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Malom alattParlamenti száraz-malom. Dohos: benne az unalom; Poros: a kö, jár a garat. Hanem a zsák üres marad.
Gömbös görcsös gügyögése, Dénes Pista dünnyögése, Hegedűs György hencegése, Sokorónak sercegése;Hisz a szérű meg volt rakva. De mit ér, ha nincsen magva; A gázzá is ökör-alom.Mit őröljön hát a malom?Nem is őröl, csak kelepei. Dagad is a honfi-kebel S hősi szusszokat ereget, Hallva e hang-egyveleget:Kuna Pének hortyogása, Zsilinszkynek fortyogása, Eckhardt Tibi kotyogása, Rothensteinnak rotyogása;

Csillérynek rémmeséje, Vázsonyi Vili veséje, Esztergályosnak eszélye. Szabó Nagyatád szeszélye.S mindez külön durba, mollba. Egy kórusba összefolyva,— Szólónak sem kell szólnia — Ez a szín-kakofónia.És rettentőn győzik hanggal, Kis kolomppal.nagy haranggal, Fészkén békén egy sem ül el: De mi meddig győzzük füllel?Kiss Menyétnek ketyegése, Patacsinak petyegése. Csontos bának csicsogása. Bogy a János pityogása;
Állj meg malom, csittulj garat! Odakint a nép már arat,Más malomra tart az számot: Abból ugyan nem szedsz vámot ------- (JA ZIG )

Tűnődések
Setffenstelner Solomontnl

Küpeckén o Sime Krauskop volt o 
leggozdogobb ember, de már o templomba 
nem járt soha. Ed szer o pap kérdezi: „Herr 
Krauskop, miért nem gyár mogo soho se 
nem oz Isten házábo?" — „Én?" — mel- 
totlonkodik o Sime. — „Hát ráérek én? 
Hát nem kell nekem o birtokra menni, ta
nyákat megnézni? Van nekem arra idüm? 
Hová gondol o rebbe?‘r De nem járt o 
templomba o Húszé Bauchredner se, oki 
volt ed házaló. Ezt is mekfogta o pap. 

„Mit okor én tűlem o rebbe!  0  vonat hainolbo indúl s ho 
ovvol nem medjek, okkor mehetek ialog! Hová gondol o 
rebbe!" Szombatra rá o pap idi pré,dikált: „O  vadion oz oka 
oz emberek romlásának, o vallásos érzés posztolásánok. 0  
vadion, ho van, akkor őzért nem lehet templomba menni, mert 
gozdog oz ember, és a vadion, ho nincs, akkor meg őzért 
nem lehet templombo menni, mert szegéngy oz ember. 0
vadion oz oka mindennek" — Happ-rapp ez o trianoni béke. 
Ez mindennek megvan oz oka: ho betortiuk, tönkre medjünk 
és ho nem törtjük be, akkor meg épen őzért medjünk tünkre.

A z  ellen-parvenü
Udvari tanácsosáé Öméltóságát meglátogatja fökör mán y taná
csosáé Öméltósága. A nevezetes alkalomból ez a kis diskurzus • zajlik le.Udvarmé. — És a kedves férjed?Kormányiné. =  Köszönöm szíves érdeklődésedet, most vett három autót négy fogatot és egy szubrettprimadonnát.— Hogy mondod, édesem? Szubrettpri. . .=  Igen. szivem, ahogy ő mondta: a dekórum, illetve a presztige kedvéért. Miért? A te férjed?. . .— Na hallod!. . .  Az én uram az én váram. És az én váramban lovagok vannak és udvarhölgyek. Csak nem képzeled, hogy egy szubrett. . .  ki sem mondom. . . Hát azt hiszed, olyan cég az én uram. akinek egy primadonnával kell alátámogatni a hitelét? Elhiszik nekünk anélkül is. hogy hetenként legalább háromszor eszünk húst.=  Ho-gyan? Hetenként csak há-rom-szor? . . .— És ezen csodálkozol? A magunkfajta régi multimilliomosok. vagy hogy konzervativan fejezzem ki magam: régmultik. méltóságukon alulinak tartják többször enni húst olyan időben, amikor az ország szellemi arisztokráciája csak egyszer eszik hetenkint. Nálad persze még demonstrálni kell a hússal. És úgy-e. drágám, ötfogásos az ebéded, hatfogásos a vacsorád

és minden nap vendégek, ezüstök és porcellánok bemutatása. . .  Ah, borzasztó lehet! Tudod, ezt láttam a férjem nagyapjának a házánál.
(Feszengve.) Mondd csak, szívem, készen vagy már a nyári toalettjeiddel? Én kétségbe vagyok esve. Egyik sürgönyt a másik után küldöm Párisba . . .— Párisba?. . .  Hát te nem idehaza csináltatod a ruháidat? Nem háziszabónővel? Nézd ezt a ruhát, ami rajtam van. Ugy-e, elragadó?=  Csodás!— Hát kérlek, ezt a szakácsném szabta és a szobalányom varrta.=  A szakácsnéd?. . .  A szobalányod?... Szinte hihetetlen!— És láttad a kalapomat?=  Azt a fehér crêpe Georgette-t?— Igen, igen. Nos, azt egy kis béreslány csinálta a birtokunkról. Nagy kalaptehetség!=  Bámullak, édesem! Ez a lelem ény!...— És ez az egyszerűség . . .— Olaszországba mentek a nyáron?— Szó sincs róla. Falura megyünk, a parasztjaink közé. A jobbágyaink, a szolgáink, a cselédeink közé. Nincs föl- emelőbb, mint ezeknek a hű embereknek a hódolata. És te?=  Én Svájcba megyek. Azt mondta az uram. nagyon olcsó.— Én tudok egy olcsóbb helyet neked. A magyar pénzügyminisztériumot.=  Nem értem, kérlek.— A miniszter szívesen ad neked egy szobát, ha odamész költekezni. Amilyen szerencséje van az uradnak, még rendbe- hozhatiátok az állami pénzügyeket. És tudod, csak el kell kezdeni. A példa ragadós. Minden főkorinányiné a pénzügyben akar majd nyaralni. Ezzel megoldódik a tisztviselőkérdés is. Mert a minisztériumból kidobott hivatalnokoknak jut az a pénz, amibe a nyaralás kerül.=  És milyen kilátás van a pénzügyminisztériumból?— A lehető legjobb. Például ha a legkitűnőbb Zeiss-üvegen átnézel Pestre, a barátnőidet olyan kicsiknek látod, amilyeneknek szeretnéd látni.=  Ahhoz nekem nem kell Buda.— így hát mégis Svájc?=  Úgy van. Pá, szivem.— Pá, drágám. Csak arra kérlek, ne adj a szobalányomnakborravalót, mihozzánk nagybirtokosok és kegyelmes urak járnak . . .  nincs hozzászokva. M OLNÁR JEN Ő

