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Nagyatádi Szabó. — Ahá, kimegy már belőle a szusz ! . . .  Hála isten, közel van a Bethlen-sziget, 
ott eleresztem és leugrok.
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Tűnődések
Seiffenstelner Solomontul

Elmondok edi régi-régi anekdót. 0  
Pinkász Einmach ülte o kávéházbo, omi- 
kor lúhalálbo hozzá berohan tűié edi bo
rát és lihegve mond: „Te, Pinkász, menj 
jorsan haza, most and csal meg téged oz 
asszongy egy hoszárkopetánggyal.r> O 
Pinkász fülogrott és rohant hozo. Elüszür 
oz ajtón küllütt neki dürümbölni, mert 
zárvo volta, oztán mikor bement, idj koje- 
bált: „Asszongy, riigtün teremtsd nekem 
elû oztot o csábitút!" 0  felesége mondta 

mosologva: „ Meg vádi te balandulva? Itt nincsen von senki. 
Omire o Pinkász végigkémlelt oz egész lakást, bekukkantott 
oz ádjuk alá, o divangy alá, o szekréngyekbe. . .  és mindég 
moihiott: „Itt se nincs! Itt se nincs/" Mikor oztán o nádi 
szekréfigyt fülnyitott, hát oitand állt kivont karddal o hoszár- 
kopetángy. O Pinkász besapta oz ajtót <és fülorditott: „Semá 
Jiszróél, itt se nincs!"  — Girem-górem . . .  illetve, méljen tisz
telt küzvéleméngy, tessék nekem elengedni ezen o héten o 
girem-góremet.

Egy puccsista vallomásaA közeg. — Hát ne teketóriázzon sokat, hanem valljon. Mondjon el szép sorjába mindent. Hogy is volt az a gyűjtés?A puccsista. Az igen ártatlan dolog volt, kérem. Tetszik tudni, vannak, akik bélyegeket gyűjtenek, mások műkincseket, a gyerekek számolócédulákat. Mink pénzt gyűjtöttünk, kérem. Ilyen a gyüjtőszenvedély. Persze magasztos célra. Megalapítottuk a . Nemzeti múltúnk nagy temetője Mohács*4 című asztal- társaságot és ennek a javára gyűjtöttünk. A pénzt aztán kiadtuk kosztba.— Kinek?=  Hát kinek, kérem? Hát a tagoknak. Csak nem adhattuk idegennek, hogy megszökjön a pénzzel. A tagokról tudtuk, hogy előbb-utóbb olyan helyzetben lesznek, hogy nem szöknek meg. Itt is. tetszik látni, nagyon vigyáznak a tagjainkra, leg- nap meg akartuk tartani a tisztújító közgyűlést, de a porkoláb nem engedte. Pedig bizalmatlansági indítványt akartam benyújtani a vezetőség ellen.— Hát kikből áll a vezetőség?=  Igen derék emberekből, csak a pénzzel nem szeretnek elszámolni. Maguknak több pénzt adnak ki kosztba, mint a többi tagoknak. Már a múltkor megmondtam ott a Három kaszásban, ahol gyülekezni szoktunk, hogy tudja Pál mit kaszál, én nem hagyom a jussomat. En is éppen úgy gyűjtöttem este 12 órakor a Dob-uccábarr. mint a vezetőség. Még igazoltattam is az ttccán azt. aki a pénzt adta. mert ismeretlen embertől nem fogadok el pénzt ilyen nemes célra.— És azt a másfél mázsa ekrazitot. amit a lakásán találtak, hogyan szerezte?=  Bocsánatot kérek, ahhoz aztán igazán tisztességes úton jutottam hozzál Mit tetszik gondolni, hogy én lopom az ekrazitot? Nem vagyok én arra rászorulva! Inkább tovább igazoltatok egy fél órával, de megkeresem az ekrazitra valót.— És puskaport nem találtak magánál?=  Nem. kérem. Tűzveszélyes dolgokat nem tartok a laká

somon. Különben sem szeretek puskaporos levegőben aludni. Azt a másfél mázsa ekrazitot azért tettem az ágyam alá. hogy az egerek és a patkányok ellen fölhasználjam. Nagyon elszaporodtak a lakásban az egerek.-  Aztán ekrazittal akarta fölrobbantani az egereket?Bevallom őszintén. Puccsot terveztünk az egerek ellen. Ott a Három kaszásban határozta el az asztaltársaság. Először egérfogót akartunk fölállítani, de végül mégis az ekrazit mellett döntöttünk. Az hatásosabb. A terv készen van. Az egereket étel- morzsákkal az ágy alá csaljuk és mikor ott vannak mind, én az ágyból egy gyujtózsinór segítségével fölrobbantom az ekrazitot. Biztos, hogy kifüstöltük volna az egereket. Nem szereti az egér a robbantást.A közeg (nem hiszi): ügy? És‘ magának az egérirtáshoz másfél mázsa ekrazit kell? Ezt.akarja beadni;A puccsista. == Eredetileg csak 120 kilóval terveztük a robbantást, de aztán gondoltuk, az a harminc kiló már nem számit. A fő, hogy alapos munkát végezzünk. Nálam az pkrazitból pár kilő nem játszik szerepet. Van egy. nagybátyám, attól kaptam ajándékba. Ekrazitgyára van.A közeg (ráüt a homlokára): Na, Puccs István, most megfogtam magát! Az előbb azt mondta, hegy vette az ekrazitot, most meg. hogy kapta.A puccsista. =  Engem nem tetszett megfogni. Hamarabb megfogják az urak a Kopinitset, mint engem. Persze, hogy vettem. Azt mondta a nagybátyám, mikor nála voltam: Nézd, Pista, ott van másfél mázsa ekrazit, saját termés, azt vedd el, neked adom, használd egészséggel. Én aztán vettem az ekrazitot és hazavittem.— Mit tud az összeesküvésről?— A Martinovics-félét tetszik gondolni!? Bizony, történelemből elég gyönge voltam mindig . . .— Nem arra vagyok kiváncsi!== Hát mire?— Arra. hogy kik voltak a tagjai az asztaltársaságnak?— Névről?— Igen.Bocsánatot kérek, ilyet ne tessék kérdezni. Mit tudom cn. hogy kik a tagok. Mi együtt gyűjtöttünk és pász. Nem zsidók azok, kérem, hogy igazoltassuk őket. . .  STELLA

Két távirat
AETNA, CALABRIA 

‘Hogy csinaalta ezt Felseeg?
' GELLEERTHEGY

GELLEERTHEGY, BUDAPEST 
Meeg keerdi? Hisz oenoek kueld- 

teek ide a magyar fascísta progra
mot. Azoota eebredek e'es haanyok.

