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A kultúrkapocs

m

Klebelsberg Berlinben a német-magyar kultúrkapcsolat kiépí 
Annyi kikapcsolás után végre egyszer már be is kapcsolnak valamit!
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Tűnődések
Seiffenste iner Sa lam on iu l

Oz Avrmn Hosenglantz volta kün- 
velü o riadjon yozdog, de ónnál todat- 
lanabb Meyer Spot znak o céginél. 
Mov.dott eccer o pénztáros o künvelö- 
tu k: „Mézzé csak, Hosenglantz ú r . . .  
Milejen különös berendezés von itt 
ezen a füldön. Maga, edj nadj todású, 
okos ember kéntelen itt lenni künvelö 
edj házbo, omitul o fűnök olejan os
toba ember, mint ez o Meyer Spatz.” 
Felelte rá o Hosenglantz : ünkt el- 
lenkezuleg : ebbül o dologbul is lát
hatja, milejen bülcseség lakozik oz 
Úristenben. Mert ha én lennék ettúl 
a cégiül a fűnök, akkor o Meyer Sjtatz 
nem lehetne itten k ü n v e lö — Cince- 
conce: föltem osan panoszkodják o 
színházi direktor ore sápokra, hód) 
fiem jó l megválogatják oz eliuadott 
darabokat és edjáltolán nem értenek 
o yzinházhoz. Annyi baj led jen ! Oz o 
fii, hodj o künvelö, akarok mondani o 
szerzi, oreságok értsenek hozzá!

O gazdasági pongásrul jotja eszem
be o Menáse Sauerteig, oki jmsztóke- 
reskedii volt Debrecenbe. Különféle 
megrendeléseket tett edj pesti gyár
nál és tnbb ízbe is megsürgette levélbe 
o szállítást, de se portéka nem gyütt, 
se áru. Mondta o levelezüjinek, o Blau- 
dvft Atillának, hodj rügtün távira
tozzon Pestre, de o telegram saksujtán 
edjetlen szóbul álljon, mert drága 
minden betű. O Blauduft sokáig gon- 
dolkozta, aztán edj klaccsot adott o 
fejire, leült és irta ezt o telegramot : 
„Gamperz testvérek Budapest. Sas 
ucca. \ü? Menáse Sauerteig/’ —  Pi- 
cege-pocegc o gozdosági heljzet. Se 
jobbra nem, se balra nem, se hátra 
nem, se előre nem, se nem fül, se nem 
le. Mű?

Kedves Borsszem Jankó !
Egy pesti uzsorás villát épített a, 

Rózsadombon és a kapu fölé nagy be
tűkkel ezt írta:

„Gonosz ne lépje át e ház küszö
bét!”

Egy barátja megkérdezte tőle:
—  No, és akkor hogy jutsz te a la

kásodba? . . .

Jajjjj !
— Hogy hívják a herpetológust a 

hónap vége felé?
— ' N a?...
— Sóherpetoiógusnak.

Ó D A
a lillafüredi nagy fúróhoz

Lillafüred körül 
Ismét nagy a zaj ma.
Mit szólsz ehhez, kérlek.
Jó Pávay-Vajna?

Dagad a sok költség. 
Akárcsak a Szajna.
Mit szólsz ehhez, kérlek,
Jó Pávay-Vajna?

Mert az a sok fúrás 
(S ez főleg a baj ma.) 
Államkassza-fúrás,
Jó Pávay-Vajna.

Égnek áll már szegény 
Fejünkön a haj ma,
Nem jön a melegvíz,
Jó Pávay-Vajna.

Melegvíz helyett csak 
Egy meleg jön, sajna,
Kár a nagy fúróért.
Jó Pávay-Vajna!

Szcitorszky belügyin in iszter
Budapest.

Vagyok bátor meginterpellálni 
Excellenciádat, vájjon megillet-e 
engem a választójog? A hozzá való 
feltétel ugyanis megvan: már több 
mint hat esztendeje lakom egy és 
ugyanazon a városligeti pádon. Ex- 
cellenciád alázatos szolgája

Sanyaró Vendel.

— M icsoda?!... Balatonfüreden 
még mélyebbre fúrnak, mint Lillafü
reden?

Ej előtt Most

T Ü D Ő -
betegekkel készséggel közlöm, hogy 
szabadultam meg nehéz tüdő-, 
gyomor-, ideg- és vesebajomtól. 
Orvosok már lemondtak életemről. 
Csontig lefogytam és azután ismét 
visszanyertem régi testsúlyomat. 
Lásd fenti képet azelőtt és most. 
Zárt borítékban 50 filléres bélyeg 
küldendő. Cím: Oscar Heh. Ernst. 
Stgt. Cannstadt A. 93. (Deutsch
land. )

A ligeti pádon

— Csak ne olyan mohón, Adolf! 
Hiszen te egy valóságos padi-sah 
vagy !

Ki mondja ?
A Borsszem Jankó pályázata

Alább közöljük tíz híres ember leg
kedvencebb szavait. Tessék kitalálni, 
ki ez a tíz ember. A helyes megfejtők 
között könyvjutalmat sorsolunk ki.

I.
Konszolidáció, demokrácia, egység, 

közé/nit, jogrend.

1 1Optimizmus, jólét, forgalmi adó, 
megelégedettség.

III.
Erkölcstelenség, bubi, eton, házas

ság, rúzs, púder, régi jó idők, Petőfi.
ÍV.

Túrán, finn-ugor, irodalom, film.
V.

Egyke, őrszem, rend, strandfürdő.
VL

Bomba, ágyú, modernség, reform, 
tőr, hagyomány.

VII.
Adóellenőr, /pocsékolás, sikkasztás, 

felelősség.
V III.

Zseni, ;seni, zseni, én.
IX.

Akasztás, * főbelövés, lenyakazás, 
megkövezés, kerékbetörés, betörés ke
rék nélkül.

X.
Kxsüst, nagyüst, alom, álom.
(A  megfejtést és a megfejtők név

sorát május 10-iki számunkban kö
zöljük.)

— Hogyan? Már nem Novitast szí, 
hanem Trabukót?

— Tudja, leégtem a tőzsdén. Tra- 
bukófélben vagyok.



13. szám B O R S S Z E M  J A N K Ó 3. oldal

Tavaszi idill a Margitszigeten

SZIGETI VENDÉGLŐS: A jó öreg Vampeticsesel mondom neked, Uram Istenem: nagy 
vagy és hatalmas, de az üzlethez nem értsz!

