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Ü O D E l t K  II Y E L V É Ü Z E T
Irta : MOLNÁR JENŐ

Az elme és a kelme:
Két szó, nem egy a tó; 
Elmével kelme nálunk 
A lig szerezhető.

Állítmány és szállítmány 
Sem egy gyökből való;
Van, aki rosszat szállít 
És azt állítja: jó.

Alap s kalap: e szókra 
Ikrek gyanánt tekints;
Nem futja ott kalapra,
Hol alaptőke nincs.

Vigyázz! A  váll alatt más 
És más a vállalat;
Sok munkát adnak itt ki — 
Nem váll, de kéz alatt.

Sajog —  s a  jog : bizonnyal 
Közös az eredet;
Szólj jegrul s foghatod már 
A sajgó sebedet.

Az ikra meg a szikra 
A  színpadon: iker;
Hol nincs művészi szikra, 
Lábikra a siker.

Hisz mindkettőt becsukják, 
Föltéve, hogyha jó.

Az ír  s a zsír szavakban 
Nem lelsz közös eret; 
Tudtommal zsír —  írásból 
Tíz éve nem eredt.

A  gazság és igazság:
Külön gyök mindenik; 
Praxisban mégis olykor 
Cse reberélgetik.

Két fogalom, de „klappol” : 
Babona s gabona,
Mert hogy a gabna pénzt ad, 
Az direkt babona.

Élesig s feleség közt 
Nincs nyelvi kapcsolat,
Bár a feleség nyelvel 
S a férj, az nyel sokat.

Az óhaj és a sóhaj:
Két szó, egy fogalom;
Ha jó ebédet óhajtsz, 
Sóhajthatsz, angyalom.

«
Agyar szó a magyar-ral 
Egy tőbül alkotott,
Hisz magyar a magyarra 
Mindég agyarkodott.

Az ajtó és a sajtó 
Egy gyökből származó;

— Azt hittem, hogy az Iparcsarnok 
lakberendezési kiállításán új és modern 
bútorok vannak.

—  így  is van.
—  Dehogy.
—  Mit vitatkozol, hiszen kint se 

voltál.
—  Az igaz, de olvastam, hogy Búd is 

jelen volt a megnyitáson. Már pedig ó 
egy nagyon régi bú/or.

I. tózsdés: Most mihez kapjunk?
II. tózsdés: Kapjunk a fejünkhöz.
I. tózsdés: Azt hiszem, valami oko

sabbhoz kéne kapni.



VASS JÓZSEF
és a BORSSZEM JA N K Ó

Vas» József dr., az aranyszívű pap. az aranyszájú rétor, a magyar katoliciz
musnak ez a mulhatalan nagy kincse, az összetört országnak ez a leghübb. leg
fáradhatatlanabb munkása, akit most haló poraiban siratunk, a legaranyosabb 
kedély is volt azok közt, akit az utolsó évtized a közélet magas polcára emelt. 
Papi ruhája, politikai tógája nem merevült páncélként embert szerető, emljert 
megértő szivére. Kemény túladunai arcán, ezen a saját életében szoborszerüké 
fenségesült arcon nemcsak a keresztény áhítat és a szónoki pátosz játszotta a 
maga megkapó vonaljátékát, hanem a szemei sarkában, a homloka barázdáiban 
megbúvó humor is. Yass József szerette a tréfát, hálás élvezője volt a mókának, 
rajongója a szellem vakmerőbb játékainak is, ha mélyebb értelmet talált ben
nük. még a szóviccnek is pardont adott, ha mulatni tudott rajta. Mert született 
«agy tehetség, író és költő, rétor és művész volt.

★
A Borsszem Jankó előfizetői közt huszonkét esztendő óta szerepel Vass Jó

zsef neve. Mikor először küldte be energikus írás kíséretében az előfizetést, széle
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sebb körökben még nem ismerték. E lap szerkesztője először Huszár Károlytól 
ballotta, hogy „van egy papunk, egészen fiatal — meglátjátok, nagy karriért csi
nál —, Yass József *. Vidéken prédikált, katolikus gyűléseken beszélt, — hívek 
és hívők el voltak ragadtatva. Mi, pestiek, alig jutottunk hozzá, hogy halljuk. 
Akkoriban Apponyit, Hock Jánost, Tisza Istvánt, Cgront (a rabonbánt), Yázso- 
nyit hallgattuk gyönyörűséggel. A magyarság fényes politikai plejádjának új 
csillaga már kigyúlt, de ragyogását még nem látta az ország. Bár a Borsszem 
Jankó előfizetői közt ott tündökölt Yaszary Kolos hercegprímás neve is és mel
lette számos főpapé, szöget ütött a fejembe: miéfrt járatja a lapot ez a — hír 
szerint — lángszavú, inspiráltán papi ember? Hiszen más politikát csináltunk 
mi (akkor a hatalomról leszorított szahadelvűpártban) és egészen mást Yass 
József.

Jó hosszú idő múlva került kezembe a rébusz kulcsa... De akkor már mi
niszter volt Yass József. Nem is közélelmezési, hanem népjóléti. (Mert bizony 
az összeomlás után jó három évig nem akaródzott nekem eleven miniszterrel 
beszélni.)

Egy amerikai újságíró kollégámnak köszönhettem, hogy Yass József közelébe 
jutottam. Ez a kolléga arra kért, magyarázzam meg neki, mint a miniszterelnök 
akkori helyettesének, mit jelent a magyar ügynek az amerikai sajtópropaganda 
és egyben eszközöljek ki audienciát a számára. Rösteltem bevallani, hogy még 
nem volt személyesen szerencsém Yass Józsefhez. Egy benfentes képviselő ba
rátom (azóta Yass József jobbkeze: Dréhr Imre államtitkár) vállalta a közve
títést és alig pár perc múlva szembenültem Yass Józseffel az országháza mi
niszterelnöki szobájában. Dréhr Imre bemutatott, aztán diszkréten magunkra ha
gyott. A miniszterelnök helyettese (nagyszerű színben volt akkor) széles mosoly- 
lyal, felém tartott erős jobbjával fogadott.

—  Na végre! — kiáltott fel. — Hát téged is látni, pa jtás? ... Isten hozott, 
kedves Borsszem Jankó!

Ez az áradó kedvesség, ez a bohém közvetlenség akkora meleget támasztott 
a szívem körül, amilyent csak istenáldotta nagy szellemek tudnak a szerény 
halandóban felidézni. Cigarettával kínált ( —  mindig százas dobozok voltak 
nála — ) és anélkül, hogy érdeklődést mutatott volna jövetelem célját illetőleg, 
azokról a mulatságos dolgokról beszélt, amelyeket a Borsszem Jankó utolsó szá
maiban látott és olvasott. Apróra kikérdezte: hogy csinálom a lapot, kik a 
munkatársaim, van-e kedvem ilyen súlyos időkben „viccelni” s hozzátette: milyen 
nagy áldás, ha az ember mosolyogni tud, pedig úgy-e —  mondta — , nem va
lami kellemes dolog mostanság az embereket „kiszerkeszteni” , mert túlságosan 
érzékenyek, no meg —  fájdalom —, sokkal jelentéktelenebbek, mint amilyenek 
Nagy-Magyarország vezető emberei voltak. Aztán hátradőlt fotőjében és 
azt mondta:

—  Tudsz-e, pajtás, néhány új v iccet? ... Olyat gondolok persze, amit nem 
fogsz megírni • ..

Fel is tálaltam a raktáron levő anyagot. Nagyokat kacagott s mikor már 
vagy félórát elloptam a drága idejéből, akkor kérdezte meg, hogy miben állhat 
szolgálatomra. Magyarország miniszterelnökhelyettese — nekem . . .

Ettől fogva sűrűn, olykor majd mindennap volt alkalmam találkozni ezzel 
a rendkívüli emberrel. Sok értékes, magasröptű gondolatát a megszűnt „V ilág” - 
ban. majd a „Magyar Hírlapiban és számos külföldi újságban adtam vissza. 
Legtöbbször egy szót sem jegyeztem abból, amit mondott, pedig azok közé a keve
sek közé tartozott, akiknek nagyon súlyos mondanivalói voltak. Egyszer, attól 
tartva, hogy nem elég híven adtam vissza a kijelentéseit, szorongva mondtam 
a <40 és a stílus nagymesterének:

—  Professzor úrtól most biztosan szekundát kapok...
Nem tudta, miről van szó. Meg kellett magyaráznom, pedig olvasta a cikket.
—  Hja úgy! —  mondta. — Nekem így jobban tetszett. Szeretem, ha a ma

gam gondolatait néha másképpen fejezik ki. Tudom élvezni az ilyesmit.
Amit gyakori beszélgetéseink során a magyar írásmüvészétről. a szónoklás 

művészetéről, magasabbrendü erkölcsi és speciális problémákról mondott, egyszer 
fel fogom jegyezni, mert az az érzésem, hogy vesztesége volna a magyar kul
túrtörténetemnek. ha Yass József egyetlen gondolata, ötlete, elmés mondása 
megíratlan maradna.

¥
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Utoljára a parlament múlt ülésszakának azon az ülésén jutott nekem a sze
rencse. hogy hosszabban beszélgessek vele. mikor a folyosón valóságos forra
dalom volt a „boletta” miatt. Ebben a puskaporos légkörben Vass József egy 
sarokba vont és — az amerikai morálról tartott gyönyörű előadást. Közben

hírnökök jöttek hozzá (Bethlen nem volt Budapesten), meghallgatta ugyan 
őket, de mosolyogva legyintett. S miközben zú got t-sister get t a parlament, atyai- 
lag a vállamra tette a kezét és azt mondta:

—  Pajtás, nem kaptam meg a Borsszem Jankó utolsó számát. . .  Nézz utána 
a kiadóhivatalban . . .

