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A  Kényelmes színész

Lloyd George (főrendező).— Az istenért Mr. Wilson, siessen, a maga jelenése jön. Megbukik a darab, ha lekésik... 
Mr. Wilson. — A direktor is folyton itt sír a fülembe. Hiszen látják, hogy még nem vagyok készen. . .
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Emberek és elvek
E m berek jö n n ek , em b erek  m enn ek ,
Ez közös sorja it t  len n  m in d en n ek ;  
K ttlügy- s belügyben  nagy változások  : 
P ed ig  csupán az em b erek  m ások . 
H ercegek , gráfok  s c igán y legén yek  
Száján cseng váltva  egyazon én ek ;
Ez is csak nyelvel, az is csak nyelvel, 
M ásform a nyelvvel, egyform a e lvvel.

M onarchiánkban közös je len ség ,
Egy szilárd  elv  van : az e lv te len ség . 
Íg ére tek et gyorsan fe led n i,
Szájtátó néppel b ék át n yeletn i, 
K rok od ilk ön n yet bőven csorgatn i, 
M inden szellőre  .köpenyt forgatn i,
Eágy ök röt ten n i kem ény b ik án ak :
Ezt h íjják  nálu nk  p o litik án ak .

S lia akad m égis egy erős férfi,
K i ilyen b en  a tréfá t nem  érti:
N osza a sok  száj egy ak aratta l 
Marja haragtól hörgő garatta l.
S uccu, gróf, herceg, báró s fiskális  
Egy e lv  a lapján  lesz  rad ik á lis,
P ersze csak  szájjal, liíjján  a te ttn ek , — , 
Hisz’ o lyan  m in degy, am it h irdetn ek .

És olyan m in degy szavuk a népnek , 
M elyet ezernyi gom l-tü sk e  tép m eg,
D e tárt m elléb en  ég n ek  az eszm ék  :
A hit, hogy egyszer ün nepe lesz m ég. 
M ikor a fe lh ők  tovavon u ltáu ,
F ö léb e tiszta  k ék  ég  borul tán  
S végezetével veszed elem n ek ,
K ik csaln i jö ttek , — csalódva m ennek.

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

Mi van a régi darabokkal?
Nemrégiben aziránt érdeklődtem, hogy mi lett 

a színházak régi műsordarabjaival. Miért nem kerül
nek mostanában színre? Mi történt velük a háború 
alatt? Hosszas nyomozás után sikerült sorsukról a 
következőket megtudnom:

A. vén bakancsos hadseregszállitó lett. fia a 
huszár autóstiszt.

A kintornás család hadisegélyből él.
A drótostót pionír s drótakadályt foltoz.
A cigányprímás a 30. K. T. D. tiszti étkezdéjé

ben játszik (Feldpost 1176).
A kisasszony férje hadifogoly lett. m 
A korrtevillei harangokat requirálták.
Zöld frakkra rávarrták az „intelligenzpertlit”. 

Az ördög cimboráját: Lloyd George ) játsza
New York szépét: Wilson ,  f rendkívül
Egy szegény ifjú tör- ( "a8y

t énét ét: Viktor Emánuel > Slkerre
A hol unatkoznak, a párisi pincékben keiül 

igen nagy sikerrel színre. (Ez a hírünk azonban nem 
egészen valószínű és még megerősítésre szorul.)

A francia munkások
május 1-én is dolgoznak, mert a francia szakszerve
tek főtanácsa elhatározta, hogy Franciaország 
összes munkásait felhívja, hogy a harctéri esemé
nyekre való tekintettel május elsején ne hagyják 
abba a munkát. A megkezdett nyomokon tovább
haladva nem lehetetlen, hogy még a következőket is 
elhatározta a francia szocialista szakszervezetek 
főtanácsa : «  -

1. A marxismus alapjáról lelépnek, mivel M ar\ 
német ember volt és visszatérnek a Darwin—La- 
marck-féle alapra, mely szerint az élet örök harc s 
ez alapon állva mindörökre tiltakoznak a béke ellen.

2. A központi hatalmak munkásait, mivel ők a 
közkatonák s ők tartják megszállva az ántántterü- 
letek egy részét, tőkéseknek nyilvánítják s ez alapon 
is hirdetik ellenük a harcot.

3. A további elhatározások előtt — még be
várják a német hadvezeiőség elhatározását.

A demokraták és Szterényi
A demokraták nagyon haragusznak Szterényire. Ók 

valamelyik házi grófot szerették volna miniszterelnöknek. 
Szterényi pedig se nem herceg, se nem gróf, csak 
egyszerű polgárember, akinek nincs más érdeme, mint 
hogy szorgalmasan és sokat dolgozott egész életében. 
Ezt a konkurenciát már igazán nem lehet kibírni — 
mondják a demokraták és éles, sőt kíméletlen harcot 
indítanak Szterényi ellen.

%
Andrássy örömei

Andrássy egy beszédében nemrég azt mondta, 
hogy bár arisztokratának született, most meggyő
ződésből demokrata. Közben az történt, hogy annyi 
gróf közül éppen egy nemgróf lett a miniszterelnök. 
Ennélfogva Andrássy most bizonyára egész demo
krata szívének melegével örül Szterényi miniszter- 
elnökségnek? ----- •---

Az amerikai segítség
— A nyugati front balsikerei erőteljes lépésre 

•késztették Wilson elnököt. Miután az eredetileg 
ígért kétmilliós amerikai hadsereg kevésnek bizo
nyul, Wilson elnök a mai naptól kezdve ötmilliós 
hadsereget ígér az álltámnak.

Válságok
(Egy vidéki bácsi levele)

Igen tisztelt szerkesztő úr,
Ha a lapok nem hazudnak:
Most mindenféle kormáriyok 
S miniszterek sorba buknak,

Igen tisztelt szerkesztő úr,
Tessék engem megnyugtatni :
Nem lehetne végre egyszer v«jjon u t  gondolt Andr*s*y
Mars istent is megbuktatni? S si ^ m,s",k * vá,,‘*
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Hazatértés az orosz fogságból Garay rajza

à
— Hát nem ösmersz meg, kis fiam ? Én vagyok a te édes apád !
— Az én apám nem orosz, hanem talán kend a kis öcsémnek az apja, aki a múlt héten született.
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Réremalássan János
Egy gyomorba megy

— Á, alászolgája!
Jézus Mária! ö  az!
— Alászolgája.
— Hová siet úgy?
— Sem m i. . .  csak úgy benéztem . . .  keresek 

valakit..
— Ugyan üljön már le, várja meg, míg meg

ebédelek.
Mit csináljak?
— Kérem, kérem . . .
Leülök melléje.
— Ide szoktam járni, lia otthon nem főznek. 

