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Klebelsberg. — A teremtésit! Úgy látom, selyempapir helyett pappendeklivel húzták be ezt a karikát. . .
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nemzetgyűlési képviselő levele Borsszem JankónakTekintetös Szörkesztő Ür! Mégis csak győz az igasság kiváltkép akor, ha egy kicsit magunk is segítünk neki. Mert ha mökszorijjuk az igasságot ara hajlik, amere akarjuk, oszt csak igasság marad. Amint a címbül is mög tecöt figyelni a pótvállasztás úta mán nem gyelöit vagyok, hanem országos nemzetgyüllési képvisellö.A pótvállasztás simán mönt, sokai simában mint ahogy gondultam. Mert a tehénrül vötünk példát, mög a bornyúrul. Ha simán akarjuk elválasztani a tehenitül a szopós born.vut tüskés szöges szájkosarat töszünk az órára oszt ha a hornya evei tanál izetlenködni a tehén tőgye körül ojat rug a hasába hogy elmegy a kedve a nyalakodástul. Így bántunk el mink is az ellenzéki gyeiölttel, hogy ne tuggyon közelibe férni a vállasztók tőgyihöz akarom mondani voksáhozMost mán nem is dógoztam ojan sokat csak poharazás közbe csöndes szemlélője vótam az eseményöknek. Mert hogy szesz- tilalom vót, csak bort ihattunk de bort oszt ittunk öleget.A pesti pártiroda gondoskodót segiccségriil, leküldött 20 darab markos süvölvényt, akiknek a korai ébredéstől még tejfölös vót a szájuk, de azér értötték ám a csíziót, tejesen felém hangolták a közvéleményt. Igaz hogy hangolás közbe jól mögzötyögtették némejik elenzéki választó möggyőződésit de erre szükség is vót az egységös hangulat érdökibe. Külömben néköm az a kialakult véleményöm. hogy a cigányok is adig pötyögtetik a szerszámukat míg össze nem hangóják oszt mijen szép zene lösz belüíe, míg pötyögtetís nékiil az ország házába is csak zagyvaiékos zenebona lönne az egységös muzsika liejet.Tudatom továbá hogy az örömömbe üröm is vegyül, mög- szomorodot szível tudósítom, hogy a szamaram ej távozót az élők sorábul. Nem tudom mit csinált vele a kerülő csősz, akinek korteskedési célokbul a vállasztásig használatra kiattam. de úgy láccik a sok .használatiul neki is mögíogyatkozot az ereje oszt a pótyállasztás után mindön nagyob lelki tusa nékül kimúlt. Még mielőt utolsót rugót vóna rám vetöte bágyatt tekin- tetit oszt úgy mög hatódtam, hogy ott a hejszinön nyomba trokodilus könyeket hulajtottam. A szömibül is kióvastam, amit körülbelül mondani akart így: Én csak eccerű szamár vagyok de mögtötem köteleségöm, most mán elmögyök jó gazdám, neköd mán úgy sincs szükségöd töbé szamárra, mert mán képyiseliő lőttél.Én győztem, ű elbukott, de mind a ketten az igaz ügy ér- dökihe dógoztunk. 0 mán mökszünt szamár lönn». de én to- vábra is maradok aki vótam. Ropantul sajnálom, de most mán belenyukszok a változhatatlanba mer az a természet röngyc, hogy az eggyik szamárnak befölegzik, másnak mög tölvirad.Mejhez hasonló jókat kévánva tisztöltetöm a Borsszem Jankó egész csalárgyát.Kelt mint fönt Kiskutyabagozányba.Tisztöletel Kisgaz Daniországos nea.zetgyüllesi képvisellö -------- o--------A választás napjaiból— Ki van zárva, barátom, hogy Nagy Ernőt megválasszák.— inkább azt mondhatnám, be van zárva, hogy meg ne 
válasszák.

' „ D i e  W a h l  t i lt  w e h “
,Kötelezőn s nyíltan! — ezen át hogy’ essem?!
A haliért szeressem, vagy a Vasst szeressem?
Amikor egyformán „kedves" mindukettő . . .
fájdalmas probléma — megbomlok még ettől."

Vasvár zsidósága, viaskodva hősi
Küzdelemben, végre önmagát legyőzi:
Noha érző-vérző szive kettéhasad,
Belátja, inig meleg, ütni kell a — Vasat.uA komolyak— Te, úgy veszem észre, a sok „keresztény** jelzőjű párt között csak egyetlen komoly párt van.— Melyik az?Az Ernszt-párt.Aztán miért?Mert annak legalább a neve komoly.----------------- o --------- .—

Tűnődések
Selffenstelner Solomontul

*  Orrul o csereberérül, omi mos- 
tand o gráf Bethlen orcság kormánnyá- 
bo tűrt énik, eszibe jót ja nekem ed régi, 
nádion régi, de ónnál kitünöbb une kilóé. 
Gyütte fül Pestre két hit sár sas Máire- 
marosbul, hód volomi ögybe kiponoszol- 
ják magukat o miniszter elniik elüti. 
Láijbis volt oz edjik, Eájvis o másik. 
Alikor látjo ükét o minisztenelnüktül o 
titkár, mond ja nekik: „No de kérem, Hé
jén fehérneműbe mégse nem állithotják 

be mogukat o kedjelmes úr elé. Menjenek le tösiént és váit- 
sonok ingt!’4 Erre eltávozták o kapu old vonulták mogu
kat. fttend oztán o Láibis tülvette o Eájvistul oz ingt, o Fáj- 
vis pedig o Lájbistul. És büszkén mentek vissza o miniszter- 
elnük eiüszobájábo. — Oszposz o gráf Klebelsberg meg o Vass 
miniszter oreságok. Már hosszú iárí úta viselik ed és udjan- 
ozt o tárcát, omit ül a szög már kezdte siklandozni o nemzetiül 
oz orrt. Erre lógják mogukot és o miniszterelnÿkségtül o 
kapuba ingt, okijrok mondani tárcát csereberélnek.