★
Amíg élek, áldani fogom nevét, szívét, szavát, jóságát, emberségét.

MOLNÁR JENŐ

Amin a falu nevet
Móric a faluról bemegy a városba. 

Megkéri az Icig, keresse fel az ügyvéd
jét, akinél már három éve hever egy 
tyúkpere és kérdezze meg, hogy: mint 
áll a dolog. Móricnak egésznap dolga van 
és nem jut eszébe a megbízatás. Vonat 
éjfél után megy és úgy tízkor este ki
baktat az állomás felé. Egyszer csak 
eszébe jut a megbízatás. Fogja magát, 
visszamegy a városba és tizenegy felé 
felzörgeti az ügyvédet. Persze, ez nagy 
bosszúsággal fogadja és mikor meg
hallja, hogy miről van szó, éktelen dühbe 
gurul.

—  Mondja meg az Icignek, hogy. . .  
—  (és itt egy reprodukálhatatlan óhajt 
fejezett ki) és már csapja is be az ajtót.

Móric illedelmesen elmegy, de egy fél

óra múlva újabb csengetés zavarja fel 
az ügyvéd éjjeli nyugalmát. Magán kí
vül van, mikor látja, hogy újból Móric 
áll az ajtó előtt.

—  Mit akar ? —  kérdi dühösen.
—  Kérem, ügyvéd úr, —  mondja alá

zatosan Móric —  elfelejtettem megkér
dezni, hogy evégból az Icig jöjjön-e be 
az ügyvéd úrhoz vagy pedig az ügyvéd 
úr fog-e a falunkba kifáradni ? . . .

J W ii
— Mi a különbség egy öreg szerecsen 

és egy öreg szék között?
—  Na, mi?
— Az öreg szerecsen: ősz szerecsen, 

az öreg szék: az összereccsen.
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N a g y változások
a magyar félhivatalos sajtóban

A  közeljövőben családi lap lesz és fényképeket is közöl 
a A lagyar T á v ira ti Iroda  — Saját félhivatalos hasrii>ortunk —

A magyar félhivatalos sajtó berkeiben 
nagy változások készülnek. A kormány 
könyomtos lapja, a Magyar Távirati 
Iroda legutóbbi nagy szenzációt keltett 
házassági tudósításának és családi termé
szetű közleményeinek sikerén felbuzdulva 
elhatározta, hogy átalakul családi lappá. 
M int ilyenr természetesen fényképeket is 
fog közölni és így az érdekesebb Hymen- 
hírek közlése alkalmával a kedves és nép
szerű könyomatos lap nyájas olvasói 
mingyárt megtalálják majd a hír mellett 
a boldog i f jú pár fényképét, valamint 
az esküvő kedvesebb vagy kevésbé ked
ves mozzanatainak megörökítését is.

Ezzel egyidejűleg a lap, mint halljuk, 
új rovatokat is szándékozik létesíteni, fő
rovata, a házassági rovat mellett. Lesz

társasági rovat, báli rovat, divat tudósí
tás és persze családi laphoz illően nem 
fognak hiányozni a lapból az asszonyo
kat érdeklő ételreceptek és kézimunka
minták sem.

A lap főrovata azonban, mint már em
lítettük, a „Házasság'*-rovat lesz. Ennek 
a rovatnak vezetésére már is leszerződ
te tték Daxndovicsot, az ismert pesti sad- 
chent és házassági szakférfiút.

Sőt arról is suttognak, hogy Kozma 
Miklóst, a Magyar Távirati Iroda jelen
legi szerkesztőjét febnentik állásából és 
Davidovics kerül a lap szerkesztői szé
kébe.

Ez a verzió azonban még némi meg
erősítésre szorul.

(HESZ)

ÉS VÁJJON HOGY HATÁROZ A  
FENSÉGES CSALÁD: A CSALÁD 
FENSÉGES L E S Z ? ...

—  Frigyes főherceg veszélyes kár
tyás lehet.

—  Miért?
— Mert az Albrecht-jxartiban olyan 

váratlanul mondta be a c s a l á d o t .

Egy barátnő gratuláló távirata 
Albrecht főherceg feleségének

TA V IK A T

A LB R E C H T FŐHERCEG  
S E  JE  Ö FE SSÉ G É SE K

TÁROGATÓ ÚT  
GRATULÁLOK, SZIVEM. M IN 

DIG MONDTAM, HOGY TE VAG Y 
AZ, A K I ELJÖVENDŐBELI.

Albrecht és a szabadkirályválasztók
Gelb és Grün Albrecht főherceg házasságának részleteit olvassák a kávéház

ban. Griin megkérdi Geibtől.
—  Hogy van az. hogy a szabadkirály választók egy szót se szóltak Albrecht 

házasságához?
—  Nem szólhattak.
—  Miért?
—  Mert mikor megtudták ezt a bírt. tátva maradt a szájuk.
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Franchet d’Esperay tábornagy 
a pöstyéni iszapban

A minálunk is „előnyösen“ismert francia generalisszimusz fáj
lalja a lábát, mert a háborúban „valami lépcsőn megbotlott'‘

Pöstyénnek, Szlovenszkó világhírű fürdőtelepének, a napokban ritka, előkelő 
vendége volt, mint ezt néhány soros hír a magyar újságokban is jelentette. Én a 
helyszínén győződtem meg róla. Szeptember 3-án, szerdán este érkezett Franchet 
d’Esperay francia tábornagy tizenegytagú tiszti kíséretével a pöstyéni Thermal- 
Palace-Hotelbe. A csehszlovák hadgyakorlatok színhelyéről jött, természetesen mar
sallnak kijáró katonai pompától keretezve. Este fél hét volt, mikor az elegáns cseh 
állami autó berobogott vele. Egy repülőezred díszszázada fogadta feszes tisztelgés
sel. A tábornagy az ilyenkor szokásos rugalmas léptekkel szállt le az autóról, de 
aki közelebbről szemügyre vette (és tegyük hozzá: tizenkét év óta nem látta), szo
morúan állapíthatta meg, hogy bizony elmúlt az idő fölöttünk. És a marsall fölött 
is. Nem csoda. A kis zömök ember most hetvennégy esztendős. Galambősz haja, nyí
rott kis fehér bajusza van. Arca még ma is kerek, vonásai talán még keményebbek, 
mint voltak akkor, mikor a boldogtalan Károlyi Mihály-féle belgrádi deputációr.ak 
(a magyar „katonatanácsra” célozva) azt a szállóigévé lett mondást vágta az 
arcába: „Vous êtez tomber si bas?”  (Idáig jutottak?) De minden mozdulata ma 
is: energia, szigor, kérlelhetetlenség.

A fürdő igazgatósága, élén Winter Imre társtulajdonossal. Pöstyén Mezzofan- 
tíjával és a polgári hatóságok fogadták a tábornagyot a hotel előcsarnokában. Min
denkit bemutattak a marsallnak, aki fejbiccentve haladt el a polgári front előtt. 
(Akárcsak a régi jó békevilágban az osztrák táborszernagyok.) A hotel különter
mében fényes díszlakomát rendezett a kormány Franchet d’Esperay tiszteletére. Itt 
kizárólag francia és csehszlovák katonatisztek voltak jelen. A zenekar a Marseil- 
laiset játszotta, a nagy francia forradalom gyújtó indulóját, amelynek hangjai mel
lett anno dazumal a párizsiak ismeretlenül ölelték át egymást az uccán a diadal 
mámorában. Franchet d’Esperay ősei aligha vettek részt ebben a nagy keveredés
ben. Azok bizony arisztokraták voltak. És az unoka ereiben az ő vérük folyik.

Még vacsora előtt (amellyel a tábornagy fölötte meg volt elégedve) általános 
meglepetésre azt az óhaját fejezte ki, hogy szeretne megfürödni.

— Sok szépet és jót hallottam a pöstyéni víz csodatevő hatásáról —  mondta 
a tiszteknek. —  Nekem szükségem is volna rá. Régóta fáj a jobb lábam . . .  A há
borúban valami lépcsőn megbotlottam.

És mutatta a lábán a fájós helyet.
Már jó késő volt. A fürdőt délután ötkor zárják, de mikor híre futott a tábor

nagy kívánságának, talpra állították a fürdő embereit, elsősorban Ylk igazgatót, 
aki nyomban értesítette Winter Imrét az illusztris vendég óhajáról. Megjelentek az 
illetékes urak. de figyelmeztették a marsallt, hogy egyszeri fürdés és iszap-pakkolás 
természetesen nem tudja megszüntetni a régi fájdalmakat.

—  Azt sejtem, —  felelte Franchet d’Esperay —  de ha már itt vagyok, kipró
bálom . . .  és ha szükségem lesz ilyen kúrára, feltétlenül visszajövök.

Winter Imre vette most át a kommandót a tábornagy fölött. Mosolyogva 
jegyezte meg:

— Excellenciád most kivételesen kénytelen lesz eltűrni, hogy nem saját maga 
rendelkezik... Méltóztassék odafáradni, ahová dirigálom ...

A mogorva generális szemesarkában kis derű csillant meg. És szépen ment a 
fürdőtulajdonos kommandója után. Először az úgynevezett tükörfürdőt akarta ki
próbálni. Gyorsan megtöltötték friss thermálvízzel, harmincnyolc fokossal, miközben 
a tábornagy levetkőzött. Két szakértő szolgát osztottak be mellé. Franchet d’Esperay 
szabályszerűen húsz percig maradt a tükörfürdőben. Aztán letussolta magát, meg
szárít kozott és most a procedúra második fejezete következett volna: az iszap-pak- 
kolás. Minthogy azonban a generalisszimusz jobbláhának alsó szárán van a fajdal
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más hely, elegendő volt, hogy egy forró iszappal telt puttonyba tegye a lábát. Vagy 
húsz percig hagyta benne. Aztán újra letussolta magát, gyorsan felöltözött és a 
fürdő előcsarnokában várakozó uraknak vidáman mondotta:

—  Nagyszerű vo lt. . .  Ezt a kúrát egyszer végig kellene csinálni.
Winter Imre nyomban meginvitálta.
—  Most nem lehet — mondotta Franchet d’Esperay —, más programom van. 