Elég jól főznek itt, aztán nem is drága, hát hová 
menjek? Egyebe sincs az embernek, mint amit meg
eszik, nem igaz?

Harsonázva nevet, mintha valami nagyon jó 
viccet mondott volna. Én is udvariasan nevetek.

— De bizony igaz.
— Azér’ mondom. Én kérem, azt szoktam mon

dani: jó bornak nem kell cégér.
— Nem bizony.
— Megebédelek, aztán elolvasom az újságot.
— Igen.?!
— Sok mindent hazudnak ezek az újságok.
— Bizony, sokat.
— Ámbár hiszen nem lehet soha biztosan tudni, 

igaz-e vagy se, amit imák. *’
— Nem, azt nem lehet.
— Lehet, hogy éppen igaz.
— Lehet. Valószínű.
— Az ember azért elolvassa. Nem igaz?
— De milyen igaz. De mennyire!
— Na; ugye kérem. Hanem mit tetszik szólni 

ezekhez a németekhez?
— Nagyszerű . . .
— Tessék elhinni, azt szoktam mindig mon

dani; ezeknél a németeknél a rend, az minden. A 
rendszer teszi, kérem. Nincs igazam?

— Teljesen igaza van.
— Mert úgy van az, kéremalássan, hogy a 

magyar katonának jó, de a németeknél a vezetés! ! ...  
azoknál a vezetés jobb.

— Ügy látszik.
— Ti*dom én, amit tudok. Nem is lesz addig 

\ege ennek a háborúnak, amíg egyik agyon nem 
veri a másikat!

— Addig bizony aligha.
— Ügy van az kérem, mint az egyszeri ember

nél: aszongya az egyszeri ember, no, aszongya. ki 
kell próbálni a hidat: rá kell ereszteni háromszáz 
vén asszonyt, — aztán, ha nem szakad le, jó. - -  ha 
meg leszakad: még jobb! Hehehe! .

Fuldokolva nevet. Én is nevetek.
— Ü gyes. . .  nagyon kedves tréfa.
Szemeit törülgeti, köhög, hörög.

— Mer az úgy volt, tetszik tudni, hogy hidat 
csináltak a faluba, aztán ki kellett próbálni. Hát. 
asszongya az én emberem: tessék ráereszteni ötszáz 
vénasszonyt, — ha nem szakad le, jó, — ha meg le
szakad. még jobb.

Még erősejbben hahotázik, mint mikor először 
elmondta.

— Tetszik érteni?! Ha meg leszakad: még 
jobb!!

— Igazán kitűnő éle.
— M i? !!. . .  Jó, mi? . . .  No, aszongya, ha nem 

szakad le, jó, ha m eg . . .
— Értem, értem. Nagyon jó.
Mi ez? Még hányszor akarja elmondani?
— Hát, tetszik tudni, engem már így ismernek, 

hogy szeretem a bolondságot. Egyebe sincs az em
bernek. mint az a kis jókedve, nem igaz?

— Igaz bizony. Nagyonis.
— De már mégis elszomorodik az ember, ha 

nézi, mit tesznek a népek, kérem. Itt vannak mindjárt 
ezek a hadseregszállitók. Hát kérem, sokféle népek 
vannak, de azért ez mégiscsak csúnyaság.

— Bizony, nagyon csúnya.
— Bár hiszen azért meg lehet érteni őket is. 

Aki birja, marja, nem igaz? Az ő helyükben más 
népek is úgy tennének, igazam van?

— H át. . .
— Attól még lehet az a hadseregszállitó nagyon 

tisztességes ember.
— Lehetni éppen lehet. . .
— Talán éppen a legtisztességesebb ember!!
— Bizonyos, hogy a z . . .
— Gondolkodni kell. kéremalássan, sok min

dent megért az e m b er... nem igaz? Az embernek 
egyebe sincs, mint az a kis gondolkodás.

— Igaz, bizony . . .  Na, én most megyek . . .
— Ugyan, ne tessék úgy sietn i. . .  Kóstolja 

meg ezt a kis kalbászt. . .
— ó . . .  köszönöm . . .  már ebédeltem . . .
— De csak tessék, a z é r . . .
— Nem, nem . . .  Édes tésztát ettem . . .
— Semmi az. kérem alássan. . .  Egy gyo

morba m egy. . .
Igaza van neki. Egy gyomorba megy.

-------• ------- ( —inti)

Csodák
Uram  Î m ily  csod ásak  a te  ú tja id ,
M inden , m it lá tu n k , csak  erre t a n í t . . .  
liá m , k i teg n a p  m ég  c ip őt m axim ált, 
R e g g e lre  k e lv e  k orm án yrú d h oz á llt!

A konjunktúrák
Mindenféle új színház - és kabarealapitási ter

vek lógnák a levegőben. Több új ^színház buldog 
tulajdonosával beszéltünk, akik egyértelműleg azt a 
kijelentést tették, hogy az épitkezéshiány miatt al
kalmas helyiséget még nem sikerült ugyan találni, 
de a „Minden jegy elkelt" táblákat már megrendel
ték a nyomdásznál.
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Diogenes embereket keres Bér rajza

Szterényi (a miniszterelnöki lámpával) : Azt hiszem, nem is kell nagyon keresni. A fény idecsalogatja őket. . .

Hogy támad a rossz hír?
— Hogy lehet az, kedves Rácné? A kislányait 

még késő este is ott láttam csavarogni az állomáson?
— Ugyan, szomszédasszony! Az apjukat várták 

a — délutáni vonattal.

Zsíros üzlet
A Nagymező-utcában van egy cégtábla a követ

kező fölirással: „Válaszfalakat Épitő Részvénytársaság". 
Vájjon nem ez a vállalat épitette-e a nemzetek közötti 
válaszfalakat ?
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€gy engedélyeseit cihh
Miután manapság mindenhez jegy és engedély kell, 

illetékes helyen igazoltam magam és megszereztem az 
engedélyt ezen humoros cikk megírásához. (Mert egy 
jobbközepes humorista nem engedheti meg magának ily 
sanyarú cikk megírását. Ha az olvasónak megvan az 
elszomorodási-engedélye, akkor olvashatja.)

