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A  koraszülött

Cár atyuska. — Szegény kicsi féreg nem tudott megnőni...
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A Béke felé
Erre várunk, vágyunk majd harmadfél éve,
Ez a harcok célja, vértengernek réve,
Drága élet bére, olcsó halál ára,
Hasadó hajnal ez gyászos éjszakára.
Csiiggö, lankadt szivek csöndes 
Gyötrött lelkű anyák győztes megváltója, 
Szennynek, szenvedésnek, vésznek, vérnek 
Áldott, esdett Béke!

Erre várunk, vágyunk, de bármi nagy vággyal, 
Mégis erős szívvel, nem csüggedő lággyal; 
Ölelni tárt karunk nem hullatjuk ölbe,
Nem imára szorul kezünk, de ökölbe'
S ez a kéz acélt tart, fent acélt keményen, 
Harcolva gyarapszik közelgő reményen,
Mely erős bástyája, harcok menedéke:
Véren váltott Béke.

Mert ezért omlott ki annyi ezrek vére, 
Ezért hullt gyászfátyol asszonyok fejére, 
Ezért gyűlt oltáron népek 
Béke koszorúját harc istene adja.
Eehér galamb csőrén borostyán levele, 
Csak győztesek fejét koszorűzza vele, 
Hősi harcosoknak jól megszolgált éke:
A ragyogó Béke.

Azért csak előre, törve, tusakodva,
Rejtelmes holnapon sose búslakodva;
Lesz, ami lesz, amit a sors keze ránk mért,
De mi győzni fogunk népünkért, hazánkért!
Majd csak elhull minden ránk riasztott féreg 
S eljön egyszer, eljön, vérezö testvérek, 
Szennynek, szenvedésnek, vésznek, vérnek vége:
A kivívott Béke!

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

B űnb akok  
Cadorna egyre mérges,
Már szíve szinte kérges 
S mert lőtt bakot nem egyet, 
Most bűnbakot keresget.
A szégyen p írja ra jt ég,
Száján fehér a tajték 
S kitör a szörnyű vád itt:
— Fogják el B issolatit!
-  Az aostai herceg
Már többet itt nem henceg, 
Vezérem mind elcsaptam  
S mégis csúful kikaptam . 
Kormány, halld meg fohászom : 
Már többet én nem játszom 
A gyorsfutó oláht itt • • .
Fogják el B issolatit !

-  V ájjon  m ik o r  K ü ld ik  le  a 
K özponti h a ta lm a k  a „ K ő i-  
pontok** h a ta lm á tT

A BORSSZEM JANKÓ szerkesztősége mély fájdalommal 
jelenti, hogy évtizedeken át nagytehetségű művész-munka
társa

HOMICSKÓ ATHANÁZ
52 éves korában Budapesten november 2-án elhunyt. A 
magyar politikai karikatúra ragyogó szellemű mesterének 
drága emlékét kegyelettel őrizzük baráti szívünkben.

Emléket Ágai Adolfnak!
Csók István festőművész, akinek az Ágai- 

emlékre való adakozását az elsők között mutattuk 
ki, elköltözött nagy mesterünk iránt való szereteté- 
nek és becsülésének iijabb jelét szolgáltatta. A világ
hírű művész fölajánlotta ugyanis az Ágai-emlékalap 
javára egyik kiváló alkotását, a Krizantémek című 
csendéletet. A ragyogó színekben pompázó fest
ményt a Borsszem Jankó szerkesztősége aukcióra 
bocsátja. A kikiáltási ár 1000 korona. Ez ár mellett 
máris akadt vevő. A Csók-képet a Belvárosi Taka
rékpénztár palotájában tekinthetik meg a inűpár- 
tolók. A teljes vételár az Ágai-emlékalapé lesz.

A Borsszem Jankó szerkesztőségéhez újabban a 
következő adományok érkeztek Ágai Adolf emlékére:

Bcrcnyi László és n e je ..................a- 20 K
Breitner Testvérek ..........................  10 w
Dr. Kiss Gyula ................................  50 „
Kozma Andor............................. 100 „
Krausz P á ln é ...... ..............................  30 „
Lustig P á l .................................. 10 n
Ormody Vilmos főrendiházi tag, az 

Első Magyar Általános Biztositó
Társaság vezérigazgatója ......... 1000 „

Reitzer Emil ......................................  50 „
Összesen ... 1270 K

Legutóbb kimutatott gyűjtésűnk ... 7345 „
Az eddigi gyűjtés ... 8615 K

(/ávitás. A múlt számunkban „Magyarországi Hírlapírók 
Nyugdíjintézete" címen tévesen kimutatott 100 koronát Fekete 
Ignác dr., a Nyugdíjintézet alelnöke adományozta.)

A legfőbb akadály
Szól a baka a lövészárokban:
— Pajtások, jó volna, ha hazaküldené- 

nek. Mert azt látom, hogy addig nem lesz vége ennek 
a kutya háborúnak, amig mink itt vagyunk! *

------ O------
Bratianu naplójából

Oh, ezek a Kárpátok! Teljesül a Carp-átok.
------o------

A bíró előtt
A biró. — Önt azzal vádolják, hogy kockacukrot 

lopott. Mi a mentsége?
A vádlott. — Biró úr, ez nem lopás. Én csak 

gyűjtő-szenvedélyemnek hódoltam.
A biró. Ne mondja! És miféle gyűjtő maga?
A vádlott. Ritkaság-gyűjtő.
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Huszárpatrul a H egyoldalon
— Az északkeleti harctérről küldte: Garay Ákos —
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így láttátok ti
XVI.

Linolea
vagy

A g y o n ü tn i, az is jó 
Rituális szertartás 3 felvonásban

Rabbi: Bócher, écesz, ajvé, hóhem, pónem, 
iesiva, nekóme, hüpce.

Lea: Hüpce? Talán hücpe?
Rabbi: Vagy hücpe. Mindegy. Hagyjál tanulni, 

szépséges zergemadaram.
Zsidók (mind egyszerre benéznek az ablakon): 

Hóseás próféta, jönnek az oroszok. Herceg vezeti 
őket, nem nagy, kis. Hóseás próféta, segíts rajtunk!

Rabbi: Mennyi kell, fiúkák . . .? Akarom mon
dani, csak menjetek haza, békével. (Zsidók el.)

Lea: Elbújjak?
Rabbi: Ne cselekedjed aztat és azt te tenni meg 

ne kisértsed. Olyan vagy te, mint a csöpögtetett 
gödölye és mint a jóféle folyós mandulaital, mely 
néz Damaszkus felé.

Lea: Már megint kezded, papa, a főzést és a te 
szájadat meg nem kíméled annak tépésétől, hogy 
engem puhítanál.

Herceg (belép): Jónapot, zsidó. Micsinálsz, 
zsidó? Na, ne ugrálj, zsidó. Hol a lányod, zsidó?

Rabbi: Nagyságos főkatona úr, nincsen nekem 
leányom és az én feleségem leánygyermeke el nem 
mulasztja az alkalmat, mely lehetővé teszi neki, 
hogy ne legyen a világon, mely néz Hóreb hegyére

Herceg (Leára mutat): Hát ez mi?
Rabbi: Ez? Ez egy öreg, szakállas püspök.
Herceg: Ravasz vagy, zsidó, de én túljárok az 

eszeden, zsidó. Hogy lehet ez egy püspök, hiszen ez 
egy lány.

Rabbi: Ha már így eltalálta katonaságod, hát 
mit tegyek?

Herceg: Jól van, zsidó. Elveszem a lányodat. 
Tizenkétéves vagyok és nőt még mindig nem ked
veltem. Ennek itt arca alkalmatos és teste is jóilla
tokban bővelkedő.

Rabbi (sóhajt): Nekem mondja hercegséged és 
szájának beszédét felém irányitja?