A Tátrába kell mennem. De ha rászánom magam, csak idejövök.
—  Igazán nagy szerencsénknek fogjuk tartani —  köszönte meg a tulajdonos.
Vacsora után, féltíz óra tájban, a tábornagy és a francia kíséret a pályaudvarra

hajtatott. A gyors, amellyel a Tátrába ment, csak féltizenkettőkor indult, de a tábor
nagy korán akart lefeküdni. Szalonkocsija az állomás egyik holt vágányán állt. 
Sietve elbúcsúzott az uraktól és felszállt. Mikor a pozsonyi-kassai gyors, amely 
aztán magával vitte a tábornagy szalonkocsiját, berobogott, a hetvennégy éves 
marcona katona már mélyen aludt.

U t ó i r a t :  Franchet d’Esperayvel csehszlovákiai tartózkodása alatt egész 
sereg újságíró akart interjút csinálni. Egyiküknek sem sikerült. Nekem sem. Még 
soha életében nem beszélt újságíróval. Kibírta. Az újságírónak is ki kell bírni. Hátha 
ő is olyan fess, kemény gyerek lesz hetvennégy éves korára, mint ez a mokány gal- 
lus, ez az elnyűhetetlen Haudegen.

Pöstyén, szeptember 10.
MOLNÁR JENŐ
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É J F É L I  RIPORT
A KOMMUNISTÁK KOCSMÁJÁBAN

AHOL PEYER KÁROLY SZERINT A SZOVJET PESTI 
EXPONENSEI HADITANÁCSKOZÁSAIKAT SZOKTÁK TARTANI

kommunista röpiratokon kilátásba helyezett második véres tüntetés elő
estéjén, szeptember 5-én tíz óra után nekivágtam a legsötétebb István
útnak, hogy megkeressem azt a kocsmát, amelyben Feyer Károly szerint 

a kommunisták haditanácskozásaikat szokták tartani.
Éjféli kirándulásomra elkísért egy műkedvelő riporter barátom is (hajdan 

tényleges újságíró Bécsben), Doktor Sándor György, akiben nem annyira a 
hajdani riporter mivolta miatt véltem értékes segítőtársat találni, mint inkább 
jelenlegi foglalkozása révén, lévén jelenleg egyik nagy biztosítóintézetünk vezető
tisztviselője.

Végtére “ egy ilyen éjféli riport egy kommunista kocsmában mégsem olyan 
meghitt dolog, mint például egy Gombaszögi Frida-interjú a Mányoki úti villában 
és sohse árt, ha a riporter mellett kéznél van egy életbiztosítási szakember.

épéseink egyenletesen koppannak az éjszakában, rajtunk kívül alig jár em
ber ebben az órában a Csikágónak ezen a nem túlbarátságos fertályán.
A Nefelejts uccát elhagyva, pislákoló fény jelzi, hogy ott valami kocsma 

lehet. Megnézzük a házszámot. István út 19. Ez az! Udvariasan tessékeljük egy
mást befelé. Cimborám kissé gyanúsan lekötelező udvariaskodása elől nem tudok 
kitérni és én lépek be elsőnek az ajtón. Az ivóban sötét külsejű emberek ülnek, 
de lehet, hogy csak a gyér világítás mellett látszanak ilyen sötétnek. Belépésünk
kor lesütik a szemüket és mélyen a pohár fenekére néznek. Beljebb kerülünk, 
a belső „terem” -be. Az egyik asztalnál csinos fiatal nő ül egy férfival és a két
tagú szalonzenekar tagjaival beszélgetnek. A zenészek felütik a fejüket és ku
tató pillantást vetnek ránk. Különösen a cimbalmos néz ránk sötét arccal. 
Igaz, hogy nem tehet róla, nála ez a sötét arc atavisztikus dolog lehet, tekintve, 
hogy cigány. Leülünk a sarokasztalhoz, de a ránkszegeződő pillantások miatt 
megtapogatom a hátsó zsebemet, hogy rendben van-e a —  biztosítási kötvényem. 
Bort rendelünk. A kocsmárosné maga hozza. Ránknéz. de nem szól egy szót se. 
Én se szólok. Inkognitóban akarok maradni, hogy nyugodtabban figyelhessem 
a történendőket. Múlik az idő, de nem akar történni semmi. Az asztalon egy 
„Népszava” fekszik. Türelmetlenül átlapozom, hogy nincs-e benne a kocsma ma 
várható eseményeinek programja. Egy szót se találok benne errevonatkozólag. 
A Peyer Károly által említett kommunista összejövetel tagjai csak nem akarnak 
összejönni. Zörgetek a borospohárral. Odajön a kocsmárosné. Érdeklődöm nála, 
hogy mi az, holnap szeptember 6-a lesz, a beharangozott második kommunista 
tüntetés és itt semmi tanácskozás nincs e „nagy nap” előestéjén?

A  kocsmárosné felvilágosít, hogy itt nem is szoktak kommunista össze
jövetelek lenni. Ő legalább is nem tud róla. Vannak összejövetelek, de 
azok az emberek nem kommunisták.

A  beszélgetésre odajön az asztalhoz a prímás.
— Úgy-e, az urak újságírók?
Egyelőre még meg akarom őrizni az inkognitót és a kérdésre kérdéssel 

felelek:
—  Honnan veszi ezt?
Fölényesen legyint :
—  Ajjaj, megismerem és az újságírókat.
—  Miből?
— Abból, hogy rendszerint ideülnek a sarokasztalhoz, rendelnek egy hosszú

lépést és — nem tudják meginni.
Meg kellett védenem a kari becsületet. Rámutattam a poharainkra:
—  De hiszen láthatja, hogy mi már többször egymásután kiittuk.
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—  Hiszen épen ez zavar meg — mondta — , de mégis csak újságírók, mert 
a sarokasztalhoz ültek. Az Est, meg az Esti Kurír munkatársai is pont itt ültek 
a napokban. Azzal a különbséggel, hogy ők az egy hosszúlépést se tudták ki
inni — tette hozzá elismerően.

A „sarokasztal” sarkalatos argumentuma előtt meg kellett hajolni és be
ismertem, hogy tényleg újságíró vagyok.

Ezzel szemben most már megkértem, hogy ő is áfrulja el —  a kocsma tit- 
w. Mi igaz a kommunista összejövetelekből?

— Tényleg szoktak itt lenni összejövetelek —  mondta bizalmasan közelebb 
hajolva a prímás — , de azok nem kommunisták.

— Hát micsodák?
— Valami egyesület tagjai. Tény, hogy munkanélküliek, de nem lehetnek 

ezek kommunisták. A szeptember elsejei tüntetés után jöttek ugyan ide detektí
vek és bekísértek egy párat közülük, de másnap kiengedték őket. Igazán nem 
tudom, miért nevezi Peyer „kommunista lebuj” -nak ezt a helyet. Olyan lebuj ez?

V isszatérek az „egyesület” tagjaira. Hátha kiderül valami.
—  Na és milyen egyesületük van ezeknek?
— Hozhatok egy egyesületi igazolványt, ha tetszik, azon rajt’ van.

— Az jó lesz.
A prímás pár pillanat múlva visszatér és a következő igazolványt nyújtja át:

IGAZOLVÁNY

ÁRPÁD LÖVÉSZEGYLET 
VADÁSZ ZLJ. PARANCSNOKSÁG

1056/930.

Szabó Ferenc tiszthely. tagja az I. kér. „Árpád” Lövészegylet Egyesület

nek és formaruhaviselésre jogosult.

Budapest, 1930 június hó.
Olvashatatlan aláírás.

ÁRPÁD LÜVÍSZEGYESÜLET 
PARANCSNOKSÁG VÁDÁSZ ZÁSZLÓALJ

(Pecsét)

— Na és miről szoktak itt tanácskozni? — kérdem.
— Némelykor bejön a vezetőjük és megkérdi tőlük, ki akar munkát. Aki az

tán akar, az jelentkezik.
— És miféle munkát közvetít nekik?
— Strohzsákokat üríteni 3 és félfillérért darabját, meg hasonló munkákat.
— Szóval csak ezek a lövészek szoktak itt összejönni és nem kommunisták?
— Persze. Legalább is én nem tudok róla. Pedig nekem igazán észre kellene 

venni.
A beszélgetésre odasomfordál a cimbalmos is.
—  Na Gyula, bekerülsz az újságba — ugratja őt a prímás.
A more sugárzó ábrázattal jön közelebb és mindjárt elmeséli, hogy az ő apja 

Radies volt.
—  A múltkor mást mondtál! — szól rá a prímás.
— Ja, mert a másik apám Kollár Tibor volt.
—  Ejnye, két apád is volt?

A  cigányifjú magyarázni kezdi a származását:
— Az úgy volt, hogy a mamám kétszer ment férjhez. Első férje volt a 
Radies, második a Kollár.

— Na és téged hogy hívnak?
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— Német Gyula.
A  családfa teljesen összebogozó- 

dott. Szerencsére az asztalnál ülő 
férfi nótát rendel és az összekompro
mittált családfa kibogozására nem 
kerül a sor.

A „zenekar’’ rázendít egy tüzes 
nótára. A pár táncolni kezd. A prí
más egyszerre csak leteszi a vonót és 
lekéri a nőt.

A  csikágói hangulatriporttá lett 
„kommunista” riportnak jobb poenje 
nem is lehetne.