Történetünk főhősét nevezzük á-nak.
Tehát á megszületik, de jön az Engedélyeket és 

Igazolványokat és Jegyeket Ellenősió Bácsi és kérdi az 
anyától: — Szabad kérnem a gyermekjegyet valamint 
a sziilési-eugedélyt, — s a fiútól: — Van kérem anya
jegy és szülési-engedély? — A mama azt nyögi: — 
Nincs! — A bábaasszony pedig tagadólag rázza a kis fiú 
fejét, jeléül annak, hogy szintén nincs.

— Nincs? Akkor visszakozz az egész! — harsogja 
szigorúan a Bácsi. A befolyásos házibarát azonban ki
járja a szükséges iratokat, azonkívül szerez az újszülött 
számára tejjegyet, létezési-igazolványt, általános 
titkos pelenkajogot és növési-engedélyt. (Az utolsó perc
ben érkezett meg a lélegzési okirat, különben a gyermek 
megfulladt volna.)

Hála a növési-engedélynek a kis á idővel nagy Á 
lesz és cipő- meg ruhajegyet is kap. Később leteszi az 
érettségit, de szórakozottságában elfelejti hová tette le 
s nem kezdhetvén józan foglalkozást, modern költőnek 
csap fel. Ezáltal — nem felelvén meg az értelmi cenzus
nak (irni-olvasni tudás) — elesik az aktiv választó
jogtól.

Hősünk nagy A erre elhatározza, hogy eljegyzi a 
menetjegyirodában jegyezkedő kisasszonyt. Ez sikerül 
is neki! Efölötti bánatában elmegy a harctérre, ahol le
amputálják mindkét lábát és ennek következtében a cipő
jegyét is elveszik, mert fölösleges. Amputáltan haza
kerül és mankóval sétál az utcán, ahol gyanúsnak találja 
öt egy Engedélyeket Ellenőrző Bácsi cs be akarja vinni 
egy őrszobába, hogy megnézze rendben vannak-e a 
papírjai. Az ajtóban visszatartja azonban a katonát:
• — Halt! Van belépőjegye?

— Nincs? Akkor nem jöhet be. Maradjon kint!
De van-c kimaradási engedélye? — Az sincs? Fű, 
akkor kint sem maradhat! Hm, hm. Álljon akkor kérem 
úgy az ajtóba. így ni. Most pedig kérdem, van-e magá
nak mankóviselési engedélye?! — Nincs.

Miután az Ellenőrző Bácsi 1. erre elviszi a mankó
ját, a következő Ellenőrző Bácsi II. kérdőre vonja, hogy 
miért fekszik a járdán. Nagy A elmagyarázza.

— Van valami igazolványa?
A katona igazolja magát.

Van-e engedélye ahhoz,Jiogy igazolhassa magát? 
- -  Nincs? Hallatlan! Van-e egyáltalán fekvési 

utalványa?... Az sincs?!... Akkor nem fekhetik 
semmiesetre!

(Felakasztja a lámpavasra s elveszi a lélegzési en
gedélyt, mert fölösleges.)

— Nini, — szól a következő Ellenőrző Bácsi III., — 
itt lóg valaki a hinterlandban, ahelyett, hogy a frontra 
menne. Vájjon van-e neki lógási-licenciája?

Kikeresi Á zsebeit s konstatálja, hogy nincs, mire 
levágja a kötelet s otthagyja.

De harmadnap jön egy Ellenőrző Közeg IV. és szól:
— Fogadok, hogy ennek itten nincsen oszlásnak- 

indulási-engcdélye!
Leöntik formaimnak Közben az Ellenőrző a halott

ban felismeri hitelezőjét és a biztonság kedvéért be- 
protezsálja egy temetkezési vállalatba, hol eltemetik.

A lelke a másvilágon, — okulva a történteken. — 
önként elmegy a tisztitótüzbe azért, hogy Szt. Péternek, 
ha számonkéri tőle a belépőjegyet és a halottá-nyilvá- 
nitást, azt felelhesse: Voltak, voltak, hogyne, de benn- 
égtek a tisztitótüzben, ahonnét éppen jövök.

(-told)
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Sűlyed íi léghajó

* 0 2 $ Va»on h°sy  doShatnám ki ezt a ballasztot...

A hét Burián

A cilinderes. — Nie sollst du midi befragen,
Miért lettem a monarcliia esze.
Az emberre sok mindent ráken 
A sors úgynevezett keze.

A lisztes. — Kacagj, bajazzó,
Énhozzám névileg hajadzó !
Bár kettőnk közül, nem vitás,
Én vagyok a külömb komédiás.

A cilinderes. Az élet csak komédia
S oly rövid, mint egy Media ;
Még ma 'élvezünk 
S holnap — elveszünk.

A lisztes. — Ha már ez a dolog így áll : 
Gondold meg és igyál,
A világ örökké nem á ll  
S'a^legszebb Burián is szertemáll.

A cilinderes. — Helyettem is ittál, lisztesem,
S pedig úgy látom, tisztesen ;
Borzasztó részeg vagy, ne vedd zokon, 
Oh, kedves névrokon.

A lisztes. — S te helyettem koinédiázol :
Roppant fontos nagyurat játszol.
Pedig ott rejlik e szóviták közt 
Az igazi úr — a szuffiták közt.

A cilinderes. — Köcsögkalapom akárhogy ragyog, 
Csak Coppelius bábúja vagyok.
De, trallala, trallala,
A fő, hogy Czernin meghala.

A lisztes. — Szerencse, szerencse, 
örvendhet minden cseh !
Vége a Czerninék fiának 
És — vége a komédiának.

Együtt. — Meghalt a cseszlüvő,
Megszűnt a rút viszály,
Éljen a Burián 
S éljen Károly király !
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r o A  J  u
A grófoh a vísbe fultah

• No ezek megint megjárták. Alaposan. Addig 
szurkálták le egymást, ameddig mindegyik leszúrta 
mindegyiket. így a szép és így a helyes.