Einstein a Dob-uccában
Einstein professzornak jubileuma alkalmából Ber

lin városa szép villatelket ajándékozott a környéken 
lévő Kapput kirándulóhelyen, ahol a nagy tudós a 
jövőben lakni fog.

Erről beszélgetnek a dobuccai kávéházban. Azt 
mondja Spitzer:

—  Ennek a szegény Einsteinnek peche van az új 
lakóhelyével. Még oda sem költözött s -máris Kapput!

—  Szerencse, hogy Bethlen grófnő olyan komoly 
és értékes dolgokat ír, nem ]>edig holmi Courts- 
Mahler-féle históriákat.

—  M iért?
— Mert Scitoi'8zky éppen a napokban jelentette 

ki, hogy limonádéval nem lehet kormányozni.

Kedves Borsszem Jankó !
A rossz gazdasági viszonyokkal küzködö kereskedő 

neje anyai örömöknek néz elébe. Ez persze rengeteg 
pénzt emészt fel. Mire a gyerek megszületik, az apa 
már ép ott tart, hogy a szülészprofesszor és a drága 
szanatóriumi költségek fedezésére csak úgy tud pénzt 
szerezni, hogy eladja a jóidókből megmaradt Fiát- 
autóját. Mikor az eladás megtörtént, az apa búsan 
sóhajt fel:

— Gólya viszi a Fiát-ot.

A középosztály mint apróhirdető
Az „Ú jság” április 21-i számában a következő ap

róhirdetés jelent meg:
„Fogmunkákért ügyvédi munkákat végeznék.”

A Király uccában

—  De mit akar tőlem, biztos úr?
—  Na, csak ne adja az ártatlant! Maga vásárolni akart 

és ez a mai világban nagyon gyanús.
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Borsszem Jankó a színházban 
Rasputin a sej, haj „Libavásár“-on

vagy : Narcisse virít a Kikelet uccában
ELSŐ FELVONÁS

Laczkó Géza, mint tanár, vissza
gondol arra a szép időre, amikor még 
nem volt az Est-lapok színikritikusa, 
hanem a kikeletuccai lánykereskedel
mi iskola tanára s mint ilyen, sok li
bavásárt látott. Miközben a múlt 
könyvében lapozgat, véletlenül Paléo- 
logue könyve kerül kezébe „A  cár 
Oroszországá” -ról és elhatározza, 
hogy dialogizálni fogja ezt a Peléo- 
logue-ot, illetve paleologizálni fogja 
a dialógot. Hogy hangulata legyen, 
Hevesi Sándor virágüzletében „N ar
cisse” ^  vásárol, mert elve az, hogy' 
egy írónak szagolni kell valamit, mi
kor alkot. Schiller rothadt almát sza
golt, de ő egy finom ember, ő „Nar- 
cisse” -t szagol és Szfinkszet szí.

Hogy szerző létére erősebb legyen, 
mint a közönség, két embert vesz ma
ga mellé, akik majd megvédik a pre- 
miéren. Ezzel megalakul a „Raspu
tin” szerzőinek részvénytársasága 
mint vérfagyasztási szövetkezet. Tő
késről is gondoskodnak Anna szemé
lyében. Csortos Gyula és Barabás Ló
ránt társszerzők közt egyideig heves 
harcok dúlnak, hogy melyikük játssza 
el Rasputint. Népszavazás alá bocsát
ják a kérdést: Csortos vagy Barabás! 
A  feldühödött tömeg Csortost választ
ja, aki az oroszosán hangzó Rasputi- 
neff névvel indul a küzdelembe. Ba
rabás a népkegy elvesztésén érzett 
bosszúságában bal al-ajkába harap, 
amiről eszébe jut, hogy balalajka is 
kell a drámához, sőt trojka és mach- 
lojka is. A három szerző elmegy a 
Kikelet-uccai libavásárra, ahol Túrái 
Idának elmondják a darab hosszúra 
fogott tartalmát. A kis Túrái könyö
rög, hogy ő játszhassa a cámöt. Csor
tos ebbe nem egyezik bele és kijelen
ti, hogy Túrái legföljebb csak a sztar- 
nőt játszhatja s ezt vegye megtisztel
tetésnek, mert hiszen ő lesz mellette 
Rasputin, a nagy sztarec.

MÁSODIK FELVONÁS

Miközben a Kikelet-uccában viha
rosan tárgyalják, hogy kikellett-e 
hozni „Rasputin” -t, nagy ostorpatto
gással jön Polgár bácsi, a világjáró 
pesti komflis és elüti a Rasputint at
tól, hogy lefőzze az „Oroszország” -ot. 
Közben Várady Aranka képében meg
érkezik Pompadour asszony a Nemze
tiből és csókot kér Rasputintól, aki 
kijelenti, hogy jó neki Tőkés Anna is, 
egyáltalán hagyják ót békében a Nem
zetibeli kolléganők, amikor a komoly 
és szent pendlizéssel van elfoglalva. 
A  „Narcisse” bonyodalmait fokozza 
egy kritikus felkiáltása: mit keres 
Tímár lia a „Libavásár” -ban, — mire 
a szerzők és a színigazgatók meg
nyugtatják, hogy ahol annyi a susz
ter, mint Budapesten, ott szükség van 
egy tímárra is.

A szín változik. Csortos a „Sej haj

Libá” -hoz címzett vendéglő szeparé- 
jában ül. A Rasputin kritikáit olvas
sa és bánatában folyton iszik. Végül 
már olyan részeg, hogy duplán látja 
a tantiémet és összetéveszti Laczkót 
Barabással. Gőzön Gyula átmegy hoz
zá a Belvárosiból és nagy áldomást 
csap a sikerült „Libavásár” -ra. Gő
zön meg akarja vigasztalni Csortost, 
aki attól fél, hogy a Budapesten élő 
orosz emigránsok merényletet tervez
nek ellene. Gózon megnyugtatja, hogy 
az emigránsok nem írnak orosz szín
darabokat.

