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Gömbös Gyula. — Nem is olyan nagy ez a kalap.. .  Csak az a baj, hogy a fejem kicsijiozzá.
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Tüzes nyelvek
„És mikoron a Pünköst napja eljött,
Valának együtt, egy akaraton;
Hirtelenséggel zúgó széllel eltölt 
A ház, amelyben ülnek vala hóim.
És láttatának kettős tüzes nyelvek. 
Tanítványokra ülve, szállani —  -
És szíveik a Szent Lélekkel teltek 
S kezdtek más-más nyelveken szólani.“

így olvasom az Evangéliomban, .
—  Szoktam mostanság forgatni sokat —
S hogy: — „a népek közé kimentek nyomban 
És minden népek érték szavokat.
Álmélkodtak; és volt, ki patvarkodva 
Szólt: —  Édes bortól ezek részegek!“  —
A/n az Ige szállt, mint viharnak sodra 
És meghódoltak földek és egek.

Pünkösd eljött, de hol a sok apostol 
És hol van bennük az egy akarat?
Itt hagytak minket csapostól-papostól.
Legföljebb holmi korcs „egység*4 maradt.
S még valami: a kettős tüzes nyelvek.
Azok lobognak vészes lánggal itt 
És minden szívek gyűlölettel telnek.
Mint zsúpra gaz kéz ha csóvát hajit.

Oh kettős nyelvek, bús magyar tüzek ti, 
Lidércfényes fáklyák nagy éjszakán.
Kik süstörögni tudtok csak, sziszegni 
S orrot csavarni fojtó kén szagán.
Nem világittok és nem melegittek.
Mert gyűlölt néktek világ és meleg 
S hitetlenek lesznek, kik. eddig hittek 
S az értő agyak is érttetlenek.

Kettős nyelvek, más-más nyelven beszélnek 
És megkevernek minden népeket;
Nincs nyoma bennök építő eszélynek.
Édes boroktól mint kik részegek.
Kétségbeesve egységet akarnak 
S mind zűrzavaros eszméket hadar;
Rác, tót, sváb fölcsap ősi fajmagyarnak:
Ámul s nem érti az igaz magyar.

Nincs itt apostol, nincs igaz tanítvány.
Ki csodát tenne biztató jelül!
Magát deréknek hirdeti a hitvány;
Fehér mezt ölt, ki fekete belül.
De az Ur nagy. fényes napja közelget,
Kevélyet lábnak vetve zsámolyul.
Űzve pokolba gonosz kettős nyelvet 
S nekünk virrad, ha nékik alkonyul. (jazin)

Kedves Borsszem Jankó!
Bánffy külügyminiszter Génuában az általa rendezett 

összejövetelen rózsát osztott szét a jelenlevő hölgyeknek. 
Vájjon hogy nem jut eszébe Bánííynak. hogy a kisebbség 
között is rózsát osszon szét? Legalább több évi keserves vára
kozás után a kisebbség is elmondhatná, hogy: a türelem — 
ha egyebet nem is. de — rózsát terem. Tisztelettel kertész.

nemzetgyűlési képviselőjelölt levele Borsszem Jankónak
Méjen tisztölt Szörkesztő úr! Mán két hét óta nem aliitam 

tisztöségösen. A nagy munka miatt se étclöm. se alvásom. A 
falatot csak úgy égiszbe nyelőm le. mint a gója a békát oszt 
csak úgy álva alszok mint a lú. Mikor észt a levelem iront, 
még bús képei csüngetörn a fejem a bizonytalanságba, tner- 
hogy félök a bukásiul. Mi lőne akkor a hazámal. mög a nagy 
hartcba mögfogyatkozot hasamat, mi lőne az én elprédált 
20 mázsa buzámal akit az én szeretőn kedVes .választóim
nak magyarázatkippen elosztogattam!

Azér irok ijen bagó nélküli hangulatba mer a •szükségös 
névaláírásokat csak az utolsó percbe tudtam öszczargatni. 
Hiába Ígértem nekHt füt-fát. ászt mönták. hogy másoccor nem 
engedik magukat befirolni. Így a! A rövid eszű nép nem látya 
be. hogy én mán két évig vótam képvisellö, oszt ijen inög- 
finomult kézéi mög észyel mán nem lőhet viszatérni a ntarha- 
terágyáhó, mög az eke szarváhó. Ijen módon mán sömiképen 
se lőhet lejáratni a tekintéjöket. Mire e sorok möglátyák a 
fényös napvilágot it lösz a dátum, mikor végre reméllem a 
kezeimbe lösz a mandátum. De nagy tehör is szakad le rúlam. 
no mög azokrul a velem érző hazaffiakrul is. akik ösine- 
rik az önzetlenségöt. mög az igenyös észjárást. Mer héába. 
ha a hasam gömböjű is. de az eszöm járása igenyös mint a 
gerebje.

Ha mögbukok, visza is vonulok étül a zajgós rothatt köz
élettül az én csöndes szentéjömbe. az istálóba. akor oszt 
gyühetnek hozám ha baj lösz, nem Jiúznak ki onan engöm hat 
ököréi se. akárhogy mestörködnek, mert nagy erő van hat 
ökörbe, de nem ér somit, ha ész van a hetedikbe. Ha meg
választanak, azonnal táviratodzok a Borsszem Jankónak, a vá
lasz is fizetve lösz, de ha nem. akor nem tenegraffálok, oszt 
akor ne is válaszójjanak.

Keif mint fönt Kiskutyabagozányba
Tisztöletel: Kisgaz Dani

nemzetgyiillési hivatalos kípviscllöpyelölt
-----------o ---------- ■

Egy kis nemezis
Ferdinándy Gyula, a botbüntetés törvénybe iktatója, csúfo

san megbukott a választáson.
Megmondtuk, úgy-e. hogy az Isten nem ver bottal.

Mint értesülünk. Budavári László a Gazdaságpolitikai Párt 
mintájára legközelebb megalapítja a Garázdasúgpolitikai Pár
tot. (Magyar Tévirati Hiroda.)
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A  dön tő  coup

Gömbös (croupier): Még az kéne, hogy ennyi drukk után a második osztásban elveszítse Bethlen a 
játszmát! Több pénz már nem fér bele.

Mit mondott Tomcsányi?
Kedves Borsszem Jankó! Véletlenül jelen voltam, mikor 

Tomcsányi P. Vilmosnak hirtil adták, hogy Mezőkászonyban 
Rassay-párti Nagy Ernő kibuktatta. Az igazságügyminiszter 

keserűen kiáltott föl:
— Nincs igazság!
Egy híve indignálódva jegyezte meg:

/ — No hallod! Ez neked ujság? Hiszen már másfél éve va^y 
igazságügy miniszter! .

Lipták Pál körűi
Békéscsaba. május 30.