Ügy jártak, mint az egyszeri gróf parádés 
ispánjai. Volt az öreg grófnak hat parádés ispánja. 
Gyönyörű öreg emberek: kihizottak, gőgösek, 
tunyák és tehetségtelenek, de már az apáik is az 
öreg gróf apját szolgálták. Loptak a derék ispánok, 
ahogy ebléjük fért és mégis folyton egymás elleti 
intrikáltak, örökösen a grófot zaklatták és sugdos
tak a fülébe, hogy rúgja ki a többit, mert mind tolvaj, 
pernahajder gazember.

Az öreg gróf egészen béleállapodott ebbe a 
kedves idillbe. Meghalt azonban egy napon a jó, 
öreg gróf, új gróf jött a helyébe. Ezt is zargatni 
kezdték az intrikus, öreg ispánok. Végre is meg
unta. Rájuk ripakodott:

— Jóhiszemű ember voltam, bíztam bennetek, 
de úgy agyonrágalrnaztátok, intrikáltatok egymást, 
hogy most már tisztán látok. Egyforma haszontalan, 
utolsó emberek vagytok, de én nem rugóm ki az 
egyiket a másik kedvéért, én kirúglak mindnyájato
kat egyszerre.

És kirúgta maga mellől mind. Fiatal, egyszerű, 
ügyes embereket hozott helyükre, nem kihizottat, 
parádésat, akinek már az apja is grófi ispán volt, 
íianem fiatal, tetterőst, parasztiját.

Ezek is addig gáncsolták el egymást, amíg 
megunta a gazda. Hol az egyik gáncsolta a másikat, 
hol a másik az egyiket. Nem leltet ezekkel dolgozni. 
Friss ember kell. Olyan, aki nem közéjük való.

A jó, öreg pokolgépes! Mindig gyilkot küldött 
annak, aki előtte volt, hogy ö kerüljön a helyébe. Fs 
hol egy nyugdíjasat reaktiváltak, hol egy kadétot 
tábornokositottak, de sohasem ő jött. Most pedig 
hoztak egy munkásembert, egy szakembert a sok 
tunya politikus helyett. Most sem ö jött. Szegény!

Ezért élt eddig, hogy miniszterelnök legyen. 
Egy napra legalább, egy órára, egy másodpercre. 
Lett volna már félminiszterelnök, negyedminiszter

elnök, ezredminiszterelnök is, 
hadi-miniszterelnök és nem kell. Semmiképpen sem!

Jött a kis Esterházy, az öreg Wekerle, az egy
szerű Szterényi most, csak ő nem! Miniszterelnök 
lesz ZelenyákJános, Létai Ernő, Guiimann Vilmos
báró is, csak ő nem! Szegény!

Vázsonyihoz már — a régi viccrecipe szerint 
■— odatelefonál a közismert jóbarát:

— Hazajött-e már a doktor úr?
— Melyik doktor úr?
— Vázsonyidoktor úr.
Már odatelefonál, de tűikor jeienti végre sze

gény Andrássynak az ő Pallavicinije, hogy feljöttek 
a csillagok?!

Soha. A gróf a vízbefult, sőt a — grófok a 
vízbefultak. Ugyan ki sajnálja őket?!

K u n  A n d o r

Ajánlás egy verseskönyvhöz
. . .  Még egyszer mélyen a tükörbe néztem, 
Hogy rendben van-é a frakk és gallér.
Az arcom sima ? — Kéz tyűm itt a kézben 
Vájjon kiléphei-é már a gavallér?

A gomblyukba van-e virág betűzve?
A kézelőben benne vannak a gombok ? 
Kezem túlsagig nincs-e felgyürüzve,
Mint cirkasznézőtéren a bolondok ?

Az öszhajszúlak itt fönn a hajamba 
Be vannak-é sötét kenőccsel festve ?
Mert nem illő fitogtatni az aggkort 
A villnnyfényü vig teremben es ive.

Meglátszik-é a homlokomnak ránca,
A sok-sok régi gondnak országát ja ?
A publikum nem kedveli a búi, bajt 
És megbocsátni sose, séee tudja.

így rendbehozva mindent, ami fontos,
À cilinderem a fejemre tettem.
De oh jijy isten, pár keserű könnyet 
A két szememben biz én ottfeledtem . . .

. . .  Már későn van. Kiálltam a porondra.
S könnyet törölni nem illik, ha látják.
Ha szivük a boldog embereknek :
A föld felé lefordítják a fák lyá t. .

Somlyu Zoltán
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Telefonálok Bige úrnak
Nem jelentkezik a központ. Várok. Pöcögetem 

oidalt a pöcögtetöt. Cinegtetem iont a kis cincogót. 
Lassan, majd gyorsan, ütemre, a lábammal verem 
hozzá a taktust, végre összevissza. Sóhaj, imádság, 
inért is születtem, fene a központot és egyéb károm
kodások, minuez újra és még kétszer, legvégre 
jelentkezik a központ. A szokásos hallóhallóitt- 
központhuszonhét negyvenöt hallóittki beszéltegyelea - 
kagylót után aztán meglett a huszonhét-negyvenöt 
es örömmel hallom, amint Bige úr ordit:

— Halló itt Bige, ki beszél ott?
— Itt Petrencés. Jónapot Bige úr.
— Halló ki beszél ott?
— Itt Petrencés. Kedves Bige úr . . .
— Hallóhalló! Hangosát!, mert nem hallom.
— Csal^azt akarom mondani. . .
— Halló itt Bige, ki beszél ott?

. — itt Petrencés. Halló!
— Hallóhalló! Egy szót sem hallok.
— (ordítok). Itt Petrencés beszél!
— ^rlalló! Hangosan tessék, mert a jobb fü

lemre süket vagyok.
— Halló! Tegye a kagylót a bal füléhez!
— Hallóhalló! Nem hallom, a jobb fülemre . . .
— Épp azért ugatom, halló, hogy tegye a Kagy

lót a bal füléhez.
— Halló! Hangosan, mert a jobb fülemre . . .
— Halló, Bige úr, maga hülye, mért nem teszi 

a kagylót a halló bal fülére, halló?
— Halló, nem hallom, hangosan tessék, mert a 

jobb . . .
— Halló, maga őrült gazember, teszi vagy nem 

teszi azt a kagylót, halló, a bal fülére?
— Halló, egy kukkot sem hallok, mert . . .
Levágom a kagylót, átrohanok Óbudára Bige

úrhoz. Nyájas mosollyal fogad:
— Szervusz, öcsém.

•  Ráorditok:
— Mért nem tette a kagylót a bal fülére, mi?
— Hát te telefonáltál?

