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Bátrabban, otthonosabban, nyilt rctne csinálni abból, hogy rajta
tekintettel v a n Bukarest minden földgöm-

Kotorja a zsebeit, hogy rá- \ bon. De a könyvelő megzavarja.
gyújtson, de nem talál cigarettát. Egy székely legényt hoz be, leul-
Feláll és megnézi az asztalon. És teti melléje es elmegy.
az asztalon van. Egy egész doboz- A legényen harisnya van ba-
zal Alig hiányzik néhány. Kivesz kancs, fekete mellény es fehér
hármat kettőt a zsebébe tesz, a gyolcsing. Kalapját a térden tart-
harmadikra rágyújt. ja és úgy ül tisztán es nyugod-

Boldogan füstöl és nótát sze-|tan, mint a templomban. Nem a

szobát nézi és nem a földgömböt, <
hanem a végtelenséget. A szom-
szédja barátságtalanul figyeli
egyideig, aztán odaszól neki va-
lamit a maga nyelvén. A legény
odanéz és úgy int rá a fejével,
mint egy sündisznónak. A másik
veresen gázol rá a szavakkal és
bő, pattogó áradattal beszél. A
legény engedi egy jódarabig, j
majd odateszi a térdére a ténye->
rét és barátságosan megkérdezi:

— Suszter?
— A nagyapádok van suszter!

— feleli a másik magyarul és
hozzáfűzi: — Maga nem tudja ro-
mánt? '•

— Miféle románt?
— Hát beszélni románt?
— Most tanólok, nem lássa.
— Hogy maga most tanólja?
— EléjJ rosszul.
— S mért tanólja meg rosszul?
— Azétt, mert maga rosszul ta- j

niccsa az' embert. '•
A ficsúr elgondolkozik, majd!

oktató szándékkal újrakezdi: í
— Tudja, hol maga van, most?!

— Itt vagyok az irodában.
— S hát akkor?
— Mit s hát akkor? — csodál-

kozik a legény.
— Hol megvan az iroda, azt

akarja én tudni!
— Itt ehejt az isten-fődjin.
A ficsúr fel ugrik és úgy ma-

gyaráz:
— Hát tudja, hol megvan ma-

ga? S hát tudja, hol megvan ez
az iroda is?

— Hol?
— Romániában!
— Üljön le ide Romániába! —

feleli a legény, de a ficsúr nem
fogad szót, hanem odamegy a
földgömbhöz és forgatni kezdi.
Elforgatja egyszer, elforgatja két-
szer. Aztán sebesebbre veszi a
tempót és nem találja izgalmá-
ban sehogysem Bukarestet. Már
úgy pergeti, mint a dühös macska
a gombolyát. Sziszeg és úgylát-
szik, hogy mindjárt felkapja és a
falhoz csapja, de akkor belépik a
zsidó és rászól:

Végtelenül
sajnálom,

de tiszta lelkiismerettel nem ajánlhatok mást
nagyságos Asszonynak, mint a Bombln shampont.
Nemcsak a hajhullást szünteti meg, hanem sokkal
Szebb és tartósabb lösz a frizura, selymes tapin-
tattal és ragyogó fénnyel. A Bombin shampon
olyan nemes anyagokat tartalmaz, mely megőrzi, sőt vistzaszerzi a haj fiatalos
tüzet, állandó jólapoltságot és szépséget kölcsönöz a hajnak. Külön készül

szókéknek, barnáknak, feketéknek és vörösöknek.

Minden szép fejre

Egy darab Bambin shampon ára 36 fillér. Két mosásra való dupla
csomagolású Bombin shampon éra 44 fillér. Kapható mindenütt
Főraktár Hunnia gyógyszertár, Budapest VII, Erzsébet-körut 56.

Székelj; legény csúrtiünyó'IŐt táncot.