&  Emléxenek talán oz ecceri plébános oreságro, akinek 
minden hívéiül járta ed liter bor. O jámbar lelkek o bort ed 
küzüs mid hordóba tiiltiitték. omelik hit volt állítva o iíitiszte- 
lentíü oresúg odvurdn. Mindenki údj okoskodta, hód minek 
vilijén ü bort, mikar o tübbi liiijis bort ünt bele o h o rd ó b a !... 
és erre mindenki vitt vizet és mikar o plébános ores.ág csapra 
veretett o hordói, foldogálni kezdte belüle o jó. ünam, hatni 
sittotlon kútviz. — Akkerát o Vázsongye oreságtúl o le ápold ̂  
stadti meg o terézvárosi hívek. Mindéiül; údj tudta, haijfúdiis 
fényesen gyüzi o demokrát párt, hát titokba mentek Sokan o 
szocialisztra szovozni és oz lett o vége, hód mikar csapra ver
ték o hordót, o kor ok mondani oz o mák at, hát sak údj dűlt ki 
beiüle o szocialiszt szovozat.

PARLAMENTI SZÍNHÁZ
UJ! U i! UJ!

FEJELIK A KABINETET
VAGY: M l LETT A  CS IZM ÁVAL?Végjáték 5 szenzációs miniszter-lenyakazásbanA közönség bárdfogásáért esd GÖMBÖS, súgó

: kinek működése belenyúlik Az 
---------- o ------------ Est-be és reggbe)Változnak a példaszók

hajdan: Meghalt Mátyás király, oda az igazság!
Most: Megbukott Tomcsányi, ide az igazság!
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H ibu K ottak  v on ata

Elől ül a masiniszta,
Megbukott a, megbukott a kurzus-lista . . .Bugyi az alkotmányban— Mégis csak van alkotmányos érzék a szentesiekben, hogy azt a Bugyi Mihályt választották meg!— Aztán mennyiben?— Hát azt tudod, úgy-e, hogy női képviselője is lesz a parlamentnek. Na most már képzeld el, hogy nézett volna kiaz eset — Bugyi nélkül.-------- o--------Széket székért!

Kedves Borsszem Jankó! Erős a gyanúm, hogy Hegyes- halmy Lajosnak, Vass Józsefnek, Bernolák Nándornak és Klebelsherg Kunénak azért nincsen széke a parlamentben, mert 
ezeket a székeket dobálták az ébredők Budapesten a demokratákra és Debrecenben a liberálisokra. Vagy ha más székeket: mindegy! Aki széket vet, székrepedést arat. Mármint bársonyszékrepedést. Tisztelettel egy székesfővárosi székely.Helycsere

Nincs baj a pártoddal 
Szabó István, ugy-i?. . .
Kimaradt a gatya.
Bekerült a Bugyi/* Bugyi Mihály Szentes város képviselője.. -------- o--------Csupa túra

Kedves Borsszem Jankó!  Rettenetes évek járnak fejünk fölött. Alighogy elmúlt a ma túra, jött a hadi tor túra, aztán a dikta túra. Utána a szeka túra, a kurzus az egyetemről ki túra és bár dicstelen a jelen, de van Futúra. Végül jött az autóéira. Csak egy nincs: kuUura és nincs, aki a helyzet ura. Tisztelettel egy lipótvárosi bölcs,

Szarvas és Vasvár— Érdekes! Pékár Szarvason bukott ki,# Vass pedig Vasváron.— Mi ebben az érdekes?— Mindig azt hallottuk, hogy Pékárra Szarvas vár és a végén az derült ki, hogy V a s s r a ... fütyül Vasvár.-------- o---------Az ellenzék i s ? . . .
Kedves Borsszem Jankó! Mondja meg, kérem, mert nagyon izgat a dolog, hogyan lehetséges az, amit egyes lapok Írtak a választások alatt. Azt olvastam ugyanis napról-napra, hogy az ellenzék itt meg őrt „vezet". Hogy-hogy! Hát az ellenzék 

is rendelkezett csendőrséggel? Tisztelettel L  H.

-©u .o P n u e h n n e  á M im in fs  iiÁ Q á H in k flt 032 .ÍT>--X03
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5 junius 16-án mutatjuk he 3 *O-03E a meghívott közönségnek >

VILÁGHÍRŰ NEVEZETESSÉGEINK:
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« à la Wolff, Gumibot, Vörös frakk, Fehér ka- CQ
3

másni, Kifordított szűr, Eben cserélt guba, Ú>--1
TE Kutyából szalonna stb. stb. 3-c o
• a— Számos kívülről támogatásért esd -•»ISCD«
X