— Én. És' azt üvöltöttem egy óra hosszáig a 
telefonba, hogy tegye a kagj*lót a bal fülére, ha a 
jobbra nem hall.

— Ejnye, öcsém, de sajnálom. Hidd el, meg
tettem volna, de hát nem tehettem, mert hát a jobb 
fülemre nein hallok s így nem hallottam. Ejnye, 
öcséin, de sajnálom.

Kedves Borsszem Jankó!
Egy kitűnő tudósunk írja, hogy az intelligencia 

kezdeti fokán az emberek azt vették észre, hogy az 
embernek árnyéka is van, ezért annak nevet is adta.k, 
elnevezvén árnyéknak.

Később azt állapították meg, hogy az ember és ár
nyéka .mindig együtt fordulnak elő, tehát fölösleges, 
hogy a kettőnek külön neve legyen, — elvetették az 
árnyék elnevezést. Ez volt a fejlődés második foka.

Még később, tehát a fejlődés harmadik fokán azt 
állapították mák, hogy ha bár mindig együtt is fordul 
elő az ember és az árnyék, mégis más az ember és más 
az árnyéka, tehát visszatértek ahhoz, hogy az árnyékot 
megint csak árnyéknak nevezzék. i

Itt állunk jelenleg. De a fejlődés örök. Lesz tehát 
negyedik, sőt többedik foka is. Én tudós vagyok, kedves 
Borsszem Jankó s‘ életem egyetlen céljául azt tűztem 
ki, hogy az emberiséget az értelmi fejlődésnek a .negye
dik fokára segítsem, szóval ráadtam magam az ember 
árnyékának beható tanulmányozására. Hosszas, éjjel
nappal folytatott vizsgálódás után már sejteni kezdtem 
az új igazságot, amikor a nyomorult háborús viszonyok 
kutatásaimban megakasztottak. Mert, kedves Borsszem 
Jankó, amint emlitettem, éjjel-nappal folytattam vizsgá
lódásaimat. Most azonban a háborús szénmizériák miatt 
való világítási mizériák azt eredményezték, hogy mi
helyt beáll az alkony, attól kezdve másnapig nem va
gyok képes az emberi árnyékot tanulmányozni. Mert 
ebben a rongyos világításban, ami most van, olyan ' 
homályos és elmosódott az árnyék, hogy beható vizsgá
lódás tárgyává nem tehető.

Ezért arra kérem, kedves Borsszem Jankó, tudassa 
ezt a kormánnyal és a kormány viszont a külföldi kor
mányokkal is, hadd legyen már vége ’a háborúnak, mert 
ha másért nem is hagynák abba, mégis csak lehetetlen
ség, hogy egy ilyen nagyfontosságú tudományos ered
mény létrejöttét m egak ad ályozaák .
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Harang kondul. A reggeli zaj 
Alígalvásom fölveri.
A szomszéd fal mögött a szívbaj 
A vén utazót nyögteti.
Száz tüske szúr a vánkosomban, 
A szemem bágyadt, könnytelí... 
S a szél föllöttünk a magosban 
A telegráfot pöngetí.

Kisvárosi reggel
Fehérjén itt-ott egy írás ha . ♦. 
(A szálló, melyben tengetem;) 
Üres lapok nagy folíánsa 
Fakult kötésben: életem. 
Lázongó vágy hiába uszít 
Át völgyeken és bérceken,
Az életem renyhén elúszik 
S minden nap oly reménytelen.

Ejente mégis egyre várok 
Valami szép, bolond csodát, 
H ogy valakire rátalálok 
A szűk és bús uccákon át.
S ha lépés kong vagy árnyék rezdül, 
Szédülten áll meg a sz ív em ... 
Csak várok éjeken keresztül 
Es nem jön senki, semmi sem.

Mint kisgy erek, kit csacska csínyen 
Kapott s bezárt a rektor úr,
Víg társaihoz vágy irigyen 
S a padra sírva ráborúl.
Hiába süt a nap szelíden 

* A bezárt szála ab lakán ...
Szegényke nem mehet ki innen 
S nem jönnek érte soha tán.

Kis városok állott vízébe 
Hullatja szirmát életem. 
Megváltás nem kéklik feléje, 
Elvérzik lassan, vértclen.
Szabad mezők díszére termett, 
Illattal, színnel ékesen . .  •
És szűk hotelszobákba dermed, 
Míg peng a drót a szélbe' fenn.

Gács Demeter

Oh, légi nesz, halk, furcsa zengés 
Titokzatos, fanyar zene. 
Szomorúbb, mint az őszi csend é 
A gyászindulók üteme.
Az életem csak kósza tengés, 
Hotelszobák ♦ .. esős napok ♦. ♦ 
Minden nap egyformán mereng é 
Elfordít egy üres lapot.

Körmend, 191H.

Bajnokyék a mágnáspalota müvészestélyén

uni (iottesz willen, ne beszélj olyan # hangosan, ne 
snájcold magad, ne rajszperolj! Egyáltalában ne 
csinálj semmit magadtól, csak mindent amit a 
többiektől látsz.

Al- és felbajnoki, Mór. — Rózám,
beruliig didi ! Sikerült kitörni a világháborúnak^ a te 
kedvedért! Sikerült egy csomó embernek elveszteni 
a kezét, lábát detto a te kedvedért. Sikerült a mi 
derék néutet szövetségeseinknek kitalálni az erzatcot 
szintén a te kedvedért. Es végre így sikerült neked 

átjutni egy mágnáserzatcpalotába egy jótékony- 
ságierzátc estélyre és láthatod az Elsler Fanny-er- 
zatcot — aki most forgolódik a sírjában, de kényte
len belenyugodni a jótékonyság nevében.

fíajnokyné. — István, én igazán gerührt 
vagyok. A jótékonyság gyakorlása ebben a 
formában a legfinomabb. Nem a korzón min
denki szeme láttára odanyomni a reszkető 
katonának a trinkgeldet — mint sokat szok- 

• ták. — Nem kihencegni fiákkeren a külvárosa 
élelmiszerbatyukkal. De így minden auizén nélkül, 
ahogy a báróék jtf  csinálják. Hát hinné valaki, aki 
látja ezeket a bárókat és bárónőket lepke- és fan- 
dangó-táncot lejteni, hogy ehhez a rokkant katonák
nak van valami közük?

I)r. Schreier István. —  A méltóságos asszony
nak teljesen igaza van. Senki sem hinné . . .