Szerencse, hogy ma este nem 
tartanak összejövetelt a kocsmában 
az „Árpád” -lövészek.

Még lelőnék ezt a jó poént.

HESZ FERENC

Aranyköpések
E g y e d ü l a szere lem  az, ahol nem  ba j, 

ha a nö tudása akkora, m in t a fé r f ié .  
M e r t  a szerelem  az egyedüli, ahol két 
„ tu d á syf m e g fé r  egy  csárdában.

*

A  szerelem  olyan, m int az égő ciga 
r e t ta : leg többször m agától alszik el.

*

A  rádió n ő n em ű : egész nap beszél és 
m indent v ilá ggá  kürtöl.

★
V a la m it m in dnyá ja n  tudunk a bonc - 

ta n bó l: oda ütünk  m indig , ahol a leg 
jo b b a n  fá j.

★
A z  ördög  csak azt a nőt keresi fel, 

akiben  m ég kárt tehet.
Karádi Emil

A tüntető séta után kevesebb munkás 
fog — sétálni?

Ez Pest
Fiatal pár kart karba öltve sétál a 

Király uccában. A Vörösmarthy uccai 
villamosmegállónál a fiú kikarol a lány
ból és felveszi azt a villamosjegyet, ame
lyet egy éppen leszállt úr eldobott.

— Mi az, csak nem akar csalni? — 
kérdezi szigorúan a lány.

— Eszem ágában sincs.
— Hát akkor miért vette föl?
— Szeretném megnézni, hogy körül

belül hány óra van.

Az utolsó kívánság
Meghalt a korcsmáros: áldás borára! 
Meghalt a vendéglős: áldás torára! 
Meghalt a patikus: áldás porára!
Meghalt az író: áldás minden sorára!

A B O R SSZE M  JA N K Ó  szer
kesztősége megrendült szívvel 
jelenti, hogy több, mint másfél 
évtized óta hűséges munkatársa:

dr. Weigl Géza
író, hírlapíró és középiskolai ta
nár 50 éves korában tragikus 
hirtelenséggel elhunyt Budapes
ten.

A ritka nagykészültségű tu
dós, a színes tollú, szellemes író, 
a nemeslelkű drága jó  barát em
lékét örökre szívünkbe zárjuk.

B O R SSZE M  JA N K Ó  
szerkesztősége
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BORSSZEM JANKÓ A SZÍNHÁZBAN
-  —  i M M — ■ — — ----------------------------- -

FÖLDES IMRE, A VILÁG KÖNYVELŐJÉRŐL
A világ könyvelője: görbehátú. töpörödött, pápasze

mes öreg kettőskönyvelő. Józaneszű, világoslátású, egy
szerű ember. Aki azonban többet tud, mint a politiku
sok: ismeri a számokat; a számokon keresztül: az em
bereket; az embereken keresztül: az életet. És kiszá
mítja: miként lehetne megelőzni a világkatasztrófát, 
amely már most is rázni kezdi alattunk a földet és 
amely 1935-ben — amikor a darab játszódik —  elkerül
hetetlennek látszik.

. . .  És a görbehátú, töpörödött, pápaszemes öreg 
könyvelő meg is menti a világot. Azaz, hogy —  meg
mentené — , ha . . . .

H a !. . . .  Ez az a bizonyos ha, amelybe mindig bele
botlik az emberiség. Addig-addig botlik, míg egyszer 
csak — elvágódik egészen ...

FÖLDES IMRE

FIRHANG MÖGÖTT
FÖLDES Imre diskurál egy újságíró

val. Azt mondja az újságíró:
— Képzelje, mester, darabot írok egy 

rendőrtisztviselőről, aki az uccai lányok 
nyilvántartását vezeti a rendőrségen.

— Van már címe is a darabjának?
— Igen. A félvilág könyvelője.

★
EGYIK színészünktől megkérdezik a 

barátai a kávéházban:
— Mi bajod, Samu?
— Ma reggel felébresztett a wecker 

és azóta fáj a fejem.
— Olyan hangosan szól?
— Frászt, hanem arra ébredtem, hogy 

a feleségem a fejemhez vágta.
*

A POLDI, Farkas Imre új operettje, 
mint halljuk, Bécsben is színrekerül. A 
címszerepet ott valószínűleg Leopoldi 
Konstantin fogja játszani.

*
TITKOS Ilona hangjáról beszélgetve 

egyik zenekritikusunk kijelentette, hogy 
a művésznőnek igen szép Wunder- 
bársonyos hangja van.

★
GAÁL Franci legújabban a vívóspor

tot is kultiválja. Vígszínházi körök véle
ménye szerint nemcsak tőrvívásban je
leskedik, hanem epéeben is.

RADÓ Sándor azt mondta a múltkor 
a Newyork törzsasztalánál:

— A Zichy János gróf nyilt levelét én 
is aláírom.

— Az Istenért, ne tegyél ilyet, — szólt 
közbe Salamon Béla — ne blamáid Beth
len előtt azt a szegény Zichyt.

*

RELLE Gabitől megkérdezte a héten 
valaki, hogy mit gondol, hogyan fogad
ják majd az Operaház újdonságát, a 
„Svandá”-t, a kritikusok.

—1 Biztosan svanda-szemmel fogják 
nézni, — felelte mosolyogva a művésznő.

*
EGYIK színházigazgatónktól megkér

dezte a héten egy barátja:
— Mit szólsz ehhez a szeles időhöz?
— Örülök neki.
— Persze, ilyen időben tele van a szín

ház, mi?
— Fenét, de a feleségem úgy megszo

kott ilyenkor hülni, hogy utána napokig 
nem tud beszélni.

★

BUS FEKETE Lászlónak azt mondta 
a héten a művészklubban egy grafológus:

— Uram, önnek kitűnő feje lehet.
— Miből gondolja? — kérdezte sugár

zó arccal Bus Fekete.
— Na hallja, — felelte a grafológus 

— ha ezt a nagy pocakot el bírja tartani!
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Hatalmas kövek torlaszolják el 
az Operaház művészbejáróját

Radnai Miklós minden követ megmozgat, hogy megnyithassa 
elbarrikádozott Dalszínházát —  A destruktív zenekritikusokra 

irányult a gyanú, de ez a vád teljesen alaptalannak
— S a já t  kővé  vá lt tudósítónktól —

A Magy. kir. Operaház szeptemberi 
szezónnyitása elé váratlan és példátlan 
akadályok gördültek. Jobban mondva 
ezek az akadályok az Opera művészbejá
rója elé gördültek. Radnai igazgató gyors 
közbelépésének köszönhető, ha a fenti 
akadályok még idejekorán elgördíthetők 
lesznek. Az eset röviden a következő: Az 
Operaház tagjai nyári szabadságukról 
hazatérve gyanútlanul mentek be, azaz 
csak akartak bemenni az Operába, hogy 
a próbákat megkezdjék. A művészbejáró 
előtt azonban meghökkenve torpantak 
vissza. A bejárati kapu előtt hatalmas 
kőbarrikád torlaszolta el az utat. A kő
torlasz olyan magas volt, hogy még az 
olyan kitűnő turista, mint Székelyhidy 
Ferenc dr., sem tudott átmászni rajta, 
hogy bejusson az Operaház épületébe.

A tagok eleinte valami rossz viccre 
gondoltak és az Opera portása, a derék 
Csepke bácsi után kezdtek kiáltozni. A 
közszeretetben álló Csepke elősietett, de

a meglepetéstől ő is nyomban cseppkővé 
vált. A helyzet persze ilymódon csak 
súlyosbodott, lévén egy kővel megint 
több.

Az Operaház tagjai most már látták, 
hogy a dolognak fele se tréfa és nagy 
izgalmak között kezdték tárgyalni az 
esetet. Első pillanatban arra gondoltak, 
hogy a bejárót elbarrikádozó kövek a 
destruktív zenekritikusok epekövei. Ez a 
gyanú azonban alaptalannak bizonyult. 
A helyszínére érkező Radnai direktor fel
világosította a művészeket, hogy ezek a 
nagy kövek az Operaház aggódó kar
mestereinek szívéről estek le, arra a 
hírre, hogy Gaál Franci csak a „Koldus 
operá”-ban fog fellépni és nem a Magy. 
kir. Operában.

Radnai igazgató ezután a bejelentés 
után nyomban munkához látott s mint 
lapzártakor értesülünk, minden követ 
megmozgat, hogy elbarrikádozott dalszín
házát megnyithassa. (h. f.)

Félreértés
A gazdag gyároshoz beállít egy leron

gyolt alak és így szól:
— Segítsen rajtam, nagyságos uram, 

nincs hová lehajtani a fejem.
— Bocsánat, — feleli a gyáros — az 

én gyáramban ülőbútorok készülnek nem 
pedig párnák.

Apró színházi hírek
O Jegyváltás. Rendkívüli eset történt 

a héten az egyik pesti színházban. Ret
ten jegyet váltottak. A boldog jegye
sek: L ich t ig  Adolf világító és R ek ed ik  
Bébi kardalosnő. (Minden külön értesí
tés helyett.)

X A magyar Kongó. A francia és bel
ga Kongó mellett van már magyar Kon
gó is. A gyarmatot a pesti színigazga
tók alapították a nézőtéren.

# Tűz a színházban. Egyik színhá
zunkban tegnap este előadás közben tűz 
ütött ki. A nézőtéren nagy pánik vett 
erőt. Két egér bennégett, a többinek si
került kimenekülni.

— Miért olyan rosszkedvű, tanár úr?
— Bosszant, hogy milyen feledékeny 

vagyok.
— Miért, mi történt?
— Esik az eső és elfelejtettem otthon 

felejteni az esernyőmet.
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MUCH CSAK TUDJA SALAMON BÁCSI...