Bethlen főrendező CD
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Egy kis idegességDehogy vagyok ideges, egyáltalán nem vagyok az, és pedig azért nem, mert tudok uralkodni magamon. így ni. Most összeszorítom a fogaim és tudiák önök, mit védtem ki at  akaratommal? Egy falramászást, mert egy kicsit azért így tavasszal mozog bennem az ideg, de ez teljesen ártatlan dolog, holmi élénkség, frisseség, ami a fiatalság számlájára Írandó — többi adósságaim mellé. Mióta nyugodtabb vagyok, nem tudom már megérteni azt az embert, aki ha villamos- csikorgást hall, szeretné a villamostársaság igazgatójának fejbőrét lerágni. Itt van például a tavaszi gyerekkocsi nyiváko- lái^i! Hát ez se egészen kellemes, de azért elviselhető, ha kissé nem gondol oda az ember és a két tűiére egy-.egy poharat illeszt.Most, hogy itt ülök a kávéház terraszán, úgy érzem, hogy az akarat minden és csak akarni kell, az ember le tudja győzni akár a hétfejű sárkányt is. így van ez például az ellenszenvvel is. amely szintén idegességen alapul: van ember, akit nem lehet kibírni, muszáj neki egy gorombaságot mondani, vagy ha ezt nem, legalább magunkban azt kívánni, hogy — no de nem fontos a dolog, ezt is lehet akaratunkkal kormányozni. Itt ül például a hátam mögött egy irtózatos kövér ember, nem valami esztétikus jelenség, a feje olyan, mintha az orrán keresztül fölpumpálták volna, nagy, kifejezéstelen, bárgyú szemei vannak s a szája bambán lefityeg. És én most mégis bizonyos gyöngédséggel nézem a hatalmas hasát, mely elterjeszkedik a széken és azt gondolom magamban, hogy szegény jó ember, mennyit kellett neki fáradni, amíg így meghízott, folyton kellett zabálnia, nekem bizony nem lenne energiám ilyen hízókúrára. És nem is olyan csúnya, van valami ártatlan naivság az arcában, valami ijedtség, szegényt nagyon megsebezhette az élet, érzékeny mimóza-leikét megtépázhatták a rossz emberek, szegény, ha véletlenül nem lenne olyan kövér, bizonyosan lesoványodott volna a sok lelki fájdalomtól. Már sajnálom őt, szeretném rjiegsimogatni, meg- paskolgatni a haját és azt kívánni neki gyöngéden:— Bárcsak ne ütne meg a guta.Egyszerre fölrezzenek álmodozásomból. Mi ez? Valami harang kongat itt a közelben? Egyenletes érces ütéseket hallok. Hátrafordulok. Látom, hogy a kövér áldott jó ember egy vastag nádbottal egyenletes ütéseket mér a terrasz érc- korlátjára. Miért csinálja? Nézem az arcát, nem látszik semmi ok rajta. Csak üti a maga mulatságára makacsul, mintha ebből élne. Untat a dolog, hát kezdem számolni az ütéseket: harminc,-negyven, ötven, h a tv a n ... Szeretném megkérdezni tőle:— Jó ember, mért nem hagyja abba? Vagy talán ez a maga napi foglalkozása? Miért teszi vájjon? Megbízást vagy szerződést kapott rá? Vagy talán az elhalt nagybácsija a végrendeletében kikötötte, hogy pont ötezernégyszáz ütést kell mérnie a Newyork-kávéház terraszának korlátjára? Vagy körülkergették gyermekkorában, ha nem ütögetett?

Kezdek dühös lenni a jó emberre. Mégis szörnyűség, hogy nem hagyja abba. Engem nem lehet q sodromból kihozni, mert én egy nyugodt ember vagyok, de mégis disznóság, hogy az ember beül a kávéházba s a drága pénzéért itt ütögetéseket kap. Legközelebb ennek az idiótának eszébe fog jutni s egy kis fűrésszel fölszerelve jön el s azt fogja nyiszogatni. Ha ráhagyom, talán egy hét múlva már a hátgerincemen fog ütö- getni és fürészelgetni.— Mondja, maga trottli, — ordítom át dühösen — ne hozzak egy. kocsirudat, hogy jobban ütögethessen?Meg se moccan a kiáltásomra. Zavartalanul tovább ütöget.Újból próbálkozom:— Hallja, belefojtom magába az iitögetést, ha abba nem hagyja!Nem reagál. Tovább ütöget.önmagámból kikelve ugrok föl s egy hatalmas ütést mérek öklömmel a pasas kopasz fejére.Meg se kottyan neki, nyugodtan tovább ütöget.Erre kikapom a nádpálcát a kezéből s én kezdem el ütö- getni a kövér idióta hátgerincét. Minden ütésnél nagyot nyik- kan. Számolni kezdek. Negyven, hatvan, száz, kétszáz. . .Mégis disznóság, hogy összekötözik a kezemet Hagyjanak kérem, nekem megrendelésre ötezernégyszázötvenet kell iitö- getrfí. Rögtön szállítanom kell vagóntételekben az ütögetést. Ne tessék zavarni engem . . .  CardmyVass József — Haller Istvánhoz:
Neked hármat is adott végzeted.
Nekem csak egy volt, — az is elveszett.A tihanyi visszhangnál

Én. — Vájjon bízik-e a kormány libeiálizmusában Kéthly?
A visszhang. — . . .  kétli.
Én. — Áldása a magyar paríamentárizmusnak, hogy újra bekerült Sokorópáilca?
A visszhang. — . . .  átka.
Én. — Hol hagyták a reakciót Devecserben?
A visszhang. — . . .  cserben.
Én. — Melyik Rakovszky az, akit Bethlen belügyminiszternek kiván?
A visszhang. — . . .  Iván. #
Én. — Ki az, akitől megriad a külpolitika sok felelőtlen patkánya?
A visszhang. — . . .  Kánya.A szerkesztőségben— Hallja, Barna úr, nagyon száraz ez a cikke!— Bocsánatot kérek, szerkesztő úr. Azt tetszett mondani, hogy valami időszerűt Írjak.
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A K i nem  p o litizá l tö b b é

— Mér nem gyütt el majsztram a tegnapi gyűlésre?— Nem menek én többé, merhogy oda a tekintély! Tegnapelőtt is, mikor hazafelé gyütten, kéccer léptek rá a tenyeremre.