Hajnoky. — Brávó Schreierkém. Senki sem 
hinné, ők legkevésbbé.

Hajnoky né. — Mórisz, cinizmusod empörend!, 
István, nézze, nézze ezt a csodálatos fátyoltáncot, 
amit ez a fiatal arisztokrát hölgy betanult rajn jóté
konyságból. Hát lehet? Hát tehet többet a vak ka
tonákért?

Hajnoky. — Nem, Rózám ! Kész szerencse, hogy 
a vak katonák nem látják ezeket a selyemstrimtljs 
vádlikat, mert lia véletlenül nem volnának vakok és 
látnának, még félre találnák magyarázni ezt az egész 
gezereszt.

Hajnokync. — Mórisz, fuj! A legdisztingvál- 
tabb érzelmeket verunstaltolod. István, mit szól a 
Reichstadti herceghez, amint kardjára dőlve nézi 
ezt a pillangó bárónőt? Egy született herceg nem 

dehet fornémebb !
Hajnoky. — Krach ! Nagy kunszt, mikor az egy 

született Hercog. csak magyarosítani kellett magát.
Hajnokync. — Es ha meggondolom István, hogy 

ezek a hölgyek a hadiárvákért magukra vettek kiló
számra ékszereket és elszorul a szívem, amint látom 
őket görnyedezni jótékonyságuk súlya alatt! Zu 
schönü István, egy úr engemet fixiroz...

l)r. Schreier. — Hol? Merre?
Hajnoky. — Erre! és arra és amarra. Mert 

mindenütt dctektivbácsik ülnek és figyelik a publi
kumot, nem-e próbálnak egy-egy gyöngyszemet le
csípni, vagy egy brilliánsot lekapcsolni a jótékonyság 
szent nevében. Mert egy ilyen jótékony szoarén, 
man kaim nie nicht wissen, mi miért történik. Csak 
egy siclier! Ha ezek a dámák befizetnék az estély 
toalett számlájukat a rokkantalapra, a rokkantalap 
statue pédante megszűnne mint jótékonysági pódium 
és akkor nem lehetne több jótékonyestélyt ren
dezni. — Qott behütü
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Koporsót rendelek magamnak
Én. — Aggyisten. hogy vannak?

Koporsós. Mi hálistennck nagysÆruen! Elünk és 
virágzunk; tegnap is meghalt a környéken harminc 
ember, ezeknek mind nálunk rendelnek koporsót a 
kedves hozzátartozóik. És kegyed hogy van?

Én. — Nagyszerűen! Egészséges vagyok, miut két 
makk. Mint a maklckirály és a makk disznó. Csináljanak 
kérem nekem egy szép, előkelő koporsót.

Koporsós. — Mekkorát', kérem? Kinek a számára 
les2? i

Én. — Az én számomra. Vegsten rólam mértéket!
Koporsós. — Mellbőség kilencvenhat, magasság 

százhetven... Talán meg tetszik halni akarni?
Én. — Nem. Hanem jó, ha az ember előre gondos

kodik. A fő, hogy kényelmes is legyen és szép is legyen. 
Tudja, úgy gondolom: fejnél széles, lábnál keskeny. A 
lábnál hcgycsvégű legyen.

Koporsós. — Oh nem, azt már nem viselik. Sokkal 
szebb a laposvégü.

Én. — Rendben van! Milyen fából lesz?
Koporsós. — Parancsolja talán diófából?
Én. — Köszönöm, az nagyon kemény, nyomni fogja 

a lapockámat. Legyen csak fenyőfából. A színe, ugyebár, 
legyen fekete.

Koporsói. — Ahogy parancsolja.

Un. — És mit gondol: hátul legyen slicc, vagy 
ne- legye.n?

Koporsós. — Divatosabb slicc nélkül.
Én. — Helyes. Elöl-kiviil legyen szivarzseb?
Koporsós. — Az most divat: egy szivarzseb jobb

oldalon. *
Én. — Ez is jó lesz. A külső zsebek gombolósak 

legyenek. Aranyos szegély, tíz-tíz centire piros pötty, 
egy igen elegáns úr koporsóján láttam ezt.

Koporsós. —.Francia ízlés, de szép.* i
Ekképp megrendeltem a koporsómat, a legújabb 

divat szerint, gondoskodtam magamról előre, az árát 
előre kifizettem és nyugodtan távoztam az üzletből. . .  
De jézusmária! most jut eszembe, nem ér az egész 
sermnit, rohanok vissza és visszavonom a meg
rendelést, mert hátha elélek még húsz évig is és húsz 
év múlva a koporsóm, amelyet ma a legújabb divat 
szerint rendeltem, egy avult bútordarab, vagy ruhadarab 
lesz már, hátha akkor már egészen másféle koporsót 
hordanak majd az elegáns holttestek. (ni.)

-------o-------
önálló töprengés

Washingtonból jelentik, hogy Guatemala is hadat 
üzent a központi hatalmaknak. Vájjon hány millió kato
nát fog küldeni Guatemala a párisi lapok szerint a 
nyugati harctérre?

\
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JCaditnllUomosok kongresszusa jfíucsán
A bakkjátél^ eltiltása a fővárosi kaszinókban s 

a készülő merénylet, hogy megszüntetik a lóverse
nyeket: érlelte meg a helybéli hadimilliomosokat 
gondozó egyesület kebelében azt az eszmét, hogy 
veszélyeztetett érdekeik védelmére az ország hadi
milliomosait Mucsára kongresszusra hivja össze. Az 
új hadikák, úgy a talpbőr, mint a szappan és gyufa, 
ostornyél, bádog és pléh rendből, igen szép számmal 
jelentek meg s bár húzódózva, de mégis bizonyos 
demokratikus páthosszal telepedtek le a zsír, faggyú, 
a liba és'csirkenenhí drágitók mellett.. Belépő díj 
nem volt, de a gyűlés résztvevői közt — s ezt köz
jegyzői okirattal tudjuk igazolni — alig egynéhányan 
lehettek, akikkel szemben a konjunktúra 4—5 millión 
alul fukarkodott volna.