(A Borsszem Jankó eredeti távirata.) Az a hír, mintha 
Szeder Ferenc szociáldemokrata képviselő és pártja a Liptá- 
kot szocializálta volna, nem felel meg a valóságnak. Mind
össze annyi igaz, hogy a győztes párt ezt a plakátot akarta 
kiragasztani:

..Liptákban krach. Csöndes részvény kéretik.*4



*>
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Gömbös Gyula, aki köztudomás szerint nem szeret se le
csúszni, se kimaradni, a napokban megnézte Dudifs Andor 
nagy festményéi az 1920-iki vérmezei esküről és így szólt a 
művészhez:

— Mester, ön a színkeveréshez és az Esetkezeléshez ért, 
én pedig a bajkeveréshtz és a pártkasszakezeléshez. Ennél
fogva leiki rokonok vagyunk és mint rokon megsúghatom, hogy 
önnek fogalma sincs a történelmi festmények kompozíciójáról. 
Magyarország legragyogóbb korszaka 1919 őszén kezdődött, 
véletlenül pontosan akkor, amikor én a szegedi kormányba be
léptem, illetve beléjük léptem. Napoleon között és közöttem 
csupán az a különbség, — még pedig az én javamra — hogy 
ő mint tüzérhadnagy kezdte el politikai pályafutását, én pedig 
már vezérkari százados voltam, mikor a haza sürgős hívá
sára nekiláttam a történelemcsinálásnak. Nem akarom tovább 
színezni és aláfesteni ezt a históriai eseményt*, ez már az ön 
dolga, kedves Mester.

Ily szavakkal ültette föl a magyar Napoleon a derék mes
tert, aki viszont nyomban leültette vendégét* és buzgón festeni 
kezdte. A történelem korrigálása ezzel megkezdődött*, vége
láthatatlan perspektívát nyitván mindazok számára, akik a 
magyar múlt megörökítését magukra nézve sérelmesnek ta
lálják.

...  Tegnap holdas éjszaka volt és egyik művészbarátommal 
kódorogtam a városban. Képzeljék csak, mit láttunk!... Az 
Apponyi-téren Werbőczy István szobrának talapzatán ugyan

abban a pózban Tomcsdnyi P. Vilmost*. Kezében a híres kódex, 
csupán a fölirása tért el kissé a Corpus juris hungarici-tól. 
Tomcsányi P. V. törvénykönyvének fedőlapjára ez volt rá-

„Corpus injuriae hungaricae“
A furcsa változást egy destruktív nálunk is előbb észre

vehette, mert a talapzaton ezt a szénnel irt jelentőségtettes 
mondást olvastuk: „Ajvé, Caesar, mozituri te salutant!44 (Alig
hanem egy mozijából kitúrt egyén a szerző.)

Alig ocsúdtunk föl meglepetésünkből, mikor barátom a 
Pázmány-szoborra mutatva fölkiált:

— Nézd csak, ott meg Vass József kapaszkodik fölfelé!
Csakugyan ő volt. Gömbös-módra, igen szerényen, ő is 

kikorrigálta a történelmet. Amikor később elhelyezkedett, a 
kezébe ragadott pásztorbotnak mintha gumibot-formája lett 
volna, míg másik kezével olyan mozdulatot tett, mint este tíz

órakor a házmester, aki a hazasictő lakó orra előtt csapja be 
a kaput, hogy a borravalóról le ne maradjon. Ez a mozdulat 
— mint történelemhamisitó körökből hitelesen értesültem —

az egyetem kapusának szólt, aki a kapu előtt* tolongó sziriai 
süvölvények karvalyorra előtt csapja be az ajtót. Valószínűleg 
egy ilyen megrendszabályozott diák irta a szoborra ezt a 
bökverset: x >

Mailer István, te se fázz mán,
Vass numerái s nem a Pázmány. 
ö  a szobor s furcsa nagyon:
Énnekem fái minden tagom"

Tovább sétáltunk, persze nem minden izgalom nélkül.
— Itt valami lázadás történt — szólt barátom. — Vagy a 

tegnap lázadt föl a ma ellen, vagy megfordítva. Az sincs ki
zárva, hogy Werbőczyvei és Pázmánnyal itt valahol a Bel
városban találkozunk. Talán már agitálnak is Tomcsányi és 
Vass ellen.

— Előbb nézzük meg a többi szobrot, — proponáltam és 
siettünk a L)una-partra.

Hát* amint a Ferenc József-térre érünk, ott látjuk Deák

Ferenc szoboralakja mellett Kószó Pista bácsit, a hasa bölcset. 
Barátom keresztet hányt, én megdörzsöltem a szememet. Csak
ugyan, ez a Pista bátyánk. Ott ült*, sűrű szemöldökét deákosan 
összevonva, komor államférfiúi tekintettel. A talapzaton ez a 
fölirás volt olvasható: „Kószó István, a haza bölcse."

Egészen más Írással ez volt alája biggyesztve: „Állította: 
Kószó István."

— Mit jelent ez? — kérdezte barátom. — A szobrot állította
Kószó?

— Dehogy! Kószó állította, hogy Kószó a haza bölcse. 
Csak az volt a lényeges változás, hogy míg Deák Ferenc

arccal az Akadémia felé ült, Kószó István a hátát fordította felé.
— Szeretem a konzekvenciát, — mondta barátom és heve

nyészve ezt a verssort irta a talapzatra:

„Ami Tokai mellett a buckái kar cos.
Deák mellett az vagy, harcsabajszú harcos."

Most már mohó kíváncsisággal, vágtatva folytattok útun- 
kat. A Széchenyi-szobornál semmi változás, az öreg Andrássy 
Gyulát sem korrigálták ki, — visszafordultunk hát és a Vörös- 
marty-térre robogtonk. Az elmélázó nagy lírikus helyén, kezé
ben a „Szózat“ -tal, Ulain Ferenc tömzsi alakját födöztük föl.

i
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Vörösmarty imádságos szózatának hallgatói helyett pedig fan- 
taszi'ikus kortes-csoportot találtunk, amely kórusban énekelte 
a Borsszem Jankó révén híressé vált strófát:

„Ha zár (Inak jogreinletleniil 
Lágy hive fajmagyar..

Riadtan, szinte kifult lélegzettel siettünk a Petőfi-í'érre. 
Hála istennek, eddig nincs korrekció. Gyerünk tovább! Az 
Erzsébct-téren Semmelweis Ignác szobrát kerestek föl. Ide 
már beütött a gömbösiád a. Csilléry András doktor, mint egy

újkori antisemmelweis állt a nagy tudós előtt, kezében fogó
val, körülötte a hálás anyákat' szavazati joggal fölruházott 
szakácsnék és szobalányok helyettesitették. A talapzaton ez 
a vers díszlett:

„Elhervad ősszel a fák dús lombja.
Megmarad mindég Csilléry plombja.
Hogyha Tomcsányi a hon jogásza.
Legyen ő Csonka-Hunnia fogásza."