HARM ADIK  FELVONÁS

A „Rasputin” -ban ekkor már nagy
ban folyik a lövöldözés. A „Libavásár” 
akciója lassabban halad, ott még nem 
tartanak a csattanóknál. (Bezzeg 
máskép volt, mikor Honthy Hanuka 
játszott! Akkor még a kapanyél is 
tapsolt.) Jávor Pál, mint Jussupov 
herceg egyik revolverét a másik után 
töltögeti és „übt” -re küldi a golyókat 
Csortosba. „Mért csak engem? — or
dít Csortos. —  Ott van a kulisszák 
mögött Laczkó és Barabás!” Jávor 
kiszalad, de a társszerzők neszét ve
szik a dolognak és az Operettszínház
ba menekülnek, ahol Harmath-vizet 
isznak a nagy ijedtségre. Csortos ál
landó kiabálása egészen a Belvárosi 
Színházba hallatszik, ahonnét Túrái 
Ida átüzen, hogy ne lármázzon, mert 
nem tud aludni. De Csortos már any- 
nyira benne van a svungban, hogy 
úgy kell lelőni.

A darab happy end-del végződik. 
Rasputin ugyanis megtudja Narcisse- 
től, hogy olcsóbb lett a liba a Kikelet- 
uccában. A közönség is boldog, mert 
végre ő is aludni mehet, nemcsak min
dig a kis Túrái.

Pesti kritikus noteszéból
Rasputint én meg nem öltem.
De a tőrdöfést én adtam neki.

A Film-klubban
— Milyen rövid ideig volt műso

ron ez a „Mária nővér” című film !
— Úgy látszik, ezt nem pergették, 

hanem kergették, — jegyezte meg 
Várdai Tódor.

A finnyás habitüé

— Hogy van az, Bloch bácsi?.. 
Maga nem megy máma az Operába?

— Nem, mert máma csupa zsidó lép 
fel.

—  Mióta ilyen nagy antiszemita?
— Nem vagyok én antiszemita, de 

ilyenkor azoknak maceszgombóc van 
a torkukban.

Ahol legnagyobb a veszély...
— Ez a Pekár-film nagyon beteg.
— Nem baj. Mingyárt kéznél van a

Mária nővér.

Az Új Színház Boross Elemér 
„Vakablak” című drámája után 
Boross Mihály „A  költő” című 
színmüvét mutatja be. Az alkoho
listák egyesülete táviratilag üdvö
zölte az Új Színházat abból az al
kalomból, hogy állandóan Boross 
fővel íratja darabjait.

A Fészek-klubban
— Nem tudod, ki írta a Vígszínház 

legközelebbi újdonságát, a „Topáz” -t?
— Valami őrült Pagnol.

A Vígszínház
állítólag ezt a felírást függeszti ki a 
Topáz előadásain:

Topazno je van se nagnuti !

Egy kis pletykát, ah Jankó, 
ne legyen oly fajankó!

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

vésznő panaszkodik a barátnőjének:
— Hogy milyen vén smucián ez a 

bankár.
— Miért?
— Már három napja ismerjük egy

mást, ezalatt még csak egyetlen ru
hát kaptam tőle s amellett ezt is foly
ton a szememre v e t i. . .

A húsvéti darab
Egy fiatal szerző „Husvét” című 

színművet írt és benyújtotta egyik 
drámai színházunknak. A dramaturg 
csak ennyit írt a darabra: Macesz — 
és visszaküldte.

A szerző nem tudta megfejteni ezt 
a különös kritikai rébuszt és felvilá
gosításért fordult a színházhoz. A 
dramaturg ezt mondta neki:

— Én csak stílszerű akartam lenni. 
A darab címe „Husvét” és a „Ma
cesz” , amit ráírtam, annyit jelent, 
hogy lapos és száraz.
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Hivatalos stilus
Újabb rendelet készül, mely a bü

rokratizmus eddigi szellemét teljesen 
át fogja formálni. Legelső lépés a 
régi, elavult, magyartalan stílus ki
küszöbölése. Ajánlom az illetékesek
nek a következő stílusmódosításokat:

I. Régi forma: Az iratok sürgősen 
áttétettek.

Módosítás : Az iratokat az egyik 
polcról áttettük a másik polcra.

(Az új szöveg plasztikus módon 
demonstrálja a közigazgatási eljárás 
gyorsítását.)

II. Régi forma: Bizonyíttatik, mi
szerint nevezett házasságra lépvén . . .

Módosítás : Megállapítjuk, hogy ne
vezett egyént végzetes szerencsétlen
ség érte.

(A z új szöveg már csak azért is 
kitűnő, mert értelmileg teljesen azo
nos a régivel.)

III. Régi forma: Az iratokhoz csa
tolandó a kérvényező csecsemőjének 
születési bizonyítványa.

Módosítás: Az iratokhoz csatolni 
kell a csecsemő aggkorát feltüntető 
orvosi bizonyítványt.

(Tudniillik amíg a kérvény elinté
zést nyer, a csecsemő nyilvánvalóan 
már többszörös nagyapa lesz.)

IV. Régi forma: Megállapíttatván, 
miszerint kérvényezőnek minden jog
címe megvan ahhoz, hogy öröklakás
hoz jusson . . .

Módosítás: Kérvényező meghalt. 
Béke lebegjen aktájának porai fölött!

(A  világos stílus megérteti velünk, 
hogy a kérvényező végre csakugyan 
öröklakáshoz jutott.)

—dőd-

Az a jó falu !
A  pécskai gyógyszerészt éjfélkor 

felzavarja az egyik atyafi és hajnö
vesztőszert kér tőle. A  patikus fel
háborodva mondja:

—  Hallja, micsoda»dolog emiatt é j
szaka tizenkét órakor felkölteni?

—  Igaza van a patikus úrnak, 
majd eljövök reggel. . .

Kép a korzóról

Fenti az emgö, nincsen — szoknya.

A PESTI TANÍTÓ SÓHAJA: Hát 
ezeket a városatyákat már sohase 
fogjuk megtanítani?!...

AMIN MOST 
PEST NEVET
Fukszék az Operába készülnek. 

Fuksz már készen van, de neje még 
javában öltözködik. Éppen a kombi- 
nét veszi magára, mikor a férj be
nyit hozzá, hogy megsürgesse. Amint 
megpillantja a neglizsében levő csi
nos asszonyt, pajzán gondolatai tá
madnak.

A szokatlan felbuzdulás hízeleg az 
asszonynak, de Fuksz hirtelen kiveszi 
az óráját és felkiált:

— Te jó Isten, már negyed nyolc. 
Még elkésünk az Operából!

—  Tudod mit? — súgja az asz- 
szony. — Ne menjünk ma az Ope
rába.

— De már megvan a jegy, — fe
leli a férj.

— Annyi baj legyen! —  legyint 
az asszony. — Az Opera holnap is 
állni fog . . .