— — o---  AETNA
Kedves Borsszem Jankó!Úgy látszik, még maga a telefon sincs megelégedve a tarifájával. Folyton morog. Tisztelettel egy előfizető.
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A  s z é t d a r a b o l t  b u d a p e s t i  p l é b á n i á k

Dr. Mészáros Kumulator vikárius. — íme, kedves testvéreim az Urban, sikerült benneteket a krisztusi szegénység állapotába helyezni. így jobban tudjátok majd a hitéletet fejleszteni, míg én, szívem nagy fájdalmára, kénytelen vagyok viselni a földiek súlyos terhét.
Tollyáss Dániel oki. gazdász levele

báró Wexvrewshegyy Dávid udv. tanácsos stb. Urnák
Balaton-Feldvár, salyát Villa beim Canal

P a-Gecsér, 1923 junni 
Méltósdgos Uram!
Kegyes Jólievőm !Alázattal referálok Méltóságod legutóbbi Ukázzának végrehaitássi processusa tárgyában, a sáskairtás eredményeiből kifolólag. Ki- doboltattatván a két szomszéd Uradalmy kösségben és ossz vés Tanyáinkon, hogy a kezit-lábát mozgatni biró dángubáló népség sáskairtásra tömörüljön gecséri Pusztánkon. A toprongyos gárda kioktattatván Méltóságod privilé- gizált irtó - sistémájá't illetőleg, mire ollan impertinensül röhögtek » bötsületben ^megfakult szemembe.hogy bennem és tajtpipámban is megállóit a szeleléss! Ennek datzára 3000 kor. napszámban és telyes ellátásban valék kényszeredve megállapodni véllök. mert másképp fülökbottyát se mozgaták élkes kapa-citállásomra sem.Egy héti alapos űzés-hajtás után a bunkós-dorongokkal és csép-hadarókkal fölfegyverzett romboló ármádija ki is irtotta az úgynevezett sáskahadat lyóidőre, a Pipa^fijúk kipróbált

vezérkari taktikája szerént „Csak a fejit!4i huiiantások kisé- retiben, úgy hogy ellen-őrző szemlémen irmagját se találtam, — kivéve egy díszpéldány sáskát, amit a Tüdő tzigány purdéja hozott mutatóba, pofabagó reményében, de rögvest rávallottak. hogy a szomszéd Uradalomból lopta, amit nyomban vissza is parantsoltam. Igeniss!Az Uradalmy baromorvos konzultálása szerént: se nem prücsök, se nem sáska- (Oedipoda destructiva) =  járás mibenlétté forog fönn, hanem tsak tsupán ártatlan szötskék szökdé- csellése (Acridium consolidatum) vala jelenn.Az irtás nyomdokán még megmaradt árpákat Árpy úr intézkedésire már letaroltuk, a jövő héten pedig, — ha Medárd esőzéssé megszünend — a maradék búza aratását is megkezdetem. Nagybetsű véleményét kérem az eránt, hogy tekéntettel Méltóságod eőssy orthodox rituáléjának traditióira, a kalászokat keresztekbe avagy mógendóvedokba rakassam-e?Kegyes rendelkezéseit várva, vagyok Méltóságos Uramnak, Kegyes Jóltevőmnek legalázatosabb hívséges, öreg szolgája: 
tikmonyi és hóhenhámi Tollyáss Dániel s. k.

P. script: Ágnest a hajtástól megkéinéltem. de most viszonyt Uri-tököt kévánt meg — sülve. Kérek intézkedést, hogy a salyát Termésemből, avagy Méltóságod üvegházi nemesitett példányaiból lyuttassak-e neki? Idem de Eadem

Kedves Borsszem Jankó!Milyen szerencséje volt ennek a Kopinitsnak, hogy nem adta ki magát detektivnek. Akkor biztosan fel- és letartóztatták volna. Tisztelettel egy szakértő.
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Sokorópátkai Szabó István levele 
Patacsi Déneshez

Kedves komám, Dénes, kisemberek apja!Imé fölvirradt ránk pétör és pál napja S  mejjért annyit izzatt minden tselédségünk. Adatott bőséges aratásunk nékünk.Hajladoz a kalász, mint a jány dereka.Ojjan tejjes szemű, mint a Kőn Rebeka.A jószívű zsidó parázsszemű jánya.Hogy a nyoszoiámba rúgná be a kánya!Ládd, ijj tsintalanná tészen a nagy bőség, Mejjben élni nékem dukáló dicsőség;Megest a fejérnép körül legyeskedek.Peig bizony mán csak hassal hegyeskedek S nem láttam a térgyem, van húsz esztendeje. Mégis megbizserget az asszony pendelye.De hogy visszatérjek levelem trágyára.Csak szépen megtermett a búzáknak ára;Meg sem irom mennyi, mert mire megkapod Még emelkedettebb lészen az állapot.De kell is, mert búzánk bőségesen termett. Megtölt az színültig magtárt, hombárt, vermet. Oszt* ez a tenger mag csak pocsékba menne. Ha az ára hummi mizi-mázi lenne.Mibül mentenénk meg akkor az országot? Mibül tunnánk ki a plebejus pórságot?Mibül tartanánk föl úr-pozicijónkat,Mibül tagannánk le adó-porcijónkat?Mibül szavalnánk meg sok marha közterhet, Mejjet minden pógár rogyásig viselhet? Leprezentációs kőttség mibül futná?Hogy mi urak vagyunk, a nép mibül tudná? Mibül adnánk pelyvát a népnevelésre?Mibül nyernénk erőt újabb emelésre.Hát. ammondó vagyok, az ár csak halladjon. Kisgazdák bő zsebe meg sose lappadion.Mert — kigristájjosult alapelv ez nállam. — Ides komám, Dénes; mi vagyunk az állam.Nem is jutunk, míg feszt a búzának ára.A Zistambuliczki keserves sorsára.Nékünk más miniszter felesége nem kell.Ölég ajunk-bajunk van épp a mienkkel.Köpünk szófiai cifra Zsófiákra,Meg afféle malac pofogrófiákra;Van nékünk malacunk otthon az ólakba.Az ám a szép látvány, ha röfög jóllakva.Hát aggyon is isten sok iii disznóságot.Tehetős kanokat, lehetős kocákot.Sok búzát, még több bort, házi békességet S paraszt-bölcsességet. Dénes komám, néked; Pétörpál-napra meg jó zsíros lakomát; 
Sokorópátkai Szabó István, komád.

