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IV. Károly
Vad viharban, zivatar zajából 
Ifjú sas szállt ősi bérctetőre,
Izmos sasfí vén sasok fajából,
Bátor, mint a förgetegnek őre 
S megzendűl rá a Kárpátok tája : 
Hozott isten, magyarok királya!

Még emléke az áldott öregnek 
Gyászt borit az ország homlokára,
Ám a könnyek amíg kiperegnek,
Szebb jövőnek csillan fel sugára 
S feléd fordul egy ország imája: 
Hozott isten, magyarok királya!

Üdvözöljük régi szeretettel 
Budavárnak új, nemes lakóját 
S nemcsak szóval, — bátor férfi-tettel 
Rójjuk le a hódolat adóját;
Harcát népűnk rendületlen állja 
Teéretted, magyarok királya.

Mert harcolni tud e hősi fajta 
S tud szeretni gyermektiszta szíve,
Ki jósággal uralkodik rajta,
Nincsen annak nála kűlőmb híve ; 
Jólét, balsors egy hittel találja 
Trónusodnál, magyarok királya.

Megád mindent két teli marokkal 
S mit se kér, csak szereteted zsoldját ; 
Szembeszállna véres viharokkal,
De nem túri koronája foltját.
Amit érez, azt kimondja szája:
Becsűid érte, magyarok királya.

Becsüld, szeresd, ismerd meg e népet, 
Melyet árván látott annyi század, 
Melyet szélvész úzőtt, vihar tépett 
S mégis rajta nyugszik trónod, Házad ; 
Légy jóságos és igaz bírája 
S nagy király léssz, magyarok királya.

A dunai átkelés
Kedves Borsszem Jankó, a Lánehíd-inelletti 

propeller-állomáson várakoztam a minap többed- 
magammal. Vártam öt, tíz, Inísz percig, de a propel
lernek meg körvonalait sem tudtam fölfedezni a téli, 
ködös világításban. A hosszú várakozás végül a 
mellettem állő úriembernek is elvette türelmét, mert 
méltatlankodva fordult hozzám:

— Na, itt próbálja Mackensen megcsinálni azt a 
híres dunai átkelést!

Emléket Ágai Adolfnak!
Ágai Adolf emlékére a magyar társadalom 

legszélesebb rétegeiből érkeztek ezen a héten is 
adományok. A nagyszellemű iró híveinek és tisz
telőinek serege még csak ezután fejt ki nagyobb 
buzgalmat, hogy az emlék minél méltóbb formában 
hirdesse elhunyt főszerkesztőnk múlhatatlan érde
meit, irodalomtörténeti alakját és emberi kiválóságát.

Szávay Gyula, a kitűnő poéta, e sorok kíséreté
ben küldte be adományát: „Széplelkű, nagylelkű, 
jólelkű kedves Ágai mesterünk emlékének meg
örökítésére szerény tributum gyanánt." Reméljük, a 
költő példaadása hatni fog azokra is, akiknél a pénz 
könnyebb jószág, mint a Szellem munkásainál.

E héten a következő adományok érkeztek a
Borsszem Jankó szerkesztőségéhez:

Antal Armand ..................................  10 K
Belvárosi kávéház ............................  30 »
dr. Benedek János orsz. képviselő 20 „
ifj dr. Braun Ferenc ügyvéd .........  50 „

Hanti Erzsébet ........................  20 „
Hann Lajos máv. főellenőr .........  20 „
dr. Héder Lajos ügyvéd ................ 50 „
dr. Kovács József, az Adria igazgatója 20 „
dr. Léderer Sándor ........................... 50 „
Mautner Pál és Adolf ...................... 50 .
Szávay Gyula.... .................................. 25 ,
dr. Szécsi Ferenc közjegyző (Erzsé-

betfalva).........................................  25 „
Ügyvéd (Miskolc).................................  10 „

Összesen ...  380 K
Legutóbb kimutatott gyűjtésűnk ...  9335 .

Az eddigi gyűjtés ... 9715 K

Hát miből éljünk?
— Ellenzéki keserv —

— Hallatlan, milyen erőszakos ember ez a 
Tisza !

— Bocsánat, én egyetlen tényében sem látom 
annak.

— Ugyan kérem! Most megint lármázunk, hogy 
ő nem lehet koronázó, a Házban pokoli vitákra 
készülünk és majd meglátja, ez a Tisza képes lesz 
rá és — megint nem dobat ki bennünket.

----- ©—
Emberek, állatok

A vágóhíd felé az ökrök 
Szomorún bőgve, csendbe* mennek.
Mintha a véget sejtenék már.
Mintha tudnák nevét e helynek.
A közös végzet, —
Hogy összetart az állatcsorda !
Halálos utuk hajlatánál 
A haragfáklya el van oltva.
Csak az emberek bús csordái.
Azok még olt ís veszekednek, —
Meg akkor is öklelik egymást.
Mikor vágóhidakra mennek.

Vértesy Gyula
~  Vájjon Hit je lö lne nádor- 

helyettesnek Andrást*, ha I  
lenne m in is i terelnék ?
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Egy Kis félreértés Garay rajza

— Aszongya az újság: őfelsége osztrák császárnak első, magyar királynak meg negyedik.
— Mán pedig én ammondó vagyok, hogy a magyar király az első a világon . , .
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így láttátok ti
XVIII.