Hogy mehettek hete Kozmáék Scitov- 
szky fővárosi törvényjavaslatába?

— Hogyne tudnám. Olyan ez éppen, 
mint a kormányfötanácsosék Mórickájá
nak esete. A kis Móric spárgát köt a 
pincsi farkára és úgy cibálja a keserve
sen vonító állatot.

—  De, nagyságos asszonyom, — mond
ja valaki a mamájának —  hogy enged
heti meg, hogy a gyerek így kínozza ezt 
a szegény állatot?

Öméltósága mosolyogva legyint:
—  Hadd csinálja az aranyos, ma van 

a születésnapja.
Na és mit gondok miért olyan fontos 

a kormántfnak ez a fővárosi javaslat?

— Erre is egy anekdotával felelek. A 
smucig Blau vacsorát adott. A vendégek 
alaposan nekiláttak az evés-ivásnak, úgy
hogy még az éjfélutáni órákban se mu
tattak hajlandóságot a távozásra.

Blau, aki már szerette volna kint látni 
az étel- és italpusztító bandát, türelmet
lenül súgta oda a feleségének:

—  Bertám, zongorázzál nekik valamit. 
Ha ez se használ, akkor egyszerűen ki
dobom őket.

Még csak azt mondja meg, van-e ér
telme a közmunkákra váró iparosok ide
gességének?

—  Dehogy van. ügy fog járni, mint 
a Gelb.

—  M iért, a Gelb hogy járt?
—  Lélekszakadva rohant be a vasúti 

restaurantba és odaszólt a pincérnek:
—  Gyorsan hozzon egy virslit tormá

val, mert pár perc múlva indul a vo
natom.

—  Sajnálom, kérem, —  felelte a pin
cér —  a virsli elfogyott.

Majd hanyag nyugalommal előhúzott a 
zsebéből egy gyűrött étlapot, szép komó
tosan kisimította és így szólt:

—  Tessék talán mást választani, ta
lán egy szép bécsi szeletet.

—  Arra nekem már nincs időm, —  
toporzékolt idegesen Gelb.

—  Oh, ne tessék félni, —  legyintett a 
pincér —  nem lesz az a bécsi szelet olyan 
nagy.

P O L I T I K A I  O P E R A  

IN D U L A T O S C  A

A LEVÉL-ÁRIÁT ZICHY JÁNOS 
GRÓF ÉNEKLI

Bethlen válasza Zichy leve lére
Két politikus beszélget. Azt.mondja az 

egyik:
—  Mit gondolsz, mit szólt Bethlen a 

Zichy János nyílt leveléhez?
—  Biztosan vállat vont és azt mond

ta: Zichyre nem nézünk.

l ü z H O B t t s  e « f  pesti villanyóra a la t t :
Minden árának le szakaszd szám

lapját.

Bernard Shaw-adoma
Egy előkelő angol társaságban Bemard 

Shaw a görög nőkről beszél. Egyik hall
gatója, egy tudálékos skót asszony, aki 
már többször félbeszakította lehetetlen 
megjegyzéseivel, azt kérdezi:

—  És mondja csak, drága Mester, 
Görögországban minden nő orra görög?

—  Hát mit gondol, asszonyom? —  csap 
le rá Shaw. —  Azt hiszi talán, hogy a 
görög nők külföldről importálják az 
orrukat?!

A CSEPELI SEJT-SZÍNHÁZ MŰ
SORA

A PFUJ FÖLDES ÚR! 

ILLETVE FÖLDES ELVTÁRS
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D i p l  OMATÁK
í r t a :  M Ó R A  F E R E N C

Úgy volt az, hogy a kecskeméti embernek valaha 
nem volt nagyobb mérge, mint ha a makói hagymát 
emlegették előtte. Ebből látszik, milyen régi törté
net lehet ez, mikor még a nagykőrösi uborka nem 
volt kitalálva! Mert ha ki lett volna, akkor bizonyo
san amiatt ette volna a méreg a kecskeméti embert 
a régi világban. A mostaniban már nem, mert nem 
pörös atyafi már egymással a két derék város, ha
nem édes testvér. A Katona-centenáriumon senkinek 
se volt akkora sikere, mint Nagykőrös literátus pol
gármesterének. Dezső Kázmémak. Pedig csak ennyit 
mondott a síremlék előtt:

— Kecskemét halhatatlan fiának hódol a szom
széd város.

Százvalahány beszéd közt mindenki ezt találta 
legtalpraesettebbnek. Meg is tapsolta a nagykőrösi 
polgármestert az egész gyülekezet, de leglelkeseb

ben Kecskemét.
Hanem hát most az ántivilágról van szó, mikor a kecskeméti ember csak a nya

kát csavargatta, ha a kofák azzal ajánlgatták neki a nagypiacon a buzogányfejnyi 
hagymákból kötött koszorúkat:

—  Ebből tessék, jó ember, mert ez az igazi makai hagyma. Még a holt is meg
mozdul ennek a drága jó szagától.

—  Bolond beszéd — duruzsolt a kecskeméti ember. — Hagyma: hagyma. Egyik 
is a földben terem, másik is. Én ugyan egyet se lépnék az istenadtáért, mikor 
nekem a kecskeméti hagyma se kenyerem.

—  Hja, nem is makai hagyma ám az! Azt érdemes volna a tövén is megnézni, 
mert olyant máshol nem látni. Terem ott akkora hagyma is, hogy emberfejjel vetek
szik. Jó volna, ha Kecskeméten akkorára nőne a barack.

De már ez szívén találta a kecskeméti embert. Azt mondta rá, ezt a csudát 
csakugyan megnézi. S ha csak a fele igaz annak a híres hagymának, akkor ő meg
eszi a saját fejét.

Azzal se nap, se óra. megindult a kecskeméti ember Makóra hagyma-látni, de 
úgy sietett, hogy siettében kifelejtette a tarisznyából a szalonna mellől a kenyeret.

Az ám, csakhogy ugyanakkor a makai ember meg Kecskemét felé volt útban, 
mert neki meg a híres barack vette magát a begyebe. Mindig elöntötte a pulyka- 
méreg, mikor a nagy barackhegyek mögül rákiabáltak a gyümölcsös kofák:

—  Erre jöjjön, atyafi, itt az igazi kecskeméti barack!
—  Hát aztán? Mivel volna az különb a makai baracknál?
— De még a makai hagymánál is különb! Jó volna, ha akkora volna Makón a 

hagyma, mint Kecskeméten a barackmag!
Amire aztán a makai ember is azt mondta, hogy nem áll meg Kecskemétig s 

ha csak a fele igaz is annak a hires baracknak, akkor ő ott marad kecskeméti ember
nek s reggeltől estig egyebet se tesz, csak barackmagot töröget.

Azzal nekivágott a világnak, de a szegedi hídon mégis csak megállt falatozni. 
Hát ahogy bontogatja a tarisznyát, akkor veszi észre, hogy kenyere van, de a sza
lonnáját otthon felejtette. Az volt a szerencséje, hogy a kecskeméti ember is éppen 
akkor ért oda, az jó szívvel adott neki kenyérért szalonnát. De még jó szót is adott 
mellé:

—  Hova igyekszik, földi?
—  Elmék barackot látni Kecskemétre. Mert azt mondják, hallja, ott akkora 

barackok teremnek, mint a sütnivaló tök.
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— Micsoda? — kapta föl a fejét a kecskeméti ember. —  De bizony Tiszántúl 
a toronygomb sincs akkora, mint mifelénk a barack.

— Ejnye, ejnye, — álmélkodott a makói ember — no, holnap reggel majd föl
tekintem én azt.

—  Jaj, jó ember, csakhogy elkésett ám kend —  sóhajtott nagyot a másik jó 
ember. —  Ma egy hete mind lehullott a barack abban a nagy szélben, osztán akkora 
lyukakat ütött a földbe, hogy létrán se lehet utánuk mászni.

—  No, akkor hát én hazafelé is fordíthatom a szekérrudat —  csattantotta be a 
makai ember a bicskáját.

—  Hol az a haza, földi?
—  Makón, ahol az a híres hagyma terem.
—  No, akkor együtt megyünk, —  ugrott föl a kecskeméti ember — mert én 

éppen oda tartok hagymát csudálni. Azt mondják, emberfejjel vetekszik kendteknél 
a hagyma.

—  Micsoda? —  nevetett a makai ember. — Azt mondom én kendnek, bátya, 
forduljon vissza, mához három hétre álljon ki a kisajtóba, akkorára olyan nagy lesz 
a makói hagyma, hogy ellátszik Kecskemétre.

Erre aztán észbe kapott a kecskeméti ember is és megrázta a kezét a makai 
embernek.

—  No, komám, kend se bolond emberrel éteti ám a szalonnát.
—  Nini, —  adta vissza a makai ember a hókot —  de annak is van ám magá

hoz való esze, akibe kend tömködi a kenyeret.
Azzal aztán az egyik is hazatérült, a másik is visszafordult s azóta a kecske

méti ember is nagy elismeréssel van a makai hagyma iránt, a makai ember is becsü
letben tartja a kecskeméti barackot.

*
Most már hogy miért Diplomaták a címe ennek a történetnek? Hát azért, mert 

éppen most jutott eszembe, mikor napról-napra olvasom, hogy milyen nagy elisme
réssel vannak egymás iránt mindenféle nemzetiségű diplomaták, mióta a párizsi 
nagyhídon összetalálkoztak.

— És kaptak legalább munkát a tün
tetés után a munkanélküliek?

— Attak nekik!

Pesti párbeszéd
—  Azt hiszem, ennek a lekapcsolt 

kommunista vezérnek nagy birtokai le
hetnek.

—  Honnan veszed?
—  Csepelen sokan csak úgy hívták: a 

Földes úr.