Nacionálista internacionalizmusvagy: tudunk még ehhez hasonló csodabogarakatGömbös Gyula szenzációs politikai fölfedezése: a nacionálista internacionálizmus (tehát: francia és német, cseh-román és magyar, török és görög, olasz és jugoszláv nacionálisták egy kalap alá tömörítése) lapunk legdúsabb fantáziával megáldott munkatársát az alábbi ötletek kitöltésére birta:kommunista fascizmus; ekrazitos liberálizmus; marxista tőkekoncentráció: legitimista király-lövöldözés; antiszemita zsidóbílnk-barátság;' kisgazda nagykapitalizmus; fai védelmi termény-árdrágitás: terrorista valláserkölcsi nevelés: tőzsdeellenes tőzsdespekuláció.Tessék választani közülük!-------- o--------
Kurzus-közgazdaságA következő kommüniké díjtalan közlésére kérték föl lapunkat':A Kovács Testvérek és Társai cég megalakult; üzletkörébe tartozik: a) hazaffyas pénzgyüjtés, b) szokolgyártás, c) ekra- zit-safe. Teljesen beszedett alaptőke: 15 millió korona. Bank

betétek: Ki-kinek a saját zsebébe. Sürgönyeim: Harács— Budapest. Referenciák, melyekre a cég büszkén hivatkozik: Vázsonyi. Rupert, Rassay, Drozdy, Bethlen, Klebelsberg. A 
vállalat részvényeire * előjegyzéseket már most elfogadnak az alapítók: Budapest, V., Markó-ucca 27, Ügyészségi Szanatórium.* Az elöjegyző részvényesek minden tíz részvény utá í egy darab baleset 
ellen biztosító és minden húsz részvény után egy darab clelbiztositó kötvényt kapnak minden ráfizetés nélkül.
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SárKányeregetés Nyíregyházán

Bethlen. — Te, Iván, hasztalan áll az én sárkányom egyhelyben, ha a tiéd£n>iudig zavarja a kóvály- 
gásával. Úgy látszik, rosszul csináltad, folyton jobbra húz.

Kedves Borsszem Jankó!
0Igaz az a rémhír, hogy a Club-kávéházi bombavetőket. ha megkerülnek (?), csak betörés címén vonják felelősségre? Tisztelettel egy részben hálás üveges.

Fölfordult világ— Aztán van magának szive egy rongyos tojásért 150 koronát kérni?— Hát mit tehetek róla, lelkem nagysága, ha egyszer a pénz annyira megzápult.



4. oldal BORSSZEM JANKÓ 28. szám

V I D É K I  T R O M B I T A

Rózsaünnep és bombavetés MucsánHosszú tespedéséből Mucsa is íölébredt s rögtön a politika 'sikamlós porondiára lépett. A terményárdrágitás monoton, lan- kasztó munkája után községünk intelligenciája egy eleddig titokban lappangó összeesküvés forrongó láváját robbantotta tki, azon spontán elhatározásával, hogy az immáron divathóbortos „egyéni akciókat14 most már tömörülve kezdik el, nehogy ♦szeretvetisztelt székesfővárosunktól egy-két kulturballépéssel hátramaradjon. A korán ébredők fülét a kisbiró dobolása ütötte meg, aki ezúton adta tudtára minden faj magyarnak.^ hogy estére szervezkedni gyűljön össze a „3 kapás-dülő“ alsópincé- ,;ében. A mozgalom élén Koplalazhy Jaroszláv boxbőrgróf állott, aki ősi latifundiumáról hitelezői javára végleg lemondott s azóta konzervált áldemokretén szellemben pártdiktátorrá vedlett. Legutóbb Kemál pasától kapott állítólag levelet, melyben Kemál azt Írja. hogy csak maradjon otthon — híveinek további vezére s e célból a fezőrgrófi címet acélból pedig a lószőrgrófi jelleget adományozta a vigalmi és fényüzési adó elengedésével.Az aktív élet effektive akkor ébredt föl Mucsán, jnikor a 
Pipa-fiúk. mint dufla-keresztes-vitéz-leventék Vlk Podiebrád járási baromorvos és pártelnök titkos utasítására antiszemita hajszát és hajszálhasogatási akciót kezdtek Szróli nagybérlő nagykiterjedésű családja, valamint Zéliz Icig községi szatócs és ,,Makkhetes“ -hez címzett korcsmája ellen, olyaténképpen, hogy nevezettek összes ablakait fokosokkal és csúzlikkal boj- kottálták. A járási csont- és rongvmozgókereskedőt. valamint a szomszéd községi bóchert a falu határából kiebrudalták. .Dorabszögi Mo kán y  Berci uraság pedig antiszemita virtusát azzal demonstrálta, hogy Szróliék gyámleányát, a bogárszemű, de kőszívű és hasonkeblű Rebekát bugaci pusztájára szöktette, hogy a csudaszép Hebron rózsáját nemesi ojtásokkal fajkeresztezze.Ez impozáns introdukció után Nagyfenekheő Sára (papháztartásbeli) Pöndörkéné ténsasszonynak bizalmasan kiplety- kázta, hogy Páter Bujtár Frazibundus egy bizalmas éjjeli ülésen kihallgatta a kulcslukon, miszerint a Pipa-fiúkat és három kovács-legényt bíztak meg kakaógyártással, amikkel a mucsai zsidóságot fogják a jólétből jobblétre röpíteni. Természetes, hogy e titok bimbaja már félóra múlva mint kinyílott bazsarózsa virított minden számottevő szomszédasszony bögvében.Özv. Kucoráné. mint a női mozgalmak nehézsúlyú bajnoka, ezt az időpontot tartotta alkalmasnak arra. hogv az EMLŐK rózsaünnepélyét, vagyis az Eladó Mucsai Lányok önsegélyző Körének zászlószentelését táncvigalommal és tűzijátékkal egybekötve megtartsák.Mivel azonban a robbantáshoz alkalmas csatornahálózat <*nég nem volt lefektetve Mucsán. e célból Tüdő vályogvető cigányt és purdéit rendelték ki a bérlő és korcsmáros h á zfa lnak megfúrására. Tüdőék egész éjjel kéjjel falaztak, hisz falásásban kérgesedett meg ősz és enyves tenyerük. A csóresz- móresz reményében akkora árkot ástak, hogy Daru Illés csendőrkáplár, úgyis mint járőr és karhatalom, jártában-kelté- íben kelletlen belebotlott. Ámde sarzsi létére rögtön átlátott »az árkon és szitán s kakastollas fejét csóválgatva, de mindent •sejtető taktikával várakozási álláspontba vonult vissza özv. J'ucoráné lefüggönyözött ablaka alá.• Fölvirradt hát a történelmi nap reggele! Tüdő Zsigáék háromtagú kocabandája húzta a „Vött a zsidó két libát. . . "  kezdetű turáni szittya-indulót, amit ugyancsak tüdővel egész Mucsa bömbölt. A banda és bandérium élén a Pipa-fiúk lovagoltak, nemzetiszínű fokosokkal és 30 fokos söprűpálinkával fölfegy