Karlsbadi kúra közben
V an

Irta : I g n ó m
Gondolom, Forel írja valahol, hogy az ember 

soha nem tud beleegyezni abba, amit csak saját 
magán tapasztalt és nem idegenséges akaratközveti- 
tettségen át lényegeit magába. Amit megettem és 
megemésztettem, az nemcsak assziinilálódottság 
bennem, hanem légiéiként, amit lényegelek, lényelek. 
Freud már az Andrássy-féle contutnációs praeceptio 
idején érezte, hogy a nyegelés, a nyelés rnindent- 
fölszívhatósága valami megrejtett összefüggésben 
áll az emberi akarással. Most, hogy a Frankfurter 
Zeitung újra fölveti az eszmét, vájjon az a konszer- 
vativ fölfogás, hogy a háború önmagától függő ered
mény, vagy akaratokon múló kivetitettség: nem sze
rénytelen észbekapás talán, ha hivatkozom rá, hogy 
én ezt ugyanilyen határozottsággal már kilenc évvel 
ezelőtt fölvetettem, a limburgi sajt-tröszt hírhedt 
panamájával kapcsolatban, amikor még kevesen 
idegezték'föl a sajt nagy hatását a caseinozódottság 
(kitűnő barátom, Ferenczinek a Nyugatba irt és a 
caseinnek az idegpályákra lerakódhatóságán alapuló 
tömegpatológiai elkiterjedéséről szóló alapvető tanul
mányára hivatkozható) hatásán. Pruszmag János, 
kitűnő barátom, ampelológia-statisztikus tett figyel
messé, hogy hányán vannak nálunk, akiknek leg- 
akarata volt a háború, anélkül, hogy erről tudtak 
volna. Egészen bizonyos, hogy a vakbélgyulladás 
nehezebb és bélbelebb baj a, teszem föl, szemhéj
gyulladásnál — de a dologratartozódás szempontjá
ból bizony sokszor kellemetlenebb amannál. Miért? 
Mert míg a vakbélgyulladt állapot emlékeztet a 
lehetőséges elmulhatásra, addig a szemgyulladás 
nincs összefüggésben azzal a cikkel, amit most Aage 
Madelung röpitett világgá, vagy inkább világra- 
röpitéstmegnemakadályozódottatott a Dage Didenke 
hasábjain. Az aagemadelungság itt nagyon keveset 
használ, ha leglelkünk mélyén nem jövünk és nem 
akarunk tisztábajönni azzal, amit ma már mindenki
nek tudnia kellene, ama kitűnő tanulmány után, amit 
1886-ban irt Stokler a bíbortetvekről, — hogy az 
intellektusnak igeneim kell a háborút, teljes egészé
ben, teljes világrajöttségével, mint valamit, ami 
ami letagadhatatlan, ami akarattólszülethetetlen meg
léte a vonásnak. Egyszerű, paraszti szemmel kell
nézni ezt a dolgot az elarisztokratáskodott intellek
tusnak, hogy megértse és necsak belenyugodjon, 
de tudjon rajta föllelkesülni és tudjon résztvenni 
benne. Meg kell érezni végre nekünk is, amit sokszor 
busán sejtettünk, hogy ilyenkor nincs értéke a gon
dolatnak és eszmélkedésnek — nagyon helyeslem 
hát a nagyszerű Helfferich széljegyzetét, amelyben a 
háború irodalmi beállításának inferioritását hirdeti. 
Bizony, nagyon hamis nézőszög azt hinni, hogy az 
irodalom és a gondolkodás segíthet valamit rajtunk 
ezekben az időkben és hogy helyes volna, ha segítene

— hiszen nyilvánvaló, hogy az ember legszebb 
törekvéseit és eszményeit mindenkor éppen az a 
kultusz mentette meg a vérzivatarokból, amit írás
nak, irásművészetnek, gondolatművészetnek neve
zünk. Éppenazért nagyon helyes és nagyon igaz az, 
amit Píianzer Nepomuk Mária irt mostanában, de 
már húsz évvel ezelőtt is a Női Választóvízbe: hogy 
a szellem representativ-man-jének, az írónak 
és gondolkodónak távol kell tartania magát 
mindentől, ami fizikai, ami durva, ami csak cselekvés, 
ami egyszóval : háború — hiszen éppen most tapasz
talhatjuk legjobban, milyen bántó és ártalmas és 
ízetlen az, mikor az iróember, csupa representativ- 
maneskedésből nem vállalja testileg is a közösséget 
embertársaival, akikkel végre is a felelősség, a 
mindentmegburkoló testiség jegyében szerződött. 
De azért mégis elgondolkodik az ember, bármeny
nyire meg van győződve róla egy elhatározó neve
lés évtizedes hatása alatt, hogy nem szabad és nem 
lehet: vájjon ez a mindigtnindenmindegyes állapot 
az igazi állapot-e? Annyi bizonyosnak látszik ma 
már, hogy a szó, a forma, az, amit a világ stílusának 
lehetne nevezni, hogy az gondolatbatörtsége a létnek 
lesz mindig fontos, túl epizódszerű és mégse fontos 
jelenségeken, mintamilyen ez a háború is — mi sem 
bizonyítja ezt jobban, minthogy ime, az irók is kezdik 
belátni, hogy, sajnos, semmi szükség rájuk többé, 
mert minden megváltozott és a világ új isteneket 
választott magának: a cselekvés, a tett, a változan- 
dóság duzzadtizmú isteneit. Nincs más hátra, felejt
sük hát el régi ideáljainkat, próbáljunk megbarát
kozni a gondolattal, hogy nincs múlt, csak jövő van
— így érhetjük csak el, hogy el tudjunk helyezkedni 
ebben a furcsa világban, ahol vaslogikával hirdeti 
minden jelenség, hogy, ismétlem, csak múlt van és 
emlék és ábránd és nincsen jövő sehol. Határozott 
világossággal látom most már, hogy mekkora a 
sötétség, amiről semmi bizonyosat nem lehet tudni, 
de nem is szabad. Csak egyet lehet tudni: azt a 
forró és spontán kívánságot, hogy a háború ne 
menjen még el, — úgyis mit csinál itt?

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

Űj közmondás
Szegény ember zsírjeggyel főz.

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

Monasztir
Sarrail mester vén Petárnak 
lm azt írja:
Megvan immár a szerbeknek 
Monasztirja.

Beütöttek a kiváló 
Haditervek.
Csakhogy közben elvérzettek 
Mind a szerbek.

Vén Petárnak szomorúra 
Nyúlik képe :
Van hát egy új fővárosa,
De nincs népe.
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♦

Bor vizsga
(Az élelmiszerek hamisítása oly mértéket öltött, hogy az 
ellenőrzés már a borra is kiterjed. A Vegyészeti Intézet 
megbízottai sorra bejárják a budapesti vendéglőket és 

korcsmákat s megvizsgálják a pesti bort.)

„A szép bor, jó bor, csak egy kicsit hamis bor“ 
cégérű kiskocsmában két nagyszakállas úr leül az 
X-lábú asztalhoz.

Az egyik nugyszakállas (népszínműi stílusban 
az asztalra üt az öklével és duhajkodva kiáltozik. 
Azt hiszi, hogy így nem ösmerik föl) : Ej, haj, kutya
fája teremtette . . . Tyuhaj, aki áldója van! Csap
lárosné lelkem, ifiasszony, piros bort az üvegembe!

A pincér lány: Milyen bort parancsol uraságod?
A nagyszakállas (énekelve): Piros bort az 

üvegembe! Nem hallotta, lelkem, itiasszonykáin, 
piros bort!

A gazda (a pincérlányhoz súgva): Ezek afféle 
urak lesznek. Majd inkább én szolgálom ki őket. 
(A nagyszakállashoz.) Milyen bort tetszik paran
csolni?

A nagyszakállas (énekel): Piros bort az üve
gembe! Hallja, jó világosi bort!

A gazda: Világosit? Talán világos tetszik? 
Fehéret?

A nagyszakállas: Nem, pirosat.
A gazda: Az nincs, kérem. Elfogyott. (A csapos

legényhez. súgva: Eriggy a pincébe és ereszd ki a 
hordókból a bort, mert még baj lesz.)