Igaza van Csillérynek. Semmelweis csak az antfszeptikus 
gyógymódot' találta ki, — ő viszont a sokkal modernebb és 
jövedelmezőbb antiszemitikust

— Mi lehet a Városligetben!? — kiáltott föl hirtelen bará
tom.

Kocsiba vágtuk magunkat. A millennáris emlékoszlopnál 
álltunk meg.

— Nini, — álmélkodott kQcsisunk, és az Árpád-szoborra 
mutatott. — Vafaki föl akar kapaszkodni Árpád apánkhoz.

— Nézd csak, nézd, — kiáltottunk föl egyszerre — hiszen 
ez honfoglaló Wolff apánk.

Alig telt bele pár pillanat. Árpád elé szökkent* Kari 
Wolff von Wolffenau. Még a ló is büszkébben tartotta 
fejét, érezve e nemes terhet. Az emlékoszlop is jobban ki
húzta magát és a tetején álló Angyal feje a Teremtő fényes 
trónusáig ért. Egyszerre csak megnyílt az ég kárpitja és 
zengő igék szárnyaltak felénk:

— Térdre, pogányok! Ez itt Wolff Árpád, a ti ősapátok. 
Sein Vater war Schláfrig (Álmos), seine Onkel waren: Vor- 
gdnger (Előd), Taschc (Tass), Kunde (Kund), Ichkannstun 
(Töhötöm).

Leborultunk és imádtuk ö té t . ..
Rövid ájtatosság után az Anonymus-szobor-hoz mentünk, 

itt csak az a kis meglepetés ért bennünket, hogy Béla király

névtelen jegyzőjének oldalán valami egészen másfajta dísz 
fityegett és a talapzatra ez volt irva: Felelőtlen Elem. Néhány

botütés nyomát találtuk rajta. Rögtön értesítettük a rendőr
séget, hogy jöjjön nagy készenléttel és üsse tovább is a nyo
mot. A Felelőtlen Elem, nagyon elmésen, megkövesült, illetve 
megbronzult. így korrigálta a történelmet, helyesebben: a 
szerencsét. --------o -------- Molnár Jenő

Magyar szociáldemokraták
Régi bűnök régi átka 
Jósokáig nyomta lelkünk...
Demagóg Sokorópátka 
Balíenéken végre eltűnt,
S tétlen szájasok helyébe 
Benyomul a munka népe.

Tanulva a múlt lidércén.
Karja alkotásra lendül 
És szavának zengő ércén 
Munka indulója zendül.
Legyen a szó magyar, büszke,
S vörös tűznek hunyjon üszke.

Új frigyéül új időknek 
Testvérkezet nyújt a polgár.
Együtt nyögnek, veszkelödnek, —
Lábuk külön mért botorkál?...
Egy úton, közös erővel 
Sebzett tölgyünk égre nő fel.

--------o--------
A kisebbségek védelme

Bánffy Miklós gróf Génuában a kisebbségek védelmét kérte 
a nagyhatalmaktól.

Ugyanakkor idehaza Gömbös Gyula alaposan ellátta a 
kisebbségeket. --------o ----------

Beadványt adtak be azok, akiknek beadtak
Tomcsányi P. V., Pékár Gyula, Ereki Károly és „baj“ - 

társaik, mint értesülünk, panaszos beadvánnyal fordultak a 
belügyminiszterhez bukásuk alkalmából. Egyik antiszemfüles 
munkatársunk bepillantást nyert az iratba és sikerült belőle 
ezt a három mondatot kiharapni:

„Tiltakozunk az ellen, hogy a Rassay-párti Nagy Ernőt 
államköltségen internátusbán helyezték el, ahol a választási 
^gitációra szánt idő alatt kitanulta, hogyan lehet egy csapásra 
két mandátumot fogni. Excellenciádat vádoljuk, amiért őt és 
nem minket internáltatott ebbe a biztos fedezékbe. Ezúttal is 
bebizonyult, amit mi mindig vallottunk, hogy a szabadság csak 
árt és hogy internálásból fakad a jólét.44

olitikai l ü í z i s é t  is kEDzeruiatja
Ha fordítható köpönyegét a
MAGYARVACUUM CLEANER
külön fülkéjében helyezi el. Ugyanott mentesítik attól 
a portól, amelyet politikai pálfordulásával fölvert.
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Tsaták utolján
(Cronica a Budai hartzról)

Mezei vad hartzok immár lezajlanak, "
Sok szép virágszálak porba lehajlának,
Több kipödrött bajszot láthatsz most kajlának, 
Pártos kezét nyögve Fortuna frajlának.

Merre bősz tsutának dühe elviharzott. 
Letört zászlók födik az szennyes piartzot; 
Egy-két feövezér sem vág ditsöült artzot: 
Már nem igen hartzol, tárogat kudartzot.

S azkik nyerének is véres tsatasíkban, 
fíelenyerének, mint Berták rég a tsíkban;
Bár ejtének zsákmányt ménekben, tsatsikban. 
De lőtt kutyára dér, lónak is hasig van.

Győztenek a tzenkek, elhullók a bátor. 
Kiürült a pintze, megtelteit a gádor. 
Jobbak holta fölött tartaték vidám tor, 
S babért, sebet béföd tsillagos égsátor.

Nyüt tsataterekre hull alkonyos árnyék, 
Tsak városi részek föllegvára áll még.
Ide vette magát párt ütő pogány nép, 
Gyanakodva nézvén, hogy köröst a táj ég.

Nadrágszijját Bethlen ereszté egy lyukkal. 
Kirukkolt szakállas jó öregágyukkal.
Kik ugyan bömböltek rőt t ént Ô szájukkal,
Mi, ha magva nints is, nagy szagoson pukkan.

Ám pogányoknak sem tsökken fene kedve. 
Virtusok magosra szökken fenekedve,
Olly nagy zene-bonát szerte tselekedve, 
ffogy egekig fröccsen téntásüveg nedve.

Hajh mastan Vázsonyi, hajh mostan Szterényi, 
Budai Benedek erejes erényi,
Ugrón, Bródy, Bártzy, seregek serényi, 
Sándor, Pakots, Rupert, Allah szemefényi!

Eles plakátokkal hajh most a falakra,
Bé kell vágni tökre, bé kell vágni makkra! 
Sem kilábriász ez, és nem is megy babra. 
Ám babérkoszorú kerül pints-kalapra.

Itt az utolsó pertz, itt a végső dátum.
Mit határkövül tett az geömbösi fátum,
Tsak előre, böltsek; marad bolond hátúim:
S meglesz az diadal, meglesz az mandátum.

Thomas Litteratus de Jazow

Apponyi és a Telefon  Hírmondó
— A kormány hadi jelentéséből —

„Az ellenzéket szétszórtuk és kiirtottuk, úgy hogy telefon- 
hirmonéó sem maradt belőlük.4*

Orfeum rossz kijárói miatt nem kap 
szinházengedélyt. Jobb ki
járókat keres. Ajánlatok : 
„F. 0.* Jeligére kéretnek.