verkezve. Utánuk az ipari tanoncifjúság mezítláb és gyalog, továbbá a fakadó rózsaszfizek haladtak, élükön Kucoráné pat- ronesszel, ki ez alkalomra Tutti-Kánem azsuros fürdőkosztümjét öltötte magára — egy-két öltéssel. Mögötte testőrként 
Daru Illés csendőradmirális lépdelt, sokatjelentö humorával és „gyerünk a fúróval44 formájú bajuszával. Utána a notabili- tások, majd a fölséges kisgazda-pártkor csizmában és búzavalutában.Hideg zuhanyként hatott a későn érkezett hír, hogy Mucsa szeretett képviselője: Kanapé Andris bátyánk, úgyis mint 
zászlóapa, éppen most folyó' pere miatt sajátkezűleg meg nem jelenhetvén, helyette özv. Kucoráné elnöknő, mint zászlóanya verte bele az első szöget az EMLŐK zászlórúdiába. Az ünnepi beszédet Vlk Podjebrád tartotta a nála szokásos ősi fajmagyar sovinizmussal, arra buzdítván Mucsa kiskorú és így felelőtlen ifjúságát, hogy a nekik nem tetsző elemeket destrukdalia ki a község határából.A díszcbéddel egybekötött garden- és lórum-party Kucoráné kukoricagóréiának árnyékában folyt le, mint nyári Club-helyiségben. A késő esti órákba nyúlt a rózsaünnepély és shimmy- verseny, ámde a tűzijáték és robbantás, a felcsigázott várako- kozások ellenére, elmaradt. Kisült, hogy azért sültek föl, mert nem sült el a krumplicsősztől rekvirált kevés puskapor, amely nem volt elég destruktív, mivel a hamisított ekrazit elkakaóso- dott. Az egyetlen szenzációs, mennydörgésszerű pukkanás az egyik Pipa-fiú fejin koppant el. akit ugyanis Kopinits-Kovács úgy vágott a félszer rozoga oldalához, hogy az nagy robajjal az ünneplő asztaltársaságra omlott. A Pipa-fiúk méltó elkeseredésükben még az éjjel végigigazoltatták községünk összes zsidóit, a kellő fejadaggal egybekötve.

Id. Hombár Mihály védőbeszédeiből
Tekintetes Törvényszék! Igaz ugyan, hogy védencem. Kopinits Jenő a rendőrség akaratlan segítségével 140 milliót emelt ki a Devizaközpontból, de kérem figyelembe venni a következő súlyos mentőkörülményekef. A Devizaközpontról a legbecsületesebb emberek között is eltérők a vélemények. Magyarország számos pénzügyi kapacitása haszontalan intézménynek állítja. Védencem hasonló nézetben volt, azzal a különbséggel, hogy — ősi magyar módon — nem elégedett meg a beszéddel, hanem mindjárt cselekedett is. Külön érdeme védencemnek. hogy sikerült tettével a rendőfséget leszoktatta a bedőlés- ről, illetve a túlságos hiszékenységről, tehát a sokat zaklatott közönség érdekében dolgozott. Végül határozottan dicséretre- méltó. hogy védencem mint nagyműveltségü férfiú a népünket megmételyező külföldi ponyvairodalom ellen küzdött, amelyet nálánál különben még senkisem pipált le. Mert Fantomas és hírhedt szaktársai ugyan milliókat raboltak bankároktól, hercegektől stb., de az még álmában sem jutott eszébe egyiknek sem. hogy magától a rendőrségtől szedjenek el milliókat. Ezzel a magyar világrekorddal minden külföldi rablóhistória ki van dobva a nyeregből. Kérem ez alapon védencemet fölmenteni és részére a salvus conductust sürgősen kibocsátani.