A csaposlegény (el a pincébe).
A nagy szakállas: Nincs világosi? Hát akkor 

szamorodnit!

A gazda: Nagyságos úr el fog szamorodni, de 
az sincs!

Nagyszakállas: Törökbálinti.
Gazda: Az sincs.
Nagyszakállas: Szentendrei.
Gazda: Az sincs.
Nagy szakállas: Qyoroki, ménesi, tokaji, egri, 

hegyaljai, teréz-körúti, dob-utcai, istván-téri.
Gazda: Az sincs, az sincs, az sincs!
Nagy szakállas: Nincs? Nna jó. Majd mindjárt 

lesz! (Fölmutaja az igazolványát.) Nna, most már 
csak van?

Gazda: Nincs, kérem, minden borom elfogyott.
Nagyszakállas: Le a pincébe! Majd meg

vizsgálom!
(A pincében nagy tócsák között ott találják a 

csaposlegényt, amint az egyik hordó alatt fekszik — 
részegen. Amint a gazda megparancsolta, kiengedte 
a bort a hordókból, de a szájába.)

Nagyszakállas (az egyik tócsa mellett): Hohó, 
ennek borszaga van . . . Szóval, volt bora, de nem 
mert nekünk adni belőle, mert félt, hogy észre
vesszük, hogy az — hamis. Bezáratom a korcsmáját!

Gazda: Kérem, nem hamis ez a bor. Máskülön
ben a csaposom nem rúghatott volna be tőle!

A két nagyszakállas (elmereng, de aztán elfo
gadja az érvelést) : Jó, jó. de miért nem adott belőle 
nekünk?

A gazdu (mosolyog): Olyan drága most a bor, 
hogy attól tartottam, nem tudják majd kifizetni a — 
cehhüket!

(A borvizsgálat ezzel be is fejeződik.)
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A Fő-utcai összeesküvés
És összeültek a Fő-utcai palotában a négy 

Keserű Grófok. A komornyik ezüst tálcán ijesztő 
koponyát tett elébük, amelyre egyikük — a Leg
sűrűbb Fekete Vér — önnönkezével karcolta e nevet: 
Tisza István. Ez volt a jeladás a Nagy Szertartás 
megkezdésére.

Elsőnek Zengő Szakáll nyúlt a koponyához, 
keresztet vetett s mondá:

— így kárhozzon el minden magyar főúr, aki 
titkos választójogot ad a városoknak.

— Mindörökké, ámen! — hangzott a Jelenték
telen raccsoló helyeslése.

Ezután a Majdnem Államférfi szedte ki császár
kabátja szárnyából Tisza István arcképét és szemeit 
kiszúrván, ünnepélyesen szólt:

— Így pusztuljon az, akinek politikája kiveszi az 
ember szájából az utolsó sovány közjogsérelmi 
falatot.

És zúgták a jelenvoltak: — Bölcs a beszéd.
Áldomást ittak, borús szívük érzelmeihez képest 

hideg feketét, sok citromlével keverve. Mikor kellő
képpen elsavanyodának ínyeik, fölállt Legsűrűbb 
Fekete Vér és beszélt:

— Hol vannak tőreitek? Hol mérgezett nyilaitok 
és bűzbombáitok? Hová tettétek a villamos árammal 
telitett drótsövényeket?

Pillanat múlva az asztalra repültek a nyilak, 
tőrök, bűzbombák, szöges drótok. Legsűrűbb Fekete 
Vér reszkető hangon, de a boldogság kéjes remegé
sével folytatta:

— Végezni kell vele! Végezni éppen akkor, ami
kor bűnösen oda akar lopózni a király magas szemé
lyéhez. Résen legyetek! Jól dolgozzatok! Az ellen
ség bátor és okos. Nyelve sima, miként a bársony, 
nemzeti igéket sugdos az ifjú király könnyen meg
vesztegethető fülébe, vakmerő gonoszsággal hí 
életre egymásután paritásos címert, külön magyar 
királyi címet, a mielőbbi koronázás édes mérgét 
csepegteti szét s ki tudja, minő veszedelmes vívmá
nyokkal állja még útját a mi nemes és szent céljaink
nak . . .  Vigyázzatok! Ha most nem ejtitek el a vadat, 
úgy soha többé. De hol van Mikhál? Hol Vilmosom?

— Mikhálért tűzbe teszem kezem! — kiáltott 
Majdnem Államférfi és kezét nyomban egy előre 
megírt részletes hírlapi tudósításra tévé, amely a 
folyó összeesküvésről szólt és előtte kefelevonatban 
hevert.

— Vilmosunk pedig, koronázásról és zászlós
urakról lévén szó, jelen esetben nem zimmerrein — 
jegyezte meg Zengő Szakáll.

Legsűrűbb Fekete Vér arca pillanatra elborult, 
de a koponyára és a kiszúrt szemű képre nézve, új 
erőt merített és folytatá:

— Olvastátok-e a királyi kiáltványt, majd az 
országgyűléshez intézett leiratot? Mindkettőt ő 
ellenjegyezte, ő, kinek nevét epével kellene a jár
ványkórház falára Írnom. Mit szóltok hozzá? — mily 
fölháborítóan kifogástalan, mily fogcsikorgatóan 
korrekt, mily hátborzongatóan kielégítő! Lehet így 
tovább nyomorultan tengődnünk? Honnét vegyük a 
fegyvert küzdelmünk folytatásához? Kicsavart min
dent a kezünkből ez a kíméletlen új-gróf, kinek 
nevével nem is oly régen ellenzéki csecsemőket 
riogattak jó magyar anyák. Micsoda pusztulás, 
micsoda végzet! Épp ezért esküdjetek: a sorsdöntő 
pillanatban, mikor a király közelébe férkőzik, ott 
lesztek mindannyian. Zengő Szakáiig te félsz?

— Oh, Fekete Vér, én már telefonon intervjút 
adtam az estilapoknak eltökélt álláspontomról.

— Én beszélni nem tudok, de Írni sem szoktam, 
— szólt Jelentéktelen — azért mindenben veletek 
vagyok.

— Én még tegnap kinyomattam mai tanácsko
zásunk részletes lefolyását — pattogott Majdnem 
Államférfi.

Legsűrűbb Fekete Vér szeme fölcsillant:
— Látom, hívek és megbízhatók vagytok. Most 

pedig oszoljunk szét, hogy rajtunk ne üssön az elleti. 
Jelszavunk: „Epekő“.

Ezzel szétoszlottak. És másnap arra ébredt a 
maszlagolt közönség, hogy a haza veszélyben van. 
Szerencsére, megint csak az újságokban. Mint már 
hat esztendő óta.