Am in Pest nevet
Háry Jaques úr, a hírhedt Lipót

városi Don Juan legújabb „eset” -ét 
adja le bankárék estélyén.

—  Képzeljék, kettesben voltam az 
asszonnyal. Öri^Jten kezdtem ót főzni. 
A nő eleinte méltatlankodott, de az
tán egyre gyengébben kezdett tilta
kozni és már csak azt hajtogatta, 
hogy a férje minden percben haza
jöhet és amilyen féltékeny, megöl. 
Én persze nem vagyok ijedős gyerek 
s erre még hevesebben kezdtem ost
romolni. Mit mondjak, ha a férj még 
öt percet késik . . .

—  Halállal végződik a kalandod, 
mi? —  szólt közbe gúnyosan valaki.

—  Ellenkezőleg: egy élet kezdődött 
volna vele . . .
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Segíts magadon, 
a kormány is megsegít

Esetleg :
Hölgyek, Urak, tessék megindítani 

a közmunkát !
azaz

Egy humorista, aki bábább akar lenni 
a bábáknál

Vezércikk
amely a napilapokból kimaradt

A kormánynak igaza van. Ú g y ,  ah ogy  
m o n d ju k : a k orm ánynak  igaza  va n . 
Először is azért, mert a kormánynak, 
mindig és mindenben igaza van, ezt tes
sék megjegyezni! Másodszor pedig azért, 
mert ebben az egy dologban véletlenül 
tényleg igaza van a kormánynak. Tudni
illik abban, hogy a társadalomnak nem 
szabad mindent a kormánytól várni.

Annak a kisgazdának nem szabad azt 
várni, hogy majd jön a Wekerle és há
romszoros áron eladja az ő kétszeresét; 
annak a B-listás hitközségi metszőnek, 
hogy jön a Gömbös és állást szerez neki 
a Chewránál ; annak a kisiparosnak, 
hogy a Búd elkéri tóle a zálogcéduláját 
és kiváltja a fuszekliját a zaciból; vagy 
annak a női divatkereskedónek, hogy 
majd jön a Mayer és kundschaftokát hoz 
a melltartókra és kombinékre.

A kormánynak igaza van, nem szabad 
mindent és mindent csak a kormánytól 
várni, a magánosoknak is céltudatos és 
erőteljes akcióba kell lépni a saját ma
guk érdekében. Ehhez szokjunk hozzá!

Most ép itt van rá az alkalom. Az 
Országos Orvos Szövetség miskolci 
kongresszusán Tauffer professzor beje
lentette, hogy egy csomó új bábaképző 
intézetet állítanak fel az országban.

Méltóztatnak tudni, mit jelent ez? Azt 
jelenti, hogy. egy év múlva száz és száz, 
a következő évben újabb száz és száz 
bába kerül ki ezekből az új intézetekből: 
és ez a sokszáz bába mind munkához 
akar jutni.

Bájos társadalom! Ne várjuk meg, 
amíg ezer munkanélküli bába mezítláb 
felvonul valamelyik minisztérium elé és 
munkaalkalmat követel a kormánytól. A 
kormány végre is mindössze pár ember
ből áll, az a pár ember pedig képtelen 
ezer bábát munkához juttatni. Erre csak 
a társadalom képes, a magánosok.

Fel tehát, hölgyek, urak, mutassuk 
meg a kormánynak, hogy a magunk ere
jéből is tudunk segíteni a társadalom 
bajainak egykén-másikán. sr. 1.

— Én az idén Abbáziában töltöttem a 
nyarat.

— Ne mondja.
— Az uram meg a Semmeringen.
— Ejha, ilyen jó megy maguknak?
— Bizony. Én szobaasszony voltam, az 

uram meg lohndiener.

ÚJ KOTTA
A ZICHY JÁNOS VITÉZ SLÁ

GERDALA:
EGY RÓZSASZÁL SZEBBEN

[BESZÉL,
MINT A LEGSZERELMESEBB

[N Y ÍL T  LEVÉL. 
GRÓF BETHLEN ISTVÁNNAK 

AJÁNLVA.
SZÍNHÁZAKKAL ÉS LAPO KKAL 

SZEMBEN KÉZIRAT.

Jajjj!
— Mondd, mennyit futottak be a Tour 

de Hongrie versenyzői?
— Ezer kilométert.
— Kereken?
— Nuná, lovon.

A Borsszem Jankó Pöstyénben utó- 
kúrázó főszerkesztőjéhez beállított a na
pokban egy fűzfapoéta.

— Szerkesztő úr, direkt Pestről utaz
tam ön után.

— És minek köszönhetem a szerencsét?
— Egy verset hoztam.
Molnár Jenő átvette a verset, elolvasta 

és így szólt:
— Nem használhatom, kérem, ez a 

vers borzasztóan sántít.
— Bocsánat, — mondta indignálódva 

a költő — hiszen éppen azért hoztam 
Pöstyénbe !
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Nagy apparátussal kutatnak egy eltűnt
fiatalembert

Roppant nehéz megtalálni, mert az ismertetöjele minden második 
emberre ráillik -  Egy sereg ismert kereskedőre, számos színigazgatóra 
és politikusra gyanakszanak, többek közt Mayerra, Búdra, Scitovszkyra

sőt magára Bethlenre is

— Saját eltűnőén szenzációs hasripartunk —

Mint a napilapok közölték, a rendőr
ség széleskörű nyomozást indított egy el
tűnt fiatalember előkerítésére, akinek 
különös ismertetöjele többek között az, 
hogy elvesztette emlékezőtehetségét. A 
fiatalembert már rádió útján is körözték, 
de nagyon nehéz megtalálni, mivel az is- 
mertetójele minden második emberre rá
illik.

Az ismertetöjel alapján gyanúba fog
tak egy csomó pesti kereskedőt, akikről 
feltételezhető, hogy elvesztették emlékező
tehetségüket, tekintve, hogy évek óta nem 
emlékeznek vevőre.

Ezen az alapon számos színigazgató is 
gyanúba került. Ezek a színigazgatók 
ugyanis arra a kérdésre, hogy mikor volt 
táblás házuk, kijelentették, hogy erre 
már nem is emlékeznek.

Az a gyanú is felmerült, hogy talán 
az ifjú Odescalchi herceg azonos az el
tűnt fiatalemberrel. Erre a gyanúra az 
adott okot, hogy a herceg arra a kérdés
re, hogy hány közlekedési kihágása volt, 
kijelentette, hogy kihágásainak számára, 
sót, se szeri számára, igazán nem emlék
szik, mert a feje nem káptalan.

Politikai körökben is kutatni kezdtek 
az eltűnt fiatalember után, de egyelőre 
itt is eredménytelenül. A politikusok kö
zött is annyian vannak olyanok, akik el
vesztették emlékezőtehetségüket, hogy 
nehéz megállapítani, melyik közülök a 
keresett fiatalember.

Mayer János például már egyáltalában 
nem emlékszik a kisgazdák eredeti pro
gramjára.

Búd János a közmunkák megindítására 
vonatkozó Ígéreteit felejtette el.

Scitovszky belügyminiszter szintén 
rosszul áll memória dolgában, mert ab
szolúte nem tud visszaemlékezni arra, 
hogy milyen összefüggésben van hajdani 
kedves olvasmánya, De Amicis regénye 
„A szív” a névmagyarosítással.

Maga Bethlen miniszterelnök is gya
núba került azirányban, hogy talán azo
nos az eltűnt fiatalemberrel, ő sem em
lékszik már nagyon sok dologra. Arra a 
kérdésre például, hogy mióta ül a mi
niszterelnöki székben, kijelentette, hogy 
ilyen régi időkre nem tud visszaemlékezni.

( —szfer— )

REB MENACHEM 
CICESZBEISZER 

SZÖRNYŰ ÁTKOZÓDÁSAI
— Rákoson kívül 

saksopán Csepelen 
lehessél te edj Föl- 
des ú r!

—  Arra lehessél 
csak te büszket hodj 
frA koldus operájá"-t 
terólad, az lfEgy  
lány y aki mer” című 
darabot meg o haja
don leányodról írták!

—  Ledjél te edj 
pesti kereskedő és o

tüntetések után oz edjetlen bevételed oz 
őrizetbexétel ledjen!

—  Rendezzenek o hálószobád falán 
tüntető sétát o jtolosok!

—  Ledjél te edj munkanélküli újság
olvasó és edjetlen lap járja  teneked: a 
kardlap!

— Olejan zavarba gyüjjél te, mint o 
Fink Emma o rendürségen!

—  Addig fészkelődjél te, mint edj sejt
kukac, míg a rendőrségen találod magad!

—  Abbul fut sél te o télen, omit o nyá
ron megtakarított neked o feleséged 
Siófokon!

—  Ledjen o te feleséged testvérek közt 
ötvenhárom éves és kerüljön a rendőr
ségre edj harminc éves kommunista jam- 
peccel izgatás miatt!

—  Jussál te o pesti zöldházikók sor
sára: kerüljél o föld alá!
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RÁDIÓ-KÉRDÉSEK 
A MARS-LAKÓKHOZ
1. Van-e ott marsművelési miniszté

rium és marsreform?
2. Van-e ott Panama-csatorna?
3. Van-e ott fekete gyászruhás hölgy 

és tizennyolc év körüli fiatalember?
4. Játsszák-e ott a „Fruska"-t?
5. A szerzők közül Marsos Imre da 

rabjainak raw a legnagyobb sikere? 
(Földes Imre kérdése.)

6. Van-e ott Marshitelintézet?
7. Van-e ott a napilapokban álhumor- 

rovat?
8. Hallottak-e ott Fedák Sáriról, eset

leg Faludi Sáriról, avagy Titkos Ilona 
autó-készletéről?