Egy kiló paradicsom : 3500 koronaEgy középosztálybeli asszony a vásárcsarnokból hazamenet öngyilkosságot követett el s hátrahagyott levelében ezt irta: „Remélem, hogy*az égi paradicsomban lesz osztályrészem, mert a földi paradicsom megfizethetetlen.44
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A  N e m z e t i  K l in ik á n

— Ugyan miért ordit olyan éktelenül ez a beteg?Nagy : Emil professzor. — Bizonyosan még mindig amiatt a cudar ekrazit miatt, ami Czigány-úira. ment.
No, de ilyet!

Kedves Borsszem Jankó! Hallom, hogy a szociálista Peyer valami állítólagos bányarobbanás miatt interpellált a nemzetgyűlésen. Nohát, ilyen okvetetlenkedés is csak az efféle hazaáruló szociktól telik ki! Nyilvánvalóan kilátszik a lóláb. Hogy nálunk még bányászati célokra is jutna manapság robbanóa n y a g !... -------- 3--------
Kedves Borsszem Jankó!Tagadhatatlan, érdekes nép vagyunk mi magyarok. Régente csupán hét vezérünk volt, köztük a legelső Álmos. Most annyi a vezérünk, hogy se szeri, se száma és majd mindnyájan — 

ébredők. És én mégis azt hiszem, hogy bennünket nem az ébre
dők fognak ébrentartani, hanem az Álmosok.

I Q  | BARANGOLÁS A SA JT Ó -D ZSU N G ELB EN  | g  |Nyelvünk cslnosodása
„Urhölgyek figyelmébe! Nagyobb mennyiségű szakácsnő. szobalány és mindenes lányok érkeztek vidékről éves bizonyítványokkal és több német lányok, akikre az úrnők figyelmét 

fölkérem. József-körűt 9. Közvetítő iroda." (A budapesti napi
lapok hirdetési rovatából.)

o—Egy kis botanika
..Kőrisbogarat és minden egyéb gyógynövényt is a legmagasabb napi áron vásárol „Terras44 magkereskedelmi és kiviteli r.-t., Budapest, V., Balaton-ucca 26." (A ..Szolnok és 

Vidéke%í julius elseji számának hirdetéséből.)

■■

mert dobozban és csomagban olyan 
pótkávét árusítanak, mely a valódi 
Franckhoz hasonlít ugyan, de még
sem a valódi Franck, hanem ennek 
csak megtévesztő utánzata. Ha az 
egyedül valódi Franckot akarja, akkor 
csak olyat fogadjon el, amelyen gyári 
jegyünk a kávédaráló és teljes alá
írásunk : F R A N C K  H E N R I K  
F I A I  található.
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Madár bácsi és „A Nép“ embere— avagy: a „nép“ -szertísitett Madár bácsi —

— Mit szedett föl, a földről, Madár bácsi? Csak nem valami kakaóbom bát?!...— Ha a kegyelmes Fő- szerkesztő úrnak lenne igaza, osztán csakugyan kakaóbomba vóna, bizonyosan any- nyit szedhetnék föl ebből a nemes gyümőcsből, hogy a Podmaniczky-uccai ingyentejet újra megnyithatnák. így csak egy félig elhasznált villanyos átszállójegyet vettem föl, szolgálatára! — Maguknak csak elhasznált villamosjegy jut. Madárbácsi!— Bizony, kegyelmes Főorvos uram, miótátul a villanyost úgy föl tetszettek emelni, hogy a naccságák azt a hosszú divatos sleppjüket alig győzik utánaemelni, még használlatlan villanyosjegyre is alig tellik a magamfajta szegény embernek. — Hát hová lettek a régi gavallérok?!— Instállom, ma már alig akad közüliük irmagnak való.Nem mondom, azér itt-ott kerül. Teszem föl, ilyen, kedves megbízom volt a Tóth- Molnár úr, aki bádoglemezeket vitetett ki velem több Ízben Rákosszentmihájra, no meg a Kopinics naccságos úr is több Ízben vót szíves levelet kűdetni velem a fő- kapitánságra. Ijenkor, ha sok pézt hoztam neki a rendőrségtől, mindig is megduflázta a borravalót, aztán meg hébe- / hóba a 101-es kultúrbizoccságtagjai is eküdözgetifek levél

lel, csomaggal hun a Vázso- nyihoz, hun a Ruperthez, hun a Rassayhoz, eccer már Klébi kegyelmes úrnál is jártam, hasonlyó megbízatással. — Aztán van-e legalább jó borravaló?— Hát őszintén szólván, kedves népek ezek a desluk- tív elemek, de talán nem nagyon örülnek a jöttömnek, mer ollik hellen be sem enged mán a szobalyány. — Hát ilyen gavallérok ezek?— No, de sebaü A megbízóim annál gavallérosabbak, még a főaosztásba is bele-vöttek. — Földosztás? Ugyan, ugyan!— Igenis, doktor úr, eccör,még a régibb, szebb, felelőtlenebb időkbe, hogy egy mo- nyoklis, priccsesnadrágos fija- talúr a britanija szállóba kű- dött, hogy aszonta hozzam el neki onnan a töltött rebolbe-rét meg a kisebbik kézigránátot, ami a fogason lóg abőrböli felsőkabátja mellett, #mer hogy máma véletlenül otthonfelejtötte. Asztán, hogy látta, hogy vonakonnék, megígérte, hogy hát majd lösz rám gondja, hogy fődosztás- kor hamarébb hozzájussak a jussomhoz. — Miféle jusson, Madár bácsi?— Én is ezt kérdtem tűle, mire ő megmadarázta, hogy a kijelölt parcellámat érti a kerepesiben, vagy a farkasrétiben. Én erre aztán el is futottam. — Hát szégyen a futás?— Alighanem dicsőség, mer különben az'a fijatal sportfér- fijú, aki a mút héten a dísz- kosvetést gyakorolta a klub- kávéházba, nem futott vóna el, csak azér, mer hogy nem jól sikerült neki a rekódjavi- tási kisértet. — Egyszóval magának is az a- véleménye, hogy ez így illik?!— Igenis, Illyk a klubkávé-ház előtt, kegyelmes Főszerkesztő úr. Legalább is annyira, mint amilyen szerénység a kegyelmes úrtól, hogy lapjának minden számába belenyomja egyszer a saját fény- (Lásd a rovatképmását. élén, jobbra.)
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H ivata lnok  u rak

Nagyszerű ! Fizetésjavitást kapok. . . Hál’ Istennek, két hét múlva kiutalják.