Történelmi anekdoták*Schopenhauer és a kertész. Schopenhauer Artur, a nagy német filozófus, a drezdai fűvészkertben a növények fiziogno- niiáját tanulmányozta és hangosan gondolkodva, heves mozdulatokkal járt* föl s alá. A kertésznek föltűnt ez a különös viselkedés és megkérdezte:— Ki ön, uram?— Hiszen ha ön meg tudná nekem mondani, hogy ki vagyok, akkor én mély hálára volnék lekötelezve önnek, — felelte a tudós.Arany és Szász. A magyar tudományos Akadémia ülésén szóba került egyszer, hogy Széchenyiről ódát kellene íratni. 
Eötvös Loránd báró, az elnök, odatolt egy cédulái' a mellette ülő főtitkár, Szily  Kálmán mellé, azt kérdezve tőle bizalmasan, kit bízzanak meg az ünnepi költemény megírásával. Szily ezt irta a cédulára:„Ha volna egy Aranyunk, szívesen adnánk száz aranyai' is/*Eötvös elolvasta és ezzel a megjegyzéssel adta vissza Szilynek:„De nincs, csak egy Szászunk, annak meg^kár egy arany is/4„Lacrimae Christi/4 Heine és Rothschild nagyon jó barátok voltak. Egy gazdag lakoma után, amelyet több palack „La- erimae Christi“ -vel fejeztek be, Roilischild megkérdezte Heinét:— Sajátságos név ez! — Honnét ered?— A szó etimológiája nagyon egyszerű, — felelt a költő, akinek egyedül volt jogcíme egy Rothschilddal bizalmas modorban beszélni. — Forditsa csak le ezt a szói': Ladrimae Christi. Krisztus könnyei. Vagyis: Krisztus könnyeket ónt, ha a zsidók ilyen jó bort isznak.* Mutató a „Világirodalom adomakincs^*1 cim-j legköz lebb megjelenő sorozatos munka első kötetéből.

A bankár és a festő. Egy bankár, akinek Renoir, a híres francia impresszionista festő valamelyik képét nagyon olcsón kínálta megvételre, így utasította vissza a művészt:— Nézze kérem, én nem értek a festészethez, de nem vehetek meg egy ilyen olcsó képet, mert az ártana a renomémnak.
.•M V IDÁM  A T R O C IT Á S O K— Szerkesztik: a Borsszem Jankó olvasói —II.Az igazságEgy „nehéz44 dunántúli kerületben sok volt a panasz a csendőrök erőszakoskodása miatt. Az ellenzéki jelölt kortesei, fejükön némi folytonossági hiánnyal mentek a főszolgabiró- hoz, jogorvoslatot kérve. A főbíró fölszólította a csendőröket, tegyenek jelentést eljárásukról. Másnap meg is jött a jelentés, amely a többi közt így hangzott:„Bagyula János és Zsákos Péter választókkal többször próbáltuk megérttetni. hogy egyedül a magas kormány programja felel meg az ő érdekeiknek. Mint jó hazafiak, kénytelenek voltunk nevezettek fejébe verni az igazságot. Egyéb nem történt/4

Botos főispánnak
ajátkozik volt igazságügyminiszter.

Szükség ese'én mint bevélt m o z i - lo p e -  
ra'.ör fényes m ozi-elvételeket készít.
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Szemelvények
a kurzus új tankönyveiből

(Zilahi Kiss Jenő , minden idők legnagyobb pedagógusa, a 
jelenleg használatban levő destruktív szellemben irt elemi 
iskolás tankönyveket indexre helyezte és új tankönyvek írását 
rendelte e l E korszakalkotó munkára hazánk legnagyobb 
pedagógusai vállalkoztak.)ABC OLVASÓKÖNYVNEM ZSIDÓ ISKOLÁK I. OSZTÁLYA SZÁMÁRAIRTA: BUDAVÁRI LÁSZLÓ 

í ,  u , r , n , m , ú r  nem  ir , ú r  üt, ú r  
nem  r i , zsid ó  r í , elek m eg én nem  n y e r é n k  
em e kerületben többséget, ezen em berek nem  
vették be a kefét, á ll b n d a , él b u d a v á ri m égSZÁMTANI PÉLDATARIRTA : PRÖHLE VILMOS

TANÍTÓ. — Ha egy zsidónak van három mozija és kettőt 
elvesznek belőle, mi marad?

TANULÓ . — Kéj tönkrement mozis.STATISZTIKAIRTA: HEGEDŰS GYÖRGYA világháborúban csak magyarok véreztek. Zsidók nem. Csináljunk egy kis statisztikát, Magyarországon élt a háború előtt húsz millió keresztény ember. Minimálisan számítva minden kereszténynek egy ismerőse elesett, végeredményben tehát 20 millió keresztény magyar esett el. Nézzük meg, hány zsidó esett el? A háború előtt egy millió zsidó élt nálunk. Átlag véve minden zsidónak volt egy ismerőse vagy rokona, aki föl volt mentve, összesen tehát egy millió zsidó volt fölmentve. Vagyis megmaradt mind. Történt ugyan olyan eset, hogy egyes vidéki zsidó temetőben eltemettek zsidó katonákat, így pl. Pécsett kettőt, Aradon hármat, de ezek — mint az ásatásoknál később kiderült — meg hagyták magukat vesztegetni. , » J  11 i !£U&îTURÁNI OLVASÓKÖNYV
A II. ELEMITŐL FÖLJEBB JÁRÓ NÖVENDÉKEK RÉSZÉRE IRTA : KISS MENYHÉRTMESÉK ÉS MONDÁK * A három kívánságMozit szeretett volna a szegény ember. Kiment tehát a Körútra, kiválasztott magának egy ragyogó, kamatlábon forgó mozit és így sóhajtott föl:— Mért nem születtem hébernek, hogy nekem is lenne egy ily szép mozim!Egyszerre csak előtte terem egy vasorrú belügyminiszter és így szólt hozzá:Hívtál, Út vagyok! Mit kívánsz?