B O R S S Z E M  J A N K Ó  A S Z ÍN H Á Z B A N

Kék frakk, sárga keztyű
Bethlen István gróf nagyon helyesen azt mondotta egy 

vidéki beszédében, hogy mi magyarok itt Európa közepén nem 
járhatunk fehér frakkban és piros kamásniban.

Hát ahhoz mit szól a miniszterelnök úr, hogy a Vígszín
házban „A kék frakk44 és „A sárga keztyű44 járja?

Vagy ez talán megengedhető destrukció?

„ Tüzek“
Darvas Lili pompásan játszik a tűzzel.
De egy gondolatot mégsem űz el.
Azt, hogy bár termete ingó ringó,
Akit játszik: tiszta nő és nem — rossz lány.

--- O----
Mit játszanak a Blaha Lujza-szinházban ?

avagy
A jó kívánság se kutya

Hétfőn: Vigyen el az ördög!
Kedden: Egyen meg a fene!
Szerdán: Törjön ki a frász!
Csütörtökön: Jöjjön rád a nyavalya!
Pénteken: Üssön beléd a menkü!
Szombaton: Egyen meg a rosszseb!
Vasárnap: Simítson meg a guta! .

— o----

Színházi töprengés
— Vájjon miért akarják a Nemzeti Színházat fölépíteni a 

destruktív lapok? Még mindig nem volt elég a destrukcióból?
----o----

Sanyaró Vendel és az Opera
„Nem iszom én egri bikavért,
Nem nézem meg én a Piccavert,
Nem hallgatom Jeritza Máriát,
Gyomromból hallok csak áriát.44

DANTON
NEMZETI SZINHAAZ 

Nem lettem koevet. Koevetlek.
PEKAAR GYULA*

L S ^ i r f A B S  cs 'f & h / s z . z a c

Mi van Bernolákkal?
Bernolák, a néprosszulléti miniszter, egyidő óta igen csön

des. Csak nem tervei újabb lakásrendeletet? Csak nem 
akarja, hogy a lakásügyekbe törjön a fejszéje? Vagy talán 
a minisztersége vagonizál a lakásmizériák rnián?
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Huszár K áro ly  akciói
I. A K C I Ó

A Láthatatlan Vendég és a látható adakozók

II. R E A K C I Ó

A Látható Vendée és a láthatatlan adakozók
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MiK ó f a l v á n

— Mondja csak, gazduram, miért hívják ezt a szinielöadást passz:ó;átéknak ?
— Azért, nénémasszony, mert aki megnézi, annak drága passzió.

Andaházy-Kasnya albumába
Bukásodon a kurzus népe 
Kárörvendően haház, —
Mindegy, te eztán is jól festesz, 
Annál rosszabbul fest a Ház.

Egy kortes levele
Keli Helyben-hagyva 

Méltóságos Gömbös Gyula úrnak Budapesten
Méltsás Uram! A kortesutasitások 38. §-a érceimében ma 

kiszálltam Bölönyben (szállásdíj 500 K), hogy a falut meg
szervezzem. A szóig, szabályzat alapján először i> össze- 
doboltattam a falut (kisbirónak 2000 K). Mikor összejöttek, 
első dolgom volt, a 45. §-ban megalapozottak alapján, a falu 
részére kiutalt Ígéreteket megtenni, amikor is kijelentettem, 
hogy tiszteletben akarjuk tarCani a véleményszabadságot 
(luxus-adó 5000 K), de aki az ellenzékire szavaz, az vigyáz
zon magára. Ezután előadtam a mondanivalómat

Jelenthetem Méltóságodnak, hogy soha ilyen sikerem még 
nem volt. A falu népe őrjöngött a lelkesedéstől. Nekem virá
got hoztak (költség 1500 K), a falu legtehetősebb gazdái hív
tak meg ebédre (étkezési költség 6000 K) és a legjobb borokat

cipelték elő, úgy hogy még most is forog előttem^ világ (for
galmi adó 1200 K).

Még a házat is fölvirágozták, ahol lakom, az utcán egyik 
ember a másik után borul a nyakamba és ahol megjelenek, 
megélieneznek. Szinte sajnálok elmenni innen. Dfc ha muszáj, 
mit tegyek.

Magamat és számlámat Méltóságod figvelmébe a ján lj, 
maradok alázatos kortese U. K.

U. i. Igazis. Mivelhogy a faluban igen veszélyes volt elle
nünk a hangulat, kénytelen voltam az ellenzéki jelölt érdeké
ben beszélni. --------o-^-----

A gorilla  tiltakozik
Tiltakozom ellene, hogy engemet, fajtiszta majmot, a 

majomszabású emberek fajtájából számaztassanak le. Nem 
kívánok az összekevert fajú emberekkel egy társaságban 
szerepelni. Tisztelettel az állatkerti gorilla.

Te le fon  
18 08.
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A  pü n k ösd i rózsalány
vagy: az erőszakos zsandár

Bethlen. — No, hogy tetszik a hajadon, csendőrörmester úr? 
Gömbös. — Engem ez a szűz nem érdekel, csak a gyereke.

PAKO TS JÓZSEF
Növekedik már a tábor,
Nincs egyedül Ugrón Gábor,
Jön a székely, Csaba népe. 
Szabad szóval hü szivébe*. 
Fényes tollal, tiszta tollal: 
Megküzd, ha kell, száz pokollal, 
Rubinekkel, Meredekkel,
Sőt mi több: Heródesekkel.

övök a fúróval
más ( Ifoglaltságom megszűntével víz- és jogforrá
sok föltárásához is. Zsidókkal nem ölök egy asz
talhoz, állva szeretek barátkozni. Címem : EREK! 
KÁROLY, volt politikai mérgezett kútfúró.
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Plakátdüh
Egy uccasarkon randevúm volt. A fal mellé álltam hát és 

vártam türelmesen. A nő tíz perc múlva sem jött, húsz perc 
nmlva sem. Ügy látszik, tényleg a fal mellé állított. Dühösen 
azt mormoltam magamban: ha legalább még fölültetett volna! 
Akkor ülnék de ez az állás nagyon fárasztó és unalmas. 
Ebben a tilianatban megváltóm érkezett egy plakátragastftó 
bácsi képében, aki nem vette észre, hogy a fal mellett állok 
s így nyugodtan az orromra ragasztott egy kétméteres plaká
tot. Elszornyedve o’vastam rajta a következő sorokat:

Polgártársak!
Ne szavazzatok Hüle Péterre, mert bebizonyított tény, 

hogy már ^  nagyapja is apagyilkos volt. Azonkívül 1914-ben 
a Kairó-kávéházban visszalopta a tálcáról a borravalót, amire 
tanú a Zsiga pincér. Polgártársak, csakis báró Pacalffy Hümér 
mentheti meg a hazát, őrá szavazzatok! Csakis ő  ránthat kí 
bennünket a slamasztikából! Polgártársi üdvözlettel:

Az Egyesült Hazát Sárból Kirántó Párt

A következő plakát így szólt:

Marha vagy
és egyúttal hazaáruíó pimasz, ha elfelejted, hogy Kapcafynak 
köszönheted, hogy van italmérési engedélyed és azonfelül 
zsidó-kérdés is!