9. Onnét is olyan nagynak látszik 
W olff Károly?

10. Onnét se látszik ki a fejünk az 
adókból?

Kedves Borsszem Jankó!
A kis Annuska egy nagyon forgalmas 

uccán eleresztette a papája kezét és min
den járókelőtói megkérdezi:

— Kérem szépen, nem tetszett látni 
egy bácsit egy kis lány nélkül?

— Na, hogy folyt le a pisztolypár
bajod?

— Kis hijján otthagytam a fogamat.
— Csak nem?!
— De bizony. Olyan őrült korán kel

lett reggel felkelni, hogy a fogsorom 
majdnem ott maradt a nachtkasztlin.

Borsszem
A nőnél sohasem tudhatjuk, milyen 

szerepet tanult be számunkra. Premiérre 
készül vagy reprízre?

A bankvezér áldott jó szíve
A bankvezérhez beállít egy gyerekkori 

iskolatársa. Nagyon le van törve sze
gény, nincs állása és valami támogatást 
szeretne nagyúri sorba került pajtásától. 
Persze nem tér mingyárt a dologra, ha
nem előbb a régi emlékekkel akarja meg
hatni a nagy bankvezért.

—  Hej, öregem, —  mondja elérzéke- 
nyülve —  sose felejtem el, milyen testi- 
lelki jóbarátok voltunk mi annakidején...

A vezérigazgató úr erre benyúl a zse
bébe, kiveszi a tárcáját és így szól:

—  It t  tan öt pengő és felejtsd* eL

Bájos történetaz ingyenebéd-akcióról
A főváros vezetősége elhatározta, hogy 

ki fogja bővíteni ingyen-ebédeltetési ak
cióját.

Az érdekeltek körében csakhamar el
terjedt ennek a híre, de egyikük sem tud 
még semmi pozitivet és most mindenfelé 
érdeklődnek a dolog iránt.

Tegnap dél tájban például a Mark óba 
állított be egy öreg bácsi és reszkető han
gon megkérdezte a kapust:

— Tessék mondani, kérem, itt van az 
a hely, ahol ingyen kap mindenki ebédet?

Kedves Borsszem Jankó!
Az egyik panamapör vádlottjának a 

kisfia arra a kérdésére, hogy hol a papa, 
mindig ezt a választ kapta a család tag
jaitól, hogy: elutazott.

A gyerek egy nap, midőn arra a kér
désére, hogy hol a papa, megint az a 
feleletet kapta, hogy: elutazott, bosszú
san így szólt:

— Hát mikor lesz már végre ítélet az 
ügyében ?

Aranyos pesti történet
A fiatal mama a kislányával sétál a 

ligetben. Leülnek egy padra. egyszerre 
csak melléjük ül egy fiatalember. Lát
hatólag ki akar kezdeni az asszonykával, 
de az ifjú  mama szolid viselkedése min
den ismerkedési szándékot kizár. A fiatal
ember tehát diskurzusba elegyedik a kis
lánnyal, gondolva, hogy így könnyebben 
célhoz ér.

— Milyen szép kövér lábad van, ba
buska, —  mondja a gyereknek.

—  Ez semmi, —  leg]fint a kislány —  
hátha még az anyukáét látná a bácsi.
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Nóra Ferenc ásatásaiból

P R O C C É K N Á L
A gazdag kormány főtanácsosék lánya 

férjhez megy. Az esküvő előtt a vőlegény 
és menyasszony azon tanakodnak, hogy 
melyik lapban tegyék közzé a Hymen- 
hirt. Éppen akkor lép be a kormány főta
nácsos úr.

— Min vitatkoztok, gyerekek? —  kérdi.
—  Azon, hogy melyik napilapban ad

juk le a házassági jelentést, —  mondja 
a vőlegény.

— Mi, napilapba? — dülleszti ki a 
mellét gőgösen a kormányfőtanácsos úr. 
—  arról szó sem lehet. Minden vacak ott 
tudatja a házasságát. A ti házassági 
értesítésetek a Magyar Távirati Iro 
dához lesz beküldte. Az ma a legelő
kelőbb.

Pöstyéni kárlyaparti
—  Magának mije volt?
—  Volt öt ászom.
—  Hogy lehet az?
—  Volt egy tök-ászom, egy makk

ászom, egy zöld-ászom, egy piros-ászom.
— És?
—  És egy ischiászom, de ezt kikúrál

ták. hál’ Istennek.

Változnak az id ő k .. .
Kohn a feleségével Tápióbütyökre uta

zik. Az egyik állomás előtt Kohnné meg
szólal :

—  Látod, Móric, hogy változnak az 
idők. Azelőtt, amikor utaztunk, azt 
mondtad:

— Ne menj az ablakhoz, Herminkám, 
mert ha az utasok meglátnak, mind ide 
akarnak beszállni. Most pedig, ha a vo
nat megáll, azt mondod:

—  Erígy az ablakhoz, mama, nehogy 
valaki beszálljon . . .

JAJ!
— Ez a Komjádi Béla nagy érdemeket 

szerezhetett az evezőssport terén.
— Pardon, az úszósport terén.
— Érdekes, én azt hittem, hogy az eve

zésben szerezte érdemeit.
— Miből gondolod ezt?
— Abból, hogy kinevezték „kormány”- 

tanác sósnak.

Schwarcz és a vizipólósport
Schwarcztól megkérdi valaki a sport- 

kávéházban:
— Mit szól a vízi pólósokhoz, Schwarcz 

úr?
— Nem érdekel, — mondja Schwarcz 

— én mostanában a szárazföldi pólósok
kal vagyok elfoglalva minden éjszaka.

AMERIKAI GYORSASÁG
Pestre jö tt egy newyorki professzor: 
Medden.
Hétfőn érkezett s fftár utazott is 
Kedden. »

Oh, az a borravaló
Gelb és Grön ülnek a kávéházban. 

Egyszerre csak azt mondja Grün:
— Olvastad? A pincérek tegnapi gyű

lésén Kacsó Gyula elnök élesen kikelt a 
borravaló ellen.

— Lári-fári, — legyint Gelb — a 
Kacsó kikel ellene, a kéz meg elfogadja.

Emma tanti dala:
Fink vagyok és az is maradok.••
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A feleségem szőnyeget sző
—  Elmondja egy barátom —

Tegnap föltűnően kedves volt hozzám 
a feleségem. Mindent, de mindent meg
engedett, még azt is, hogy ebéd után a 
tulajdon karosszékemben a tulajdon pi
pámból szívjam a tulajdon dohányomat. 
Mondom, szokatlan volt a dolog. Gondol
tam, e mögött van valami.

Volt is.
Tíz percig szundítottam, azután egy 

rejtélyes papírlappal a kezében elébem 
állt az asszony és félkezével babrálni 
kezdte a tarkómat. Biztos jel, —  légy ré
sen! —  erősítettem magamat.

—  Fiacskám, —  szólt —  idehallgass, 
milyen praktikus dologra jöttem rá.

—  Mire, kérlek alássan?
—  Nézd csak, cunikám, én borzasz

tóan vigyázok a te pénzedre, mert tu
dom, hogy nehéz időket élünk, hát úgy 
gondoltam, hogy olcsón fogok beszerezni 
magamnak három-négy szőnyeget.

—  Szőnyeget?... Mikor tíz szőnye
günk va n ? !...  És hármat, négyet is 
egyszerre? Tudod, mibe kerül m a? ...

—  Hogyne tudnám, cinicimpikém. De 
azért vagyok én egy okos, takarékos asz- 
szony, hogy teneked örömöd teljen ben
nem. Mert én mindig azt akarom, hogy 
te örülj nekem. Nos, figyelj ide. Kiszá
mítottam, hogy potom áron jutok hozzá 
finom perzsaszőnyegekhez, ha magam 
szövöm őket. . .

—  Szőnyegeket akarsz szőni? —  da
dogtam.

—  Hja, drágulicám, az egyik asszony 
viszonyokat szó, a másik szőnyegeket. Én 
a szőnyegszövők fajtájához tartozom...

—  És mondd csak, tudsz te szőnyeget 
szőni?

Feleségem a nyakamba ugrott és on
nét csiripelt:

—  Te csacsikám, t e . . .  Nincs annál 
könnyebb a világon.

—  U gyan !. . .
—  Csak két olyan boszorkányos ügyes 

kicsi kéz kell hozzá, mint az enyém. 
Ugy-e, szépek az ujjaim. Csókold meg... 
így n i. . .  Látom, hogy kedves vagy hoz

zám, hát megérdemled, hogy beavassalak 
a dologba. Idehallgass. A szónyegszövés- 
hez kell először is egy ráma... tudod, 
olyan nagy ráma, amit a szónyegüzletek 
kirakatában lehet látni...

— Mekkora az a ráma? — kérdeztem 
nem kis aggodalommal.

— Körülbelül olyan magas, mint a 
könyvszekrényed.

— No és hová akarod tenni?
— Tudod, öregem, úgy terveztem, hogy 

a könyvszekrényed helyébe.
— De...
— Csak ne szólj mindig közbe. Tudom, 

mire gondolsz. Hogy hova kerül a könyv- 
szekrényed. Nagyszerűen oldottam meg.
A Lujza néni villája a Hűvösvölgyben 
télire üres lesz. Ide fogom kivitetni. Úgy # 
megörültön ennek az ötletnek, hogy dél
utánra már ide is rendeltem a szállító- 
munkásokat.

— Na hallod!... És én havas januári 
éjszakákon a Hüvösvölgybe kutyagoljak, 
ha valamelyik tudományos könyvre lesz 
szükségem?!...

Drága nőm szívből kacagott:
— Pintyőkém, drága, csak nem hiszed, 

hogy ilyen kegyetlen a te kis feleséged.
Én csak a könyvszekrényt vitetem ki, 
hogy a szőnyegrámának helye legyen. A 
könyvek itt maradnak. Nagyon közel 
leszned hozzád. Mindig kéznél lesznek.
A padláson lesznek.