— Nem kívánok egyebet, csak egy moziüzletet — felelt a szegény ember.— Jól van, eridj haza, mondd meg a feleséged őnagyságá- nak, három dolgot kívánhat, az teljesülni fo g . . .A szegény ember haza is ment és elmondta a feleségének, hogy járt, kívánhat három dolgot, de a mozi közte legyen. . .— Hej, bár csak volna egy csinos mozink! — sóhajtott az asszony.Abban a szempillantásban előttük állt egy gyönyörű mozi. Attól a naptól kezdve a szegény ember egész nap a moziban volt és a felesége meg otthon unatkozott. El szeretett volna menni a Hanglittá, de nem volt ruhája.— Hej, bár csak volna egy szép grenadinrunám, mint* a Blumenwurzlinénak. . .Abban a percben előtte volt a gyönyörű tavaszi ruha. Boldogan éltek, a férj a moziba járt, az asszony a Dunapartra, míg egyszer csak ismét elő nem áll a férj:— Te, asszony, kérjél egy kis tőkét is a mozihoz, mert nem birom kifizetni a kölcsöndíjat. .  .-Abban a pillanatban egy osztrák millió röpült a szobába. A szegény ember elkezdett dolgozni, egész nap a moziban volt, de akár mennyit lótott-futott, nem boldogult. Lesoványodott, étvágya sem volt és egy este így szólt az asszonyhoz:— Kívánd már, hogy megszabaduljunk a mozitól, mert nagyon hozzám nőtt m ár. . .— Nem lehet, — súgta az asszony — mert egy tavaszi ruhát is kívántam már titokban és vége már a három kívánságnak . . .És a szegény ember még most is benne van a moziban, ha bánatában meg nem h a lt ,. .M AGÁNJOG
ELŐADJA : TOMCSÁNYI VILMOS PÁL— Mi a magánjog?=  Magánjog, ha valakinek joga van magán segíteni.— Hogy segit magán a kulturember?=  A kultorember revíziókkal segit magán.— Mi a revízió?=  Revízió az, amitől a zsidó fél.— Lehet-e mindent, amitől a zsidó fél, revíziónak nevezni?=  Nem lehet, mert pl. a bunkósbottól és a kézibombátólis fél, mégsem revízió.— Hogy nevezzük a revíziót és a bunkósbotot együttesen?=  Fajvédelemnek.— És még hogyan?=  Mandátumvesztésnek. Sz . N.• -------- •--------Majdnem m in d e g y ...Mégis nagy igazságtalanság, hogy az orvos nem lehet árdrágító, az Entreprise des pompes funèbres pedig lehet.

r HUNGÁRIA 
L MONOPOLE

Telefon  
18 08.
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Két iutam K özben

v — Hallotta? Bécsbcn mindennap tizenkettőtől háromig pénzszűke van.— Ezt nem értem.— Pedig olyan egyszerű. Tizenkettőtől háromig szünetelnek a nyomdák.
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A Borsszem Jankó választási pályázatának 
eredménye— Az eredeti 10 jutalom helyeit 13-at osztunk ki —A Borsszem Jankó pályázatot tűzött ki arra a kérdésre: hány képviselőjük lesz az egyes pártoknak az új nemzetgyűlésen? A megfejtők, illetve a tényleges számarányokat leginkább megközelitő pályázatok beküldői részére tíz jutalmat tűztünk ki. Első díj gyanánt 100,000 osztrák koronát és további kilenc nyereményt. Május 28-ig, a pályázat lejártáig 3726 pályamű érkezett be, még pedig 1733 Budapesttől és 1993 a vidékről.Most hogy Ai választások eredménye — néhány mandátum kivételével — ismeretes, a junius 13-ikán közzétett hivatalos. kimutatás alapján összeállítottuk a legsikerültebb pályázatokat. Meg kell jegyeznünk, hogy egyetlen pályázó sem 

találta el — ami különben előrelátható volt — az összes pártok mandátumszámát, dé olyanok, akik három-négy pán’ét is megjósolták, elég szép számmal akadtak. Az első díjat annak a pályázónak Ítéltük oda, aki öt párt képviselőinek számút majdnem pontosan megjövendölte. Ez a pályázat így fest :Egységes párt: 140 (a hivatalos kimutatás szerint 140), Emszt-Huszár: 14 (15), Demokrata-párt: 5 (4), Heinrich-párt: I (2), Andrássy-Friedrich-párt: 16 (12), Rassay-párt 9 (11), Szociáldemokraták: 21 (25), Batthyány-párt: 5 (3), Haller- párt: 10 (8), Pártonkivüliek: 24 (27).Ezt a pályaművet dr. Vaktor Pál (Budapest, Erzsébet- körút 15) küldte be. A szerkesztőség neki ítélte meg a 
100,000 osztrák koronás díjat.A második díjat Kiss Pál (Rákosszentmihály, Árpád-utaa 16) nyerte el — a pártok fönti sorrendjét véve alapul — a következő számokkal: 141, 9, 6, 3, 19, 20, 24, 4, 4, 15.A harmadik díj nyertese Szijjártó Szabó Benjámin (Szentes, Deák Ferenc-utca 3), a következő számokkal: 142, 14,4. 8, 18, 14, 17, 8, 12, 8.A negyedik díjat' Veisz Imre (Kőszeg, Pallisch-urca T3) kapta a következő számok alapján: 148, 8, 7, 8, 15. 15, 23, 4,5, 12.Az ötödik díj nyertese Freudiger Fülöp (Budapest, VI., Király-utca 80) a következő számokkal: 145, 17, 10, 4, 20, 12, 13, 3, 15, 6. ,  'A hatodik díjat dr. Ritscher Sári (Körmend) nyerte e számokkal: 148, 3, 6, 4, 20, 13, 11, 6, 8, 23.A hetedik díjat* Epstein Béla (Budapest, VI., Király-utca 42) vitte el a köyetkező számok alapján: 140, 10, 12, 3, 25, 15,20, 5, 5, 10.A nyolcadik díjat Ziffer Gyulának (Budapest, II., Tölgyfa- utca 16) Ítéltük e számok alapján: 146, 14, 3, 4, 16, 7, 12, 4,
—  E z ü s t  e v ő k é s z le te k  —
kazettában, 12 sze- P 7 | * ; c i  p n t p i f h p n  n a g y  vá- 
mélyes, k o mp l e t t ,  ^ Z U S I  e n e K O e n  lasztékban