*

Az egyik pesti elemi iskolában óra 
alatt hangosan fölnevet az egyik fiú. 
A tanítónő megkérdezi:

— Te haszontalan, mit nevetsz?
— Azon kérem, hogy láttam a ta

nítónéni lábát.
—  Mars haza és egy napig ne^ás- 

salak az iskolában!
Most egy másik fiú neveti el ma

sát.
—  Hát te mit nevetsz? —  rivall rá 

a tanítónő.
—  Azt kérem, hogy láttam a ta

nítónéni térdit.
—  Takarodj haza és egy hétig ne 

merj a szemem elé kerülni.
Ebben a pillanatban Móricka ne

veti el magát, de már a következő pil
lanatban összeszedi a könyveit és ki
megy a pádból.

— Hát te, Móricka?! — kiált rá 
a tanítónő. — Hova mész?

— Kérem, én egy hónapig nem fo
gok az iskolába jönni.

Itt a május

A szerkesztőségben Az uccasarkon A Városligetben
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A Borsszem Jankó képes melléklete

vníSn

Törpegazdálkodás a parlamentben. \ agy: kisgazdák ürömi*.

Voss József töpreng: A népjólétnek palotája van. Ebben nincs 
semmi. Az a baj, hogy csak a palotáknak van népjóléte.

Egyes könyvelőknek jól Pesti kofa: Én bizony tíz 
megy. A kettős könyve- fillérért nem adom a tö

töknek rosszul megy. jást. Inkább ülök rajta.

Klebelsberg egy berlini hotelben a numerus dausus eltörléséről 
álmodik.Ebből is látható, hogy a numerus clausus eltörlése

még csak álom.

Hallottad? Pékár Gyula novellájából filmet írtak. 
Majd ráhúzzák a büntetőnovellát.

A demokraták ünnepe, vagy: akik még mindig a liberaliz
mus kovásztalan kenyerét eszik.
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Magyar klasszikusokból
VII.

„Szertenézett s nem 
Honját a hazában/9

leié
(Kölcsey)

Maga csak tudja Intim Szíriusz,
milyen idők várhatók mostanában?

— Honne, honne! Az idő általában olyan, mint a színházi újdonságok 
fogadtatása: igen hűvös. Az égbolton és a pesti boltokon sűrű felhők gomo
lyognak, utóbbiaknál az adósok részéről sűrű becsapódással. Az utóbbi idők
ben kellemetlen szelek mutatkoznak, különösen babtermő vidékeken, a főváros
ban pedig főleg a kóser éttermek körül. A hőmérséklet és a színházak nívója 
egyre süllyed.

Prognózis: Az időjárás és a gazdasági állapotok megjavulása egyelőre 
nem várható. Balatonfüred felől vihar közeledik.

Őszinte kritika

REB MENÁCHEM 
CICESZBEISZER 

SZÖRNYŰ ÁTKOZÓDÁSAl
— 0 leángyod 

ledjen edj tanerő 
és o protekciós 
hajsza közbe győ
ződjön meg ár
iul, hodj sak ak
kor lehet tanerő, 
ha tandjüngel

— Oz ledjen 
minden örömed u 
hosszú nyári na
pok ott, hodj tíz 
percenttel leszál

lították o r'ilhan y világi tás árát!
— 0  te hajadon lángyod vidje oz 

övé bájait o belvárosi „Libavásár" - 
ro!

— Ledjél te edj színigazgató és o 
feleségeden állapítsd meg, hodj edjre 
növekvő sikere von o „Diákszerelem" - 
nek!

— 0 bodapesti tőzsdébe vessed te 
oz utolsó reméngyedet!

— Saksupán oz vigosztolja tégedet, 
hodj iljen esős időbe mégis befoljik 
volomi!

— Olejan nadjon ledjen lefogyva o 
te feleséged, hodj amikor lenyel egy 
maceszgombócot, oztot hidjék, hodj 
más állapotba von!

Mi történt Mexikóban?
Megbízható forrásból nyert értesü

lésünk szerint a felkelők a késelői 
órákban bevonultak Mexikóba. A győ
zelem örömére nagy bankettet ren
deztek, amely a következő fogásokból 
állott:

FEKETE LEVES 
PUSKAVIÁR BAJJAL 
FOGOLYPECSENYE 
VÉRES HURKA 
BOMBA TOJÁSSAL.
A bankett után csak a szakács ma

radt életben, mert lepénzelték, hogy 
mérget adjon a lakoma résztvevői
nek. így ismét a kormánycsapatok 
foglalták el a fővárost. A forradal
márokat ágyú általi halálra ítélték. 
Az első statáriális intézkedés az volt, 
hogy aki a járda egyik oldaláról a 
másik oldalra akar menni, köteles 
vízumot váltani. Közben az ország 
lakosságának nagyrésze elpusztult, 
de ennek ellenére elrendelték a tize
delést. Ez úgy történt, hogy kilenc 
embert felakasztottak, a tizediket 
pedig agyonlőtték.

Kedves Borsszem Jankó !
Pakots József úr a képviselőház 

egyik legutóbbi ülésén a nők egyen
jogúsításának a tárgyalásánál azt ál
lította, hogy most már sehol sem fél
nek a nőktől. Hát én eddig mindig 
híve voltam a képviselő úrnak, de 
ezúttal tévedett. A képviselő úr nem 
ismeri az én feleségemet. Tisztelet
tel F  őre ht Móric.

ELITE MOZI
(Lipót körút t6> 

műsora

SZENZÁCIÓS!

Trockij Konstantinápolyban

— Fogtam törököt, de nem ereszt... 
Berlinbe a német kormány.

Egy fiatal író beállít a szerkesztő
ségbe és azt kérdezi:

—  Hogy tetszett szerkesztő úrnak 
a múltkor beadott utolsó versem?

A szerkesztő egy finom Triumph- 
cigarettával kínálja meg az ifjút és 
sugárzó arccal nyújtja kezét:

—  Örömmel hallom, hogy az utolsó.

Egy orvoshoz, aki egyébként 
néhány pehhes operációról ismert, 
látogató érkezik. A doktor éppen 
tájképet fest. A vendég meglepőd
ve kérdi:

— A doktor bácsi pingálni is 
tud?

—  Unalmamban az időt ölöm 
vele.