Félig-meddig megkönnyebbültem. Már 
úgy, de úgy meg voltam ijedve...

— A rámához kell egy kis puff.
— Puff!
— Már ki is szemeltem. Azután fona

lak kellenek és pamutszálak. Egyelőre két 
kiló pamutot veszek, tudod, ezeket cso
mózza rá az ember a fonálra... Egész 
télen csomózni fogok és — hipp-hopp — 
megvan a két méter hosszú, három széles 
j>erzsaszónyeg.

— És mondd csak, kérlek, mibe kerül 
az a ráma, az a puff, azok a fonalak, 
azok a pamutok, meg azok a csomók?

— Először is: a csomók — semmibe. 
Mert a csomó, az háziipar. Igen, így 
hívják. De a többit meg kell venni. Én
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már csináltattam is költségvetést. Itt 
van a kezemben.

Kellő ünnepélyességgel átvettem a pa
pírlapot. Csak egy pillantás — és kiej
tettem a kezemből.

' Feleségem mosolyogva szólt:
— Magam is gondoltam, hogy sokallni 

fogod. Mert, ugy-e, édesem, ha még sző
nyeg volna ... de ezek csak a szőnyeghez 
való kellékek ... és mikor lesz szőnyeg?... 
Azt mondják, napi nyolc óra munka mel
lett tavaszra elkészülök vele. És képzeld 
el, egész nap itthon kellene görnyednem, 
még csak sétálni sem mehetnék. Igazad 
van, pipikém. A ráma, a puff, a pamut, 
a fonalak annyiba kerülnek ... És az a 
borzasztó kényelmetlenség, hogy a könyv- 
szekrényed a Hűvösvölgyben lesz Lujza 
néninél, a könyveid pedig a padláson...

Mentő eszmém támadt:
— Nézd csak, szivem, sokkal okosabb 

lenne, ha mingyárt egy kész szőnyeget 
vásárolnánk.

Feleségem a meglepetéstől összecsapta 
a kezeit:

— Jé, erre nem is gondoltam!
Majd homlokát ráncokba húzva, más 

hangon hozzátette:
— De nem fog az sokba kerülni?... 

Nehogy aztán ... tudod már ... Nem én 
akartam... Te akartad, hogy vegyühk.

— Jó, jó, enyém a felelősség.
— Azt csak most • mondod. Esküdj 

meg, hogy igenis te akartad a perzsa
szőnyeget és hogy nem fogod a szememre 
vetni.

Megesküdtem.
De minden esküm dacára: Isten a ta

núm, hogy nem akartam perzsaszőnyeget 
venni. Hogy ki akarta? Az én drága kis 
nőm akarta és úgy akarta, hogy én 
akarjam.

Az Andrássy-úti divatüzletben
— A maga üzletét nem tisztelték meg 

a tüntetők, Komlós úr?
— Nem. ügy látszik, különb ruhát 

kaptak a rendőrségen.

A prágai Stadionban
A női atlétikai világbajnokság lezaj

lása után két pesti nő-atléta diskurál.
— Látod, az a német lány mégis job

ban fut nálad, — mondja az egyik nő
atléta.

A másik nő-atléta felbiggyeszti a 
száját:

— De amennyivel nekem szebb lábam 
van!

RÉBUSZ

Megfejtése a Borsszem Jankó jövő szá
mában. A helyes megfejtők a következő 
jutalmakban részesülnek: 1. Molnár Jenő 
humoros könyve: „Ilyenek vagyunk” , 2. 
Mókán y Berci zaftos históriáit 3. Seif- 
fensteiner Salamon anekdotáit 4. Egy 
asztali óra.

A Borsszem Jankó múlt számában kö
zölt rébuszok megfejtése: I. Week-end.
II. Bakarat. A megfejtők közül Dubrova 
Károly Budapest (I, Alagút u. 3.) Mol
nár Jenő humoros könyvét, Gotnhos Jó
zsef MÁV felügyelő (Baja) Seiffen- 
steiner Salamon anekdotáit, Halász 
Endre (Pécs) Mokány Berci zaftos his
tóriáit, Balogh Károly (Szeged) egy asz
tali órát nyert. A jutalmakat postán 
küldi a kiadóhivatal.

A FIATALOKRÓL
Ök csak elnéznek, ha öreget látnak, 
Szemük bátran csillog,
Kezük nem reszket;
Görbesztó tehertől még szűz a t'álluk . . .  
M i pedig visszük a keresztet. . .

Lépésük keményt a markuk acélos9 
Arcukon örök mosoly fénylik.
Azt hiszik: a világ jxi radie somke rt,
S vaksötét útjukat sem látják végig.
A résszel szemben behunyják a szemük, 
De lezárt széruméi is diadalt aratnak,
A küzdelem, a harc csak öröm nekik 
És megvetik. akik elmaradnak.

És (után elnéznek a fejünk felett, 
Szemük bátran csillog,
Kezük nem reszket. . .
De mi tudjuk mi az Igaz sorsa nálunk: 
Nékik is faragják a keresztet. . .

ZSE LLÉ R  AND OR



18. szám B O R S S Z E M  J A N K Ó 23. oldal

"B O R S S Z E M J A N K Ó

Ü Z E N E T E I
Könyvbarát. Új költő jelentkezett 

„Végletek” című verskötetével, Biró 
Vera. Ezek a versek többek egy finoman 
érzó lányiélek sóhajfinomságú rezdülé
seinél. Ember szólal meg bennük, akinek 
mondanivalói vannak. Nem egy kezdő- 
költő szerény kopogtatása ez a verses
kötet, hanem egy izmos tehetség döröm- 
bölése, amire fel kell figyelni. És mert 
egy költő műve lényegesen nagyobb ér
deklődésre számíthat honunkban, ha is
merjük a művész privát életét is, elárul
juk, hogy a verskötet írójának, Biró Ve
rának nem kisebb ember az apja, mint 
Biró Lajos. — H. R. Mást kérünk. —  
Habitüé. „A  gyönge nem”-ről írott verse 
gyönge. Nem? — Hódié mihi. Hát bi
zony ezúttal a „krach tibi” -t is hozzá 
kell tenni, kedves Hódié mihi. Mert bi
zony egy kissé beütött a küldeménybe a 
krach. Egyetlen egyke akadt köztük. 
Már pedig mink nem vagyunk az egyke 
hívei. Reméljük, hogy a legközelebbi 
küldeménynél bebizonyítja, hogy ön sem. 
Üdv. —  Merénylő. Ha azt mondanék, 
hogy a küldeménynek a fele se tréfa, 
túloznánk, mert a fele az tréfa, még pe
dig a javából. Az egyik különösen jó, 
úgyhogy ez kárpótolt bennünket a gyen
gébbik részért. Ez a vicc olyan sikerült, 
hogy, amint látja, különleges formában 
hoztuk. Melyhez hasonló jókat kívánunk 
—  továbbra is.

Vicclap-írók
—  Mondd, nincs véletlenül valami jó 

kóser témád?
—  De van.
—  Halljuk.
—  A budapesti orthodox izraelita hit

község rituális fürdőt nyitott.

Pesti gyerekek
—  Palika, ha nem viseled jó l magady 

felhívok egy hándlét és elintettek vele.
—  Ezzel hiába is ijesztgetsz, anyus- 

kam, úgyis tudom, hogy nem a hándlék, 
hanem a detektívek viszik el az embere
ket.

★

—  Hallottad már, Palika, hogy tegnap 
egy kis Pistikét hozott nekünk a gólyán 
néni?

—  És már beszélni is tud?
— Hogy kérdezhetsz ilyen csacsiságot?
—  Hát akkor, honnan tudjátok már a 

nevét?

Felháborodás
— — Főnök úr kérem, a ma reggeli 

lapokból olvasom, hogy belekevertek 
bennünket egy panamába.

— Hallatlan perfidia! Egyébként a 
feljegyzéseket már hetekkel ezelőtt el
égettem.

A temperamentumos vendéglős
Egy ferencvárosi vendéglő ajtaján a 

héten a következő táblát láttuk:

MUST
VAGY
SOHA

őszi d ivatelégia
Korzólovag : Kár, hogy a nemrég még 

egyre rövidebb női ruhák mostanában 
egyre hosszabbak lesznek.

N ő : Miért?
Korzőlovag: Mert ha a rövidülő ten

dencia mellett egyszer csak visszajutott 
volna a női divat a fügefalevélig, direkt 
látványos lett volna az a sok divathölgy, 
így ősszel, levelek hullása idején . . .

63. évfolyam, 18. (3160.) szám
Felelős szerkesztő és kiadó: Szerkesztőség és kiadóhivatal:

MOLNÁR JENŐ dr. Budapest, Mozsár u. 9. Tel.: A .233— 24
Laptulajdonos:

Művészeti főmunkatárs: Borsszem Jankó Lapkiadó rt.
GÁSPÁR AN TA L Igazgató: MOLNÁR EMIL

A BORSSZEM JANKÓ előfizetési árai:
Egész é v r e ..................
Félévre .......................
N e g y e d é v r e ..................

Biró Miklós nyomdai müintézet r t  nyomása, VII, Rózsa ucca 25. szám
Felelős: Sándor Zsigmond igazgató
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Olvassa a

h i r i a í L
a magyar értel
miség iegkitU-

k nőbb napilapját

' ___________

A Z  Ü Z L E T
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Ingyenes mutatványszámot 
küld a kiadóhivatal: 

Budapest VI, Andrássy út 29

Ideg. és ütőérbajból, 
rheumából és szexuális 
gyönge ség-bői

gyógyulást keresők kérje
nek ingyenes tájékoztatót az

Elektromágneses
Gyógyintézettől.
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