ARANY-. EZÜST-. B R IL L IA N SB E V A L T A S

S Z IG E T I NÁNDO R É S  FIA
Budap e st,  IV., M ú z e u m -k ö ru t  17. —  Alapittatott 1867

A kilencedik díjnak nyertesei: Grosch Miklós és dr. Heller 
Pál „társszerzők44 (Budapest, II., Zsigmond-ut'ca 7), akik így tippeltek: 144, 11, 8, 3, 15, 16, 7, 4, 1? 25.A tizedik díj nyertese Holler Dfezsö áll. isk. igazgató (Szombathely), a következő számokkal: 144, 12, 10, 8, 22, 9, 13, 9, 11, 7.Három olyan pályaművet külön jutalmazunk, amelyek szintén megközelítették az eredményt. Eszerint:a tizenegyedik díjat Neményi Pál mérnök (Stettin, Grabo- wer-Strasse 5),a tizenkettedik díjat Méri Jenő (Budapest, VII., Király- uí'ca 57),a tizenharmadik díjat Jausz János magánhivatalnok (Budapest, VII., Bibor-utca 12) kapta.A második díj: egy Bi-Ozone-készlet, a harmadik: három üveg Hungária-pezsgő, a negyedik: egy üveg Ocean-konzcrv, az ötödik: 25 üveg sör („Hősök söre44), a hatodik: hat drb. Márkus-szappan, a hetedik: 15 üveg sör (Polgári Serfőzde), a nyolcadik: 10 üveg sör (Polgári Serfőzde), a kilencedik: 12 doboz Gladys-cipőkrém, a tizedik: a Borsszem Jankó tiszteletpéldánya egy évre, a három pótjutalom: a Borsszem Jankó félévre.

A kilenc első dijat e hét végéig juttatja el kiadóhivatalunk 
a nyerőkhöz.Kuriózumképpen a pályázatok tömkelegéből két végletet ragadunk ki. Az egyik — nyilván izig-vérig Bethlen-párti — így tippelt: 180, 20, 3, 2, 14. 5, 2, 6, 5, 11, — tehát több mint 
kétszáz mandátumot ajándékozott a kormánynak; a másik — bizonyára elkeseredett ellenzéki — így: 10, 20, 30, 10, 80, 10, 60, 10, 10, 8, — vagyis mindössze harminc képviselőt juttatott az egységes satöbbi pártnak. (Mit szól ehhez Gömbös?)Vérző szívvel jelentjük végül, hogy kiadóhivatalunk — a tőle megszokott előrelátással — már \2x/íAq\ lefödözte az első díjat: a százezer osztrák koronát. így jár az, aki nein bizik a magyar korona vásárló erejében.-----------o-----------Türelmetlen kérdés— Még a cukor is elkeserít?---------- o -----------Az életmentő— Mondja csak, fiam, — kérdezi az anyós a vejétől — itt volt az a fiatalember, aki kimentett a Dunából?— Igen, mama.— Na és mit kért?— Bocsánatot, mama. _____________________________
P E R Z S A  éfsaTtas S Z Ő N Y E G E K
JA V ÍT Ó -, M O S Ó - ÉS M E G Ó V Ó  ZETE.

SZŐNYEGEK VÉTELE ÉS ELADÁSA

OTTÓ VACUUM  TELE Htff J ó i s l 25.
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A  Kid alatt

— Tiszta szerencse, hogy nem vagyunk képviselők, mert még letartóztatnának.Mese a ravasz cigányrólA cigány megizzadva a vágolyvetésben, lement a Dunához, hogy megfürödjön. De nem tudott úszni a more, nagyon messze bemerészkedett a partról, egy sodrás elkapta és vitte befelé.A partról néhány csendőr nyugodtan nézte a cigány veszedelmét'. A kétségbeesett füstösnek valami mentő eszme villant meg az agyában. Egyezerre csak elkiáltotta:— Éljen Kun Béla!A csendőrök nagyot kacagtak. A cigány most mást gondolt. Torkaszakadtából ordította:— Éljen Rupert Rezső, a mi seretett képviselőnk!Öt perccel később kint volt a vízből. Még most is öl, ha meg nem halt. . .  -------- o--------Hol itt az igazság?
Kedves Borsszem Jankó! Hallatlan! Haller Istvánnak 3 

mandátuma Is van. Hát hol az a híres numerus clausus? Vagy 
talán çz nem érvényesül ott, ahova nem kell tudomány?! 
Hazafias fölháborodással egy kibukott Haller-parti.

Az autótúrárólA 25. startszámú kocsi elgázolt Tolnán egy gúnárt. A gazdája siránkozni kezd, de a szomszédja leinti:— Mit óbégatsz? Látod, hogy a te libád már a huszonhatodik . . .  -------- o---------Kötelező a szavazásVidéki választáson történt. Egyszerű munkáseinber megszólítja a kormánypárti kortest:— Ugyan, kérem. Vessen megmondani, kötelező a szavazás?— A kormánypártira igen — hangzik a válasz.— Hát nem szívesen, de akkor rászavazok.