—  Hogyan, hát nincsenek pá
ciensei? . . .
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MÓRA FERENC ásatásaiból

A helyes megfejtők közt értékes 
könyveket sorsolunk ki. Beküldési 
határidő: májas 10. A Borsszem 
Jankó április 10-iki számában közölt 
ókori lelet megfejtése: „A kertész- 
legény is iszik mustot, amikor a 
napa nem látja." Könyvjutalmat 
Schiller Lajos fodrászmester (Pécs, 
Perczel u. 1.), Komstein Gyula 
Sándomé (Budapest, Dohány u. 57.) 
és Péter Erzsiké (Lugoj, Románia) 
kaptak.

Kényszer-történelem
A történelem nemcsak az élet mes

tere, hanem a kényszerűségek logikai 
láncolata is. íme a bizonyíték:

1914: kényszerlelkesedés a háború
ért.

1915: kényszerlelkesedés a hadi- 
kölcsönért és untauglich önkéntesek 
kényszerbevonulása.

1916: kényszerrekvirálás.
1919: kényszerkitérés.
1920: kényszermunka Zalaeger

szegen.
1921: kényszerkölcsön.
1922: tőzsdei kényszer-beszállás.
1924: kényszer-eladás a tőzsdén és 

kényszerkiszállás az autóból.
1926: kényszeregyesség.
1928: kényszertakarékosság.
1930: kényszerzubbony.

Képrejtvény

A Borsszem Jankó múlt számában 
megjelent képrejtvény megfejtése: 
„Diákszerelem**. A megfejtők közül 
Wilheim Duci (Szeged) kapott könyv- 
jutalmat.

Az Andrássy úti divatüzletben
—  Mit szól ehhez az esős tavasz-#

hoz, Komlós úr?
—  Örülök neki.
—  Hogy lehet örülni ennek?
— Mert a közmondás is azt tartja, 

hogy eső után Komlós-féle köpönyeg.

Pech a szerencsében, mázli a pechben
Itt az országos verseny — tessék beszállni !

Óriási olvasótáborunk és törpe szá
zadunk legpechesebb emberét keres
sük. Felszólítunk mindenkit, hogy la
punk előfizetésével azonnal szerezze 
meg magának a jogot a pályázatra, 
mert csak így van kilátása, hogy 
mint a le g pechesebb pasast üdvözöl
hessük és neki a kitűzött horribilis 
díjak egyikét rövid tíz év leforgása 
után (ennyi ideig közöljük ugyanis 
az olvasóink köréből hozzánk érkező 
pályázatokat) átnyújthassuk.

Nem kitalált, agyafúrt rémmesék
re gondolunk, hanem tényleg meg
történt, születési bizonyítvánnyal, 
dédnagyapai állampolgársági és er
kölcsi bizonyítvánnyal, forgalmi adó
könyvvel, negatív Wassermann-bizo- 
nyítvánnyal, főszolgabírói, közjegy
zői, társadalombiztosítói okirattal stb. 
és két lehetőleg nem hamis tanúval 
igazolható hajmeresztő pechsorozatra 
gondolunk. Apasági keresetek, fejre
esett téglák, divatjamúlt hadikölcsö- 
nök, elkártyázott latifundiumok, du
gába dőlt sikka>ztások, lelencházi 
gyermekek, rajtakapott házastársak, 
hajókötéllel leütött apa, mosónő anya 
stb. nem érdekelnek.

Sorozatunkat ezennel megkezdjük 
és kérjük folyton szaporodó olvasóin
kat, hogy eseteiket a következő tíz 
év leforgása alatt lankadatlan szor
galommal küldjék, a várvavárt juta
lom az arra érdemesnél nem fog el
maradni !

1. számú pályázat

Nem tudom kiadni a könyveimet

Még születésem előtt elhunyt szü
leim halála után irgalmas, de irgal
matlanul szegény emberek vettek 
magukhoz, akik számomra a püspöki 
pályát választották. Miután a cam- 
bridgei és oxfordi egyetemeken, vala
mint Rabindranath Tagorenál dokto
ráltam, kiderült, hogy tehetségein 
nem a szerény, de biztos püspöki pá
lyára hajt, hanem a fenséges termé
szet titkait akarja kutatni. Szegényen, 
egyedül, állami támogatás nélkül 
északsarki expedíciót szerveztem, per
sze nem a földön, mert ezt már más 
is megtete, hanem a Mars északi 
sarkára, ahol a legnagyobb cugban

évekig dolgoztam, hogy alapvető mun
kám: „A  Mars északi sarkán, elő
forduló ázalagok szaporodása és élet
módja” anyagát összegyüjtsem.

Nem akarom sok évtizedes mun
kálkodásom leírásával lapjának be
cses hasábjait igénybe venni, csak 
irtózatos pechemet — mely bizonyára 
páratlan és első díjra érdemes — 
közlöm. Képzelje kedves Főszerkesztő 
úr, sem a Tudományos Akadémia, 
amelyet pedig Vigyázó hitközségi el
nök és gróf Kaszab a csávából ki
rántottak, sem Kunó gróf nem akar
nak könyvem kiadásához potom ti
zenötezer pengővel hozzájárulni. Aki
nek ennél nagyobb pechje van, az ne 
az Önök nagylelkű díjára pályázzon, 
hanem ennek elmellőzésével, egysze
rűen akassza föl magát.

Pechvogel Dániel

2. számú pályázat 

Aki nem lehetett Rotschildné

Bárki bármit is halandzsáz: én va
gyok a legpechesebb és az első díjra 
érdemes. Fiú akartam lenni és lány
nak születtem. A magam két kezével 
tartottam ki szegény árva szüléimét 
és tizenkét testvérkémet. Ekkor jött 
az édesszavú, gaz csábító, aki eleinte 
nappali, később már éjszakai nyugo
dalmamat is megzavarta. Miután 
hármas lányikreket hoztam napvilág
ra, e&y másik, komoly udvarlórrr 
ezek közül csak egyet ismert el ma
gáénak és a már kitűzött esküvőnkre, 
amelyen én mirtuszkoszorúval a feje
men jelentem meg, nem jött el. Ké
sőbb tudtam meg, hogy ö nem az 
az egyszerű iparos, akinek szerepét 
játszotta, hanem a francia báró 
Rotschild-családnak egy Magyaror
szág pénzügyeit álruhában tanulmá
nyozó dúsgazdag sarja.

Szent meggyőződésem, hogy három 
drága kislányom közül nem is egy
ben, hanem legalább kettőben Rot- 
schild-vér csörgedez és szörnyű, rém- 
séges, elsődíjas szerencsétlenségem, 
hogy nálam nem Rotschild-pénz csör
gedez.