Pesti ember nyaralPesti ember az idén is, miként múlt évben, télen megtakarította a 160-at és előbb a Balaton mellé, aztán a Palermóba, végül a Riviéra terraszára megy nyaralni a tenger (adóssága) mellé. Gyönyörű lesz ezen a vidéken az élet. Ha kitekint, csupa zöldet lát: csupa zöldarcú pesti embert, akik a terrasz mellett terráznak. A szezon vége felé, mikor már kissé hűvös lesz az idő, Ausztráliába fog menni: a feketék közé (egy külön cukorral). Minden megvan ezeken a helyeken, ami nyáron szükséges. Ha a habok nem is locsognak, de a kávé-habok mellett locsog az a kiáílhatatlan társaság, mely megrendelte őket. Pesti ember kinyújtja két karját és úszik (az adósságban) s ha nem tud fizetni, a főúr vesz helyette több lábtempót, hogy repiilőkirándulásokat is tehessen a környéken.Pesti embernek kánikulát az adókivető bizottság szerez: nagyon melege lesz. ha az cédulát küld neki. Az idén a nagy hőség elíen — mint értesülünk — Molnár-Tóth Józsefet fogja a főváros szerződtetni, aki igen olcsón, pár millióért hűvösre teszi majd az embert.Pesti ember az idén nem fog uszodába járni, ahelyett a villanyosokról fog fejest ugrani, amikor a kalauz megjelenik, hogy a 200 koronás jegyárat beszedje. Pesti ember e célra is föl fogja venni az úszónadrágját, nehogy a kalauz kabátja szárnyánál fogva megragadhassa.Pesti ember nem fog az idén strandra menni, hanem kiáll a kocsiútra s a porba fekszik s várja, hogy az öntözőkocsi lelocsolja. Pesti embernek hétméteres szakálla fog nőni, de az öntözőkocsi nem fog megjelenni, mert csak a Wolfíot fogja öntözni.Pesti ember nagy részét ki fogják hagyni a névjegyzékből — a siófoki hotelek, mert nem lesz hajlandó sikkasztani azért, hogy két hétre Siófokra menjen s megkapja a hagyományos siófoki pofont.Pesti ember felesége toporzékolni fog, mert a férje azt fogja neki mondani:— Mamuskám, édes, nincs félmillióm fürdőtrikóra. Vedd föl csak az uccai ruhádat és gyere sétálni a fürdőkádba!Pesti ember feleségének arca könnyben fog fürdeni, amelyet nem púderrel, hanem naftalinnal fog fölszáritani, mert az egész nyarat itthon fogja tölteni.
Destruktív töprengés— Vájjon a Nemzeti Színház a puccsok fuccsára való tekintettel tartotta aktuálisnak a „Sok hűhó semmiért" című vígjátékot? -------- o ----------

TyúkproblémaA tyúk (kottás közben): Tartsam, vagy realizáljak?
A

MINDENNAPI 

ÉLET IZG ALM ÁBAN  

KI MERÜLT. FÁRADTSZECVEZET

e r ő s í t ő j e
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A  v e z é r  és  K a to n á i

Pillanaljölvétel a budapesti hadszíntérről

Kállay Tibor albumábaa régi habsburgi jelmondatot ajánlanánk, némi módosítással,íg y  • Indevisabiliter ac irreparabiliter.-------- o--------
Ahogy Jancsi hiszi— Papa, űgy-e, régente nagyon szerették a főispánokat?— Miből gondolod, fiacskám?— Hallottam, hogy virág helyett tojással szokták őketdobálni. _______ #________

Egy jutalom története— Kórkép 1923-ból —A villamos a tarifapremiér napján zsúfoltan rohan a körúton. A hátsó perronon álldogál egy jól öltözött úriember, de csak iéllábával van fönt, másik lába egyelőre bizonytalanul keresgél a lépcső fölött biztos talajt. Az ajtóban kedves mosollyal megjelenik a kalauz és invitálja a jegyváltókat. Az úr először 100 koronást vesz elő, aztán eszébe jut. hogy péntek van, szerencsétlen nap, vagyis tarifaemelés és még húsz koronát kutat az ezresek közt a Tárcája rekeszeiben. A tárcakutatás meglehetősen nehéz ilyen labilis helyzetben és nem csoda, ha közben egy koronás bankjegy kihull a tárcából és mint ősszel az elsárgult árva falevél, lépereg az első lépcsőre és ott egy pillanatig megtÖ. A pajzán nyári szellő azonban valahogy észreveszi az elhullatott valutaegységet, körülcirógatja, mint macska az egeret, aztán meglibbenti és elviszi magával. A villamos rohan tovább, mintha semmisem történt volna és egy szurtos, mezítlábas uccai gyerek versenyt fut a szellővel s ifjú kedvvel gyorsan lefőzi és elkapja tőle libegő zsákmányát: az egy-

koronást. A gyerek nézi a pénzt, aztán egy másodpercnyi habozás után a villamos után rohan, megálló közeledik, hát köny- nyen utói is éri, fölugrik a lépcsőre és az úriembernek átadja jogos tulajdonát. Az úr mosolyog és visszaadja a pénzt:— Legyen a tied — mondja.A kisgyerek először a pénzre néz, kiábrándult, savanyú arccal, aztán leugrik a lépcsőről és megvetően szól a már csak lassan cammogó villamos után:— Köszönöm szépen, majd máskor is szaladok ennyit egy koronáért! Még az a szerencse, hogy nem csípett meg a rendőr a fölugrásnál, mert még ráfizettem volna a becsületes megtalálásra 299 koronát.A villamoson mindenki nevet. Az úriember szinte szégyenkezve ugrik le a megállónál és elsiet. így adjon az ember százszázalékos jutalmat a megtalálónak.
Id. Hombár Mihály védőbeszédeiből