Herceg: Olyan ez a lány, mint a friss hajnali 
szamócabogár. Olyan, mint egy kedvelt étek, nem

sok, kívánatos. Olyan, mint a kabócagyümölcs. Mint 
a friss tehénbor, mint a fekete, forró és puha jég, 
aminek macskaformája van.

Rabbi (sóhajt): Ajaja.
Lea: Hagyjátok már abba ezt a főzést és ne 

forraljátok ti a vizet a fazékban, mely Léseach 
völgyében fortyog.

Herceg: Hát megegyeztünk?
Rabbi (sóhajt): Nem lehet, katonaság. Mégse 

nem lehet.
Herceg: Hát miért nem, zsidó? Kérdezzük meg 

a lányodat, zsidó.
Lea: Pfuj! (Szemenköpi.)
Herceg (haraggal): Akkor mindenkit pofon

vágok, leütök.
Rabbi: Nem lehet és nem lehet. (Bizalmasan.) 

Tetszik tudni, én perszonaliter, meinerseits. nem 
tiltakoznám a dolog ellen, de ezek itten, mit szólná
nak, hogy az ö Hóseás prófétájuk összeáll egy 
gajjal? (Hangosan.) Nem is vitatkozom tovább, 
megyek ki a pusztába, zebramadarat szedni. (Só
hajtva.) Hej, csak ne égne lelkemben annak a kiolt- 
hatatlan, ősi fanatizmusnak az a kacskaringós 
gőgje, ami van: — szaracén lennék inkább itt nektek 
próféta lenni! (El.)

Herceg: Hát nem szeretsz, Lea?
Lea (mellbeköpi).
Herceg: Ez a vadság . . .  ez a mozdulat . . .  most 

veszem észre, a lelkedet is szeretem! Elveszlek fele
ségül.

Lea: Papa, papa! Gyere már és eszedbe ne 
jusson odakint maradni.

Rabbi (visszajön): Na, mi az?
Herceg: Elveszem a lányodat, rabbi.
Rabbi: Nem lehet. Bűnös vágyadnak nem 

dobom oda Silaé rózsáját, mely Mélea szőllőtőkéjén 
termett.

Herceg: De én a lelkét is szeretem. Elveszem 
feleségül.

Rabbi (fejét vakarja): Hm. Mégse lehet.
Herceg: Miért nem?
Rabbi: Mert a szerző által a lelkemben elfojtott 

ősi fanatizmus gyűlölködő lángja nem engedi. (Ki
fordított tenyérrel.) Micsináljak? En szívesen 
adnám, hiszen jó parti, jó parti, — de ha nem úgy
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vagyok szerződve! Mutathatnék uraságának talán 
valami mást?

Herceg: Hát most mit tegyünk? Itt állunk a 
harmadik fölvonás közepén, minden rendben volna 
— és az a büdös fanatizmus nem engedi.

Lea: Mit tegyünk?
Rabbi: Várjatok csak, majd megkérdezzük a 

Seifiensteiner barátomat, az egy okos ember, az tud 
valamit! Hé, Seiffensteiner!

Seifiensteiner Salamon (pipával a szájában, be
jön): Nű, mi oz?

Rabbi (elmondja az esetet).
Salamon: Hm. Eszembejotja nekem errül edj 

anekdot. O Lébi Sauerkraut vált ed slemil, ed otolsú 
chamer, okinek semmi se nem sikerölte. Edszer osz- 
tán megvett ed másik chamertül ed szabadajlomt, 
volomi rovarirtúszert, omivel kereskedni kezdte. 
Oddig kereskedte vele, mig lett belüle ed gozdog 
ember, ed ajser. Hósz év mólva vett ed házat o 
Kossuth Lojos-occábo és mint ed békés, gozdog 
ember, szép fehér szokállal sétálgotto o korzón és 
prarnenirozto. Edszer, hósz év mólva megszólitjo 
ütet ed mérges ábrázott) ember. „Manja csak, mogo 
o fültalálú ottul a rovarirtúszertül, omitül mogo ódi 
meggozdogodta?44 „Én44 — manja szelíden o Sauer

kraut. „Hát holljo csak, mogo azesz pónem, hiszen 
oz o szer nem ér semmit se nem, oz megvon ed 
svindli!44 „Hodhod?44 — kérdi o Sauerkraut. — 
„Hodhod! Hát údj, údj. hód nem pusztitjo o 
rovarokt!44 „Nem pusziit o rovarokt? Bizemos 
mogo ebbe megvon?44 — „Hát persze, hiszen kiprú- 
báltom!!44 O Sauerkraut megvokorjo oz üvé fejit. 
„Hm. Tolán nem júl prúbálto!44 „Dehodsenem. 
Vettem o szert és kiszúrtam o padlót vele és o 
svábok gyüttek és nem megdügültek. — „Hja44, — 
manja o Sauerkraut — „oztot nem ódj küll . . .  Oztot 
ódj küll, hód meg küll fagni o svábot és
bele küll tülteni o szert o szájábo bele . . . 
„Megfagni o svábot?44 — sadálkozta o mérges 
ór — „hiszen akkor minjárt adjon is öthe
tem . . . “ „Adjonötni?44 — manja o Sauerkraut elgan- 
dalkazva, — „adjonötni . . . oz is jú“. — Lionde- 
leonde ed ilejen drámo. Oz ember, ho nem todja, mit 
sinálja o drámoi jellemekkel, omik o fejire nűtték, 
megfagja ükét és a szájukbo beletümküd oz erkülcsi 
tonulságt, hodha von. De adjonötni. . .  oz is jú.“

Lea: Igaza van. (Leüti a herceget.) '
Herceg: Igaza van. (Leüti a rabbit.)
Rabbi: Igaza van. (Leüti Leát.)

(Függöny.)
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Anglia segít
Rajta román ! Főt a fejjel, Lesz, mert Lloyd George
Be a hassal, ki a mejjel, [megígérte,
Dülleszd harci büszkeséged, Edward Grey is szavalt érte, 
Hisz Anglia segít téged. Hogy, mi tőlük telik, meglesz
Lesz már lőszer, ellent szelő, S amit csak bír, mindent megtesz,
Lesz már a fejekben velő, Persze, akkor el kell menni, 
Lesz már kenyér, sőt lesz Ha nem telik tőlük semmi

[pászka: S  egyre halkul, mint fohászka: 
Britannia szetreászka ! Britannia szetreászka!

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

Második erkélypáholy, jobb

Al- és felbajnoki Bajnoky Én nekem
már az egész darab kijön a gyomromból, még mi
előtt láttam volna, mert nem lehet sehova menni, se
hol megjelenni, hogy ne mindenki erről a 
ról beszéljen. A lépcsőházban megállít engem a 
harmademeleti lakó és megkérdezi, hogy tetszett 
nekem a Molnár Feri darabja. Unerhőrt, amit most 
mindenki anmászol magának. Neki nem is jó a Bernât 
bácsi, neki muszáj a Molnár Ferencről beszélni.

Al- és felbajnoki Bajnoky De Rózám.
Bajnokyné: Hagyjál, kérlek, kibeszélni 

Szerencsére a Molnárnak volt annyi esze, nem 
hiába, hogy ő egy reicend fiú abban a sajtóhadi- 
szállásos uniformisban avval a monoklival, hogy 
két darabot irt egyben. Az egyiket a közönségesebb 
publikumnak a parterrben, azt a históriát avval a 
brilliánssal. A másikat, a lelki darabot, a páholyok
nak. Ezt a lelki darabot csak értjük.

Bajnoky: Most már hagytalak auszlaufolni, 
Rózám, hát kérlek engedjél engemet is szóhoz jutni. 
Ezt a darabot, látszik, egy igazi magyar dzsentri 
irta, mert csak az képzeli, hogy egy ilyen brilliánsot 
érdemes ellopni. Mert ha ő volna egy praktikus, 
akkor tudná, hogy avval a lopással nem sokra megy.

Dr. Schreier István: De Móric bátyám, hiszen 
ez éppen az allegóriája a féktelen asszonylélek 
csapongásának a szürke hétköznapban, ez a . . .