Ballábas Amália
(Tessék pályázni!)

Szintey Gerő

Fgy magyar természettudós új kőzetet talált és ezt a nevet adta neki: 
„klebelsbergit". \ ajjon ha — Isten ments! — Búd János lenne a kultusz- 
miniszter, akkor most egy „budit" nevű kőzettel lennénk gazdagabbak?

ARANYKÖPÉSEK
A sok kifestett női arc a legjobb 

bizonifiték arra, hogy a másolatok 
sokszor sikerültebbek, mint az erede
tiek.

*

A nő véletlenül jón rá valamely 
okos dologra-, a fé rfi gondolkodva.

*

Aki kényes a házasságára, falusi 
libát vesz feleségül, aki nem kényes, 
jtesti tyúkot. Karádi Emil

mindennap
vegy e meg a

M agyar H ír la p .,
Ferenc József belső ko
mornyikjának emlék
irata a lég különb, leg
izgalmasabb olvasmány
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A BORSSZEM JANKÓ M E M OÁR-SZENZÁCIÓJ

Nikita udvari masszőrje unokaöccsének emlékiratai
A Borsszem Jankó szamára fordította HESZ FERENC

Az egyszerű montenegrói kecske
pásztor házában nagy ember születik

1861-ben Vakarits Kukita monte
negrói kecskepásztor hajlékában meg
jelent a gólya. Az újszülöttet Danilo 
névre keresztelték az egyszerű szü
lők, akik ekkor még nem sejtették, 
hogy kit ringatnak az egyszerű fá
ból készült bölcsőben.

Ki lát a jövőbe ? Ki láthatta a 
kis Danilo homlokán a nagy karriérre 
kiszemelt férfiak ragyogó csillagát. 
Ki tudhatta, hogy a kis montenegrói 
kecskepásztorházból indul el útjára 
egy káprázatos karriér s hogy a kis 
Danilóból alig pár évtized múlva 
Nikita fejedelem udvari masszőrje, 
sőt tyúkszemvágója lesz.

Kapcsolatom Vakarits Daniiéval

Vakarits Danilo apám másodunoka
testvérének harmadik házasságából 
származott fia s így nekem unoka
bátyám volt. Őt, a nagy embert, sze
mélyesen sose láttam ugyan, de fény
képről igen jól ismertem. Cettinjében 
lakó sógorom keresztanyja ellenben 
évente két-háromszor is érintkezett 
vele s az ő elbeszélései alapján, azt 
hiszem, pontos és hiteles képet tudok 
adni memoáromban azokról az im
pressziókról, amelyeket ragyogó po
zíciójú unokabátyámnak a cettinjei 
udvarban, a dicsőséges Nikita feje
delem közvetlen közelében volt al
kalma szereznie.

Nagybátyám, az ember

A mindennapi emberek el sem tud
nak képzelni egy udvari masszőrt és 
tyúkszemvágót máskép, mint feje
delmi gyolcsból készült masszírozó 
kendői és ragyogóra fényesített tyúk- 
szemvágó-kései között. Úgy képzelik, 
hogy az udvari masszőr örökösen az 
udvari etikett szabályai szerint él és 
sohase teszi le fényes pozíciójának 
eme dekoratív és csillogó kellékeit.

Ki gondolna arra, hogy egy ilyen 
fontos szerepet betöltő udvari masz- 
szőr is szokott magánember lenni. 
Hogy neki is megvannak a maga 
gyarló emberi szokásai és passziói, 
akár csak a többi közönséges ember
nek, akiket nem emelt a sors ilyen 
fényes és magas polcra.

Nagybátyám például nagyon sze
rette a kecskepörköltet és akármilyen 
hihetetlennek tűnik is fel, épúgy 
csurgóit a zaft a szája két szélén 
annak elfogyasztása közben, mint 
bármely más halandónak. Sőt, mint 
sógorom keresztanyjának följegyzé
seiből megállapítom, az ilyen kecske
pörköltből álló ebéd után rendszerint 
ingujjába törülte a pörkölt zaftjától 
nedves bajuszát.

A cettinjei udvar hagyományai

Danilo nagybátyám sokat mesélt 
sógorom keresztanyjának a cettinjei 
udvar régi hagyományairól. A száj- 
hagyományokról, sajnos, nem igen 
beszélt, de annál több mondanivalója 
volt a körömhagyományokról. Mint 
udvari tyúkszemvágónak ezen a téren 
gazdag és egészen intim tapasztala
tai voltak. Pontosan tudta a dinasztia 
minden egyes tagjának körömformá
ját és gazdag gyűjteménye volt a 
tyúkszem- és körömvágások után 
visszamaradt bőr- és körömhagyo
mányokból.

Egyízben körömtől sugárzó arccal 
újságolta sógorom keresztanyjának, 
hogy együtt van a harmincezer ud
vari körömből álló díszes gyűjtemé
nye. Híres gyűjtők nehéz pénzeket

ígértek nagybátyámnak ezért a kö- 
römgyüjteményért, de ö nem adta. 
Világéletében ilyen önzetlen és ka
rakterember volt.

Nikita körömszakadtáig tiltakozott a
háború ellen

Nagybátyám a montenegrói had
üzenet napján izgatottan állított be 
sógorom keresztanyjához:

— Az Isten legyen irgalmas a 
Monarchiának és Németországnak! — 
mondta.

—  Mi történt? —  érdeklődött ijed
ten sógorom keresztanyja.

—  Megüzentük a hadat! —  mór- ' 
mogta tompán nagybátyám.

Aztán elmondta, hogy Nikita kö
römszakadtáig tiltakozott a hadüze
net ellen s azzal elővette a fejedelem 
nagylábujjáról aznap levágott körmét 
és felmutatta.

Nagybátyám ezt nem hencegésből 
vagy „felvágás” -ból tette, mert hisz 
ő akármilyen nagy ember volt, mint 
udvari tyúkszemvágó állandóan csak 
levágni szokott, felvágni soha. Nem. 
Nagybátyám csak azért mutatta fel 
az uralkodó nagylábujjának körmét, 
hogy ezzel a szakadt körömmel is 
alátámassza azt a nagyfontosságú 
kijelentését, hogy Nikita köröm sza
kadtáig tiltakozott a hadüzenet ellen.