Tekintetes Törvényszék! Igaz ugyan, hogy védencem, Mérges Balázs marhá-nak mondotta főmagánvádlót, kérem azonban figyelembe venni, hogy mikor védencem ezen kijelentést tette, akkor az emlitett jószágnak jelenlegi állatvásári ára lebegett szeme előtt Inkább tekinthető tehát bóknak védencem kijelentése, mint sértésnek. Kérem ez alapon védencem fölmentését. —------o----------

Kedves Borsszem Jankó!A destruktivok azt ugatják, hogy a posta nem végez magához méltó munkát. Rágalom! Mostanában a tpbbi emelők ötven-száz percentecskével drágítják az árújukat a posta egyszerre ötszáz percenttel emeli a tarifáját Ha ez sem 
postamunka, akkor mi a fene az? Tisztelettel egy falusi.
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A kültelken

— Látod, milyen kellemetlen néha, ha az embernél véletlenül nincs pénz.— Miért, te? Mi történt?— Az előbb leütöttem egy pasit és egyetlen büdös ezerkoronás se volt nála.
Kopinits, Molnár-Tóth és a többi rablókTéves az a hír, hogy Kopinits, a rendőrség „megbízható44 embere, sikkasztási célból vitte el a száznegyvenmilliót, hiszen maga a rendőrség is azt Írja jelentésében, hogy „alaposan gyanúsítható4*, ami még nem jelenti azt, hogy a gyanú be is fog bizonyosodni. Nekünk az az impressziónk, hogy Kopinits valutajavitási célzattal vonta ki a száznegyvenmilliót a forgalomból. Nemes célja az volt, hogy a bankjegyforgalmat csökkentse s ezáltal lecsúszó koronánkat megmentse a végromlástól.* yFurcsa dolog a hír, mely szárnyára veszi a halandót, aki valami maradandót művel. íme Molnár-Tóth József „maradandót4, alkotott, amikor légmentesen lecinkelt ládákkal megóvta művét a romlástól. Pár nap alatt szárnyára kapta őt a hír: úton-útfélen csak róla beszéltek, már-már szentté avatták, legalább állandóan (Rákos) szent Mihállyal emlegették együtt a nevét. De meg is érdemelte, hiszen négy ember meg- boldogulását segítette elő s mindezért potom 8 milliót keresett, nem számítván a drága cink- és mészbefektetési költségeket. S mikor már dicsősége napnál fényesebben ragyogott, e neves Cink-Dobozyt egy jöttment üti ki a nyeregből, holmi Kopinits, aki még csak le sem cinkeli áldozatait. Sőt mi több, még áldozatai sincsenek, költségszámlát sem tud fölmutatni s így keres meg száznegyvenmilliót. Egyetlen csapást sem mért senkire, csupán a pénzt csapta meg. Hallatlan igazságtalanság!

*A villamostársaság újból emel. S evvel szemben mit nyújt az utazó közönségnek? Egy kis cédulát, melyet semmire sem lehet használni, mert több helyen össze-vissza van lyukasztva.*Érthetetlen idegesség szokott meglepni, ha valamilyen élelmiszernek vagy más árúcikknek napról-napra nem megy föl az

ára. Ne gondolják azért, hogy gyáros vagy más efféle árdrágító vagyok: világért sem. egyszerű fogyasztási téren fejtek ki szerény működést. De idegesít, ha az árak megmerednek és nem kapaszkodnak fölfelé. Valahogy az idegeimben kellemetlen zavart idéz elő. ha a tegnapi árat kell ma is fizetnem. Ez annál ^érthetetlenebb, mert fizetésem már hónapok óta makacsul egy ponton vesztegel és sehogy sincs arányban az árakkal. Hogy ennek dacára miből élek? Ne tessék faggatni, ez nem tartozik ide. Elég az hozzá, hogy egy-egy árúcikk árának egy ponton való veszteglése olyan idegességet váltott ki belőlem, hogy kénytelen voltam idegorvoshoz fordulni, aki kianalizálta belőlem, hogy miért félek az árak megszilárdulásától. A diagnózis nagyon érdekes. Azt mondja:„Pácienst állandó rettegésben tartja az a tudat, hogy az árak megszilárdulásával ki fogja tudni számítani, mennyit költ havonta. S törekedni fog az illető összeget megkeresni, ami nagy munkát jelent részére. Ettől töri őt már előre a frász.44-------- 4--------  CA RÁ M Y
Szenzációs ajánlat

Százmillió koronátfizetünk a budapesti GIRO-nak, ha csak egyetlenegyszer
baisse ideiénjelenti be a munkaképtelenségét.

Kérem, főkapitány úr,ha én egy szép napon nem is 140, nem is 14, még csak nem is 1*40 millió, hanem csak 140 ezer koronát kérnék önöktől, hogy néhány száz csirkefogó rendőrségi agent provocateur-t leleplezzek. akkor is kijárnák önök a devizaközpontnál, hogv azt a kis összeget kiutalják nekem? Isten uccse, nem szököm meg vele. Üdvözlettel egy becsületes polgár, aki se nem ugrat, se 
nem ugrik. -------- *---------