Bajnoky: Schreierkém, mióta hívják a Tanayt 
Hétköznapnak? A Tanay egy fess fiú és a Fedák 
Sári ezt nem éntőlem profitálta. Ahogy én ezt a 
menyecskét secczolom . . .

Bajnokyné: Mórisz, idegessé teszel engem evvel 
a viccelődéssel. Vicceljél a Sekszpirről meinetwegen, 
de ne vicceljél te a Molnár Ferencről. Ezt a darabot 
azonban főleg a hölgyek értik meg. Ugye, István?

Dr. Schreier: Méltóságos asszonyom, nem is 
tudja, mennyire igaza van. E bravúros betekintés a 
dráma intim lelki életébe . . .

Bajnoky: Gyermekkorodban megvertek, dr. 
Schreier, ha nem kukucskáltál be a dámák leikébe. 
Én százat teszek egy ellen, hogy még most is ki
egyeznél egy kulcslyukba, amikor a Fedák Sári 
leteszi a krinolinját.

Bajnokyné: Mórisz, tűrhetetlen vagy. Hallotta, 
István, flíiszterolni, hogy a Fedák azért lépett föl 
ebben a drámai szerepben, hogy a drámai színész
nők mind megpukkadjanak és akkor ő játsszon min
den színházban egyszerre?

Bajnoky: Kvacs, Rózám, és most tapsoljunk, 
hadd jöjjön a szerző, mert miért ne nézzem én meg 
őtet is a pénzemért? v

Állásnélküli románok
Lásd
Oláh, hol kapsz most 
Állást ?
Félsz,
Ugy-e, hogy eztán 
Állás nélkül élsz?
Sokat
Sírtok, mióta elfoglaltuk 
A román állásokat.

Galamb, kacsa
A beszéd különbékéröl 
Nagyba folyt,
Míg kisült, hogy 
A békegalamb kacsa volt.

Konok gyilkos 
Megtudhatod, ha az újságot 
Betűzöd,
Hogy a rendőrség 500 koronát 
Kitűzött
Annak, ki az angyalföldi 
Gyilkos nyomára vezet. 
Szemtelenség, hogy a gyilkos 
Még most sem jelentkezett.

Direktorok !
Mi az ? Mi az ?
Direktorok, legyetek résen !
Ma nem nyílt meg 
Egyetlen kabaré sem.

Hentesek, nagyvágók
A zsirkereskedö kedve most 
Sirós,
Némely zsirkereskedö 
Haszna túlontúl zsíros.

*
A nagyvágó zsebe feneketlen 
Tág zsák.
A nagyvágó addig vág,
Míg a lapok öt is levágják.

fl közmondás Igazat mond
A napokban
Fali Leó fényképét láttam 
A színházi lapokban.
Higyjék el e dalnak,
Hogy tényleg 
Van füle a Falinak.

Szenes ember
Tilos!

Fölszáll a villamosra egy zamatos ábrázatú 
öreg magyar és leül a kocsiban. Belép a kalauz és 
jegyet kínál. A vidéki atyafi nem felel, csak a szá
jára illeszti a kezét. A kalauz hiába nógatja, csak 
hallgat. Már le akarja szállítani, mikor kifakad a 
magyar:

— Hát hogy szólhatok, mikor itt ki van irva, 
hogy a kocsi belsejében tilos a — köpködés?

— -----o-----------

Ripacsúk — háborúban
A direkior (sovány ebéd után). — Ugy-e, Sára 

lelkem, milyen más volt az a régi, szép világ! Ami
kor még tojással, hagymával, almával dobáltak meg 
bennünket! . . .
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Ismeri a nőket Dezső rajza

— A mi városunkban a nyáron sok fiatal asszony halt meg.
— Csupa hiúságból : nem akarnak megöregedni.
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Sörtelen nap a Józsefvárosban Vértes rajza

[ h o m i c s k o  I

Csak vidám  arcokat szerettél, 
N ev ető k k e l eg yü tt n evetté l,
És m agyar vo ltá l, solia  m ás. 
M osolyt k eresté l hft szem ekben  
S fak aszto ttá l sok  m ű rem ekb en  — 
Te jó , te  csöndes Athanáz.

K erü ltél m orcos társaságot,
A le lk ed  k acagásra  vágyott, 
Szom jaztad a m agyar derűt,
A h etyk e n agyk ép ű t lehúztad , 
T orzul szín es papírra nyúztad  
S im ád tá l nyakas egyszerű t.

M űvész vo ltá l és vo lt hatalm ad : 
Szent szegén ység i fogadalm ad, — 
M aradtál is vég ig  szegény.
Itt hagytad véres terein k et, 
K ünyűinket, fegyvere in k et  
Te jók ed vű  vánd orlegény.

A vér v ilága nem  világod .
Már nem  tép h ettél friss v irágot: 
M egeste szíved et az ősz,
De m ajd az ú ju lt béke szárnyán  
M int ezerszínű  szép szivárvány  
E m lék ein k b en  visszajösz.

K edves B orsszem  J a n k ó !
A múltkor nagy lármát Hallottam a gyerek

szobából. Benyitottam.
— Mit játsztok, gyermekeim? — kérdeztem 

érdeklődve.
A legnagyobb fiam előlépett és bátran válaszolt:
— Világrészeket játszunk, anyuka, fin vagyok 

Európa, az Edit Ázsia, Gyuri Afrika, Mici pedig 
Ausztrália.

— És mit keres Pista az ágy alatt?
A fiú ravasz mosollyal felelt:
— ö  adja Amerikát, de még nincsen fölfedezve!

B A R A N G O LÁ S  A SAJTÓ  D Z SU N G ELB EN

A eren t l ia l  föltámartt!
. „Gróf Stürgkh miniszterelnök, mint minden nap, úgy ma 

délután is a Meissen és Schaden éttermében ebédelt. Ezúttal 
Aerenthal báró, volt külügyminiszter társaságában.- (A Debreceni 
Újság október 22. számából.)

Szerencsés eset
A páciens. — Doktor űr. beteg vagyok. Valamit 

érzek a gyomromban.
.4z orvos. — És ön ezt betegségnek nevezi? A 

mai élelmiszerhiány mellett örüljön, hogy — van 
valami a gyomrában.M o ln á r  J e n ő
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Illusztrált háborús llír rajza

Az áldozat
— Kedves Kovács úr, mi történt önnel? Most. 

amikor nem kapni szivart és cigarettát, ön folyton 
dohányzik. Hát ha istent ismer, legelőször is elárulja 
nekem, honnan szerez szivart, cigarettát? Aztán 
rnegvallja. hogy ön. aki azelőtt sohasem dohányo
zott. miért lett olyan szenvedélyes nikotinista?