F o k o s

5 irok a székelyföldön
Székelyföldi szálas erdő 
Elhullatta már a lombját, 
bankás völgyek lágy ölében 
5ó födi a sírok dombját: 
merre ment a hadak útja, 
mint egy véres hullám-torlat. 
Pergedezö patak partján 
magyar fiák teste porlad.

Döftek sima sík mezőkről, 
mentek sziklás, hegyes úton. 
Véres útján a halálnak. 
Fellegekbe beborúlton:

mint a gyermek megy a télbe 
5 lelkében a tavaszt ója. .. 
Székelyföldi jeges szél lelt 
Ifjú éltök hervasztája.
Elhervadott hős fiákért 
fle sírjatok, magyar síkok, 
fiivirulnak majd tavasszal 
Rz elárvult, csöndes sírok. 
Pergedezö patak partján 
Rábókolnak gyászos füzek. 
Vértanúik feje fáját 
fioszoruzzák székely szüzek.

ti. h. e.j
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Svengali és Trilby Bér rajza

*

Grey. — Hallani sem akarsz a békéről . . . Tovább harcolsz, ha el is pusztulsz . . .  Ezt kiáltod ! 
Akarom . . . akarom! . . . Parancsolom!
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A hadikölcsön

Ö m lik a p éu z, v ígan  fo ro g  a m alom

Románia hóhérai
Take Jonescu. — Én nem csüggedek. Ha kell. 

Moszkvába megyek és ott ások lövészárkot.
Bratianu. — Frátye, mért szaladsz olyan 

messzire?
Take Jonescu. — Utálom a németet meg a 

magyart. Nem tudok rájuk nézni.

Zita királyné
Szép feje körül glória játszik,
Sarkát sem éri földnek salakja,
Vad harcosok közt messze sugárzik 
Sudár alakja,
Minthogyha várna, minthogyha hína:
Jertek, kiáltsuk: — Vivat Regina! „

Áldást fakasztó lépte, a könnyed.
Istennek édes angyalaképen —
Mosolya szikkaszt sok magyar könnyet 
Árvák szemében j
S átcsendül ágyúk füstfellegén a 
Harsány kiáltás: — Vivat Regina!
Szivünk’ ajánljuk föllelkesedve 
S ö szívek árján lebeg felettünk.
Mert meg van áldva, meg van szeretve,
Kit megszerettünk; \
A magyar érte poklot megvína . .  .
Jertek, kiáltsuk: — Vivat Regina!

Az orosz golyó
— Levél a harctértől —

Az orosz állásokkal szemben, egyik fedezékben 
ott feküdt a Borsszem Jankó.

Egyszer csak jön egy buta orosz golyó és belé- 
fúródik. Látja ezt egy baka és fölkiált:

— A fene egye meg, ez még a tréfát sem érti!
—  ■ -  o

Önálló töprengés
— Vájjon melyik régi törvényünk rendeli el, 

hogy a magyar parlament diszülésein csupán grófok 
szólalhatnak föl? ------ O------

Tliallóczy
Kemény, nyakas, tudós magyar,
Mily szörnyen telt lie végzeted !
Mi nem felejtünk egyhamar.
S ha múlik a nagy zivatar:
Megszentelj ük emlékedet.

------ O------
A kisállam ok védői

— Oroszország most hathatósan rácáfol arra a 
legendára, hogy az ántánt elhagyja a ‘kisállamokat.

— No ezt már nem hiszem el.
— Hát nem látja, hogy a románok az oroszok 

segítségével mégis be fognak vonulni — Besszará- 
biába? ------ O------

Othello a lepedőn
— Shakespeare Othellója legközelebb mozi

vásznon is színre kerül.
— Nem rossz. Schwarz auf weiss!
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A  prim adonna Kocsija Zórád rajza

— Tegnap éjjel az ifjúság kihúzta a primadonna komflijából a lovat.
— No és miért volt ez a nagy lelkesedés?
— Mert a ló nem tudott indítani.
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Jani élelm es fiú
— Jelenet a detektivszobából —

(Főkapitányság, második emelet, 1316. folyosó, 19118. 
detektivszoba.)

Vas (Egyszerű, kissé ostoba ember. Külsején 
nem látszik meg, hogy jó apjától nehány százezer 
koronát örökölt): Kérem szépen . . . Tálos detektív 
urat keresem . . .

A detektív: Parancsol?
Vas: Én vagyok a Vas magánzó . . . akinek a 

betörőjét elfogták.
A detektív: Ott ül az asztalnál a Jani . . . 

ö  volt az . . .
Vas (az asztalhoz lép. Ügyetlenül): Kegyed . . . 

Maga . . .  ön a tettes? . . .
Betörő (elegáns fiú, fölényesen): Oláh Jani 

vagyok. Foglaljon helyet, Vas úr.
Vas: Köszönöm. (Leül.) Hát kérem, Oláh úr, 

máig sem értem, hogy tetszett, mint tetszett a pénz
társzekrényig eljutni . . .

Betörő (fölényesen): Egész könnyű munka volt. 
ön. Vas úr, túlságosan könnyelmű . . . (Cigarettára 
gyújt.) Parancsol egy cigarettát? Mondom, ön köny- 
nyelrnű ember. A külső ajtóra tétessen valami jobb
fajta lakatot.

Vas: Volt kérem szépen egy olyan biztosító- 
csengő féle. Ha a betörő jön, akkor annak csengetni 
kellene.

Betörő: Higyje el. kedves Vas úr, az ilyen 
csengő nem ér semmit . . . Aztán milyen rozoga 
pénzszekrényt használ ön . . .  És hogyan lehet annyi 
pénzt otthon hevertetni . . .

Vus (ijedten): Jaj. mennyi pénz hiányzik?! Az 
istenért. Oláh úr. mennyi pénzt költött el?

Betörő: Ne féljen. Nem hiányzik semmi.
Vas: De igazán?
Betörő: Becsületszavamra.
Véts; Ez megnyugtat.

A cár és a lengyelek
A cár beszélt, a cár izent:
— Vitézid lengyelek,
Hallgassátok meg csöndesen,
Mit néktek rendelek.

— Bármit tesz és bármit beszél 
Osztrák-magyar s porosz,
Lengyelbon tőlem lesz szabad,
Szabad, mint az orosz.

— S hogy minden tudja, mily szabad.
S mily független leve: *
Orosz lesz nyelve, szelleme 
És orosz lesz neve.

— így nyakatokba hullanak 
Szép láncos rendjelek:
Tehát kuss! Szájat tartsatok,
Vitézlő lengyelek !

Betörő: Nézze, Vas úr, ön cseppet sem élelmes 
ember. Hogy lehet annyi pénzt a takarékba tenni? 
Mindössze ötszázalékos kamatra . . .

Vas: Bizony, Oláh úr. ezt nekem már többen 
mondották . . .