A kongresszust özv. aranytermében
tartották meg, amelyet özvegyünk a múlt héten fes
tetett ki XlV-ik századbeli föstékkel, amelynek, 
Podjebrád szakértőnk szerint, dekája nehéz ezre
sekbe került. Az elnöki emelvényen, amely fölött 
antik baldachin terpeszkedett, Tucsi Peti, a János 
legkisebb fia, ágaskodott féllábon előrenyujtott jobb
kezében tartva azt az eziww gyertyatartót, amelyet 
a esuzimai ütközet úton Mutschiti márki ajándéko
zott neki. A demokraták közül csak Sajiné volt ott, 
pisszegést váltva ki azért, mert Vázsonyi bukása 
miatt szívdobogást szimulált.

Természetes, hogy az elnöki zsölleszékbe özv. 
Kucorűnét ültették, aki megnyitó beszédjében kö
szöntötte a hadimilliómosok női- és férfiküldöttségét 
s bocsánatot kért, hogy szerény maga, tekintettel 
őseire, nem haladhatott a korral s bár kosztümje — 
crcpp blúz sinoá aljjal, plüss díszítéssel — ugyanaz, 
amelybe őt Rigó Jancsi még Chimay hercegnő előtt 
megszöktette, érzi mégis, hogy a hadimilliomosok 
gyülekezetében több parfüm és kevesebb ruha kellett 
volna az elnöki szék méltó betöltéséhez.

A második szónok KoJaroszláv bakk 
őrgróf voit, aki riszálva, fátyolozott hanga# indult 
részben azért, mert már harmadnapja nem kapott 
levelet Clemánszótól, részben azért, mert pacifista 
elvbarátai a múltkori disznótorból kifelejtették. Ám

később, amikor a résztvevő antik hölgyek többsége 
kijelentette, hogy az őrgrófnak, ha a szállítási enge
délyeket kjjárja, évi rentét biztosítanak, megnyugo
dott s immár előkelő hangon sorozza a régi ariszto
kraták mellé az újakat, akiket felkért, hogy, kivált 
női szalonokban, ne törüljék az orrukat az abroszba.

Az egyebegyült hadimilliomosnők ajándékok
kal hódoltak özvegyünknek s kiváltképpen az a fél- 
kiló kávé keltett feltűnést, amelyet egy teljesen 
inkognitó hadimilliomosné — a lábon 42-es sevró 
cipő oldalvarrással és aranypánttal — tett az asz
talra. Körülbelül 4000-en mentették ki magukat a 
kormányválság miatt való elmaradásukkal s csak
nem kétszerannyian azzal, hogy tejcéduláikat még 
nem kapták ki. Wekerle bukását külöinben itt már a 
múlt hónapban tudták, mert Tüdő Sári, aki a szövet
hiány miatt most dolgozik az idei divat átcigányosí- 
tásán, útbatalálta a Pipa fiúkat Pestre, hogy az 
ország dolgát egy kicsit elgazitsák. Az ő távollétük 
is egyik oka, hogy a kongresszus elnapolta ülését, 
de meg az a szemtelenség is, hogy olyanok is be
furakodtak, akik zsírácsorgáson töltik a napokat s 
fültanuk szerint sokallottak egy csibéért harminc 
koronát fizetni. *

Nagy megbotránkozást keltett a kongresszus
nak egy, a cenzúra kedvéért elhallgatott részlete. 
Az, hogy Koplalaghy Jaroszláv pótőrgróf a hadi- 
inilliomos hölgyeknek nyilatkozattal kellemetlenke
dett, mondván, hogy még a múlt évben szemetes 
kocsik előtt táncolni‘látta őket csengetyüvel a ke
zükben. ----- •---- »-

női kalapdivat
Bogy milyen lesz az új szezón. 
Rz\ megtudni: tiszta rezén, 
fiiért mindenre kihat 
R z új női divat,
Ettől függ, hogy a május hóban 
iïlely nővel járok olvadóan, 
ifiért az istenke bárhova tegyen. 
Én megkívánom, hogy az illető 
Bölgy divatos legyen I 
fiiért ez a minimális I 
R  többit —  elengedem máris.

Bát tudatom azokkal, kiket illet : 
Széles kalap fogja diszltni 
R z  Idén hölgyeinket.

Részemről csak annyit 
Hagyok bátor megjegyezni. —

5  ha önök megkérdeznék :
Bát vájjon ez m i ? . . .
E z  a válasz : ez egy krokioers eset' 
Rmelynek csattanóját rábízom 
R  híres nöikalap ismerőre :
Bellái Rendre.1 Uyó
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Egy katon sir
•

Az ujjuim oly fáradtan pihennek.
Mint bús katonák véres harc után.

Oh ujjuim, mért bújtok meg naponta
A Mannlicher-tusán?

ügy drága asszony esténkint lebontja 
Csigás, szikrázó éjsötét 
Mért nem merültök örvényébe 
Szavam tudom, hogy csókba halnu át.

Mért több tinéktek:fegyver, vas, ?
Hisz várnak otthon hófehér karok;
Szép asszonyomnak- mámoros szeméből 
Az élet minden iidve rám ragyog.

Mígátkos ujjak itt fegyvert szonttok  
S hírt álmodik a gőgös férfivágy,
Otthon meg szomjas, csóktalan ajakkal 
Hervad a legszebb harmatos virág.

Piave m Hangay Sándor

Kedves Borsszem Jankó!
Egy szenzációs találmánnyal van szerencsém 

meglepni Önöket, valamint az egész világot, mely az 
Önök révén fog értesülni arról, hogy immár semmi 
5%m hiányzik a boldogsághoz. Találmányom folytán 
megszűnik a szénmizéria és felesleges lesz a teli 
ruhanemű.

Találmányom ugyanis azon alapszik, hogy én 
a nyári időszámítás ötletéből kiindulva nem elég
szem meg az óramutató előretolásával. hanem az 
évszakokat tolom előre, illetve hátra.

Tervem szerint január a régi júliusban kezdőd
nék, miáltal a leghidegebb hónapok a forró nyárra 
esnének. Az emberek az egész naptári telet nyári 
ruhában, szalmakalapban töltenék. A .szénszükség 
megszűnne. Ezzel szemben a kánikulai hónapok a 
régi téli időszakra esnének: Júliusban élveznök a téli 
idény előnyeit, miáltal a hőség okozta balesetek is 
elkerülhetők lennének. Mindezekből világosan lát
ható, hogy találmányom áldás lesz a szenvedő em
beriségre nézve. Tisztelettel Zseni Manó. Cím: 
fíuddpest, Schwurtzer-intézet,I. em. 36-ik cella.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK

Kéziratokat és rajzokat nem küld vissza a szerkesztőség.
Töprengő. Fölösleges töprengenie. Egészen gyönge.------- ik.