— Oh. ne is juttassa eszembe azt a boldog időt, 
amikor még nem dohányoztam! De tudja, ha én nem 
is dohányoztam, mint figyelmes ember mindig tar
tottam a házamban néhány doboz szivart és cigarettát 
a vendégeim számára. Nos, hát amikor megtudtam, 
hogy fölemelik a dohány árát. így gondolkoztam: 
takaríts meg néhány koronát és addig, amig 
nem emelik föl a dohány árát. vásárolj pár doboz 
szivart és cigarettát a vendégeid számára. Így is 
tettem. Az első nap megvettem tíz doboz trabukkót 
meg húsz skatulya princesszászt. Másnap ugyan
ennyit. De mert én takarékos ember vagyok, még 
többet meg akartam spórolni és egv héten át minden 
nap megvettem ugyanennyit, ns számitgattam 
magamban, hogy no. most ennyit meg ennyit meg
spóroltam, hiszen ez kitűnő üzleti befektetés és mert 
ötgyerekes családapa vagyok, hát még többet sze
rettem volna megspórolni, de mert több pénzem nem 
\ olt, hát legelőször is becsaptam a feleségem

ékszereit, aztán az én aranyórámat és mindezért 
cigarettát, szivart vásároltam. A lakásomban minden 
szekrény, minden polc szivarskatulyákkal meg 
cigarettadobozokkal telt meg. A spájzba is azt rak
tam. A „fürdőszobába is. A gyerekeim játékpolcáról 
kihajigáltam a játékokat és oda is mind szivar-,- 
cigarettadoboz került . . .  Es én elnéztem boldogan 
ezt a kincset és járkáltam a sok szivar és cigaretta 
között, mint ahogyan Monte Christo grófja járkál
hatott a kincseskamrájában . . .  És ahogy elnézeget
tem a sok kincset . .  . no. itt jön csak az igazi vesze
delem! — fölbontottam egy dobozt, hogy gyönyör
ködjem a nézésében. Aztán csak úgy, kóstolóul — 
hiszen van elég—rágyújtottam egy princesszászra. 
ízlett. Aztán egy trabukkóra . . . (Hiszen van elég!) 
Es az is ízlett . . .  Es ettől kezdve mindegyik ízlett, 
mert rákaptam a dohányzásra (hiszen van elég!) és 
ettől kezdve minden nap elszívok vagy húsz trabuk
kót és ötven princesszászt, mert szenvedélyes dohá
nyos lettem és annál szenvedélyesebb, mennél keve
sebb otthon a szivarom és cigarettám. Éppen ma 
kezdtem el az utolsó doboz trabukkót és az utolsó- 
előtti doboz princesszászt . . . Most aztán megvan a 
dohányzási szenvedélyem, de mit csinálok majd 
holnapután? Erre feleljen! De pardon, előbb adjon 
egy kis tüzet: kialudt a szivarom.
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Körber
Figyelj magyar, a látvány nagyszerű,
(— Az istenért se mondom: undorító —) 
Az ellenzék arcán széles derű,
Mert Körber jött s most azt hiszi,
Tiszáhak készül a kutyaszorító,
Körber széttépi s elviszi,
El innét, hogy többé ne lássa 
A haza sok cigányprímása.
Hogy ujjong mind a p
„Hahó, gyere te bátor, drága osztrák, 
Tipord Tiszát le és mi vallani 
Fogjuk megváltó híredet.”
Maguk közt a tárcákat újra osztják, 
Nyüzsögnek már a front megett.
S ha Körber nem akar vagy nem vágni, 
A bősz csapat őt fogja majd lerágni.

-----------O-

tiszta szivemből hogy ezen pár sor Írásom jó egés- 
ségbe tanájja a mien nekem is van csak ippeg hogy 
az ódalam egy kicsint kék fótos no nem baj letaláb 
nem fogok nagyon el Csodálkozni ha férhe menek 
osztán az uram a vendég ódallal meg figyelmesztet 
néha hát a kék fót az onnét van hogy szilvás gom
bócot követelt a kondomé naccsága ebédre osztán 
a szakácsnő meg aszonta hogy aszongya ű többet 
nem inegyen le lisztér a herkó páternak se csak 
mennyen le a verőn mán hogy engem értett ezzel 
az a átkozott áspis szakácsnő hát én le is mentem a 
pékhe de ahogy be akarok menni hát nem csak hogy 
az a rolétás zörgő fene le van húzva de még azon 
kivel ottan várakozik ám a nagy sokaság osztán csak 
rám kajdái a lendőr hogy aszongya hogy aszongya 
ne tolakoggyá he hanem áj be a sorba a többi közzé 
osztán csak várj ainig rád keriiközik a sor no fene 
megette oda álottam a sor végire messzi vót a másik 
ucca sarkáná osztán csak várakoztam de istentelen 
sokan ádigátak előttem hát csak vártam minden 
fertáj órába egy kis tapottat rukkótam előre akar a 
csiga telt múlt az üdő én mán meg ehültem igen 
nagyon szomjas is vótam de csak szorítottam kemé

nyen osztán vártam a lábujim is fájt a derekajim is 
fájt az ódalajim is fájt a delet el Harangozták de én 
csak tapiskátam eggyik lábomrul a másikra no mon- 
tam magamba mondok sose tutta éldes jó anyám 
hogy gója madárnak szült éngem az világra mer úgy 
állingátam eme meg ama fél lábon akar a gója de 
még nem is úgy mert a békát is szívesen meg ettem 
Vóna csak hogy asse vót osztán egy öreg zsidó vót 
előttem a sorba dugóhúzós pájesza vót a füliné osz
tán a szagát nem igen állom az iennek de csak ott 
ált az órom előtt osztán aszonta hogy ű menekül 
galócijábú de mán én szerettem vóna menekűni mér 
mer azé hogy közbe mán esteledett szép csendesen 
no lámpa gyútáskor rám esett a sor az ajtóba úgy 
meg Nyomták az ódalomat hogy a szusz az óromon 
gyütt ki alig maratt ekkis szuílám lisztet kérni hát 
aszondi a pék hogy aszongya ne gyüjjenek mán 
többen mer éppen most fogyott el no el keseredé- 
sembe meg szerettem vóna enni a kenyér tzédulát 
de még úgy el kánipicsorottam hogy a dunának 
akartam menni csak az tartott vissza hogy ott is így 
sorba kell állani a parton a lendőr mijatt osztán soká 
keni rám a sor hát csak inkább haza mentem liszt 
nékű a kondomé az éldes anyám teremtésivel példá- 
lócotl a szakácsné meg a nyavaja ott törje ki még 
ki nevetett de hamarébb is menek én ezen túl 
magamnak gyiófa koporsójér mint másnak lisztér 
rnejjel maradok t c lejánya verőn.

VIDÉKI TROMBITA
A ta n í tó  megr a  k o n d á s

A Nyírvidék című lapból vesszük át ezt a nagyon jellemző 
nyiltlevelet. Ha szatíra, annál jobb.

„A közönség köréből. A „Nyírvidéki Tekintetes Szerkesztő
ségének, Nyíregyháza.

Szives közlés céljából van szerencsém tisztelettel arról 
értesíteni, hogy az ibrányi gazdaközönség a községi kondás 
részére 3000 (háromezer) korona évi készpénz fizetést szavazott 
meg az 1917. évre. Minthogy azonban nem igen hajlandó az állást 
a jövő évben elfoglalni, mert eddig állítólag több jövedelme volt : 
megtettem a lépéseket arra nézve, hogy — ha esetleg a fenti 
állásra pályázat hirdettetik — arra kezdő okleveles tanítók is 
pályázhassanak. Kiváló tiszteletem nyilvánítása mellett Ibránv, 
1916 okt. 22. Homyik János, tanító."------ o------

Fázik
— Öregem, fázom. A nyakamra kellene valami.
— Veszek egy jó meleg kendőt a nyakadra.
— Nézd, öregem, végy

Gyermekversike
Jött a búsak menete,
Rajtuk fenség kenete, 
Kezükben egy koronka, 
Arcukon bú boronga.
Elől belga Béreiké,
Most nem nézi : hercig-e ? 
Utána meg a Petár,
Hajlott mint egy dromedár; 
Azután a Nikita,
Feje messze rikita.
Hát az utolsó helyen 
Vajh ki megyen, ki megyen 
Mert a hely alávaló,
Ide az oláh való.

inkább egy gyöngysort.

-  V a jio n  m ik o r  k ü ld ik  le  a  
K özponti h a ta lm a k  a K öz
pontok* h a ta lm á t  ?

/
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A titok

— Grün úr, óriási titkot mondok. Megvan az orosz 
különbéke.