Betörő: Én kivettem a pénzt és azalatt, míg ön 
Karlsbadban kúrázott, gyümölcsözően elhelyeztem. 
Százezer koronáért fa-részvényeket vettem. Ezek 
ma már száznyolcvanezer koronát érnek.

Vas: Köszönöm, Oláh úr . . .
Betörő: Kétszázezer koronáért az „Első Buda

pesti Élelmiszerhamisitógyár“ részvényeiből vásárol
tam . . .  Ezeknek értéke százötven százalékkal emel
kedett . . . Egyébként itt a lista és a detektív úrnál 
vannak az értékpapírok . . .  Az ön vagyona nálam a 
duplájára emelkedett . . . Mert jegyezze meg, a Jani 
élelmes fiú . . .

Vas (meghatottan) : Hálásan köszönöm . . .
Betörő: És az ékszereit se hevertesse otthon . . .  

Itt a safe-kulcs . . .
Detektív (betörőhöz): No, Jani, most átkisérlek 

az ügyészséghez. De mert a múltkor megszöktél az 
úton, hát egy kicsit megkötözlek.

(Janit megkötözik. Vas áhitatosan. hálatelt 
pillantásokkal nézi a betörőt.)

Detektív: Mehetünk . . . (Elindulnak.)
Vas: Oláh úr! Pardon, egy percre . . .
Betörő (visszafordul).
Vas: Van otthon még százezer korona kész

pénzem, azzal mit csináljak?
Szenes ember

---------C---------

Ez csak term észetes...
— Mit gondol, hogy kezdi majd a német küldött

ség szónoka az üdvözlő beszédét, amikor az új 
lengyel királyt üdvözli?

— Mit tudom én!... Talán így: Euere Majesztét...
— Dehogy! Euere Pa fesztét . . .
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Tisza a trónnál
Trónjára szállt az ifjúság,
Körötte vér, vihar, halál,
De trónusának lépeseién 
Egy tölgygerincü magyar áll.

Erős és férfias magyar,
Bár fü ti ifjúként heve,
Szavába* bölcs, teltébe9 vas 
És Tisza István a neve.

S mit nem láttak már századok : 
Most büszke Bécsben és Budán 
Újból magyar tanácsos áll 
Az élen, — a király után.

Számára már emlékkövet 
A történet nemtöje vés 
S nagyon dús vagy koldus lehet, 
Kinek ily nagyság is kevés.

E nagy napokban nincs vitánk, 
Hogy kinek is van igaza,
De hálás néki a király 
És hálás néki a haza.

A lövészárokban
— Komám, egy jó szivarért 

szívesen elengednék félesztendőt 
— a háborúból.

A pusztuló Románia 
Bajor, porosz, magyar, bolgár — 
Dicső fegyveretek hol jár ?
Ma átkeltek a Dunán 
S fürge testtel Bukaresttel 
Csatáztok holnapután.

Riadt rumuny kese lába 
Rohan Besszarábiába.
Románia már — fuit !
Jön új ura s Jonescura 
Mond egy viharos pfuit.

A legfrissebb ürügy Köbér rajza

— Alfréd, ha igazán szeretsz, csináltatni fogsz nekem egy koronázási kosztümöt.

T eleszky a bazárban
— Kérek olyan hosszú vékony gummit, amit 

játéklabdákra szoktak tenni, hogy hajítás után az 
ember visszaránthassa magához.

— Minek az, kegyelmes uram?
_  Azokra az aranyakra akarom kötözni, ami

ket a koronázás ünnepén szórok majd szét a nép 
közé. .. ------ °------

Ónálló töprengés
— Vájjon mit puhítottak őseink a nyereg alatt

— hústalan n a p o k o n ? ____
Bálban

— Nagysád. szabad kérnem a harmadik 
négyesre?

— Sajnálom, már szétosztottam a — tánc
jegyeket.

Világosítsuk fel a külföldet !
vagy: itthon ilyen a magyar őr

Andrássy. — Nem, nem, nem, nem, nem ! 
Eztet már nem engedem.
Mindig ó legyen felül.
Míg a sok gróf áll ebül. 

Apponyi. — A népet ráuszítom,
Vagyok Dicső Bariton.

Batthyány. — Én is ammondó vagyok: 
Üssünk fejére nagyot.

Károlyi. — Elég volt a pártviszályból 
S legfőképpen a Tiszából. 

Zichy. — Csatlakozom, isten bizony, 
Kiver már a Tisza-iszony. 

Andrássy. — Bámulják őt mindenek.
Mondják : fényes, bölcs, remek ! 
Ilyen magyar nékűnk nem kell, 
Félre a szentségtelennel !

Mind. — Belényomjuk majd a srófot. 
Éljenek a régibb grófok!
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A próhirdetés egy táb ori ujságból

Azt a bájos csukaszürke pickelhau- 
bés öregyrat, aki a napokban a 

Dunán átkeli, kéri bámuló ismerőse, 
legyen ott pontosan hajnali öt órakor 
Bukarestben a Calea Victoriei-n a Hotel 
English előtt. Esetleges dróttalan táv

iratot „Falkenhayn" jeligére kérek.
---------o---------

Gyász m iatt zárva
Találkoztam az utcán Nyájas Olvasóval. Nagyon 

föl volt dúlva.
— Mi baja? — kérdeztem.
— Megdöbbentő dolgokat olvastam a plakáto

kon — felelte. — A színházak és mulatók plakátjain. 
Például mit mond az Opera: császári és apostoli
királyi felsége I. Ferenc József király elhunyta 
zárva.'4 Vagyis: ő császári és apostoli királyi 
felsége . . .

— Nono. Ön rosszul értelmezi. Az opera van 
zárva.

— Jó. Ha ön mondja, megnyugszom. De nézze 
a Magyar plakátját meg a Királyét: „őfelsége a 
király halála okából zárva." Mit szól ehhez az 
okábólhoz?

— Mit szóljak? Valóságos gyászkifejezés.
— Most nézze az Orfeumét: „Rohn, felülmúlha

tatlan kártyaművész. Országos gyász miatt zárva."
— Nyájas Olvasó úr, nem a fölülmulhatatlan 

kártyamüvész van zárva. Az orfeum.
— Ügy? Ezúttal nem fog félrevezetni. Itt nagy 

szenzációk rejtőznek. Persze, nem szabad megírni. 
De én megsejtettem őket. Tömeges letartóztatások... 
Lássa, ez is: „ Steinhardtismét egészséges. Egyelőre 
zárva." És mi van Ivogünnel? Olvassa: „Új kolora- 
turcsiUag: Ivogiin. Zárva." Es Molnár Ferenccel? 
Tessék a moziszínlap: „Molnár Ferenc, A Doktor tír. 
Zárva." Látja? Zárva, zárva, zárva, zárva. Most 
pedig jöjjön velem a körútra, ott tisztán olvashatja: 
„Zárva miatt nincs előadás." Miért nem így: Nincs 
előadás miatt zárva. Ez még csak valahogy . . .  De a 
Dob-utcában egy mozi ajtajára ez a plakát volt 
ragasztva: „Süve!" Látja, ezt is bezárták, fis ez az 
egyetlen plakát, amely szabatosan fejezte ki magát. 
A „süve“ olyan gyász, amelynél ülni szoktak . . .