Uj műszó— Folyton azt olvasom, hogy Bethlen rekonstruálja a kormányt— Rekonstruálja? Inkább redestruúlnd. ak kor mindjárt liberálisabb lenne a kormány.
Czőnyegek megóvása,
V  tisztítása és m űvészi Javítása, vétele és eladása

Vogel Testvérek is K le in S,̂ ,9me9ó,-6 ,all*n 'V., Vadász-utca 8. Tel. 124-55.
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Kedves Borsszem Jankó!A destruktivok azt suttogják, hogy én raktam a rakétát a postatakarék pamlaga alá és én kaptam ki a pénzt az emberek kezéből. Piszok rágalom! Jól tudják a destruktivok, hogy én 
nem szoktam kikapni. Tisztelettel Felelőtlen Elemér.Budavári monológjaAz „Oseta“ harisnya is Helyettesit két másik párt;Sebaj, hogy nem jutottam be,Helyettesit két másik párt!-------- o--------Gyűlések— Na, meg tudná-e mondani, mi a különbség a gyűlés és a volt nemzetgyűlés közt?— Maga törte a fejét, hát mondja meg.— Hát az a különbség, hogy a gyűlés előbb érik és aztánfakad ki, a régi nemzetgyűlés pedig előbb éretlenkedett és aztán mi fakadtunk ki. --------o---------A kánikula miattA rablógyilkos a törvényszék előtt így védekezik:— Tekintetes törvényszék, én csak jót akartam az áldozattal, mert hidegre akartam tenni és ilyen módon magam is szerettem volna hűvösre kerülni.

SZE R K E SZT Ő I Ü ZEN ET EK
Kéziratokat és rajzokat nem küld vissza a szerkesztőség.
A Borsszem Jankó jelen számút junius hó 13 án, kedden 

zártuk le. — Olvasó. Más formában kiszerkesztettük. — Tű
nődő. Ön azt kérdezi, mi a különbség a bankóprés és a rendőrség találmánya között? fis így felel: A bankóprés mindig csak nyom, amit pedig a rendőrség talál, az sohasem nyom. — Izsák, ön kevesli, hogy a duna-tiszaközi atrocitátorok közül csupán egy Zbona nevűt helyeztek vád alá. Mi is keveseljük ezt a Zbonát*. Az egész Z(ene)bona-társaságra kellene az ügyészség áldó kezét kiterjeszteni. — Kn. Kár, hogy annyira telespékebe alföldi disznósággal. Ha- már pikantéria, hát legyen kós&f. Talán másodszorra finomabban sikerül. — Vasmegyei. Csak kedvesek, de nem humorosak. — Citerás. A szemrontó Íráson üggyel-bajjal rágtuk át magunkat!. Több formaérzéket s főképpen több vidámságot várunk.------ y—y. ügyet, a legelmé
sebbet. Kettő — hogy is mondjuk? — kicsit brutális. — Több 
levélről a jövő számban.Szerkesztik: Molnár Jenő és Bér Dezső 

A szerkesztésért felelős: Molnár Jenő Kiadótulajdonos: Borsszem Jankó lapkiadó r.-t. Igazgató: Szekeres Rudolf

François
Transsylvania

pezsgő

Kedves Borsszem Jankó!Olvasom, hogy az „összetartás”  szövetkezet igazgatói 
együtt követték el a csalásokat. Hiába, szép dolog az összetartás. Vagy nem? Tisztelettel egy falusi.________________________

Szakorvosi rendelő intézet
Budapest, VII., Dohány-u. 39. Rend. d. e. IM., d. u. 4-7-ig.

■ ÚJBÓL K A P H A T Ó

RJVPIPOL
Mag} ar Kapidol b. t. Budapest, V II ., H.irafa-utca 57. 

T ele fo n : József 1 3 9 —33.

legjobb folyékony  
tisztítószer. — Vala
mennyi fém  Rutmitra

Brilliánst aranyat, ezüstöt, ékszert legmagasabb napi árban veszek. 
Schiller, Kecském éti-u. II.

i s i  r n  v é r -  ém nem i bele*

MsíÍaliWHliá: I
Rendelés egész nap.

R á k ó c z i -ú t  32, I. em . I, a R ó k u s -k ó r h á z z a l  sze m be r

ELETI J. Budapest, IV, Korona 
herceg-utca 17. Gyárt legtökéletesebb kivitelben : mülábakat, mű

kezeket, sérvkötöket.haskötöket, gummigörcsér- 
harisnyákat stb. Dús választék az összes betegápolási gummiárukban és műszerekben.
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Képrejtvényeki. ii.

vény megfejtése is elég a sorsolásban való részvételhez. Jutalmaink a következők:1. egy doboz Ftoris-csokoládébonbon,

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

3. egy Sphinx-,,BI-OZON E“ -készlet (egy üveg szájvíz, egy doboz kettős francia fogpor, egy tégely fogpaszta),E három jutalom kisorsolásában csakis azok vehetnek részt, akik a Borsszem Jankóra egész évre fizettek elő.
4. egy kis üveg5—6. hat-hat doboz (sárga és fekete)

G LADY  S" luxus-cipőkrém,7. egy nagy üveg ZoZő kölni viz,K. két darab P. Márkus Fmilia-szappan.*9- egy üveg „Óceán* jam, befőtt vagy egy doboz cuk
rozott gyümölcs,10. egy kiló Szent István-malátdkávé,11. két pár Berson-gumisarok (férfiaknak és nőknek),12. egym nagy palack t,R A P ID Ü L" folyékony fám tiszti tó
szer. ^A 4—12. jutalom kisorsolásában a „Borsszem Jankó4* félévi és negyedévi előfizetői vesznek részt.A Borsszem Jankó 2857. (24.) számában közölt képrejtvé- N.vek megfejtése:I. Zsidók útja II. Létszámemelés- A múlt heti számunkban megjelent talányok helyes megfejtését 98-an küldték be. Nyertesek: 1. Kronberger József 