(Nem  folytatjuk.)
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A szépasszony és az ő udvarlói
A szépasszonynak négyen csapták a 

szelet: a gyáros, a bankár, a színész 
és az író. Egyik a másikon igyekezett 
túltenni apró figyelmességekben, bó
kokban és ajándékokban. A szépasz- 
szonynak erős fórja volt a társaság
beli szép leányokkal szemben, mert 
semmi sem akadályozta a szabad moz
gásban, nem mondhatták rá, hogy fér
jet akar fogni, de fórja volt az elvált 
és özvegyasszonyokkal szemben is, 
akik a barátnők szoros ellenőrzése 
alatt állnak és minden lépésükre, moz
dulatukra, szavukra vigyázniok kell, 
nehogy útját vágják újabb férjhez- 
menetelüknek. A .szépasszony korlát
lan szabadságot élvezett. A szép
asszony ugyanis férjes asszony volt. 
Egy nagyon derék, munkáséletü hi
vatalnoknak a felesége.

A szépasszony sportot csinált az 
udvaroltatásból. Vannak asszonyok, 
akik négy cselédet tartanak, vannak 
asszonyok, akik hetenként négyszer 
mennek az Operába, vannak, akik 
négyszer bridzselnek éjfélig, sőt van
nak olyan asszonyok is, akik négy 
gyermeket szülnek. A szépasszony 
is ragaszkodott a kabalisztikus né
gyes számhoz: négy udvarlót tartott 
maga körül.

Tévedés volna azt hinni, hogy a 
négy udvarló féltékenykedett egy
másra. A szépasszony korrekt maga
viseleté minden kétséget és gyanút 
kizárt az udvarlók leikéből az iránt, 
mintha egyiknek a másik rovására 
kedvezne, illetőleg egyiket a másik 
kedvéért megrövidítené. Az udvarlók 
szentül meg voltak győződve, hogy 
a szépasszony csak éppen tűri őket, 
elnézi nyüzsgésüket, elfogadja hódo- 
lásukat, —  legyenek boldogok, hogy 
a közelében lehetnek, hogy a finom 
kis kezét csókolhatják, hogy örömet 
szerezhetnek neki szolgálataikkal és 
ajándékaikkal. A négy férfi közt ilyen 
módon bizonyos fajtája a szolidari
tásnak alakult ki, noha —  mint mond
tam — a széptevésben állandó ver
sengés volt közöttük.

Gyakran megesett, hogy a négy 
udvarló a szépasszony nélkül is ta
lálkozott klubban, vendéglőben vagy 
egyebütt. A  társalgás vezértémája 
ilyenkor is a szépasszony volt.

—  Egy dolog bizonyos, —  mondotta 
a bankár. — Akárhogy erőlködünk, 
még ha megveszekedünk is, akkor se 
tudjuk megingatni a szépasszonyt az 
ó szilárd erényeiben.

—  Úgy beszélsz, —  jegyezte meg 
az író —  mintha már komoly kísér
letet tettél volna.

—  Nem tagadom, — felelt a bankár 
—  egyszer tettem egy aljas ajánla
tot, tie a szépasszony megvetéssel

utasította vissza. Pedig egész kis 
vagyont vittem a harcba.

A színész fel kacagott:
— Naív ember! Ezt az asszonyt 

akarod te pénzzel megszédíteni?
— Mért ? — lépett porondra a gyá

ros. —  Pénzre, illetőleg több pénzre 
minden asszonynak szüksége van. 
Minél szebb, annál többre.

—  Csakhogy a mi szépasszonyunk 
—  szólalt meg az író —  okos asz- 
szony is. Nagyon szépen kijön a férje 
fizetéséből és a hozománya kamatai
ból. Olyan finom háztartása van, mint 
akármelyik bankáménak vagy föld- 
birtokosnénak. Hogy a ruhái sokba 
kerülnek?... Vegyétek tudomásul, 
hogy nem nagy szalonokban, hanem 
otthon készítteti a ruháit. Az ő pom
pás alakján úgy állnak a ruhák, hogy 
lepipálja a leghíresebb párizsi mo- 
deleket.

A gyáros felsóhajtott:
—  Én egy újfajta pipereszappant

akartam forgalomba hozni és azt az 
ajánlatot tettem neki, hogy húsz per
centet kap a haszonból, ha megen
gedi, hogy az ő arcképével díszítsem 
a plakátjainkat. Nem ment bele.

—  Hát mit gondoltok, —  harso
gott a színész —  abba belement, hogy 
színésznőnek képezzem ki, én, a híres 
színpadi mester, akinek minden tanít
ványa világkarriert csinált és vagyo
nokat szerzett?

—  Én a naplóját kértem el, — 
mondta az író —  mert bevallotta 
nekem, hogy tizenhét éves kora óta 
naplót vezet. El tudjátok-e képzelni, 
milyen érdekesek és nagyszerűek 
lehetnek egy ilyen okos asszony ön
vallomásai. Tíz év lelki története — 
csupa szenzáció! Azt az ajánlatot tet
tem, hogy irodalmi formába, regé
nyes női életrajzba öntöm a naplót 
és a honoráriumot megosztom vele. 
Nem kellett neki.

—  És mondjátok csak, de őszintén, 
a lelketekre, —  szólalt meg ismét a 
bankár, minden szótagot megnyomva 
—  csakugyan nincs ennek az asz- 
szonynak senkije?

Három hang egyszerre válaszolt:
—  Ki van zárva!

A bankár sem gyanakodott, de az 
ő pozitivista lénye idegenkedett min
den negatívumtól és a női hűség ne
gatívum-számba ment előtte. Végül 
is mind a négyen minden alkalom
mal megadták magukat a sorsuknak. 
Hogy ők már az életük végéig úgy 
keringenek a szépasszony körül, mint 
a bolygók, amelyek a Nap fényében 
tündökölnek, de sohasem érezhetik a 
melegét.

A szépasszony nagyon rendszerető 
teremtés volt és pontosan úgy osz
totta be szolgálattételre négy udvarló
ját, hogy sohase találkoztak egymás
sal. Legföllebb családi vacsorákon, 
teákon, társas kirándulásokon. A 
szépasszonyt nemcsak a polgári rend 
szeretete vezette, hanem az esze is, 
mert nagyon jól tudta, hogy az ud
varlókra nézve ő csak akkor érték, 
ha négyszemközt van velük.