— No csak még két napig bírjam . . . — Kerem, fcnök úr, Koroghy úr nem akarja elfogadni a javítást.— Miért? Kevesli?— Nem. Éhenhalt.
Van benne valami Figyelmeztetés— Hogyha az ekrazitraktárt elárvereznék, biztosan a bei- A rendőrség tovább nyomoz még mindig elrejtett ökrazitűgyminiszteré lenne. után. Ezúttal figyelmeztetjük a közönséget, hogy ne nyugtalan-— A belügyminiszteré?! kodjék. mert még az ekrazit sem robban, ha a nyomát ütik— Igen. Mert ő Ígéri a legtöbbet. bottal.
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TttrAKúSiS') 
£t1*\DÓ FUEa/

Apai intelemApa (a fővárosba utazó fiához): Azután Budapesten semmi- esetre se menj cukrászdába.Fiú. — Miért?Apa. — Mert ha ott a bombák kakaóval vannak töltve, akkor a bonbonokban dinamit van.
B O R S S Z E M  J A N K Ó  A  S Z ÍN H Á Z B A N

Intimitások — untámitások
Szintér: a Budapest fölött elhúzódó telefonhuzal. SZEREPLŐK:Hangok az űrben: Szoprán, Bariton. Basszus, Érces Tenor.

Szoprán. — Maga csak tudja, kedves Intim Pista, hogy miféle gombamérgezés volt az, amely miatt a múlt héten a bájos Hangtalan Filoméla 3 napig kénytelen volt távolmaradni az „Üres Nézőtér'4 kabarétól?Bariton. =  Igen-igen. Két kötés Ólom. Nagy tranzakció a Hitelpapírokban. . .E  — De kérem, ez nem Imim Pista hangja!=  Persze, hogy nem. Itt a papája: Untám Adolf régiség- kereskedő beszél.— Kedves Untám bácsi! legyen szíves a Pistát a telefonhoz küldeni.=  Végtelenül sajnálom, most iskolában van. Ismétlőnekiratkozott be a Lázár Miklós úr „Reggel*4 című színi iskolájába.— Jaj, de nagyszerű! (Tapsikolás hangzik a telefonban.) Szóval sikerült a fölvételi vizsgája.=  No, egy kicsit nehezen. Mert természetrajzból nem tudta megmondani, hogy kilenc balletpatkánynak hány palija van. De kapott két kisegitőkérdést és avval aztán megmenekült.— Ja j. szabad tudnom, hogy hangzottak a kérdések?=  Azt megmondhatom. Az első kisegitőkérdés az volt, hogy mitől döglik a légy? A második így hangzott: Mondja meg, kérem, miből lesz a cserebogár?— No és a Pista ezt mind tudta?=  Mit szól hozzá, unberufen, milyen szellemes!— Persze, persze, egész a papája, ganz dér Papa!=  Milyen kedvesj „Ganz dér Papa“, mondotta. . .  Hát tudja, kedves Ganz . . .
Szoprán (sértődötten közbevág): Untám bácsi, ne sértegessen! Én tudok ám németül!
Bariton. =  Kedveském, én nem magácskáról beszéltem, csak eszembe jutott a Ganz-Danubius. ludja. a L ip tá k ...— Ki az? A Lipták! Egy új színész talán? g;L =  Hát egy kicsit színész.— Jellemszinész?=  Hát nem egészen iellem! Tudja: azt a hírt terjeszti sajátmagáról, how a Stinnes akarja magához szerződtetni Berlinbe;— Ja ! Ugy-e, az egy nagy német rendező!=  Igen, igen, rendező. A Lipták így akar magának itthon nagyobb gázsit, akarom mondani kurzust teremteni.

1 t — Jaj! Untám bácsi, milyen benfentes fiú maga! Mintha nem is a Pista papája lenne. Es csakugyan olyan gazdag maga, lUntám bácsi? És a színművészet nem érdekli?: • =  Mit ért alatta? Kardalosnőket?! Hogyne érdekelnének! rajT — Még akkor is. ha kicsit messze laknak magától?
Bariton (izgatottan bevág): Még akkor is!
Szoprán (édeskésen): Nagyon messze, B u d á n ... teszem föl, második kerület, Zsigmond-ucc . . .  brr, brrbrrrbrr . . .  b r . . .  b r---- brrrbrrrrbrbbrr . . .

(A telefon 3 percig állhatatosan berreg, aztán folytatódik a 
beszélgetés, de már két különböző vonalon, igy:)

(Untám bácsinak egy mély Basszus felel)Bariton. — Jaj! hát mondja u címet, olyan izgatott v a - . gyök!Basszus. — Kőbánya, Di- kovics Milos, nagysertéske- reskedő. De garantált prima hízott árú. Súlyba vagy két mázsa. Olyan sonkát ad, mint egy elefántBariton. — Mit izléstelen- kedik kérem!Basszus. — Én nem izlés- telenkedem, ellenkezőleg! Igen Ízletes, kitünően hizlalt, elsőrendűen makkoltatott. . .Bariton (bosszankodva): Hát mit érdekel ez engem?!Basszus. — Hogyne érdekelné! Vagy talán nem Preis- treiber hentes úrral beszélek?Bariton (dühösen): Nem! Tévedés! (Ledobja a kagylót.)Kardal. —

Szoprán. — Jaj, ez a telefon. Hát figyeljen! Zsigmond- ucca 6969, félemelet lépcsőházi bejárat.
(Neki egy Érces Tenor fe

lel.) Úgy! Zsigmond-ucca6969! Most megfogtalak, hűtlen bestia!Szoprán (ijedezve): Jaj! Ki beszél?Érces Tenor (ordítva): Hogy ki beszél! Hogy itt ki bes z é l? ! . . .  Az akusztikai ellenőr, a férjed! (Lecsapja a 
kagylót.)