(Budapest, V., Tükör-utca 2), akinek egy doboz Floris-csoko- •ládébonbont : 2. Sadlich Géza (Csillaghegy, Rákóczi-ut'ca 9), akinek 10 üveg Polgári Serfőzdéi sört; 3. Schiller Arnoldné 
(Budapest. VII., Rottenbilier-utca 4/b), akinek egy Sphinx- j „BI«OZONE“-készletet; 4. ifi. Vargha Gyula (Üllő), akinek i eSy kis üveg Hungária Monopole • habzóbort : 5. Bányatiszti : 
kaszinó (Pilisvörösvár), amelynek három-három doboz (sárga és fekete) ..G LA D YS44 luxus-cipőkrémet; 6. Nagy Antai 
(Budapest. VI., Vörösmarty-utca 48), akinek három-három doboz (sárga és fekete) „G LA D YS44 luxus-cipőkrémet: 7. 
Vass Artur (Budapest. IX., Lónyay-iitgá 45), akinek egy nagy üveg ZoZó kölni vizet: 8. Reich Erzsi (Budapest. V., ügynök- utca 11), akinek kél' darab P Márkus Emilia-szappant; 9. j 
Sebestyén Dezső (Budapest, VIII., Kálvária-tér 6), akinek egy üveg „Óceán4* jam, befőtt vagy egy doboz cukrozott j gyümölcsöt: 10. Hoffmann Antal (Budapest, IL. Csalogányai tea 35). akinek egy kiló Szent István-malátakávét; 11. Dr. 
Farkas Józsefné (Budapest. V., Nagykorona-utca 20, III. 6), akinek két pár Berson-gumisarkot; 12. Dr. Ritscher József 
(Körmend). akinek egy nagy palack „RAPIDOL44 folyékony fémtisztitó szert küld a kiadóhivatal.H an gszerjavitó m űhelyeinkben művészi rzinvonalon álló munkát végzünk a mi kipróbált mestermunkásaink gárdájával. Lelkiismeretes gondosság és jutányos árszabás gyárunk két tőéivé s ezek vezérelnek javitómühelyeinkben is. vidékieket postailag soron kívül kiszolgáljuk S IE R N B E R G  királyi udvari hangszergyár, Budapest, V II., ftákóczi-út 6í‘.

Saját g y á rtá s ú

férfi-fehérnem űek  
nyakkendők, úri divatáruk

NYAKKENDŐHÁZ
IV., K igy ó -u tca  5 (K lo tild -p a lo ta ).

N yak ke ndők  nagyban is.

VÉR
bőr- és nemi betegségek teljes gyógyítására 
legjobban n »  M  1 T  7  f i  C  P  hírneves
ajánlható Lll. Ifi I I L u L l l  intézete 
BUD A PEST, Vili., JÚ ZSEF-K O R Ú T 3. SZÁM .

VALÓDI• ú •
FINOMKABATA CSOKOLÁDÉS y m a |  sütőpor, GlISTO-vaniíincukor

1 P  a legjobb. K a p h ató  m in d en ü tt! ■ k a a A i M  <I Gyár: Budapest, Rottenbiller-u. 46.■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B ■ ■■■■mb ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ !■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ mm ■ ■■■•*

MEGNYÍLT

■ ■11
ANGOLPARK
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A z  asszon y  jo b b a n  tu dja

— Remélem, megmondtad Kalotaynénak, hogy diszkrét a dolog és hogy ne adja tovább.— Dehogy mondtam ! Hiszen avval figyelmessé tettem volna, hogy fontos a dolog és akkor biztosan elmondja mindenkinek.
Családi,
iskolai,
színházi mozit akar?

forduljon

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

9 9  |  m  r é g i  r o n g y o s o k a t  Is,F  V  A  1 %  \ Æ  A  C B  A  Ü f  a legm agasabb árakon
l A V l l | C g 6 H 6 l  v e s z  vagy c s e r é l

T U D U K  T I V A D A R  s ző n ye g  ja vito és t is zt ító te le p e , VI., Dalnok- utca 12,a. Fióküzlet: IV., Ferenciek-tere 9 ,1. em. Telefon 46-68. Meghívásra házhoz jön.

rilliánsokat,
Székely Emil ékszerüzlete,
C í m r e  tessé k figyeln i .  T e l e f o n :  J ó z s e f  1 0 5 -3 5 .

F ia t a lo s ,
ü d e  a r c b ő r tvarázsol elő 10 nap alatt és eltávolít minden teinthibát, ú. m.: mitesszer, pattanás, sárgafolt, ránc, orrvörösség, likacsos, hervadt, petyhüdt bőrt, a dr. Kayserling- féle „HYVARJON" szépitő-szer. 

A kúra egyszerű, otthon végezhető, minden feltűnés nélkül. Befejezése után az arcbőr ragyogó szépségben, gyermeki üdeségben és tisztaságban pompázik. — Egy adag 
120 k o r o n a .  Csak Hyvarjon 
tiliom -tejszappant használjon. Ara 50 -  K. — Postai rendelések Hyvarjon-gyár főraktárá
hoz : G r o s s  Antal, Budapest, 
V ili., József-körűt 23 intézendők. Budapesten kapható : 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.

Királyi
udvari

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

Hangszerek javítását szakszerűen végezzük. V idékre  
szá llításokat a l e g p o n t o s a b b a n  eszközlünk.

SíS?‘” r Zongora-, cimbalom- 
és harmonium-terem, 
Etofon-szalon.
hanglemez-repertoárja. Az összes létező 
Mondain-táncok gramofonlemezen. Kirítt.A Pesti Lloyd-társulat nyomdája, Budapest, V., Mária Valéria-utca 12. (Nyomdaigazgató MÁRKUS PÁL.)