Szavazz reá! Hazafias üdvözlettel:
Az Egyesült Köpenyeget Villanyeröre Forgató Párt

A nejíTedik plakát a következő volt:

és
és

Gyere te nimand
szavazz le arra a listára, amely Pity Demeterrel kezdődik 
kibukással végződik.

Hazafias üdvözlettel:
# A Falhoz Kent Liptói Párt

Az ötödik: Aki azt akarja,
hogy hazánkban a keserüvíztermelés hathatósabb legyen, az 
hajtson a mi szavunkra és

fusson
Alig múlt el pár perc, mikor másik ragasztó bácsi jött. 

Ennek a plakátján a következő állt:
Polgártársak!

Pacalffy Hümér volt az, aki tönkre tette szegény hazán
kat. Bizonyítékul bárkinek megmutatjuk a tönköt, amelyre ő 
a hazát tette. Az is ellene szól, hogy 1918-ban Pacalffy a 
következő levelet irta a Stanci néninek:

„ Tanti!
Gyere el estére, mert priznicet kell rakni a gutaütött jobb 

oldalamra. Mi van a pucerájjal? ölel unokaöcséd Hümér."
Ez a levél csak elég bizonyíték arra, hogy Pacalffy a haza 

megölői közé tartozott. Polgárok! Szavazzatok Hüle Péterre, 
toronyórát kaptok kocsilánccal! Polgártársi üdvözlettel:

Az Egyesült Tökkelütött Alsóspártnerek Pártja

a szavazóurnához, hogy ott a Hunyadival kezdődő és kelle
mes érzéssel végződő listára leszavazzon!

Hajtársi üdvözlettel:
Az Egyesült Gyomor-Keserű Párt

Ezután még tíz ragasztó bácsi több különböző színes kép
rejtvényt ragasztott az orromra, de még mai napig is speku
lálok rajta, mit jelentenek. Az egyiken például a miniszter- 
elnök szárnyas angyalkának van öltözve, miközben kis toll- 
seprüvel az orrát piszkálja.

Az utolsó plakát a következő fölhívást tartalmazta:

Paralitikusok
csakis

Para-listára
szavazzatok! Carámy
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Virágfakadás
Fakad virág még régi fáimon,
De nem nekem.
Idegenek hi znak kalászi inon 
ös földemen.
Nem maradi másom, csuk nehéz kínom 
S könnyes szemem.

Nem is megyek szép kertbe, fák közé,
Mezőre se.
Mit bánom, föld virágba öltöz-é.
Csók édes-e?
Álmaim' az élet leöld ősé:
Nincs több mese.

Deli elborultál, csodaszép világ.
Derűs egem!
Elszálltak mind a szűz melódiák 
S a szerelem.
Régi fáimon fakad meg virág,
De nem nekem. Jászay-Horváth Elemér

A M eteorológiai Intézet választási jelentése
„Nyugat felöl a maximum a Duna-Tisza között és Tiszán

túl helyezkedett el. A Kelettengeri depresszió oszlófélben, a 
magyarországi hivatalos presszió növekedőben. Viharos idő 
várható eséssel és bukással.44 ^

Móricka tudja
— Papa, én tudom, hogy miért nem örült a kutya se 

ennek a sok plakátnak.
Miért, fiacskám?

— Mert magasra ragasztották őket a sarkokon.
--------o--------

Egy kis talpalávaló
A nyakadon kiült az erecske,
Erőszak szült, nem pedig Derecske.
Annyit' számitsz a Házban, Zsilinszky,
Mint az Operaházban Pilinszky.

A két Szakács
Két Szakács került be a t. Házba. Két tçstvér. Az egyik. 

József, kormánypárti, a másik, Andor, az ismert publicista, 
-ellenzéki. Ebből az apropos-ból született ez a tréfa.

Valaki azt kérdezi:
. — Mit gondol, mit fog kifőzni a kormány?

— Nem tudom, kérdezze meg a Szakácsát.
— 'És mit főz ki majd az ellenzék?
— Nem tudom, kérdezze meg az ő Szakácsát is.

VIDÉKI TROMBITA.
Rikkancs-adó Félegyházán

A kiskúnfélegj házai városi fogyasztási hivatal lepipálta 
Hegedűs Lórántot, az adó-szimfóniák nagymesterét. Az alföldi 
város zilált anyagi helyzetén olyai'énképp akar segíteni ne
vezett hivatal, hogy az újságárusokat helypénz címén meg
adóztatja. A rikkancs-adó szenzációs ötletét hír szerint ha
marosan nyomon követi néhány újabb kreáció. Ha a folyton 
szaladgáló rikkancsnak helypénzt kell fizetnie, valószínű, hogy 
a Félegyháza, fölött átrepülő aviatikusok sem kerülik el a 
helypénz-adót. Azután pedig sor kerülhet a kutyákra, a ma
darakra és a szelid bolhákra. A fogyasztási hivatal bizonyára 
pontosan megállapítja valamennyinek a helyét.

Czőnyegek megóvása,
| 9  tisztítása  és m űvész i Javítása, véte le  és e la d á sa

Vogel Testvérek és Klein ® ï ï f f l ï

M i k o r  a  n ő K  is c s e r k é s z n e k

Régi nóta új formában
Rongy ház, hej, ha leszakad, 
A fejedre száz plakát ragad.
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Nemzeti gyászinduló
— Ereki Károly kibukása alkalmából — à

Ajjajaj, ajjajaj, Ajjajaj, ajjajaj, Ajjajaj, ajjajaj.
Nem bírjuk ki eztet. Árva lett a fúró. Mi lesz pénzügyünkkel?
Ajjajaj, ajjajaj, Ajjajaj, ajjajaj, Ajjajaj, ajjajaj,
Minden tagunk reszket, Se dúró, se szúró. Most hová megyünk el?
Kibukott az Ereki, Sírjon egész Hunnia, Minden autó pöfögjön.
Nincsen többé gyere ki, Fénynek ki kell hunynia. Nagytétény csak röfögjön.
Nincsen többé gyere be, Szekerünk öt kereki Minden tüdő köhögjön,
Nincs a Háznak verebe. Közül kihullt Ereki. Csak a zsidó röhögjön.
Ajjajaj, ajjajaj, Ajjajaj, ajjajaj, Ajjajaj, ajjajaj,
Sebünkre hol van olaj? Csupa sóhaj, csupa baj. Égnek áll föl itt a haj. Mongodin

Pesti képviselőjelöltek arcképcsarnoka
in. N

Bajnok Fábián Béla
( Pestkörnyéki kerület)

Karddal, tollal, szóval, szívvel, Hol ü bajáik, ott nagy baj nincs; 
Környékezve sok-sok hívvel Szíve vaj, de fején vaj nincs. 
Küzd a pestkörnyéki listán. Hol sas, hol mes iiloméia 
Fegyvert tartva mindig tisztán. Bajvívó Fábián tíéia.