— No hallja! És ez titok?
— De mennyire! Képzelje csak, oroszok

se tudnak róla. ------ O------
Nem akar ugrani Körber

Nincsenek már nálunk görögök. Öreg emberek 
még emlékeznek azokra a szép időkre, amikor min
den falunak meg volt a maga görögje. Ha igaz az, 
hogy minden örményben tíz zsidó lakik, akkor min
den görögben bizonyosan tíz örmény lakott. 
Szolnoknak is megvolt a maga görögje. Igazi görög, 
akihez képest Shylock tékozló emberbarát. Ha meg
halt valaki, ha eldöglött a szomszéd hízója, ha 
elverte a jég a határt, mindig csak azt kérdezte 
szemrehányóan magától vagy az istentől:

— No és mit keresek én ezen?
Egyszer elvitte Szolnokot a Tisza (régente 

cröskezűbbek voltak a Tiszák). Természetesen min
dent elvitt, csak a görög portáját, vagyonát kímélte 
meg, mert a göröggel még a Tisza sem mert kikötni. 
Mégis minden károsult közt a kártalan görög jaj- 
veszékelt a legkeseríibbcn. Meg is kérdezték a 
szomszédok :

— Mért jajgat kend. vén görög, hiszen kendet 
még a Tisza is megkímélte?

— De mit keresek én ezen?
Ahogy a szegény, derék Stürgkhöt megölte a 

bécsi szociálista golyója, egyszeribe jajveszékelni

kezdtek — a magyar ellenzékiek. Miért? Miféle ijuk- 
fijuk volt a jó osztrák? Mit vesztettek? Semmit s 
mégis tovább bömbölték jajveszékelve:

— De mit keresünk mi ezen?
És ahogy kitombolták lelkűk emésztő kínját, 

utánanéztek, hogy istenem, hátha mégis lehet vala
mit keresni.

A két mesebeli nővér története. Az öreg, vány- 
nyadt, fonnyadt, karótermetű, fakó vén lány ször
nyen dühöngött, hogy a húgának szép, kedves, fiatal 
kérője akadt. Majd szétvetette a meddő, tehetetlen 
aggszűz-irígység. Elkezdte körülkörnyékezni a fiatal 
férjet.

— Nem érdemli meg ez az asszony, hogy te 
szeresd.

— Élj jól, költsd a hozományát!
— Csald meg!
— Mulass, kártyázz!
S szerzett neki szeretőt — prédát, pénzevőt, — 

beugratta mulatásokba, gondoskodott kártyás cim
borákról.

Minden jól ment. A sógor a nővér pártfogása 
alatt a legcégéresebb nő-lator, korhely, kártyás lett. 
A feleség kisírta a szemét, a sógornő pedig tobzódott 
a boszú kéjeiben. Egy szép napon aztán megugrott 
Amerikába egyik szeretőjével az ifjú férj. De elvitte 
az apósa vagyonát, az aggszűz pénzét is. Rettenetes 
szégyen, nyomorúság csapott le a házra s az agg
szűznek ez volt élete legszebb napja: gyalázatba, 
nyomorba fúlva kéjeleghetett azon, hogy megalázta 
a boldog nővért.

Az ellenzék is körülkeríti az új férjet, csábos 
szóval súgja, ordítja, abajgatja a fülébe Körbernek:

— Csald meg a férjed: Tiszát!
— Kártyázd el, idd el a hozományát!
Súgják: csinálj provizóriumot, csinálj hosszú

lejáratú kiegyezést, ne tágíts a közös élelmezési 
területtől! Elúszik a mi vagyonunk is, szégyen sza
kad miránk is. de boldogok leszünk, mert gyalázatba 
tiporjuk Tiszát elsősorban.

Hej, de úgy látszik, ez az új férj mégsem olyan 
„előkelő idegen*4, ismeri őket. Nem ugrik be nekik. 
Nem teszi tönkre Tiszát, pedig ezzel tönkre
tenné őket is. K. A.

-----------O-----------

Űj állás
— Kaptam egy kitűnő jegyszedöi állást.
— Színháznál vagy mozinál?
— Nem. Egy fűszeresnél.

Elosztrákosodás
Kedves Borsszem Jankó! Egy kollegám alig 

egy esztendeje Bécsbe költözött. Német neve van, 
Adlernak hívják, de azért jó hazafi volt. Képzeljék, 
egy év alatt annyira elosztrákosodott, hogy, mint 
értesít, a felesége, kedvébe akarván járni, ikrekkel, 
„Doppel-AdlerreP* ajándékozta meg. S a férj állító
lag még örül is neki. Üdvözlettel Hazaffy Lajos.
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Mit gon d olsz  ?
— Kadét, ki lesz a legpechesebb ember a hábo

rúban?
— Mondd meg, hadnagy úr.
— Akit akkor lőnek le, mikor a kürtös már a 

szájához tartja a trombitát, hogy a háborút lefújja.
-----------O-----------

Kedves Borsszem Jankó !
Kis városkánk harmadik elemijében tanítok évek óta. 

A negyedik osztálybeli kartárs a kis gyermekvilágban szigorú
ságáról hirhedt.

Beiratások vannak. Egy idevaló polgár hozza a fiát aki 
a múlt évben Pesten volt a nagyszüleinél és ott járt iskolába. 
A bizonyítvány végig elégséges . Földrajzból elégtelen. Ez az 
utóbbi jegy azonban fölötte furcsa. Ugyefogyott vakarások 
mutatják, hogy az is elégséges volt.

A javítással a kölyök, aki Pesten kimüvelődött, két 
legyet csap agyon egyszerre: nem kell a negyedikbe járnia, a 
szigorú kartárshoz — és egy évig nem kell tanulnia, mert a 
harmadik osztály anyagát már tudja.

Elmondom a dolgot egy öreg barátomnak, aki szintén 
most hozza a fiát beíratni.

— Nem újság? — mondja. '— Az én időmben éppen így 
csinálta ezt a Barabás Lajos, a tavasz-utcai suszter.

Mutatom neki a könyvecskét: „ifj. Barabás Lajos".
Van-e atavizmus, kedves Borsszem Jankó?

SZERKESZTŐI ÜZENETEK
Tapolcafői. Nem elég elmések. —■ Gitta. Mindakettö sorra 

kerül. — E. J. (Abbázia.) Igen gyönge eset. — Debrecen. Egy 
kis jóindulattal még valahogy el lehet kenni a kis baklövést. — 
gézsé. Nem tudjuk hasznát venni. — B. P. Még nyolc évig tanul
jon szorgalmasan s váljék belőle derék ember. A nagykorúaknak 
való témákról pedig mondjon le sürgősen, mert ez a tónus kárt 
tesz a zsendülő lélekben. — U. I. Az állatkerti karcolatot elmé
sebben és alaposabban kéne kidolgozni. — béjé. Nem időszerű. — 
Theo. Vagy húszán sütötték el a héten ezt a lapos szóviccet. 
Már-már azt hittük : törvény kötelezi rá az embereket. Pedig 
csak a rossz szokás. De tán tud egyszer vidámat is, nem szó
viccet is. — Cs—r I—n. Sajnos, a hosszabbik história a hadi
szempontok mellőzésével Íródott. Várjuk a frisset, ropogósát. — 
Sch—r J - s .  A vékonyka ötletet túlságosan körülteremtettézte. — 
Panaszos. Az aprópénzhiányt újabban igen radikálisan oldják 
meg : minden héten perselyes gyűjtést rendeznek, hogy a pesti
ekből kicsiklandozzák az utolsó filléreket is. Az így összegyűjtött 
aprópénzt átnyújtják az osztrák-magyar banknak, amely aztán épp 
oly buzgó gyorsasággal bocsátja forgalomba, mint ahogy — 
eddig is tette. — Dr. F. P. Lám, halottak napján is lehet élet
képes rigmusokat szerkeszteni. — F. Az egyik. — h. p. 1. 1) A 
-folyékony hallgatás" éppenséggel nem válik javára. Egyik-másik 
megütötte a mértéket, aki ezért még csak nem is haragudott. 
Ilyen súlyos testisértéseket kérünk. 2) Mindenkor szívesen látjuk 
kedves hívünket. — Több levélről a jövő számban.