. . S a  telefondrót oszlopára Két kis veréb pihegve szállá. . . “ 
Kihallgatta: NIMRÓD, nyug. telefoncenzor

Kedves Borsszem Jankó!Én nem értem a mi rendőrségünket, mit akar ezektől a Kovács-testvérektől, miért nem engedi őket szabadon? Talán 
nem űzték eléggé jól a magyar kultúrát?

— Képzeld, a szobalányom abban az új ruhámban ment ki sétálni a ligetbe, amit Holzer-nél vásároltam.— No és elcsaptad?— Hova gondolsz? Akinek ilyen jó Ízlése v a n ! . . .
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BORSSZEM-KABARÉ
A fogás

(Elmondja egy menyecske)Szólt a bíró szelíd szóval:„Ez a legény volt ott?“„Igen!" — mondtam én szepegve. „Halljuk hát a dolgot.Ahogy történt, de hitére:Mit hallott, mit látott;Aztán tudni fogjuk, miben Bíinös ez a vádlott."„Hát az úgy volt, kérem szépen,A moziban ültem.Azt se tudtam, bizony isten.Hogy ki van körültem.Egyszerre piros az arcom.Maid elhalaványul. . .Érzem, bizony, hogy egy legény Kötényem alá nyúl. .Szólt a biró komoly képpel:„No és maga. lelkem? . .„Tekintetes biró uram.Semmitse feleltem.A mozi nagy lepedőjén Csókolóztak éppen.Azt bámultam, kérem ássan.Oly szép volt a képen.1*Szólt a biró: ..Pénzt akart csak Lopni ez a vádlott?Mért nem ütött a kezére Vagy mért nem kiáltott?"„Biró uram, hisz magam is Itt voltam megfogva;Azt hittem, hogy nem iár keze Semmi rossz dologba." DZS/N

A tihanyi visszhangnál• Rakovszky Iván. — Igaz, hogy én a jogrendet konszolidálom.A visszhang. — . . .  szolid álom.-------- o--------
__________ APRÓHIRDETÉS__________UTÓDÁLLAMBELI KÜLÜGYMINISZ-TER megújítaná a frigyet győztes államokkal. Hívásra házhoz jön.* Ajánlatokat „ Benesüléslehetséges0 jeligére Prágába kér.

F a lu s i  v i r t u s

— Mér vágtad úgy pofon, a legjobb pajtásodat — h é ?! Tán elszerette a galambodat ?=  Attul kopik a zálla.— Hát mögütött?=  Úgy nézők én ki?
— Hát mögsértölt?=  Még csak a’ kéne !Hát haragszol rá?=  Haragszik a fene.— Hát mér ütötted akkó pofon? =  Csak — úgy példának okájér.

A belügyminiszter bomba-vándordíjaa korona romlásához képest az idén egv millióra emelkedett. És még azt mondják, hogy a kormány pénzügyi politikája nem tart lépést a tényleges viszonyokkal. Éljen a valorizáció! v
Kik voltak a bombamerénylök?

(Roppant konstruktív cikkecske)A síbersajtó jerichói kürtje újból harsog. Policái ! Polieái! •üvölti kürtjeszakadtából és minden zsinagógában félreverik a mógendóvidokat a kakaóbomba miatt, amit állítólag az egyik síberkávéház ablakán bedobtak. Mért sivalkodik a sziriai had? Majd a körmükre koppintunk ezeknek a kakaó-vigécekiiek! Honnan van ebben az országban annyi kakaó, hogy a bombái a is jut? Ki csempészi be vagy kinek a tudtával hozzák ide? Hd *van a kereskedelmi miniszter, aki nyugodtan tűri, hogy ez a síberhad kakaócsempészéssel destruálja pénzünket? Nem látja meg a zsidótőke raffinált eszközeit ebben a zenebonában? Hiszen ez a kakaómerénylet nem egyéb, mint a telhetetlen síber- faj élelmes blöff je, hogy kakaóval töltött bombagyártmányaiknak minél hangosabb reklámot csapjanak. Mi átlátunk a bombán is. -------- o--------
Destruktív töprengés— Vájjon meddig él még a holtpont?

Antik órák
és  zsebórakü lön legességek  
SZÉKELY BÉLA órásnál,Wesselènyi-U. I. (Károlykönit tarok.)
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Mit vigyek magammal?
Kedves Borsszem Jankó! A napokban külföldre utazom. Valami jó hazait szeretnék vinni magammal. Mit aiánl. leérem, 

részvény-szalámit csomagoljak-e be vagy inkább Szalámi- 
részvényt? Válaszát kéri egy jóétvágyú játékos.

Válasz: Attól tartunk, hogy a Szalámi-részvény lemegy, a részvény-szalámi pedig — feljön.-------- o--------
Kedves Borsszem Jankó JSajnálatos dolog esett meg velem a minap. Egy kettőskeresztes minden ok nélkül képentörült. úgy hogy az egész világ forgott velem és fényes nappal csillagokat láttam. Eltekintve a pofontól, ami már úgyis az enyém, attól tartok, hogy a pofon következtében beállott általános forgás után forgalmi adót és a szokatlan időben élvezett csillagokért luxusadót.kell majd fizetnem. _

| | SZERKESZTŐI ÜZENETEK |Kéziratokat és rajzokat nem küld vissza a szerkesztőség.
A Borsszem Jankó jelen számát kedden, julins 10-én zár