PERZSA F̂ÁJTTÁ SZŐNYEGEK
JAVÍTÓ-, MOSÓ- és m e g ó v ó  ZETE.

S Z Ő N Y E G E K  V É T E L E ,  É S  E L A D Á S A

OTTÓ VACUUM T E L E F O ff J Ó Ís EP^ Iz V — 25.

A Borsszem Jankó választási pályázata
Hány képviselőjük lesz az egyes pártoknak?

Első dij 100,000 osztrák korona. Azonkívül 9 értékes nyeremény 
3726 pályázat érkezett be május 28-ig!

A BO R SSZEM  JANKÓ választási pályázata a nagyközön
ség legszélesebb rétegeiben keltett érdeklődést és most, hogy 
a határidő lejárt, de a választások végső eredménye még 
ismeretlen, bizonyára csak fokozódik az izgalom. Május 28-áig 
nem kevesebb, mint 3726 pályázat érkezett be, ezek közül 
1733 Budapestről és 1993 a vidékről. Nincs két olyan pályamű, 
amely egymáshoz hasonlítana A számok variálása a leg
tarkább képét rjptatja a választások elképzelt eredményének.

Érdekes megemlíteni, hogy a minimális szám, amelyet 
pályázóink az egységes kormánypártnak juttatnak, 60 man
dátum, a maximális szám 200 mandátum. Egyik pályázónk a 
szociáldemokratáknak 60 ^jiandátumot jósol, egy másik a 
demokratáknak (a Rassay-párt nélkül) 40-et. Nem akarunk 
titkot elárulni, amikor előre megírjuk, hogy a számok főképp 
az Andrássy-Friedrich-pártnál, a Nemzeti Polgári Pártnál és 
a Huszár-Emszt-csoportnál térnek el a legkevésbbé. Hama
rosan elválik: kik jártak közel az igazsághoz.

A pályázat eredményét a pótválasztások után megjelenő, 
junius 18-iki számunkban tesszük közzé. Úgy az első díj, 
mint a kilenc jutalom azoké lesz, akik hozzávetőleg a leg
helyesebb eredmény-táblázatot állították össze. Pályázóink 
figyelmét tehát fölhívjuk a Borsszem Jankó junius 18-iki kel-
tezesu szamara. ^  Borsszem Jankó szerkesztősége

Kedves Borsszem Jankó!
írja meg, kérem, azonnal a Jogvédő Iroda címét, mert 

nálam hallatlan választási atrocitás történt. Junius elsején kel
lett volna a feleségem harmadik^ gyermekének megszületni, 
de a kihívott kormánypárti orvos csak 2-án engedte a világra 
jönni. Emiatt a visszaatrocitált egy szavazat miatt megbukott 
az apósom. Tisztelettel Me g düh Ödön. ___________________

GUMMISAROK 
TARTÓSABB  
MINT A  BŐR

Perzsaszőnyegeit R É V É S Z  J E N Ő
t z ő n y e g á r ú h á z á h o z i  IV.y Régiposta-utca II. t z .
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* *  A TUDOMÁNY KÖRÉBŐL
Zoo-politika

A római Capitólium ludjait, Ibikusz darvait lepipálták 
Fényes László pétervásári kotlós tyúkjai. A pétervásári kerü
letben ugyanis — mint a lapok Írták — az ajánlási ívek el
kobzása céljából házkutatásokat rendeztek, de nem mindig 
találták meg, amit kerestek, mert Fényes hívei a kotlós tyúkok 
alól kivették a tojásokat és helyettük ajánlási íveket raktak 
be. Ha így haladunk, Fényes révén fényes perspektíva nyílik 
a jövőre. A picula hiányában a leszerelt automatatyúkokat, 
melyek főleg a vasúti és hajóállomásokon kotkodácsoltak és 
tojtak, a választási hadjárat alatt a különféle megnyomorított 
pártok szolgálatába lehet majd állítani.

A tyúknak, mint tudjuk, csak igen csekély az agyveleje. 
És amilyen az említett pártok szerencséje, még megtörténhet, 
hogy a mozgósított automatatyúkok kompromittálják péter
vásári példaképeiket és Lengenádfalvy Kotlik Zirzabella kis
asszonnyal szólva „tojolmányaikkal“ nem a „szenvedő" pár
tokat, hanem a „cselekvő" választási diktátort fogják boldo
gítani. --------o--------

Biológia és b ibiológia
Dr. Méhely Lajos, a falrengető biológista, olyan hetedhét 

országra szóló biológiai vicceket adott elő az Akadémia
kabaréban, hogy szerény kollégája, Haeckel, halálra nevette 
volna magát, ha ott lehetett volna. A fajok kereszteződésének 
a magyar honfiúi jellemet rontó hatásáról tartott fajtegetést. 
Sok /ujfankó tudós ezt idáig nem is sejditette. Hm. Nagyszerű 
ember ez a Méhely biológus, de azt hisszük: valami bibio
lógia lehet vele . . .  --------o--------

Le az idegen szókkal
Kószó belügyi államtitkár úr a szegedi egyetemi ifjak előtt 

a demokráciát és a liberalizmust gyűlöletesnek nyilvánította, 
mivel e fogalmak nem magyar szavakkal megjelölve kerültek 
forgalomba. Csak azért gyűlöli őket.

Hm. És hogy tetszik önnek, k' S7Ó bátyánk, az a bizonyos 
jó magyar hangzású numerus clausus?

--------o--------

Kedves Borsszem Jankó!
Egy festő már fölfedezte, hogy Gömbös Napóleonhoz ha

sonlít, ha pedig egy festő ezt látja, úgy Gömbös bizonyára 
érzi is. Végtelen örülünk e fölfedezésnek, hiszen oly ritka 
nálunk a lángész, de kérve kérjük a kormányt, hogy a kolosz- 
szális tehetség megvédése céljából tegye Gömböst kevésbbé 
exponált állásba, ahol minden ellenséges támadástól mente
sen munkálkodhat, nehogy időnap előtt eljegyezze magát 
Szent Ilonával. Tisztelettel Byd Zsy.__________________________

François
Transsylvania

pezsgő
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ALAPTŐKE: 10.000.000 FRANK. TELEFON : 119-18 és 93-06.