Kedves Borsszem Jankó!Ha a posta távbeszélőrendszere hiányos, miért nem rekvi- rálja el a parlament távbeszélőit? Hálásak lennénk érte! Tisztelettel egy v á l a s z t ó .-------- o---------
Pesti specialitás— Mondjon egy budapesti intézményt, amely annál ki- tünőbben funkcionál, minél több a munkája.— Várjon csak! Minisztérium ?... Nem. V a sú t? ... Dehogy! Telefon?... No majd éppen! Megvan! A tőzsde.— Nagyszerű. És most mondjon egy budapesti intézményt, amely csak akkor funkcionál kifogástalanul, amikor semmi dolga sincsen.— Megvan! A Giró, amikor üzlettelen a tőzsde.
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Csiklandós kérdés Kedves Borsszem Jankó!Magyarázza meg nekem, kedves Borsszem Jankó, mért Azt olvasom, hogy Haluska József távolugró-rekordot javi- tartja üömbös Gyula úr Bethlen Istvánt megfigyelés alatt, mi- tott, mert 16 ponttal túlhaladta az eddigi jegyzést. Ugyan, kor pedig én úgy tudom, hogy nem Bethlen a közveszélyes? kedves sportrókák, hát a Ganz-Danubius talán kutya? Tiszte- Tisztelettel egy szakértő politikus-doktor. lettel egy tőzsdei sportbarát.
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____________ I R O D A L O M ____________
Az Akadémia pályázata— Levél egy színműíró barátomhoz —Esik, esik a koronánk, mint levél a fárul.Zsírt a hentes ma négy ezer koronáért árul,Egy ropogós százas kell egy kiló burgonyára.Ha régi, de ha még új, úgy négy százas az ára.Be rég is volt, mikor még hús főtt a fazekadban,. Helyette ma a fejed fői, mint egy forró katlan,Honnan szerezz meg mindennap tíz-tizenkét fliccset,Ha követni nem akarod híres Kopinitset.Hogy földerült, jó barátom, boldogságod napja! — Tehetséged és tudásod jutalmát megkapja.De jó is a magadfajta iróembereknek.Most, mikor a pályázatok sorra megjelennek.Teleki-díj: vígjátékért, szép verses formában. Karácsonyi-jutalom: vígjátékért prózában.Történeti színdarabért Kóczán-díj a pálma S ha eljátszák. Vojnits-díj lesz álmaidnak álma.Bár csak kétezer korona Karácsonyi díja.Ebből bizony alig telik egy félkiló zsírra.S újabb kétezer korona Teleki jutalma,De hiszen még ma sem drágább egy-két kiló alma.S ha a Kóczán pályadíja nem is elég húsra.Ám tojásra nagyon elég. nem egyre, de húszra.S mivel te már el vagy látva „ab ovo ad male“ , Vojnits-díjból nékem kölcsön, barátom, adnál-e?De korai az öröm. ne úszkálj boldog lébe’.Hisz ha Akadémiánknak az jutna eszébe.Hogy a saját pályázatát színműbe megírja:Az övé lesz, hidd el. mind a négy jutalomdíja.Mert költői fantázia ki sosem találhat Olyan elsőrendű viccet, mint ez a pályázat, Hatezernyolcszáz korona négy pályadíj máma:Lásd. barátom, ez szomorú, ez megrázó dráma! Pályázhat itt száz vígjáték, ezer tragédia.Minden díjat megérdemel az Akadémia! FULLÁNK

Rét levél
Agent Provocatoríii, 1923 junius 

Igen tisztelt Szerkesztő úr!Tisztelettel kérem a következő két levél közlését, amennyiben ez b. lapja szempontjaival nem ellenkezik.
Kopinits Jenő,az „Állat és Iroda-lomu főszerkesztőiéI.

Igen tisztelt Kopinits orvostanhallgató úr!A múlt napokban megdöbbenéssel értesültem a lapok közleményeiből. hogy ön lakóhelyét kénytelen volt Budapestről Romániába áttenni, mivel egy tehetségtelen fajtót arra kény- szeritette, hogy 140 millió államköltséget okozzon a büdzsének.Tisztelt uram! Ön jól tudja, hogy mi szegény ártatlan valuta- síberek — akiket ön következetesen anyagi előnyök szerzése végett mint üldözött vadakat a zürichi kurzusnak kiszolgálta

tott— mennyi izgalmat szenvedtünk ön miatt. S most, amikor megfordult a kocka és én a budapesti ügyészség fogházában nyugodtan várom, míg a félévet kisded dollárüzelmeimért- kimérik reám, ön pedig kénytelen valahol Bucurest táiékán Daim- ler-autójában szívni a valódi egyiptomi cigarettát három-négy bájos hölgyismerőse körében — most önre gondolok, mert ma bocsátották ki ön ellen a körözőlevelet, első spicliskedése évfordulóján. Uram, akit most régi környezete: rendőrök, agent provokátorok, detektívek repülőgépen üldöznek, én, ama csoport, a síberek tagja, akiket ön oly vaskövetkezetességgel üldözött, — én ajánlom föl önnek szolgálataimat.Nemes ajánlatom a következő: Helyezze ön el a bucuresti Hitelbank safe-jében a száznegyvenmilliót az én nevemre. Én hajlandó vagyok az ön helyébe kiutazni s azt a csekélységet a banktól fölveszem s egyúttal magamra vállalom a szökés és sikkasztás ódiumát is. Ön azután visszatér nyugodtan Pestre és rámkeni az egész szökés-lopás-sikkasztási dolgot. Mert önnek a közrend érdekében otthon van a helye! Ne vegye soraim tolakodásnak és fogadja nagyrabecsülésem kifejezését 
Jellinek-Fellner Sándor-Morton, államilag képtelenitett valutaüzér és vizsgálati fogoly

IL
Igen tisztelt Jellinek-Fellner uram!Zengő rianással hatolt belém elcsukló szívjósága feltörő üldözöttemnek. Tányérsapkás mivoltom pirulva tűnt el szlávsá- goin súlya alatt Hiszen a nemes bérniser cirkel nem mai találmány. S látó szemem az Adyak elsodort faluja után vonta tekintetem. Hiába a mihasznák elpödört bajusza. Gyilkos, fölbérelt, föluszitott, konok netán ez a világ! Hiába az elkozmá- sodott leves. És ők, a drótosok, az ablakosok, a borbély, a fodrász, a búr, a búr, a búr — kalapja után futhatnak már. amit elkapott és messzire visz a szél.És most ön, Jellinek-Fellner Sándor-Morton úr, akit és áj- fájtestvéreit 20 % reményében tündöklő erkölcsbir^ságommal Országház-, Szabadság- és Terézvárosi-kávéházakon keresztül öntudatlan kopóságomban klubfotőjjeikből kiüldöztem, fölajánlja nekem önzetlen szolgálatait.Nem, uram, ezt el nem fogadhatom.Maradjon ön csak tovább is ott, ahol most van és élvezze a fogházban nemes valutáinak kosztpénzét, míg én itt a buidosás keserű tejeskenyerét aprítom pezsgőmbe. De a felől az egy felől még meg akarom nyugtatni, hogy az „Állat és Iroda-lom“ legközelebb megjelenendő számában — előfizetési pékár: 5 dollár — le fogom önt és a csaholó svábbogarakat leplezni, miszerint én önt keserves vajúdásból enagyamból szültem s ön már teljesen körülmételyezetten ugrott ki fejemből e világra, mint Minerva Jupiteréből.Fogadja nagyrabecsülésem kifejezését. Kopinits Jenő
Besughiu (Beszarábia), 1923 junius havában.__________________.___________________________________ Másolta : Nimród