S Z E R K E SZ T Ő I Ü Z E N E T E K
Korona. Aki a koronázási ünnepről olcsó élceket mer 

faragni s hozzá meg az egykorona-, kétkorona-féle Ízetlenségeket 
küldi be, azt haladéktalanul átadjuk a legközelebbi pótsorozási 
bizottságnak. — Habitué. A színházak és mulatók tíznapos 
gyász-kényszerének mindenesetre megvolt az a jótékony hatása, 
hogy émelyítő hírlapi reklám-dicséretekkel nem rontották el egy- 
ideig a gyomrunkat. De nyugodt lehet, ahogy mi ismerjük őket : 
„behozzák" ezek az irak kamatostul a soronkint fizetett himnu
szokat és ódákat. — Moll. Higyje meg, csak örvendezni lehet 
rajta, hogy magyar iró sikerült müve mint regény, színdarab, 
film, libretto s végül mint népies lapok folytatásos közleménye 
jelenik meg. Csak hadd keressen az a szerző minél többet ! Még 
*gy >s „fórban" vannak az ünnepelt külföldiek. — B. L. A versek 
inkább folyóirat számára készültek. A B. J.-ban való megjelené
süket misem okadatolná. — h. p. I. Ha már mindenáron vicc

kell, mondjuk talán így : Liszt és Cukor jegyesek. — H. L. (Ozora.) 
Lesz ott jóval vidámabb is. — C s - n .  „Szenes ember" könyve: 
A zöldbőrű primadonna szívderítő, kacagtató olvasmány. A fiatal 
iró szigorúan kitartott programja mellett : minden nagyképűsködés 
nélkül mulattatni ebben a kegyetlenül szomorú világban. — D. F. 
Somlyó Zoltán egyszerre két könyvvel lép a közönség elé. 
„Nyitott könyv" címen u. n. „lírai pamflettM-et irt, a mai Magyar- 
országnak pompás verssorokban fölépített képét rajzolva meg a 
költői szatírának azzal a nemével, amelybe a legtisztább roman
tika aranyszálai szövődnek. Legnagyobb érdeme, hogy végig friss, 
elmés, érdekes, a vers nem fárasztó, lágy hullámainak zuhatagja 
üde és jótékony s ami szintén valami : műfajt teremt a költő. 
Másik könyve : „Őszi regény" a próza szépségeivel lepi meg az 
olvasót. — Dr. I. E. 1) Nem Beregszászról küldték. 2) Sorra 
kerül. — X. X. Kicsit rikító ; idebujtatjuk szerényen : „Vájjon 
mennyit fizettetne a Pesti Chevra Kadisa az örökösökkel, ha 
egy király a felekezet tagjaként itt halna meg?" — Több levél
ről 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  

Kiadc-tulajdonos : A BORSSZEM JANKÓ lapkiadó-részvénytársaság

Nagyságos asszonyom, meg talál fázni. Ne hozassak egv 
jó meleg prémpellerinet Elkán és Gerőtöl VI., Andrássy-út 27?

|l goromba kalauuí
is elnémul menten, ha egy csomag valódi

KOTÁNYI
PAPRIKÁVAL

kínálja meg az ember

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

A megfejtés jutalma a Borsszem Jankó 1916-ra szóló Srapnel
naptára. A Borsszem Jankó 2555. (48.) számában közölt kép
rejtvény megfejtése :

Pergőtűz
A megfejtők számát és a nyertes nevét a jövő számban 

közöljük. A november 19-iki számban megjelent talány helyes meg
fejtését („Soronkivüli kinevezés“)  112-en küldték be; nyertes dr. 
Papp Béla (Újvidék, kir. törvényszék) lett.

''ï ï& iê Ê Ê
I BO®

Remény és 7ársa
illatszer és pipereszappan nagykereskedése
Budapest,VII., Wessdényi-utca 24

3(érje legújabb árlapunkat 
csakis viszonteladóknak

+ Erőlabdacsok+
L e s o v á n y o d o t t ,  legyenqült férfiak és nők, 
föfajos, 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 kezdödőleg a súlyszaporulat, 
vagyis a hízás. Haszná‘atl utasítás minden do- 
bozoan van. Ara 3 korona. Egyedüli főraktár:

„ D A M J A N I C H ”  G Y Ó G Y S Z E R TÁ R
B U D A P E S T . VII. kerület, Damjanich-utca 39. szám.

ABADIE
Mindenki gyűjtse reklám* 

márkáinkat és boríték- 
könyvecskéinket a

NAGY

békekötés után

V a rró g é p e k
Elsőrendű

| német gy ártmányú ívhajóst 
nagyorsóval ; 110 Karika- 

fhajóst 133: Central 
’ bobint 140 koronáért 
| szállít öt évi jótállással

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

Csakis ú jd o n atú j gépeket á rusítok

Viszketegséget,
rüht, sömörl legbiztosabban 

elmulasztja a

„Barna z s ír 11
Kis tégely K 1.60, nagy tégely 3 K, 
családi adag9 K. Utasítással rendelhető: 
Dr.Flesch E. „Korona" gyogy- 

tárából, Győr.

Acetylen kézilámpa
2—300 lépésnyi területet 
nappali fénybsn

bevilágító t

n e m  - i ip i
csinosan nikkelezett k i
állításban. Nélkülözhetet
len minden vidéki házban.
Gyári á ra  használati utasí
tással, 100 mm reflektorral 

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

Egyedüli fő rak tár :

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

50 éves óriási kipróbált és elismert tapasztalatai alapján biztos sikerrel 
gyógyítja nők és férfiak betegségeit börbajokat, szájsebeket, 
lőeggyöngeséget stb. stb. — 606. E h rlich -H ata  oltások, vér

vizsgálat Wassermann tanár módszere szerint 
A kezelés fájdalommentes és a foglalkozást nem zavarja.

^ ' s s‘ SZAK-ORVOS
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.

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

S „ mSchor Oszkár oíeon női zenekara »i.it1Sam janich-Tn,“ *íb.*"
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ZEISS
PU NKTAL-ÜVEGEK.
Pontszerűen ábrázoló pápaszemek.