Légijáratok: BUDAPESTRŐL 
BÉCSBE, PRÁGÁBA, STRASS- 
BURGBA, PÁRISBA, VARSÓBA
UTASSZÁLLITÁS : Jelenleg 5 üléses (később 20 üléses) 
------- zá t fülkéjü gyors és biztos repülőgépeken. :—

Podgyász-, levél-és teherszállítás mérsékel t  díjszabás szerint.

OLCSÓBB ÉS GYORSABB, 

MINTÁZ EXPRESS-VONAT
INDULÁS : minden kedden, csütörtökön és  
s z o m b a t o n  regge l 6 ó ra  45 perckor.

1922, turnus 1-181 namnla indulás ás érkezés.
Minden utas a társaság autóján lakásától a repülőgépig és az 
érkezési helyen autón a kívánt helyre díjmentesen szállittatik.

REPÜLÉSI IDŐ ÉS MENETDIJAK:
Budapest— Wien . I óra 30 perc 130 frank 
Wien— Prága . . 2 óra 164 frank
Prága— Strassburg 3 óra 30 perc 350 frank 
Strassburg— Páris 3 óra 225 frank

Ú tlevé l- és v á m v iz s g á la t  a repülőtéren a leiszállás előtt.
Minden utas 15 kg. szabad podgyászt
vihet. —  Minden további podgyász súly szerint
= :  m érsékelt díjszabás mellett. =

^
Bővebb felvilágosítás reggel 9—  l-ig és 

délután 3— 6-ig a társaság irodájában kapható.



14. oldal BORSSZEM JANKÓ 23. szám

Kire szavazzak?
Plakát, plakát, iái, plakát,
A. és B. kelleti magát.
C. zászlót bont, D. daáog,
„Én államférfiú vagyok".

Kire szavazzak?

E. fát igér, F. füvet,
G. egy liter bort fizet, 
fi. belém rúg egy nagyot,
J.-nek adósa vagyok.
— Kire szavazzak?

K. trafikot, L. mozit,
M. koncessziót hoz itt.
()., P., To-To, Ki-Ki. Zé,
Mit is mondok, iái, izé . ..
— Kire szavazzak? —  — A Li pót mezőre!

® ®  SZERKESZTŐI ÜZENETEK ® ®

Kéziratokat és rajzokat nem küld vissza a szerkesztőséi.
A Borsszem Jankó jelen számát kedden, május 30-án zár

tuk le. — G. J . Lehetni lehet. De talán inkább rébuszfejtéssel. 
Mert ebből a viccből, sajnos, éppen a vicc hiányzik. — Ki
váncsi. Most már nem tudjuk. Ami jó, az meg fog jelenni. — 
Falusi. Thomas Litteratus de Jazow =  Jászay-Horváth Ele
mér. — B. B. fDebrecen.) Ez a zsáner nem nekünk való. Pró
bálkozzék talán más témákkal. Kisvárda. Igaza van, de 
csak itt konstatáljuk: Mózer Ernőnek megint sikerült „be- 
mózerolni** a Iiberálizmust. — Szarvas. Tömb Szilárd dr., a mi 
legpedánsabb munkatársunk, aki nagynevű iró-politikusainkról 
minden adatot összebogarász, arra kiváncsi, hogy az önök ke
rületének melyik részében merült el Pékár Gyula mester. 
Nagykáta. Az önök ..egységes** jelöltje, Viczián István, egy 
kicsit elhamarkodva jelentetve a központba, hogy: „Veni, vidi, 
Vician“ , — mert nőmén est omen: ellenfele, a liberális Biró 
szintén elég szavazattal biró. — K. J. (Szendrő.) Sorát ejtjük.

G. A. Az a három mandátum már se ide, se oda. H. J. 
Fejlődésképesnek látszik: ma még tele van hévvel és kiforrat
lan érzelmekkel. — F. F. A kísérőlevél nagyon elmés. 
Több levélről a jövő számban.

Szerkesztik: Molnár Jenő és Bér Dezső 
A szerkesztésért felelős: Molnár Jenő 

Kiadótulajdonos: Borsszem Jankó lapkiadó r.-i 
Igazgató: Szekeres Rudolf

Régesrégen ígérgetik már a nagy reformot

T. választó
Ne válassz mást

csak a Lysoformot.

E zü s t z le te k  —
kazettában, 12 .**•- ez{js| értékben n a g y  vá

lasztókbanmély»#, k o m p l e t t ^  ___

A R A N Y - ,  E Z Ü S T - .  B B I L L I A N S B E V A L T A S

S ZIG ETI NÁNDOR ÉS FIA
Budapest, IV., Múzeum-körut 17. — Alapittatott 1867

If
f f  vér- és  nemi bete

gek részé re .

[zlist Süliamltiil
Rendelés egé sz  nap.

Rákóczi-út 32, I. em. I, a Rókus-kórliázzal szemben.

D l V A T R EV O
szenzációs

to ilettei és k ö p en y egé i

divatházában, Kossuth Lajos-utca 9. szám 
m élyen leszállított á ro n  ke rü ln e k  

e lad á sra .

aranyat, ezüstöt, ékszert leg
magasabb napi árban veszek. 
Schiller, Kecskeméti-n. 11.

ÚJBÓL KAPHATÓRftPIPOL
M a g\ »r  Ita p id o l b. t. Budapest, V I I . ,  Hársfa-utca 57. 

T e le fo n : Józse f 139—33.

le g jo b b  fo lyék on y  
tisztit ószer. — V a la 
m ennyi fém  szám ára

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■

MEGNYÍLT
ANGOLPARK

I IBBlUBBaiill ■■BIMaiBIMNNSSIIIINIMiaiMII ■HHIIBMIMIla ®........................ ....
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A megfejtők között tizenkét jutalmat sorsolunk ki. Egy rejt
vény megfejtése is elég a sorsolásban való részvételhez. Jutal
maink a következők:

1. egy doboz F loris-csokoládébonbon.

2. 10 üveg sör. a Polgári Serfőzde 
gyártmánya (házhoz szállítva),

3. egy Sphinx-,.BI-OZONE"-készlet (egy üveg szájvíz, 
egy doboz kettős francia fogpor, egy tégely fog
paszta),

E három jutalom kisorsolásában csakis azok vehetnek ré§zt, 
akik a Borsszem Jankóra egész évre fizettek elő.

4. egy kis üveg

5—6. hat-hat doboz ( sárga és fekete)
„GLADYS"  luxus-cipőkrém,

7 egy nagy üveg ZoZó kölni viz, 
két darab P. Márkus Emilia-szappan,

9 egy üveg „Óceán" jam, befőtt vagy egy doboz cuk
rozott gyümölcs.