Hasonlóképpen rendszerető és okos 
volt a szépasszony a férjével szem
ben is, aki napi tizenkét órai mun
kájából hazatérve úgyis csak ritkán 
zavart vizet. De hasonlóképpen rend- 
szerető és okos volt a szépasszony — 
az ötödik udvarlójával szemben is.

Ezt az ötödik udvarlót sohasem 
látta a négy szolidáris udvarló. Pedig 
ennek az ötödik udvarlónak köszön
hették ők négyen azt a boldogságot, 
hogy a szépasszony megtűrte őket. 
Ennek az ötödiknek tartoztak min
den hálával. Ez az ötödik tette lehe
tővé, hogy ők négyen udvarlók lehet
tek. Alibi-udvarlók.

Az ötödik udvarló gazdagabb volt, 
mint a bankár, nobilisabb, mint a 
gyáros, elegánsabb, mint a színész 
és fiatalabb, mint az író.

A szépasszony nagyon finom, okos, 
rendszerei» és erényekben gazdag 
asszony volt.

A korzón
— Ennek a szőke Olgieának sem 

ártana egy kis pöstyéni kúra.
— Miért?
— Állandóan félrelép, szegény.

t

—  Már az is egy vigasz, hogy az 
adót nem lehet fölemelni?
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Amerikai rendszer
A Borsszem Jankó értesülése sze

rint a diplomás emberek, az orvosok, 
az ügyvédek és a mérnökök elhatá
rozták, hogy rendelőjüket és irodá
jukat a sajtó útján fogják népsze
rűsíteni. A Borsszem Jankó részére 
már fel is adták a következő hirde
téseket:

Dr. BET EG H ILLÉS 
belgyógyász és sebész

Vakbéloperáció ................  40 P
Aranyéroperáció .............  50 P
F ia ta lítá s ..........................  120 P

Nagy pünkösdi vásár kisebb 
operációkban.

Dr. SOMMÁS ALADÁR
köz- és váltóügyvéd

Lopás .............................  «0  P
Sikkasztás........................  60 P
Válás .............................. 110 P
B igám ia ...........................  150 P
Liliomtiprás ................... 150 P
Gyilkosság ...................... 200 P

ANG YAL LEÖNTIN 
okleveles szülésznő

F iú ................... .. . . . . .  50 P
Leány ..................... ..  • • 55 P
Kettős ik r e k .............   100 P
Hármas ik r e k ................  120 P
Semmi gyerm ek .............. 200 P

— MI GYŐZÖTT A FŐVÁROSI 
TANÜ G YI VÁLASZTÁSO KNÁL: A 
PEDAGÓGIA VAGY' A DEMAGÓ
GIA?

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: 
VI. MOZSÁR U. 9. TEL.: ALT. 23*—24. 

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

LAPTUDAJDONOS :
BORSSZEM JANKÓ LAPKIADÓ RT. 

IGAZGATÓ: MOLNÁR EMIL

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

NYOMATOTT
BÍRÓ MIKLÓS NYOMDAI MCINTÉZETÉBEN

VII. RÓZSA UCCA 2*

A  belügyi k lin ikán
vagy: megszületett a közigazgatási reform

Scitovszky: Na és milyen a gyerek? 
Professzorok: Akárcsak az apja.

Kedves Borsszem Jankó !
Egyik népszerű színészünk szomorú 

képpel mászkál az Infortuné gátver
seny lezajlása után a megyeri lóver
senypályán. Odalép hozzá Sarkadi 
Aladár és megkérdi:

—  Mi az, miért vagy’ olyan bána
tos?

— Baleset ért.
— Micsoda baleset?
—  Lecsúsztam Infortuné szekeré

ről.

Öregasszony a szamárral
Kedves Borsszem Jankó! Egy öreg

asszony szamarat hajtott a falu ha
tárában. Vidám úrifiúk jöttek vele 
szemben és vihogva így köszöntötték:

— Adjon isten jónapot, szamarak 
anyja!

A néni mosolyogva felelte:
— Adjon isten, gyermekeim!

Egy Kis pletykát, ah Jankó, 
ne legyen oly fajankó!

— Na és a pletyka?
— Már mondom. Tehát: A kis mű

vésznőhöz így szól a barátnője:
— Mi az, életem, mi történt veled?
— Miért?
—  Hogy újabban állandóan azzal 

a csinos nőorvossal mászkálsz, holott 
nemrégiben még úgy bele voltál ga- 
balyodva a bonvivánba.

—  Tudod, drágám, — felelte a kis 
művésznő —  már ép elég régóta tar
tott az ügy és az a nagy szerelem 
kezdett terhessé válni. . .

Ez az oka!
— Én tudom, mért nem tartják a 

szociálisták demokratikusnak a ligát.
— Na, miért?
—̂  Mert egy Herczeg áll az élén.

L A P Z Á R T A :
i a  li lla fü re d i fú rások  abbah agyását  
D ip lo m ác ia i bon yoda lm ak  küszöbűn

A hosszú idő óta húzódó lillafüredi fúrások ügye immár diplomáciai kon
fliktussá dagadt. A brit kormány budapesti megbízottja izgatottan közölte a 
Bethlen-kormánnyal, hogy Pávai-Y'ajna főgeológus nagyfúrója átlyukasztotta 
a föld kérgét és a föld gömb ellenkező oldalán. Ausztráliában talált kiutat. 
A fúró hegye abban a pillanatban bújt ki ausztráliai földön, mikor a kerületi 
főnökhelyettes felesége éppen ülőfürdőt vett. A kegyelmes asszonyt a fúrás
nak ez a szokatlan formája annyira konstemálta, hogy valósággal odaszögezte
helyéhez.

A brit kormány kártérítés és megtorlás iránt tette meg a diplomáciai 
lépéseket. Bethlen miniszterelnök kijelentette, hogy fúrási ügyekben ő nem 
jártas, utoljára ellenzéki korában — tizenöt évvel ezelőtt —  dolgozott a nagy
fúróval. de Pávai-Vajnát mindenesetre utasítani fogja, hogy a további fúrá
sokat hagyja abba. Értesülésünk szerint ez a nyilatkozat Pávai-Vajnát egé
szen lesújtotta, mert — mint mondotta —  éppen ott tartott, hogy már jött 
néhány csepp meleg víz.
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JELENET A PARADICSOMBAN

Éva: Adám, anyának érzem magamat...
Ádám: Akkor rögtön telefonálok a FŐSÖR-nek, küldjön NEKTÁR GYÓGYTÁPSÜRT,

hogy bő tejed legyen a baba táplálásához.