Felelős szerkesztő: D r . M O L N Á R  J E N Ő  
Művészeti szerkesztő : B É R  D E Z S Ő  

Kiadó-tulajdonos A BORSSZEM JANKÓ lapkiadó-részvénytársaság

egyenruhák, köpeny, zubbony,^ 
breeches-nadraq, pantal ló-  
sapkák, keztyük, rendjelek, 
szalagok, bőr eműek, összes 
szíjazat és fölszerelést cikk 

jótállás mellett, legjobb 
i minőségben kaphatók :

fillér Jfílávii Társa
cs. és kir. udvari szállítóknál 
Budapest, IV., Váci-u. 35.

ur
A bakák megállapították kétéves harctéri szol

gálat után, hogy egy-egy gyalogezrednél csak három 
igazi úr van: az adjutantur, a liquidatur és a 
proviantur.

— Mit nevetsz olyan nagyon azon árjegyzéken ?
— Csak az jutott az eszembe, mennyivel könnyebb dolgunk 

van nekünk, mint őseinknek. Ha ők új párduckacagánvt akartak, 
előbb hetekig, talán hónapokig vadásztak, míg egy párducot 
elejtettek, mi meg, akármilyen finom prémes bundát akarunk. 
Írunk Elkán és Gerő szűcsm estereknek, VI., Andrássy-űt 27, 
és két nap alatt megkapjuk.

Megírták a lapok,
mennyi benzint és petróleumot zsák
mányoltunk Konstanzában. de nem 
irták meg, hogy több waggon

KOTÁNYI
PAPRIKÁT

is találtak.
Főiizlet: Budapest, Teréz-körút 7. 
Fióküzletek: VII., Kun-utca 12. és 
Szegeden, Kárász-utca 5. sz. 
Newyork, 205, 2. Avenue, 13. Str.

— Te Pista, micsoda ormótlan csomagot cipelsz itt magaddal ?
— Azt akarom, hogy úgy érezzük magunkat az úton, mintha 

a Deutschland tengeralattjárón volnánk.
— ? ?
— Tudod, hogy a Deutschland legénysége, ha a hajó le

merült, grammofonszó mellett mulatott. Hát vettem egy grammofont 
S ternberg  Ármin és Testvére udvari hangszergyárosnál s út
közben azzal fogunk mulatni.
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Képrejtvény

A megfejtés jutalma a Borsszem Jankó 1916-ra szóló Srapnel
naptára. A Borsszem Jankó 2551. (44.) számában közölt kép- 
rejtvény megfejtése:

ABADIE
Mindenki gyűjtse reklám- 

márkáinkat és boríték- 
könyvecskéinket a

NAGY
D ecem ber h eted ik én  összeü l a p arlam ent

A megfejtők számát és a nyertes nevét a jövő számban 
közöljük. Az október 22-iki számban megjelent talány helyes meg
fejtését („ Tóthnak nem kell Hegedűs“)  24-en küldték be ; nyertes 
Somlay Arthur (Budapest) lett.

Remény és Társa
illatszer és pipereszappan nagykereskedése
j j u î a p e s t ,  V II., W e s s e l é n y n 't c a  I h

r

békekötés után

Tegyen mindenki kísérletet a

Oreher-pengével
Jobb, mint minden 
eddigi gyártmány II

Finom acélárúk, gazdasági és 
kerti eszközök nagy raktára.

DREHER IGNÁC ÉS FIA
BUDAPEST, KOSSUTH LAJOS-UTCA 14.

Borotvapenge élezését elvállaljuk! =  Kérjen árjegyzéket
Telefon: 162-01. Alapittatott 1845 Telefon: 162-01

J(érje legújabb árlapunkat 
c s a k is  viszonteladóknak

Férfiaknak és nőknek
p ir nap alatt gyógyítják, még a legelhanyagoltabb bajait is az

+  k e l e t i j . +
Juôapest, IV., Xoronaherceg-u.17.

Alapítva 1878 . Telefon 1 3 -7 6 .

Modern orthopaediai és müleges 
végtag-készitö műterme és orvos
sebészeti műszer és kötszer-gyáros

K ülönleges gyártmányai :

Uvin-labdacsoK
(Santal-Kawa-Copaiva készítmény). 1 doboz 100 drb tartalom
mal 7 kor. Teljes gyógyuláshoz 2 doboz elegendő. Készítője : 
Turner-Gesellschaft, Berlin. Megrendelhető a főraktárnál : 
Török gyógyszertárp Budapest, VI.p Király-u. 12.

Keleti-féle szabad, hadi mölábai a jelenkor legjobb és legtökéletesebb 
müleges végtagja. Keleti-féle kozmetikai és munka mükar és mükezei a 
legújabb szabadalmazott rendszer szerint. Orthopaediai készülékei, indi
viduális és technikailag, legtökéletesebben előállított készítmények. Cs. és 
kir. szab Keleti-féle sérvkötők, haskötők, gum m igörcsérharisnyák, 
lúdtalpbetétek, mankó- és  m ankóbotok stb. Gazdagon fölszerelt raktárt 
tart: our B etegtoló- és önhajtó-kocsik rokkantak és am putáltak  
részére Villanyozó készülékek, valamint az összes betegápolás!

cikkeket nagy választékban, eredeti gyári ára* mellett

HALLD! Gyula, hová megyünk ma vacsorázni? jegyünk a Karcsihoz 
vacsorázni. Ki az a Karcsi?
Kitűnő meleg vacsorák vannak ott, akármilyen hús 1.60—2 kor. Én a vacsora miatt nem megyek

hanem Schor Oszkár odcon női zenekara Damjanich-^Ií.th1!.*"
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ZEISS
PUNKTAL-ÜVEGEK.
Pontszerűen ábrázoló pápaszemek.

Régi
biconvex-üveg

0° ____
' ‘ ^ t  1 [ n T } - i 0 o *■

20°fnYl[njr}-20o .

Uj Zeiss- 
Punktal-üveg

30°

n r | ! n  r f o*-----------~ -

fnT}-30°

Fenti képet látjuk a régi és új üvegen keresetül a látóirány 
10, 20 és 30 foknyi elhajlásánál.

Az új rendszerű Zeiss Punktal-üvegek 
tiszta éles képet 

és nagyobb látteret adnak, 
ennek folytán nem korlátozzák 

a szem természetes mozgási szabadságát.

Zeiss PunkUl- 
ÜTetrek csak

l&tszerészek 
útján kaphatók.

í M Z E I S s '
W I E N

IX/s, Ferstelgasse 1.

Kérje Ingyen 
é« bérmentre
Opto 104

prospektusunkat

alapján biztos sikerrel 
it, szájsebeket,

_ i-Hata oltások, vér-
vizsgálat Wassermann tanár módszere szerint.

A kezelés fájdalommentes és a foglalkozást nem zavarja.

A L O R V O S
vérgyógyitó orvosi rendelő intézete

Budapest, VII., Dohány-utca 39. sz.
Rendel d. e. 10—12, d. u. 4—7, vasár- és ünnepnap d. e. 10—12. %

Vidékieknek levélre díjtalanul diszkréten válaszol.

BERLINI KOZMETIKAI INTÉZET
Hajszálak eltávolítása villannyal.

Ránc, szeplő, szemölcs, hámlasztó kúra, arcmassage és mani
cure jutányos bérletben. Törvényileg védett szépségápolási 
szerek kaphatók : Marion fogpor 3 K. Marion hámlasztó krém 6 K.

Marion szőrvesztőszer 10 korona.
HOFFMANN MARION, Vili., József-körút 43. Tel. József 49-51.

A v é r  baj nem  szé
Emberek vagyunk és mindenki ki van téve fertőzéseknek 
(szifilisz), bántalmaknak, görvélykórnak, bőrbetegségeknek és a 
romlott vértől származó egyéb bajoknak. Mindezen bajoktól 
rövidesen megszabadulhat — ha bármi régi keletű is — a

TETON-LABDACS
kúra által. Egy doboz a kárához részletes utasítással 7 kor. 
Készítője : Turner-Gesellschaft. Megrendelhető i Török  
gyógyszertár, Budapest, VI., Király-utca 12.