10* tgy kiló Szent István-malátakávé.
U- két pár Berson-gumisarok (férfiaknak és nőknek),
12 egy nagy palack „R API DŐL" folyékony fémtisztitó 

szer.
A 4—12. jutalom kisorsolásában a „Borsszem Jank4“ félévi 

és negyedévi előfizetői vesznek részt.
A Borsszem Jankó 2835. (22.) számában közölt képrejtvé

nyek megfejtése:
I. Egyik olyan, mint a másik II. Marokkó

A múlt rfeti számunkban megjelent talányok helyes meg
fejtését 97-en küldték be. Nyertesek: 1. Vermes Károly (Buda
pest, IX., Ferenc-tér 1), akinek egy doboz Floris-csokoládé- 
bonbont: 2. Dénes Zsigmondné (Budapest, VII., Nagydiófa
utca 3, III. em.): akinek tíz üveg Polgári Serfőzdéi sört: 3. 
Dr. Rótt Jakabné (Budapest. VI., Gróf Zichy Jenő-utca 3), 
akinek egy Sphinx-„BI-OZONE“ -készletet; 4. Fried Miklós 
cipész (Vizsoly, Abaujtorna-m.), akinek egy kis üveg Hungá
ria Monopole habzóbort; 5. Dr. Zilzer Józsefné (Bihartorda), 
akinek három-három doboz (sárga és fekete) „GLADYS44 
luxus-cipőkrémet; 6. Balázs Ernő (Budapest. VI., Teréz-körút 
37), akinek három-három- doboz (sárga és fekete) „GLADYS” 
luxus-cipőkrémet; 7. Krausz Erzsiké ( Budapest. V., Ügynök
utca 26, fsz. 6), akinek egy nagy üveg ZoZó kölni vizet: 8. 
Tarián Vilmosné (Budapest, II., Horváth-utca 1), akinek két 
cfarab P. Márkus Emilia-szappant; 9. Ország Zsigmondné 
( Budapest, V., Sas-utca 27, III. 16), akinek egy üveg „Óceán*4 
jam, befőtt vagy egy doboz cukrozott gyümölcsöt; 10. 
Schuster Ágoston (Budapest, VII., Dob-utca 69, II. 33), akinek 
egy kiló Szent István-malátakávét: 11. Dr. Erdőhegyi Lajos 
nemzetgyűlési képviselő (Nyíregyháza), akinek két pár 
Berson-gumisarkot; 12. Román Artur (Budapest, VII., Akácfa
utca 57). akinek egy nagy palack „RAPIDÜL** folyékony 
fémtisztitó szert küld a kiadóhivatal.

A társaság dédelgetett kedvence, aki szépen muzsikál. Sok függ, nagyon 
sok attól, hogv jó, nemes hangszeren játszunk, mert amíg egv silányabb zon
gorán, hegedűn, csellón vagy’ gitár-lanton a legtehetségesebb igyekezet sem 
juthat kellő érvényre, addig a finom hangszerből még kezdő játékos is gyö
nyörű melódiákat varázsolhat elő. Ilyen finom instrumentumok specialistája 
STERNBERG királyi udvari hangszergyáros, akinek Rákóczi-út tO. számú 
zenepalotájában dús választék lelhető.

S a já t  g y á r t á s ú

f é r f i - f e h é r n e m ű e k  
nyakkendők, űri divatáruk

NYAKKENDŐHÁZ
IV., Kigyó-utca 5 (Klotild-palota).

N y a k k e n d ő k  n a g y b a n  is.

KA fAICSCIKOHAtI C  W ?
,  t  FINOM

CE gr <1 Ír A l *  17 A  f i  Í vérflyógyitó orvosi i A d A U l  V U o i  rendelő intézet
Budapest, VII., Dohány-u. 39. Rend. d. e. Il-I., d. u. 4-7-ig.

VER
bőr- és nemi betegségek teljes gyógyítására 
legjobban n *  M  I T  7  Í2 C D hírneves 
ajánlható Ü l .  m  I I L u  L i i  intézete 
BUDAPEST, ¥111., JÓZSEF-KORÚT 3. SZÁM.

I ESZKÖZ AD

KfáTWETLKK AITOTAXÍT 
A IP6 KÖZELEBB! Á!LOMAUiNKWL*

m usem  : autotsuu  iá im

ELETI J. Budapest. IV , Korona 
herceg-utca 17. Gyárt 

legtökéletesebb kivitelben : mülábakat, mii- 
kezeket, sérvkötöket.haskötöket, gummigörcsér- 
harisnyákat sfb. Dús választék az összes 
betegápolás! gummiárukban és műszerekben.



K á n i k u l á b a n

— No és olyan rosszul esett, hogy a tárlaton visrzautasitották a képedet?
— Ellenkezőleg, nagyon kellemes volt. Mintha hideg zuhannyal öntöttek volna nyakon.

mozit akar?Családi, 
iskolai, 
színházi

fo rd u ljo n

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

Szőnyegeket
^  n jD U I T 1 » * 0 «  uóay.aUw tM  é . tUrtHéUl.pa. vi.MxU-

r«rn li> I w i C r — . Tttafka O -W . h it t w i t U «  Jta.

Br illiá n so k a t ,
Székely Emil ékszerüzlete,
C í m r e  t e s t ó k  f i g y e ln i .  T e l e f o n :  J ó z s e f  105-35.

F ia ta lo s ,
ü d e  a r c b ő r t

varázsol e’ö 10 nap alatt és eltá
volít minden teinthibát, ú. m. : 
mitesszer, pattanás, sárgafolt, ránc, 
orrvőrösség, likacsos, hervadt, 
petyhüot bőrt. a dr. Kayserling- 
féle „HYVARJON- fzépitő-szer 
A kúra egvsáérű, otthon végezhető, 
minden feltűnés nélkül. Befejezése 
után az arcbőr ragyogó szépség
ben, gyermeki üdeségben és tiszta* 
Ságban pompázik. — Egy adag 
120 k o ro n a . Csak Hyvarjon 
li l io m  - te jszappant használjon. 
Ara 50 -  K. — Postai rendelé
sek H yvarjon -gyár fő rak tárá 
h o z : G r o s s  Antal, Budapest, 
V ili., József-körót 23 intézendők. 
Budapesten kapható: Török József 
gyógyszertár, Királv-u. 12; Opera- 
gyógyszertár, VI., Andrássy-út 26 ; 
Kartschmaroff-drogéria, Rákóczi-út 
50 és Erzsébet-körút 1 ; Róna-dro
géria, VIII., József-körút 50.

Királyi
udvari

Rákóczi-út 60, saját palotáláoaa.
' Az összes hangszerek legfinomabb minőség
ben. Mesterhegedük legnagyobb választékban. 

Hangszerek javítását szakszerűen végezzük. Vidékre 
szállításokat a l e g p o n t o s a b b a n  eszközlünk. à

gyS?***r Zongora-, cimbalom- 
és harmonium-terem, 
Etofon-szalon. K M
hanglemez-repertoárja. Az összes létező 
Mondain-táncok gramofonlemezen. Bérllt.

A Pesti Lloyd-társuiat nyomdája, Budapest, V., Mária Valéria-utca 12' (Nyomdaigazgató MÁRKUS PÁL.)