I  Modern szemüvegek * & £ £ & &
B A R N A  A N D O R  látszerspecialista

Ü m ű h e lyé b e n  V II. , Iz a b e lla -u tc a  11. Postai szétküldés naponta.
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Kutya
Az csőben egy kutya fut 
És borzasun keres kaput.
Most erre fut. maid elinal.
L)e minden kapu teli van.
Lásd. kedvesem, rajtam is ig.v 
Fogott ki a sors. az irigy.
Vines kapum és nincs fedelein 

t. fis szivem veri szerelem.
Ver nyári eső. a konok.
S csak szaladok, csak loholok.
Emelt a sors-gazdám botot 
És a világba kidobott.
Rámorditott csak: élj. ha tudsz! 
És aztán elbújt, mint a strucc.
Most szaladok, csak szaladok. 
Süket füleknek ugatok.
Mert hízelegni nem tudok: 
Süket a világ, mint a bot.
Kóbor kutyának senkije.
Ki hallja meg. hogy van szive
E világban, mely szívtelen? 
Kedves, oly csúf az életem!
Árok vár rám, nem büszke hegy. 
Hagyj el. boldogtalan, eredj!

BRÖD Y LÁ SZLÓ

TáncőrületKét fiatal asszony beszélget.— Az orvosom megtiltotta, hogy olyan sokat táncoljak.— Na és most mit fogsz csinálni?— Másik orvoshoz megyek.

Akikkel nem lehet versenyezni

— Tuggya, komám, az a vaskirály olyan erős ember, hogy félkézzel is fölemel egy zsák búzát.— A semmi! Mink. kisgazdák, anélkül, hogy hozzányúlnánk, kéz nélkül is föl tuggyuk emelni. . .

Kedves Borsszem Jankó!Ez mégse járja, — gondoltam egy szép napon magamban — hogy napról-napra mindennek az ára fölfelé száguld. Hazafiúi kötelesség volna a drágaságot megállítani.Ahogy az uccán járva ezen a problémán törtem a fejem, formás kis nőt pillantok meg előttem. Mondhatom, gyönyörű volt. Gömbölyű, ahol olyannak és sudár, ahol karcsúnak kellett lennie. Kerülgettem, forgolódtam utána és észre se vettem, hogy a követésben már a siklóig kisértem a kicsikét. Itt hozzáléptem és megszólítottam:— Drágaságom, engedje meg, hogy elkisérjem.— Maga szemtelen aszfalt- betyár, takarodjon! — rivait rám és beszállt a siklóba.A Drágaság ment fölfelé és én lemaradtam róla, mint annyiszor. — o—
Korona-értékelés— Bácsi, elejtett egy húszkoronást.— Miért nem figyelmeztet arra, hogy szívom a levegőt!?

. Egy kis tapintatX. úr egyedül sétál az erdei árnyas fák alatt. Y. úr odalép és udvariasan szól:— Uraságod, úgy látszik, a magányt keresi Nevem: Vajda.
CDagyor-román túroút ||

2 induló, — 1 lemaradt
Versenydíj: 140.000,000 R
Győztes: K o p iw its

(K ir é ly -g a r a g e )

■ ■ ■ ■ ■ ■
■■■■■■ ir■■■■■■aiiia■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■«■■■■■■■■abc■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

önálló töprengésVájjon Gömbös is támogatná-e a kormányt, ha már pár- tonkivüli volna? --------o--------
Kedves Devizaközpont,mondja csak kérem: az a 140 millió korona is benne foglaltatott a Jegyintézet multheti kimutatásában, amelyet Kopinits Jenő tb. devizőmek utalt ki kegyed?

Indiszkrét kérdés— Miről álmodik ébredés előtt és alatt az a törvényhatósági bizottsági tag, akinek jó néhány kiló ekrazit van az ágya alatt? -------- o--------
Találós kérdésHa a tojás száz koronába kerül, akkor mibe kerül a tojás

gránát? caqazaq yaqajaAS ozsjpl uoputuS y)-------- o--------
Matematikai kérdésHa majd tízmillió lesz a tőzsdén a Ganz. mibe kerül a vásárcsarnokban a Gans?

Ingatlanok, gyárak, irodák, üzlet- 
helyiségek, lakások, albérleti szobák 

kaphatók
Ü I I C 7 Á I *  D C  C I d Í H D F  a d á s -v é te li ir o d a  V., Zrlnyi-u. 1.n U ) 4 d ■ O  J l C l f l C l  Telefon: 81—08. (Gresham-palota.)

gyógyít o  a DMAT17I7  telefon: j. 112-59 
ÜDÍT II AKIT A 1 V 1 GELLÉRTRAKPARTI
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® ®  SZERKESZTŐI ÜZENETEKKéziratokat és rajzokat nem küld vissza a szerkesztőség.
A Borsszem Jankó ielen számát keáden. iunius 26-án zártuk 

le. — Hétfőn Kagál a Bleicher-íéle vendéglőben (I Naphegy - 
ucca). — R—on. Találóbb formában szerkesztette ki egy másik hívünk.— s. s. Jóízűek. — Amnesztiás. Tudja ön már, mi az a miskolci kocsonya? — Szabó Dezső. Gratulálunk a fantáziájához. Ez oszt a regényíró! ön egy szép napon megalkotta Fellner Sándort és egy másik, még szebb napon megölte őt. Netalántán nem tudná az igazi Fellner Sándorokat, akik 1914-től 1920-ig tényleg elhaláloztak, némi költői képzelőerővel föltámasztani? — G—s Gy—a. Mondja kérem, ki áll most voltaképpen megfigyelés alatt: ön-e, áki „megfigyeli" Bethlent, avagy Bethlen, aki figyelteti önt? — S. S. Hadd ragyogjon itt! Ön szerint a Petőfi-uccát azért keresztelték át Kazár-uccára, mert a „kazár" voltaképpen „chazer4’-t (sertés) jelent, tehát Wolffék jól „eltréflizték" a kóser Petőfi- uccát. — Ér-ucca. Primitív s a tetejébe még a helyesírás szabályait is negligálja. Hinni szeretnők, hogy ezt inkább a pongyolaság, mint a tudatlanság számlájára kell írni. — P. N. 
(Kaposvár.) Sikerült. Lássuk a folytatást — Fajvédő. A zsidót szidni vagy a Zsírót szidni: majdnem egyre megy. Attól függ: hausse-pozicióban van-e vagy kontreminben? — Több levél
ről a jövő számban.Szerkesztik: Molnár Jenő és Bér Dezső A szerkesztésért felelős: Molnár Jenő Kiadótulajdonos: Borsszem Jankó lapkiadó r.-t. Igazgató: Szekeres RudolfSzeretnek az istenek engem, Rémitő módon szeretnek,

Hogy fertőzéstől oltalmamra 
Lysoformot rendeltek.