Varrógépek hajócskás 80. 
Elsőrendű

német gyártmányú ívhajóst 
nagyorsóval ; 110 Karika- 
hajóst 130; Central 
bobint 140 koronáért 
szállít öt évi jótállással

Krausz Henrik
Budapest, IV., Veres Pálné-u. 
30. sz. Árjegyzék ingyen. 

C sak is ú jd o n a tú j g é p e k é t  á r u s íto k

Viszketegséget,
rűht, sömört legbiztosabban 

elmulasztja a

„B a rn a  z s í r “
Kis tégely K 1.60, nagy tégely 3 K, 
családi adag9 K. Utasítással rendelhető: 
Dr. Flesch E. „Korona" gyógy, 

tárából* Győr.

Acetylen kézilámpa
2—300 lépésnyi területet 
nappali fényben

bevilágító

m - i i M
csinosan nikkelezett ki
állításban. Nélkülözhetet
len minden vidéki házban.
Gyári ára használati utasí
tással, 100 ram reflektorral 

8.50 Kv 112 ram reflektorral 10 K. — 
1 kg kalciumkarbid, 70 órai égésre, 90 fii., 
légmentes dobozban elzárva 1.30 korona. 
Villanylámpák 2 koronától feljebb . 

Egyedüli főraktár :

LÁNG JAKAB És FIA
kerékpár-nagykereskedőknél
BUDAPEST, Vili., József-körút 41.
K ív á n a tr a  á r je g y z é k  d íjm e n te s e n

+ Erőlabdacsok+
L e s o v á n y o d o t t ,  legyengült férfiak és nők, 
főfájós, vérszegény fiatal leányok használják a 
Dr. H a r r i s c h  tanár előírása szerint készült 
háziszert. Három hét után indul meg a vér- 
képződés s ettől kezdődőleg a súlyszaporulat, 
vagyis a hízás. Használati utasítás minden do
bozban van. Ara 3 korona. Egyedüli föraktárs

D A M J A N I C H "  GYÓGYSZERTÁR
BUDAPEST,  VII. kerület, Damjanich-utca 39. szám.
ft

OPTIKUS
LIBÁL ÉS MÂRZ, BUDAPEST
VI.,Teréz-körút 54 és Vili., József-körút 79.

ÉS FÉNY
KÉPÉSZETI 

CIKKEK

amelyek minden háztartásban nélkülözhetetlenek, csak elismert finom 
eszenciáimból készíthetők házilag. Készítésük a mellékelt utasítással együtt, 
hideg úton tör ténik és m indenféle ízben Kapható, üvegenként 
80 fillérért, mely 1 liter előállításához elegendő. Legkevesebb 6 üveg 

gAF* bérmentes küldéssel megrendelhető: C Z A I C I I  Z s .  < ( ) I ; M  : l , g ío g j^ / e r é s /n e l ,  S / A I I A U K  \
Finom likőrök
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„ T O K I O “
tyúkszemirtó
páratlan ió hatásával a tyúkszemet, bör- 
keményedést, gyökeres szemölcsöt két 
nap alatt eltávolítja. Használata egyszerű. 
Adagja 50 fillér, portóra 1f) fillér 
küldendő. Késziti : Tömöri Antal 
—  Cegléd, II. kerület. —

V I S Z K E T E G S É G ,
börbaj, sömör és rühesség ellen 

az egyetlen biztos szer a

FEKETE ZSÍR.
Kis doboz 3  K, nagy doboz 5  K 
használati utasítással. A pénz 
elöleges beküldése esetén posta- 
költséget nem számitok. Kapható 
B A S C H  S . gyógyszerésznél, 

Csantavér, Bácsmegye.

ezüstárúgyára
cs. és kir. udvari 
és kamarai szállító

BUDAPEST, IV.,
Királyi Pál-utca 13.

A gyári épület földszinti disz- 
helyiségeiben állandó eladás nagy
ban és kicsinyben legolcsóbban 
=  szabott eredeti gyári áron .=

D'BDTZGERVÉRGYÓ GYITÓ
esIDEGEROSITO

hírneves orvosi intézete Budapest, Vili., lózsel-körút 3. szám.
Modern berendezése és megbízhatósága folytán egyike a 
kontinens legjobb nevű intézeteinek, amelyek fölött a mai 
orvosi tu- fprfj-il/ ár m a!/ összes betegségeinek
domány a UUA gyógyítása terén rendelkezik.
Tapasztalt gyors és biztos eredmények folytán a tiszteletdij 
teljes gyógyulás után is fizethető. Az intézet egész nap nyitva.

ö n g yó g y ít á s .
Tüdő-, gyomor-, máj-, epe-, vese-, bél
és szívbajok, vérszegénység, érelmesze
sedés, sápkór, görvélykór, csűz, kösz- 
vény, cukorbaj, vízkor, csontbajok, ideg
bajok, sorvadások, hűdések, börbajok, 
kiütések, fekélyek, aranyér, férfi- és nöi- 
betegségek, bármilyen idültek is, gyöke
resen kigyógyithatók a Németországban 
újból elterjedt nedvkórtani szerekkel, 
melyek minden hatásos anyagot maguk
ban foglalnak, minden újfajta készítményt 
felülmúlnak, mert a modem gyógyszerek 
tőle eltérőleg, nem a sejteket, hanem 
a vért és testnedveket gyógyítják, mérget 
nem tartalmaznak. Néhány koronából 
otthon előállithatók, a hivatalos gyógy
szerkönyvekbe is fölvétették és gyors 
hatásukról számos köszönő levél tanús
kodik. Az „Öngyógyítás*" című 
könyv ismerteti ezt a gyógymódot, meg
tanít a betegségek fölismerésére, meg
állapítására es gyógykezelésére s felsorol 
minden orvosságot. Már 16 ezer példány 
jelent meg kizárólag az „ A S T E  R“ 
kiadóhivatalában (Budapest. Ul.,Nád-u. 1) 
kapható 4 kor. 50 fillérért. Hasonló cimü 
megtévesztésektől óvakodjunk! A gyógy
szerek * beszerzéséről is gondoskodunk 
s könyvünk megrendelőit díjtalanul ellát
juk tanáccsal. Hozzánk forduló bete
geknek kiváló szakorvos rendel.

+flz elbizís+
kitünően bevált ellenszere az arany
érmekkel és oklevelekkel kitünteteti 
„Dakodin*". Nincs túlerős test nincs 
kiálló csipő többé, hanem csak karcsú, 
elegáns alak és kecses termet. Nem 
orvosság ez, nem titkos szer, csupán a 
túlerös, de egészséges egyének biztos 
eszköze a normális testalkat elnyerésére. 
Diétára nincs szükség sem a szokott 
életrend megváltoztatására. A hatás meg
lepő. Egy csomag, amely egy hónapra 
elég 7 50 K, két csomag 14 K. Kapható 
a pénz elöleges beküldése vagy utánvét 
mellett. Gyáitelep Hivaryon A  Co. 
Newyork. ' Egyedüli szétkuldési hely :
GROSS ANTAL kivlteliháza 
Budapest,  Jozsef-körút 23. 
Amerikai parfümök dekánként
K 2.40, 3.50 cs 6. Csomag kiegészítésül 
ajánlok olcsó, finom pipereszappanokat.

irdetések
felvételnek 

a kiadóhivatalban

A Kőolajfinomitógyár Részvénytársaság október 27 én 
tartotta meg harmincharmadik rendes közgyűlését. Az 1915/16-iki 
üzletévre vonatkozólag előterjesztett mérleg 4.186,576 koronányi 
tiszta nyereséget tüntet fel. A közgyűlés elhatározta, hogy rész- 
vényenkint 30 korona (15° o) osztalék fizettessék ki, a társasági 
gyárak értékcsökkenési tartalékalapjának rendkívüli javadalma
zására 734,425 korona, adótartalék gyanánt 1.500,000 korona, a 
társasági nyugdíjalap gyarapítására 300,000 korona fordittassék 
és 1.054,000 korona új számlára vitessék elő. A társaság a magyar 
és osztrák hadikölcsönökre összesen 5.000,000 koronát jegyzett 
és a háború által szükségessé vált emberbaráti mozgalmakban 
tevékeny részt vett. A vállalat hadban lévő alkalmazottai az elmúlt 
üzletévben is illetményeiken kivül egyéb javadalmazásokban is 
részesültek. A közgyűlést követöleg az igazgatóság Ullmann Adolf 
főrendiházi tagot elnökké újból megválasztotta és Szirmai Oszkár 
ügyvezető igazgatót a társaság vezérigazgatójává nevezte ki. A 
Kőolajfinomitógyár Részvénytársaság igazgatósága Mészáros S. 
György bányaigazgatót, Polgár Adolf és Thomán István igazgató- 
helyetteseket igazgatókká, Spicro Alfréd, Frank Ernő, Weisz Imre 
fötisztviselöket cégvezetőkké és Frey Ernőt titkárrá nevezte ki.