tuk ie. _  p _ r  N—d. Sikerült kezdés. Kezdés, mondjuk, mert várjuk a folytatást. Minél több tőzsdei és színházi aktualitással keverve. — I. o. Két apróságot besoroztunk. A tréfa, amit egy dalköltőre kent, túlságosan ismert és mással esett meg. — Hosszista. Reklámíze miatt, sajnálatunkra, nem közölhetjük. — B. P. S. (Pécel.) Nemes szándék heviti, de a művészi kivitel eszközeivel még nem rendelkezik. — H—r N—d. Pompás az ötlet, elmés a kivitel. Próbálja meg a folytatást. Téma mindig akad. — Gy. Á. A hosszú hallgatás alatt nem áporodott meg a „magánbölcs44 humora. Kettő bevált. Szívesen látjuk. — Poky. Csak hadd szóljon! — Tányér. A Sipka-szorosban minden csöndes? — U. N. Valamelyik ú jságé  mostanában pályadíjat tűzött ki egy olyan dolgozatra, amely az analfabétizmus leküzdéséről szól. És még azt mondja az ilyen lap. hogy semmit sem csinál pro domo. — R—y I—n. És Excellenciád biztosan tudja, hogy mit akart mondani azzal,
G L E IC H E N B E R Gklimatikus gyógyhely Steiermarktban, kiváló, hatásos, természetes gyógyforrásokkal, tüdő-, orr- és gégebetegeknek. Ig e n  m érséke lt sz o lid  á rak  úgy  

a la ká so kn á l, m int az e llá tá sn á l. Vasútállomástól, Fehring, állandó kocsi- és autóközlekedés.
„PMEP W1MPASSING"
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.

amit mondott? — Korzó. Eddig csak a szép női lábakért jártak a pesti férfiak a korzóra. Újabban, úgy látszik, a dagadt fejekért is. — Ekrazitos. Sose bujdosson! Hát nem hallja, íiogy megint csak az az átkozott sajtó volt a bűnös? Mert ha nincs újság, ki az ördög tudna róla, hogy a fejünk fölött és a Tabunk alatt ekrazitot tartogatnak a szelidlelkü fajtiszta konstruktőrök! — Nb. Ne tessék a „Fliegende Blatter44 vicceit nekünk beküldeni. Már csak azért sem tudnánk mit kezdeni velük, mert a napilapok humor-rovatai jó néhány nappal megelőznék a közlést. — Eger. Gratulálunk az új hősökhöz. Csak azt fájlaljuk, hogy elmaradt fejükről a dícskoszorú: a történelmi nevezetességű forró szurok. — H. V. Mint láthatja, megfogadtuk azjokos tanácsot. — TöbbJ,evélröl a jövő számban.•Szerkesztik: Molnár Jenő és Bér Dezső A szerkesztésért felelős: Molnár Jenő Kiadótulajdonos: Borsszem Jankó lapkiadó r.-t.Igazgató: Szekeres RudolfJárjatok be minden földet, Melyet Isten megteremtett.
Nem akadtok bizonyára 
A lysoformnak párjára.

k ö zg a zd a s á g„A tlan tica Trust" r.-t. megtartotta közgyűlését Polnay Jenő elnöklete alatt. A társaság érdekkörébe tartoznak : Az „Oceana" és a „Fiumana" tengerhajózási r.-t.-ok, Belhajózási vállalat, a „Terramare" Szállitmányo- zási r.-t., a Budafokhoz csatlakozó 400,000 négyszögöl kiterjedésű hárosi félszigeten épült nagy közraktár, a hajógyár és a kotrópark, az Érdi Gőztéglagyár, a „Continental" Film r.-t., a Fővárosi Nyomda, Vonalzó és Könyvkötő r.-t. Kereskedelmi vállalatai : a „Sideron" Vas-, Fém-, Műszaki és Vegyiárú r.-t., a „Hydroflora" Magyar Nád-, Gyékény- és Gyógynövény r.-t., a „Herkules" Keserűviz Forrásvállalat. A tartalékokra fordított 14*5 millión fölül maradó 45 04 millió tiszta nyereségből további 3 5 millió korona jut tartalékra és 35 millió osztalékra, amelyből a szelvényedet 1 0 0  koronával (50°.o) e hó 9-től váltja be a társaság pénztára.A „Phöbus Villamos Vállalatok r .-t . 14.397.40187 K nyereségből f. hó 30-tól kezdve szelvényenként 60 1< osztalékot fizet a Belvárosi Takarék- pénztárnál. Az alaptőke 24 millióról 80 millióra emeltetik föl a névértéknek a tartalékalapból 200 K-ra történő fölbélyegzése és új címletek kibocsátása

által. A részvényeseknek 1 2 0 ,0 0 0  darab részvény ajánltatik föl 2 : 1  arányban, 5000 K nettó áron. A fölflbélyegzés és elővételi joggyakorlás julius 3-tól bezárólag julius 10-ig a Belvárosi Takarékpénztárnál eszközlendő. Az új részvények az 1923. évi üzleteredményben részesednek. Az igazgatóság új tagjául Paul Dreyfuss, a Dreyfuss Söhne et Comp, baseli bankház beltagja megválasztatott.
Angol-Magyar Bank 345 millió alaptőkéjét 520 millióra emeli. Minden

2  régi részvény alapján egy úi vehettf át 5000 K-ért e hó 18-ig. A 400 K-ás j észvények névértékét 1000 K-ra egészítik ki. E tranzakció lebonyolítása után az intézet részvénytőkéje 1.300,000 darab, egyenként 1000 K, összesen 13 milliárd névértékű részvényből fog állani : kimutatott saját tőkéi pedig3 milliárd koronára emelkednek.
Magyar-Olasz Bank r.-t. igazgatósága e hó 18-ra rendkívüli közgyűlés összehívását határozta, anr Íven javasolni fogja az alaptőkének 350 millióról 700 millióra való fölemelését. Az új részvények 1 : 1  arányban a régi részvényeseknek ajánltatnak föl. Az igazgatóság Kellner Dezső és Kovács Miksa igazgató-helyetteseket igazgatókká nevezte ki.M in t  é r t e s ü l ü 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.