I
GUMMISARKONruganyosán, nesztelenül járunk. Kíméli a magunk és környezetünk idegeit. Olcsóbb és tartósabb, mint a bőr.

KÖZGAZDASÁGA Magyar Vasúti Forgalmi r.-t.elhatározta az alaptőkének 14 5 millióról 50 millióra való fölemelését. Minden 3 régi részvény után 2 új ajánl- tatik föl darabonként 12,000 K ért. A fönmaradó részvénymennyiséget a társaság svá ci tartozásainak visszafizetése céljából egy külföldi pénzcsoportnak, a fönti elővételi árat lényegesen meghaladó, svájci frankokban fizetendő árban, több évi zárolás biztosítása mellett adta el. A közgyűlés Beöthy László ny. kér. minisztert és Keochlin- Hoffmann R. Albert, a Basler Handels- bank elnökét, az igazgatóság új tagjaivá választotta.
Az Angol-Magyar Bank r.-t.igazgatósága elhatározta, hogy a folyó évi julius 7-ére egybehívott rendkívüli közgyűlésnek javasolni fogja a jelenlegi 345 millió korona alaptőkének 520 mi lió koronára leendő fölemelését. Az új kibocsátású részvények a köz

gyűlés által megállapítandó árfolyamon 2:1 arányban a régi részvényeseknek fognak fölajánltatni. Egyidejűleg javasolni fogja az igazgatóság, hogy a 400 koronás részvények névértéke a tartalékalap javára befolyó felpénzekből 1000 koronára egészittessék ki. E tranzakció lebonyolítása után az Angol- Magyar Bank részvénytőkéje 1.300,000 darab, egyenként 1000 korona, összesen tehát_13 milliárd korona névértékű részvényből fog állani, kimutatott saját tőkéi pedig a 2lh  milliárd koronát megközelitik.A Budapesti Qőzmalom köz
gyűlése Az Első Budapesti Gőzmalom r.-t. junius 18-án tartott közgyűlése az 1922. évi osztalékot 250 koronában állapította meg és a részvénytőkének 840 millió koronára való fölemelését határozta el. Minden régi részvényre két új részvény fog adatni 4500 korona -f- 250 korona kamat és költség, rész- vényenkint 4750 korona átvételi áron

M in t  é r te sü lü n k ,  az ezüst- és aranybeváltáson kívül brilliánsékszerbeváltás is eszközölhető, IV., Vármegye-utca 7- Brilliánsbeváltás 1 0 -12-ig. Pénztári órák aranyra és ezüstre 9—5-ig.

Kedvelt irók újabb könyvei;E. R. Burrougs, A dzsungel fia. 2880 K. — Farkas Pál, Ábrándkergetők. 1920 K. — Ráskai, Dunai éjszakák. 192u K. — Ráskal, Csodamajom. 8iOK. — Heim burg, Gertrud hozománya. 100 K. — Helmburg. Szivek útja. 1120 K. — Courths Mahler, Rang és szerelem. 1280 K. — Courths Mah
ler, Csókon szerzett térj. 12*0 K. — Jack London, Csodatévő szerelem. It00 K. — Jack London, Éneklő kutya. 2560 K. — Lehne, Egy könny- tengeren át. 832 K. — Porzsolt, Leckék a házasságról. 1280 K. — Porzsolt,A szerelem könyve. 1280 K. — Újhelyi, Mire a leányból asszony lesz. 2240 K. 
— Claude Anet, Arianne. 1280 K. — Berendy, Amiről a kisleány hallgatott. 320 K. — Z . Kun Andor, Színpad, te vagy az álmom. 320 K. — Victor
Margueritte, Lerbier kisasszony legényélete. 3840 K. — Regnier, Aki félt a szerelemtől. 2560 K. — Puccini, A szűz és az utca lánya. 22i0 K. — Szabó D., Csodálatos élet. I—II. köt. 1380 K. -  Siabó D., Elsodort falu. I—II. köt. 2760 K. A feltüntetett összegen kívül 50 korona ajánlási díj is beküldendő. Megrendelhető lapunk kiadóhivatalában és 
V/nlw nw itc r iû 7 o n  -Mercur** könyv-, zenemű- és hírlapárusító vállalataV0IV0VIIS uezso B u d a p e st ,  V ili., J ó z se f-k ö rú t  9. sz á m .

j j l  ' __é s zsebórakú lón leqesséqekAntik orakWesselényi U I . (Károly-körút sarok.)

„PNEP WIMPASS1MG”
Egyesült ruggyantaárúgyár r.-t.,

ezelőtt Meunier J. N. Reithoffer.
B udapest, V I., A n d rá s s y -ú t 8 .Telefon : 99-47. : : Sürgönyeim : Asbestos, Budapest.
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Képrejtvény

A megfejtők között tizenegy jutalmat sorsolunk ki. Jutalmat 
csak lapunk előfizetői nyerhetnek. Jutalmaink a következők:

1. egy nagy doboz 
„Virág"-féle dessert,2. 10 üveg Tavaszi sör. a Polgári Ser
főzde gyártmánya (házhoz szállítva).

3 egy üveg „ Lysoform"

4 egy nagy doboz „Óceán" 
cukrozott gyümölcs.

5. egy doboz

6. egy Sphinx-„BI-OZONE"-készlet (egy üveg szájvíz, egy doboz kettős francia fogpor, egy tégely fogpaszta).7. egy darab P. Márkus Emilia arcápoló szappan,; 8. egy nagy. * üveg ZoZó 
kölni víz.9. egy félkiló „ Uhu ' kávépótlék.