■  M Y R O D E R M A  ■
a legbiztosabb hatású kenőcs 
viszketegség, rühesség és sömör 
ellen. Kis tégely 1.60 K, nagy tégely 
3 K. Kapható Dr. Szelényi Árpád 

gyógyszerésznél, Debrecen 9.

ZSÁKOT 
ZSINEGET 
PONYVÁT
vásároljon a 35 év óta legmeg
bízhatóbbnak elismert FISCHER- 
fé le  zsák- és ponyva gyárban.
B u d a p e s t, N ád o r-u . 31-33.

M anillakévekötők. Lópokrócok.
Egyszer használt lisztes- é s  

korpászsákok.

Szakorvos

D*- KAJDACSY
bőrgyógyász, v. kórházi orvos

BUDAPEST, Vili., József-körút 2/0. sz.
Gyógyít biztos sikerrel, tapasztalatai alapján : mindenféle bőr- 
bajokat, ideg betegséget, valamint női bajokat. Beoltások: „Ehr
lich 606“ módosított legújabb szerével. Vérvizsgálat Wasser
mann tanár módszerével. Nőknek külön bejárat, levél útján 
is gyógyulást találnak azok, akik személyesen meg nem jelen
hetnek, vagy a fővárostól távol laknak. Gyógyszerekről gondos
kodik. Szakszerű könyvét ingyen küldi bérmentve 60 fillér 
(bélyeg is lehet) ellenében. Rendel: d.e. 10—4-ig és este 7—8-ig.

D O R O G M A
Uraságoktól leve
tett és új férfiruha 
raktára Budapest,
Vilmos császár-út 
4, l.em. Erzsébet- 
tér 12. I. emelet.

Óriási raktár 
ruhákban, úgymint : 

zsakettöltönyök,
saccooltönyök, felöltők
és átmeneti kabátokban. Frakk, 
szmoking- és szalonöltönyök 
betét nélkül kölcsönbe adatnak.

INGYEN RUMOT
sohasem ittunk. Azonban olcsó és kitűnő rumot ihatlk min
denki, aki kiválóan finom rumeszenciámból házilag 
késziti. Egy üveg 1 korona, használati utasítással, amelyből 1 liter 
legkiválóbb rum állítható bárki által elő. Legkevesebb 6 üveg 

bérmentes küldéssel kapható.
Pontos levélcím: C Z A I C H  ZS. C O R N  ÉL  gyógyszerész, S Z A B A D K A  2, „Szt. Antal" gyógytára.

NE FOGADJON EL MAST MINT

.  *  T U N G S R A M  S -
h a z a i  g y á r t m á n y . ó v a k o d j u n k  u t á n z a t o k t ó l :

Gyártja: az Egyesült izzólámpa és villamossági rt. Újpest
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WAGNER
országszerte elismert elsőrendű magyar hangszer* és beszélőgépek árúháza

Budapest, Vili., József-körút 15
Elismerölevelek.

Cegújabb műkedvelő hangszerei:

Varázsfuvola
Bárki egy <5rm alatt megtanul
hat rajta játszani. A V a r á zs 
fuvola 20 acélhanggal és kel
lemes bögökiaérettel van el
látva. Ára tokkal, iskolával 
csak 5 6a 7 korona.

Hangverseny-
beszélőgép

E pompás kiállítású, hatalmas 
hangú, óriási hangverseny- 
beszélőgép, 200 db. angol 
koncert-tflvel csak 50 K.

Csodaréztromblta
A hangverseny „réztrom
bita" igen könnyen fújható 
20 primahangot és 4 kísérő 
akkordot foglal magában. Fi
nom sárga réz kivitelben, 
hossza 45 cm., 12 billentyűvel, 
tokkal, iskolával csak 7 
éa 9 korona.

Gyermekhegedű
K i t ű n ő  h a n g ú ,  jól kidol
gozott, valód i húrokkal fel
szerelt gyermekhegedű, bár
mely nagyságban, vonóval, 
gyantával... csak 20 kor.

A tábori múvószszáj- 
harmonika-k észlet

3 darab kisalaka „Művész- 
*zajharmonika“, különféle 
hangolásban, iskolával, aján
dékkal csak 4 K Ugyanét 
finomabb kivitelben 5, 6 ésSK .

Tündérharangok
A „Tflndérharangok* ková
csolt vasállványon 15 össze* 
hangolt férne teng óvei van 
ellá tva . Rendkívül kellemes 
hangú . Bárki azonnal játsz
hat ra j ta. Ara tokkal, verők kel, 
iskolával... csak 25 kor.

Kétsoros hangver
seny harmonika

Magas finom szekrényt), 19 
fedett billentyűvel, 6 bőgővel, 
a c é lh a n g o k k a l, erős fú
vóval, gyöngyházgombokkal
csak 50 K, «In. 60 K.

Gitárcitera Iskolahegedü Tárogató
Kottaismeret n é l k ü l  bárki 
azonnal játszhat rajta. Igen 
csinos kiállítású és rendkívül 
kellemes hangú. Ára kottával 
és felszereléssel 25 és 30 K.

Kitűnő hangú, re nekfil kidol
gozott domború ,8ta iner“- 
hegedú, tokkal, vonóval és 
16 darab felszereléssel egvfitt 
csak 20 K. Ugyanez fino
mabb kivitelben francia he
ged úalakú tokkal30 és 40 9

Kezelése egyszerű, rend
kívül könnyű fuvású méla* 
bút tárogató hangú, 13 bil
lentyűvel, külön francia síp- 
nyelvekkel. csak 60 kor. 
Finomabb 70 80 kor.
Nagy iskola ingyen

T ó l c . é r n é l k f l l i
h a n g vert e n y be
szélőgép,Gyönyörű 
kiállítású, rendkívül 
tiszta és kellemes 
hangú,valódi Eufon 
tölct émélkűli hang
verseny beszélőgép, 
200 drb. tűvel 50 K. tél 
300 K.-áig. Hanglemez 
ú j d o n s á g o k  nagy 

raktárm

Kérjen a saját ér
dekében in gyen  
és bó rm e n tve  
fényképes hang
szerárjegyzéket ! !

Okarina
Ezen új és kedvelt 
hangszer a fuvolá
hoz hasonló, rend
kívül kellemes hangot 
a l. Kevés gyakorlat
tal a legrövidebb idő 
alatt képes bárki rajta
látszani. Arat 4, 5 
éadK -tél 30 koráná l  
Iskola Ingyen

Óvás! figyeljen a lOágner névre, hogy máshoz ne tévedjen.
3UT- Megrendeléskor előleg küldendő. O S

A PetO Lloyd-tárculat nyomdája. Budapest, Mária Valérla-olca 11 (Nyomdaigazgató: MÁRKUS PÁL.)