Régi
biconvex-üveg

Űj Zeiss- 
Punktal-üveg

0°
10*?-

nr||n r\--0°—
u r||n rfiO °-

20°
30°

n rjjii rf-20®,.
M l ln i- fS *

Fenti képet látjuk a régi és áj üregen keresztül a látóirány 
10, 20 és 30 foknyi elhajlásánál.

Az új rendszerű  Z e iss  Punktal-üvegek  
tiszta  é les képet 

és nagyobb látteret adnak, 
ennek folytán nem korlátozzák 

a szem  term észetes m ozgási szabadságát.

Zeiss Punktal- 
űvepek csak

látszerészek
útján kaphatók.

r£ARLZEÍ5s>
W IE N

IX/s, Ferstelgasse 1.

Kérje ingyen 
és hérmentve
Opto 1Ü4

prospektusunkat

ZSÁKOT
ZSINEGET
PONYVÁT
vásároljon a 35 év óta legmeg
bízhatóbbnak elismert FISCHER- 
féle zsák- és ponyva gyárban. 
Budapest, Nádor-u. 31-33.

M ani llak évek ötök. Lópokrócok. 
Egyezer használt lisztes- és 

korpászsákok.

DOROGMA
Uraságoktól leve
tett és új férfiruha 
raktára Budapest,
Vilmos császar-út 
4, Lem. Erzsébet- 
tér 12. I. emelet.

Óriási raktár 
ruhákban, úgymint : 

zsakettöltönyök,
saccoô ltônyôk, felöltök
és átmeneti kabátokban. Frakk, 
szmoking- és szalonöltönyök 
betét nélkül kölcsönbe adatnak.

Karácsonyi ajándékokat, katonák vagy itthonmaradottak 
részére, már most szerezzünk be Wágner a „Hangszer-Király" 
cégnél (Budapest, József-körút 15), nehogy a szállítás a már 
most is tömegesen beérkező rendelések összetorlódása követ
keztében késedelmet szenvedjen. Díszes kivitelű fényképes kará
csonyi hangszerárjegyzéket 20 fillér bélyeg ellenében bérmentve 
küld a Wágner-cég.

Tegyen mindenki kísérletet a

D reher-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 elvállaljukI =  Kérjen árjegyzéket
Telefon: 162-01. Alapittatott 1845 Telefon: 162-01

Férfiaknak és nőknek
a le h e tő  l e g r ö v i d e b b  idő alatt gyógyítják, még a 

legelhanyagoltabb bajait is az

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 : 
Tö rő k  gyógyszertár, Budapest, VI., K irá ly-u. 12.

I  SZAKORVOS

D r. Ka JDACSY
bőrgyógyász, v. kórházi orvos

Budapest, Vili., József-körút 2 Q

SZAKSZERŰ
könyvét ingyen 
küldi bérmentve 
60 fillér (bélyeg 
is lehet) ellené

ben.

35 év óta fennálló Intézetében gjó-
gyit tapasztalatai alapján: mindenféle bór

átokat, idegbetegséqeket, valamint 
női bajokat. Beoltások: „Ehrllch  
606'* módositott legújabb szerével. Vér- 
vizsgálat Wassermann tanár módszerével. 
Nőknek külön bejárat, levél útján is gyógyu
lást találnak azok, akik személyesen meg nem 
jelenhetnek, vagy a fővárostól távol laknak. 

Gyógyszerekről- gondoskodik.
Rendel: d. e. 10—4-ig és este 7—8-ig.

É S  F É N Y 

K É P É S Z E T I  

C I K K E K

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

Finom likőrök
ÍAT bérmeníes küldéssel megrendelhető : C Z  A  I C II

amelyek minden háztartásban nélkülözhetetlenek, csak elismert finom 
eszenciáimból készíthetők házilag. Készítésük a mellékelt utasítással együtt, 
hideg úton történiK és mindenféle ízben Kapható, üvegenként 
80 fillérért, mely 1 liter előállításához elegendő. Legkevesebb 6 üveg 
Z S . ( ' Ü K N É L  g y ó g y s z e r é s z n é l,  8  £ A B  A I) K A  2 . ^
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ö n g y ó g y í t á s .
Tüdő-, gyoraoç-, máj-, epe-, vese-, bél
és szívbajok, vérszegénység, érelmesze
sedés, sápkór, görvelykór, csúz, kösz- 
vény, cukorbaj, vízkör, csontbaiok, ideg
bajok, sorvadások, hűdések, bőrbaiok, 
kiütések, fekélyek, aranyér, férfi- és női- 
betegségek, bármilyen idültek is, gyöke
resen kigyógyithatok 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 js fölvétették és gyors 
hatásukról számos köszönő levél tanús
kodik. Az „ Ö n g y ó g y í t á s "  című 
könyv ismerteti ezt a gyógymódot, meg
tanít a betegségek fölismerésére, meg
állapítására és gyógykezelésére s felsorol 
minden orv osságot. Már 16 ezer példány 
jelent meg kizárólag az „ A S T E R “ 
kiadóhivatalában (Budapest, III., Nád-u. 1) 
kapható 4 kor. 50 fillérért. Hasonló cirati 
megtévesztésektől óvakodjunk! A gyógy
szerek beszerzéséről is gondoskodunk 
s könyvünk megrendelőit díjtalanul ellát
juk tanáccsal. Hozzánk forduló bete
geknek kiváló szakorvos rendel.

ezüst törmelékért
legjobb árat fizet:
GROSS A N T A L
Budapest, József-körút 23.

A goromba
Apuka, elmegyek sétálni. MitA feleség. 

vegyek föl?
A féri (ingerülten). — Bánom is én. Vedd föl az 

— utolsó kenetet. ---------O---------
Akiken az orvosi tudomány nem segíthet

A cipész bőrbaján.
A fűszeres cukorbaján.
A sertéshízlaló tengeri betegségén.
A szabó kötőszövetgyulladásán.
Az árdrágító szorulásán.

Hirdetések
felvétetnek 

a kiadóhivatalban

A vérbaj nem szégyen!
Emberek vágjunk 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. M egrendelhető iT ö rö k  
gyógyszertár9 Budapesti VI-, K irá ly-utca 12.

„ T O K I O «

tyúk szem irtó
páratlan jó hatásával a tyúkszemet, bőr- 
feeményedést gyökeres szemölcsöt két 
nap alatt eltávolítja. Használata egyszerű
Adagja 50 fillér, portóra 10 fillér 
küldendő. Készíti : 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 
előleges beküldése esetén posta- 
költséget nem számitok. Kapható 
B A S C H  S. gyógyszerésznél, 

Csantavér, Bácsmegye.

ezüstárúgyára
cs. és klr. udvari 
és kamarai szAllitó -

B U D A P E S T ,  IV-,
K irá ly i Pá l-u tca  13.