KABA1fA ICSCIKOILACit " > 6? '
J L FINOM

GYÓGYÍT
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Képrejtvény

A megfejtők között tizenegy jutalmat sorsolunk ki. Ezenkívül negyedévenként külön jutalomban részesül az. aki három hónap alatt a legtöbb rébuszt fejtette meg. Jutalmat csak lapunk 
előfizetői nyerhetnek. Jutalmaink a következők:

Baross-u. 77), akinek tíz üveg Polgári Serfőzdéi Tavaszi sört; 
2. Téglás Sándor (Budapest, I., Villányi-út 4), akinek egy doboz „Ovomaltine** tápszert; 3. Herzog Vilma (Kaposvár), akinek egy nagy doboz „Virág‘*-féle dessertet; 4. Breuer Lajos (Budapest, IV., Régi posta-u. 1), akinek egy nagy doboz „Óceán*4 cukrozott gyümölcsöt; 5. Papp Sándor (Buda
pest, IV., Egyetem-u. 1), akinek egy üveg „Lysoform‘*-ot; 
6. Polnisch Ottó százados (Nyíregyháza), akinek egy Sphinx- „Bl-OZON E“ -készletet; 7. Stern Gyula (Siófok, Sió-u. 15), akinek egy darab P. Márkus Emilia-szappant; 8. Szabó Lajos 
(Budapest, VI., Andrássy-út 8), akinek egy nagy üveg ZoZó kölni vizet; 9. Sárközy Vilmos (Budapest, V., Koráll-u. 9, I.), akinek egy doboz „Uhu“ kávépótlékot; 10. Radvány Ernő 
Budapest, VI., Podmaniczky-u. 15), akinek két pár Berson- gumisarkot; 11. Horváth Lajos (Budapest, VIII., Múzeum-kőrút 
12, Múzeum-kávéház), akinek egy nagy palack „RAPIDÜL" folyékony fémtisztitó szert küld a kiadóhivatal.

L w  üveg Tavaszi sör, a Polgári Ser
főzde gyártmánya (házhoz szállítva).

2. egy doboz

3. egy nagy doboz 
„Virág"-féle dessert.

4. egy nagy doboz „Óceán" 
cukrozott gyümölcs.

?
5. egy üveg „L y  so form",

6. egy Sphinx-„B l-O ZON E"-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,

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 A D É -A r C IGYAR 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. —

Ü t m e i t  an9o1 rayé és 
J J  french 2 gallérral

Joss M. és Löwenstein R.-T. (Oroszlán-védjegyű)(míg a készlet tart)
X Q < Q  Lukács és Pásztor
W v  i r  W  Budapest, Egyetem-ucca 11
KORONA (G ró f K á r o ly i-p a lo tá v a l szem b en .)

9. egy doboz „Uhu" kávépótlék,
10. két pár Berson-gumisarok (férfiaknak és nőknek),11. egy nagy palack RAPID O L folyékony fémtisztitó szer.A Borsszem Jankó 2893. (27.) számában közölt képrejtvény helyes megfejtése: NyírbátorA multheti számunkban megjelent talány helyes megfejtését 79-en küldték be. Nyertesek: 1. Dóczy Gyula (Budapest, VIII., Művészies képkeretek

Kézimunkák szakszerű keretezéseVáradi Bélánál. Budapest, Andrássy-út 43.

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 elhelyezése 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)
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E g r i  H ő s ö k  1 9 2 3 -b a n

— Hallom, a szomszédasszony fia is garázdálkodott Péter-Pál-napkor.— Mán hogy mondhat ilyet ! Nagyon rendes gyerek az. Két zsidónak törte be a fejit, három bótosnak az ablakát, de hogy garázda lett vóna ? . . .  Hova gondol ?
TENNIS 
' S P O R ' *  '

fö ls z e r e lé s e k  le g o lc só b b a n  
b e sz e re z h e tő k

Sport- és Qumiáruház-ban
Szánylel, H a rk fe ld  é s H e ld

VII., K ir á ly -u c c a  39. szá m .
Telefon : József 128-21.

Kerékpárok
gyermekkerékpárok, csomagszállítók, gummik, alkatrészek le g o lcsó b b a n

H i A c a H i  n p á l r  I  a c y l n  kerékpárraktár és gyártás. Budapest, Német- 
U l O S a U I  U t z d K  L d . b Z . l U  ucca 45. Árjegyzék ingyen. Tel.: József 60-94

ABADIE
vJlúih fnmcià papír

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

k e
U n c v á r  ó c  C t e i n e r  a d á s -v é te li ir o d a  V., Zrlnyl-a. 1.n U a Z d i  C #  J i e m e r  Telefon : 81—08. (Gresham-palota.)

\
1 1  j  ■ ■  1 lá tc sö v e k . Id ő je lz ő k

Modern szemüvegek “ s ía s& & ''“s
B A R N A  A N D O R  látszerspecialista
m ű h e lyé b e n  V II., Iz a b e lla -u tc a  11. Postai szétküldés naponta.

ARANY
SZŐKE
HAJ! Van ennél szebb?A felülmulhatat- |  4lan Hyvarjon-féle » » W  W  W  Golden Hair Wash világosbarna, vörös, szőke vagy fekete hajat fokozatosan világossá, majd aranyragyo- gásúvá változtatja át. Nem festöszer. Teljesen ártalmatlan. Számtalan esetben kipróbálva. Csodás eredmény.Egy nagy üveg K  ÆOO.— Főraktár: Budapesten Török József gyógyszertár, Király-u. 12. Operagyógyszertár, VL, Andrássy-út 26. Kartschmaroff-drogéria, Rákóczi-út 50 és Erzsébet-körút 1 ; Róna-drogéria, Vili., József-körút 50.

n  «ér-» é s  n em i fcets-

[zû iîîa lm -ïliit !
Rendelés egész nap. 

R A k ó e z i-ú t 3 2, I. e m . I, a  R ó k u s -k ó r h á z z a l s z e m b e n iA Pesti Lloyd-tár sül at nyomdája, Budapest V., Mária Valéria-utca 12. (Nyomdai aaafató MÁRKUS PÁL.)


