeztem. —  Hi
szen a miniszter mindössze öt szót 
mondott.

— Eh! —  intett le szerkesztőm. 
— Hagyja itt a kérdéseket, majd 
magam diktálom le a cikket.

Az estilap keresztbeszedett, hatal
mas címbetűkkel teljes egy oldalon 
ismertette a miniszter programját a 
kivitel és behozatal ügyében. Csak 
a címeket közlöm: „Nem maradha
tunk el a népek nagy világversenyé
ben! Csak azt fogyasszuk, amit ma
gunk termelünk! A kereskedelmi 
mérleget takarékossággal kell meg
javítani! A  Balatonmenti kabinokat 
és a gyermekjátékszereket fahelyet
tesítő anyagokból fogják előállítani! 
Szenzációs új termelési rendszer, 
vagy: „Fából vaskarika.” Az illat
szerüzleteknek már a klasszikus Ró
mában is szaguk volt! Nem marad
hat minden a régiben, mert a le
romlott gazdaság kihat az ország po
litikai helyzetére is!” És e címek után 
a legislegvastagabb betűkkel szedve: 
„A  közmunkaügyi miniszter szenzá
ciós nyilatkozata.”

Irmgard asszony és a teáskanna
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Irmgard asszony igen praktikus. Ter
mészetesen a háziasszonyok elsői között 
volt akik "Kompletta** szürőkannát 
mondhattak magukénak. — Ez az ujrend
szerű kanna fölöslegessé teszi a tea 
leöntését leforr ázás után és igy haszná
latával időt és munkát tak ári tünk meg. — 
És ami a legszebb : az egész "Kompletta* 
servicéit nem voltak külön kiadásait 
a ’Teáskanna’* csomagok üres burko
latát gyűjtötte és evvel szerezte meg. — 
Közelebbi felvilágosítást minden keres
kedő ad-Minden háziasszonynak azt 
ajánlja, hogy csak Teáskanna*' teake
veréket vásá
rodon.

Ma] %
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Taxis uram . . .
— Taxis uram, taxis uram!
„Mi bajod van, édes fiam?”
— Nincsen taxi, meddig várjak? 
„E j, de kíméled a lábad!”

— Taxis uram, taxis uram!
„Bajod megint mi van, fiam?”
— Esküvőm lesz. . .  Ott kell lenni, 
"7,Ilyesmire jobb nem menni!”

—  Taxis uram, taxis uram!
„Mi oly sürgős megint, fiam?”
—  Haldoklik a páciensem!... 
„Nélküled is meghal, szentem!”

Áll az utas, megy a taxis, 
Majdnem jobban, mint a prakszis.
—  Hová, hová, taxis uram? 
„Csakis rendszám-ügybe', ra m !”

Bethlen István átadja az ügyek intézését Vass József
nek, aki — mint rendesen, ha Bethlen Genfbe utazik — 

el van készülve a legrosszabbra.

Sofíőr-iskolában
— A mechanikán kívül minden ta

nult embernek ismerni kell az állat
tant is. Foglalkozott-e állattannal?

— Igenis, kérem, Főleg a gázlókat 
tanulmányoztam.

Saljapin-estén
—- Saljapin apja biztosan fűtő volt.
— Miért?
—  Mert olvasom y hogy Saljapin 

Kazánban született.

A  k ife jező  szó
—  Én egy rövid szóval ki tudom 

fejezni a dologtalan nők legfőbb élet
célját és egyúttal a legfontosabb szük
ségletét is.

—  Valami új szó ez?
— Nem, egy régi. Zsúr. Visszafelé 

olvasva : rúzs.

A R A N Y K Ö P É S E K
A  „Pajtásházasság” című vígjáték 

bemutatója után kiderült, hogy Laka
tos mesterhez képest e sorok írója csu
pán egy szerény lakatosinas.

*
A fé rfi az élete felét azzal tölti ely 

hogy asszonyt keres, a másik felét, 
hogy az asszonyra keres.

*
Pénznek és nőnek nincs meg ott az 

értéket ahol több van a kelleténél.
*

A mai fizetéséből egy családos em
ber nemcsak kijönni nem tudy de be
menni sem valahová.

Karádi Emil

Az András*y-úti 
divatuzlet tájékáról

A Kamara Színház egyik Andrássy 
úti plakátjára a „Nem élhetek muzsi
kaszó nélkül” alá egy divatember a 
következőket írta: „Nem élhetek Kom- 
lós-raglán nélkül” .

FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓ.
M O L N Á R  J E N Ő  DR.
MŰVÉSZETI FŐ MUNKATÁRS:

G Á S P Á R  A N T A L
LAPTULAJDONOS : 

BORSSZEM JANKÓ LAPKIADÓ RT. 
IGAZGATÓ: MOLNÁR EMIL

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: 
VI. MOZSÁR U. 9. TEL.: AUT. 233—24. 

NYOMATOTT
BÍRÓ MIKLÓS NYOMDAI MŰINTÉZETÉBEN

VII. RÓZSA UCCA 25

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 fillér

Határozzon önként a . 
legközelebbi cipőjavításnál!

Nem bőrsarkot

Palma sarkot!

Egészség és takarékosság szempontjából. 
Okosság és haladás alapján!
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A  Népszövetség előtt

BETHLEN ISTVÁN: Van szerencsém bemutatni a Népszövetség segítségével szanált 
Magyarországot . . .
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Pesti lóny ambíciójaA városházán
—  Hallottad? Néhány protekciós 

alakot súlyos baleset ért.
—  Csak nem ütötte el egy taxi?
—  Az nem. Hanem elütötték a 

taxitól.

Gál Jenő monológja:
—  M i ez? . . .  Párizsban fölmente

nek egy kéj gyilkost és még csak nem 
is én vagyok a védő?/. . .

—  Az én Mancikám nagyon ambi
ciózus lány. Perfekt angol gép- és 
gyorsírónő akar lenni.

—  Az én Lilikém is nagyon becs
vágyó teremtés. Tegnap megkérdez
tem tőle, hogy mi szeretne lenni, mire 
azt felelte: bizalmi nő az Erdélyi 
Béla búnpörének zárt tárgyalásán.

Egy kis külpolitika
Gömbös: Mondd, mit remélsz te tu

lajdonképpen a magyar-lengyel ba
rátságtól?

Walko: Bizonyos gazdasági elő
nyöket.

Gömbös: Importot vagy exportot?
Walko: Nem értem.
Gömbös: Mert én csak exportot 

szeretnék. Vigye ki innen Lengyel- 
ország a zsidókat és ne küldjön ide 
többet.

Walko: Gyula, G yula!. . .  És miből 
fogsz te azután élni? . . .

Konkurencia
—  Milstatt nagy konkurenciát csi

nál Pöstyénnek.
—  Miért?
— Mert, mint látjuk, ott is elég 

sok az iszap.

L A P  Z A K T As
Bethlent gondosan informálják Genfben

Bethlen István gróf miniszterelnököt genfi tartózkodása alatt is behatóan 
értesítik az országot érdeklő nagy kérdésekről. Mint értesülünk, a kormány 
elnöke gyorsírói föl jegyzések alapján a legkisebb részletekig informálva van 
—  az Erdélyi-bűnpör tárgyalásáról.