A gyári épület földszinti dísz
helyiségeiben állandó eladás nagy 
ban és kicsinyben legolcsóbban 
=  szabott eredeti; gyári^áron. =

egyenruhák, köpeny, zubbony, 
breeches-nadrág, p a n t a l l ó 
sapkák ,  keztyük, rendjelek, 
szalagok, bőrneműek, összes 
szíjazat és fölszerelés! cikk 

jótállás mellett, legjobb 
: minőségben kaphatók :

Tiller Jttór és Társa
cs. és klr. udvari szállítóknál
Budapest, IV., Váci-u. 35.

+  KELETI J. +
Budapest, IV., Xoronaherceg-u.17.

Alapítva 1878. Telefon 13-76.

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

Különleges gyártm ányai:
Keleti-féle szabad, hadi mülábai a jelenkor legjobb és legtökéletesebb 
műleges végtagja, Keleti-féle kozmetikai és munka m úkar és mükezei a 
legújabb szabadalmazott rendszer szerint. Orthopaediai készülékei, indi
viduális’ és technikailag, legtökéletesebben előállított készítmények. Cs. és 
kir. szab. Keleti-féle sérvkötők, haskötők, gumtnigőrcsérharisny&k, 
lúdtalpbetétek, mankó- és m ankóbotok stb. Gazdagon fölszerelt raktárt 

Betegtoló- és önhajtó-kocsik rokkantak  és am putáltak Ti----- - ' ................ÉTtart : 
részére. Víllanyozó készülékek, valamint az összes betegápolási

cikkeket nagy választékban, eredeti gyári árak mellett.

f  Nincsen párja a Gerö-féle

1 BOROSTYÁN-KENŐCSNEK
Viszketeg, rüh, sömör és mindennemű 

gyorsan és biztosan gyógyít.
Kis tégely 3 K. Nagy tégely

Készíti: Gerö Sándor gyógyszerész
NAGYKÖRÖS II.

ÉPj
börbajt I

5 K.

U

NE FOGADJON EL MAST NIBT

ff! TUNGSRAM d r ó t u e p á t .
H A Z A I G Y Á R T M Á N Y .Ó V A K O D JU N K  UTÁNZATOKTÓL!

Gyártia: az Egyesült izzólámpa és villamossági rt. Újpest1

■  m . m m  M m ■  A . ■  ■  ■  a .  M  mm.■  ittunk Azonban Olcsó és kitűnő rumot Ihstik min-
A l r Z l f  C E I  I J I  I M  denki, aki kiválóan finom rumeszenciambol hazilaq■SS k v  w  geg  m m  g g ^ v g s  ■ g készíti.
S ^ B  m g  M  ■  legkiválóbb rum állítható harki Legkevesebb ti üveg

"  ■  ^  ■  bermenles 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, „Sít. Antal» gyógytára-
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országszerte elismert elsőrendű magyar hangszer- és beszélőgépek árúháza

Budapest, Vili., József-körút 15

Varázsfuvola
B árki egy óra a la tt m egtanul
hat ra jta  játszani. A V a ra z s -  
fuvola 20 acélhanggal és kel
lemes bögökisérettei van el
látva. Ára tokkal, iskolával 
csak 6 és 8 korona.

Hangverseny*
beszélőgép

E pompás kiállítású, hatalmas 
hangú, óriási hangverseny
baszó lóg ép, 200 db. angol 
koncert-tűvel csak 100 K.

A tábori művószszáj- 
harmonika-kószlet

3  darab kisalaku „Müvész- 
szajharm onika“, különféle 
hangolásban, iskolával, aján
dékkal csak 6 K Ugyané* 
finomabb kivitelben 8 ,1 0 ,12K.

TUndérharangok
A „Tündérharangok* ková
csolt vasállványon 15 össze
hangolt fém esengóval van 
e llá tv a . Rendkívül kellemes 
hangú . Bárki azonnal játsz
hat ra  i ta . Ára tokkal, verők kel, 
iskolával... csak 25 kor.

Kétsoros hangver
seny harmonika

Magas finom szekrényü, 19 
fedett billentyűvel, 6 bőgővel, 
a c ó l h a n g o k k a l ,  erős fú
vóval, gyöngy házgombok kai
csak 60 K, fin. 80 K.

Csodaréztrombita
A hangverseny „réztrom - 
bita" igen könnyen fujható 
20 prim ahangot és 4 kísérő 
akkordot foglal magában. Fi
nom sárga réz kivitelben, 
hossza 45 cm., 12 billentyűvel, 
tokkal, iskolával csak 7 
és 9 korona.

Gyermekhegedü
K i t ű n ő  h a n g ú ,  jól kidol
gozott, v a lód i húrokkal fel
szerelt gyermekhegedü, bár
mely nagyságban, vonóval, 
gyantával... csak 20 kor.

Gitárdtera
Kottaismeret n é l k ü l  bárki 
azonnal játszhat ra jta . Igen 
csinos kiállítású és rendkívül 
kellemes hangú. Ára kottával 
és felszereléssel 25 és 30 K.

Iskolahegedű
Kitűnő hangú, re nekfll kidol
gozott domború „8 ta iner“- 
hegedú, tokkal, vonóval és 
16 darab felszereléssel egvütt
csak 20 K. Ugyanez fluo- 
mabb kivitelben francia he
ged fkaink á tokkal30 és40K

Tárogató
Kezelése egyszerű, rend 

kívül könnyű fnvású máit* 
bús tárogató  hangú, 13 bil 
lentyüvel, külön francia síp- 
nyelvekkel, csak 80 kor. 
Finomabb 90 -t00 kor.

Nagy Iskola 3 kor.

Túlcsérnélküll
h a n g v e r s e n y b e -  
szel ogép. Gyönyörű 
kiállítású, rendkívül 
tiszta és kellemes 
hangú,valódi Eufon 
tölcsérnélküli hang
verseny beszélőgép, 
200 drb . tövei 60 K.-tól 
300 K.-áig. Hanglemez 
ú j d o n s á g o k  nagy 

rak tára

Kérjen a saját ér
dekében 20 filléres 
bélyeg ellenében 

bérmentve 
fényképes hang
szerárjegyzéket ! !

Okarina
Ezen új és kedvelt 
hangszer a fuvolá
hoz hasonló, rend
kívül kellemes hangot 
a i .  Kevés gyakorlat
tal a  legrövidebb idő 
alatt képes bárki rajta  
játszani, é r a :  4 ,  5  
és 6 K -tói 30 koroná g 
Iskola Ingyen

Óvás! figyeljen a ttágner névre, hogy máshoz ne tévedjen.
BO* Megrendeléskor előleg küldendő. *ai]]

A Petti Lloyd társulat nyomdája. Budapest, Mária Valéria-utca 12. (Nyomdaigazgató: MÁRKUS PÁL.)