10. két pár Berson-gumisarok (férfiaknak és nőknek),
11. egy nagy palack RAPIDO L folyékony fémtisztitó szer.A Borsszem Jankó 2891. (25.) számában közölt képrejtvény helyes megfejtése: KontaktusA multheti számunkban megjelent talány helyes megfejtésé: 102-en küldték be. Nyertesek: 1. Kende Béla (Budapest, 1L. Csalogány-ucca 15), akinek egy nagy doboz „Virág“-féle dessertet: 2. dr. Leichtmann József (Budapest, V., Vilmos császár-úí 10). akinek tíz üveg Polgári Sörfőzdéi Tavaszi sört; 3. Veres Dezső (Budapest. VII., Király-ucca 45, IL), akinek egy üveg „Lysoíorm“-ot: 4. Gráf Annus (Budapest. III.. Bokor-ucca 15), akinek egy nagy doboz „Oceán“ cukrozott gyümölcsöt: 5. Csillag Géza (Budapest, VIL, Ilka-ucca 36).

akinek egy doboz „OvomaIíine“ tápszert; 6. Szántó Klára 
(Budapest, VI., Petöfi-ucca 16, IV.), akinek egy Sphinx-„BI- OZONE“-készletet; 7. Radványi Géza (Kecskemét), akinek egy darab P. Márkus Emilia-szappant; 8. alsóeöri Farkas Géza (Drégelypalánka), akinek egy nagy üveg ZoZó kölni vizet; 9. Reiss Irén (Budapest, V., Visegrádi-ucca 49), akinek egy fé! kiló „Uhu“ kávépótlékot; 10. Bilcsik Mária (Rákos
szentmihály), akinek két pár Berson-gumisarkot; 11. Gyenes Miksa (Budapest, VIII.. Nagyfuvaros-ucca 7, IL), akinek egy nagy palack „RAPIDOL“ folyékony fémtisztitó szert küld a kiadóhivatal.

Kapható  
minden jobb 

cukorka-

es csem ege- 
kereskedés

ben.

V I R Á G  O S Z K Á R
C U K O R K A -  É S  C S O K O L Á D É -Á R Ú Q Y Á R  R.-T. 

B U D A P E S T ,  VII., N E F E L E J T S -U C C A  12.

é r f i i n g e K
Joss M és Löwenstein R.-T. (Oroszlán-védjegyű)(míg a készlet tart)8 9 3 0  Lukács és Pásztor

w  W  Budapest, Egyetem-ucca 11
KORONA (Gróf Károlyi - palotával szemben.)

KABATA CSOKOLÁDÉS
S v a  Ír A T *  TT A f i  Í  vérgyógyitó orvosi 
f i a i l l l U i  V w » l  rendelő intézet
Budapest, VII., Dohány-u. 39. Rend. d. e. Il-L, d. u. 4-7-lg.

TELEFON: József tizennégy—hetvenhat

módjára kószáltok, lézengtek, ténferegtek, időtöket 
pocsékoljátok, ahelyett, hogy bármilyen ingatlan, ház. 
villa, telek adás-vétele, lakasátadás. cserélés, pénze
teknek kitűnő jövedelem mellett való elhelyezese vagy 
tökével finanszírozó társ szerzése végett azonnal a 
Lloyd  é r té k e s ítő  v á lla la th o z  fordulnátok.

LLOYD értékesítő
BAROSS-TÉR TIZENÖT SZÁM 
(Keleti pályaudvar mellett)



A  ja v í th a t a t la n

Orvos. — Az ura menthetetlen. Kitört rajta a delirium . . . Nem éri meg a reggeli 8 órát. . .  Haldokló. — Fogaggyunk egy liter—be, hogy 9-kor is szu—szó—gok . . .
fö ls z e r e lé se k  le g o lc só b b a n  
b e sz e re z h e tő k

Sport- és (jumiáruház-tan
Szányiel, M a rk fe ld  é s  H e ld

VII.. K ir á ly -u c c a  39. sz *m .
Telefon: József 128— 21.

mozit akartCsaládi, 
iskolai, 
színházi

forduljon

Hatschek és Farkashoz
IV., Budapest, Károly-körut 26. számABADIE

valódi fmneià papír

M
............................. .................................i n n i  «■■■■»■■■■■•

űvészies képkeretekKézimunkák szakszerű keretezése •
várad i Bélánál, Budapest, Andrássy-út 43. j

Kerékpárok
gyér mekkerékpárok, cso- magszállitók, gummik, alkatrészek le g o lcs ó b b a n

í i i r S ^ a r l i  n p á k  I  á Q 7 Î n  kerékpárraktár és gyártás. Budapest, Német- U lU b d lll  U c d K  L ctb Z IO  uoca 45, Árjegyzék ingyen. Tel. : József 60-94
Br i l l i á n s o k a t ,

Székely Emil ékszerüzlete,
C ím re  te ssé k  figye ln i. T e le fo n :  J ó z se f 105-35

Ratio
tlURÏÏAMPIR

ír

ARANY
SZŐKE
HAJ! Van ennél szebb?A felülmulhatat- a j  .lan Hyvarjon-féle f  t  w  I n  W  Golden Hair Wash világosbarna, ▼örös, szőke vagy fekete hajat fokozatosan világossá, majd aranyragyo- gásúvá változtatja át. Nem festőszer. Teljesen ártalmatlan. Számtalan esetben kipróbálva. Csodás eredmény.Egy nagy üveg K  5 0 0 .— Főraktár: Budapesten Török József gyógyszertár, Király-u. 12. Operagyógyszertár, VI., Andrássy-út 26. Kartschmaroff-drogéria, Rákóczi-út 50 és Erzsébet-körút 1 ; Róna-drogéria, VIII., József-körút 50.

f f  e é r - é o  n em i bot 
ge k  r é ö z é r e .

bill Salianaa-ilUi I
Rendelés egész nap.

YVékóczi-út 32, I. e m . I, a  R ó k u s -k ó r h á z z a l s z e m b M .A Pesti Lloyd-Ursulat nyomdája, Budapest, V., Mária Valérn-utca 12. (Nyomáaigazgatá MÁRKUS PÁL.)