Mást kérünk. — J. L. Nagyon kedves de csak előadásban hat, 
leirva nem. — Alász. Jeligéjéhez csak azt tesszük hozzá : Olgája. 
Nem használhatjuk. — Apacs —irta. Jaj, de régi. — Dr. K. F. 
(Miskolc.) A csodabogárnak nemcsak furcsának kell lenni hanem 
nevetségesnek is. — S. Gy. Nem találtuk meg benne a humort. 
— T. M. A töprengés nem jó. — Stefanos. Az a kis eltördelés 
nem olyan mulatságos, hogy érdemes lenne kipellengérezni. — 
Szilt. Szemelgetünk belőle. — K. M. Nem vicc.. — B. E. Itt adjuk : 
„Vájjon a legközelebbi külügyminiszter-változásnál hogyan fog 
énekelni Bunáí>?* — Több levélről a jövő számban.

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

Főmunkatárs: K A R IN T H Y  F R IG Y E S  
Kiadó-tulajdonos: A BORSSZEM JANKÓ lapkiadó-részvénytársaság, 

igazgató : VADÁSZ HENRIK

A Fabank közgyűlése. A Magyar Fakereskedök Hitel- 
intézete Részvénytársaság e hó i8-án tartotta meg XII. rendes 
évi közgyűlését. Á  közgyűlés az igazgatóság valamennyi indít
ványát egyhangúlag elfogadta és elhatározta, hogy részvényenként 
28 koronában" megállapított osztalék f. hó 19-től kezdődöleg 
kerüljön kifizetésre. A közgyűlést követő igazgatósági ülésen, az 
intézetnek alapítása óta főpénztárosát, Neumann Jakab urat cég
vezetői jogosultsággal ruházták föl.

az Angol-Osztrák Bank részvényeseinek  1918. évi május 
hó 2-án délután 6 V2 órakor a bank székházában (W ien, I., 
Strauchgasse 1) megtartandó

SA. rendes közgyűléséhez.
Tárgysorozat :

1. A főtanács évi jelentése
2. A könyvvizsgálók jelentése az 1917. évi zárszámadásról, 

valamint az e fölött való határozathozatal.
3. Határozathozafal az 1917. évi nyereség fölhasználásáról.
4. Határozathozatal a főtanácsnak" adandó meghatalmazás 

tekintetében avégből, hogy a bank alaptőkéjét 83,333 darab 
240 K névértékkel biró, teljesen befizetett részvény kibocsátása 
útján 130.000,080 koronáról 150.000,000 koronába fölemelhesse 
és határozathozatal az alapszabályok 6 . és 1 1 . §-ainak megváltoz
tatása iránt.

5. A főtanc% által kooptált főtanácsosoknak ebben a minő
ségükben való megerősítése és három főtanácsos választása a 
működése időtartam lejárta folytán.
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a leggyorsabban elmulasztja a dr.Flesch 
s E.-féle eredeti törvényesen védett =

„SKABO FO R IH »
BARNA ZSÍR

Nem piszkit, teljesen szagtalan. Próba- 
tégely K. 2.30, nagy tégely K. 4.—, 
családi adag K. II.—. Budapesten kap
ható: Török József gyógyszertárában, 
Király-utca 12. Vidékre megrendelési 
cím: DR. FLESCH E. Korona gyógy

szertára GYO£.
„Skaboform" védjegyre ügyeljünk.

TEXAS
K E Z ID A R Á L O !

A „T e x a s“ eyorsdaráló a 
Jelenkor legjobb es legolcsóbb 
darálója, m in d en fé le  magot,
kukoricá t, b ú zá t, za 
b o t, á rp á t, stb. megörül.

Ara

100 borona.
Csomagolás és postászállitási 
költség 6 korona 42 fill. 
Árjegyzék ingyen és bermestve.

Kapható :

Király Alajos
utóda

K IR Á LY  S Á N D O R
cégnél

B U D A P E S T , VI., Felsöerdósor• utca 6. ásóm. *
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Képrejtvény

A megfejtés jutalma a Borsszem Jankó I918-ra szóló Béke- 
naptára. A Borsszem Jankó 2628. (16.) számában közölt kép
rejtvény megfejtése :

- Zsugori
A megfejtők számát és a nyertes nevét a jövő számban 

közöljük. Az április 14-iki számban megjelent talány helyes 
megfejtését („Két szék között a pad alattu)  368-an küldték be; 
nyertes báró Tallián Dénesné Szabás (Somogym ) lett.

HŰVÖSVÖLGYI PARK SZANATÓRIUM
a budai hegyekben. — B u d a p e s t ,  I., H id eg k ú ti ú t 7 tí. — Elsőrangú 
klimatikus, fizikális és diétás gyógyintézet. — Telefon: 14r >»-es!0 37. 

Előjegyzéseket a nyá i hónapokra már most elfogad, a*

50 é\es óriási kipróbált és cím ert tapasztalatai alapián 
biztos sikerrel gvój^itja nők és férfiak betegségeit b é r 
bajokat. tzájisbeket, ideggyöngoséaet stb. — 
6 0 6 .  EnrMCti'Hata oltások, vérvizsgálat W a sa a r-  
marin 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 3 S .
Rendel d.e. 10—12, d. u. 4—7, vasár- és Ünnepnap d. e. 10—12. 

Vidékieknek levélre díjtalanul diszkréten válaszol.

FÉNYKÉPÉSZETI
S Z A K  Ü Z LE T  B U 0 A P E 5 T

R á k ó c z i- u t 8 0 ,
NAGYBAN -  K IC S IN Y B E N .----- ' * __ —__

ES

vasai

_

MÜKEZ EK. SÉ R V -és HASKÖTŐK. 
FŰZÖK.ORVOSI MŰSZEREK. BETEGÂ- 
rO lÂ Sl ts HYGIENIKUS GUMMI CIKKEK • ••

KÉRJEN ÁRJEGYZÉKET !
YÆ5ZELY ISTVÁNís TÁRSA UTOOA

*  NAGY KÁROLY
ORTNOPÁblAI M Ü IN T É Z E T és 

BETEG ÁPOLÁSI CIKKEK GYÁRA
B U D A PE S T . K IG YŐ TÉR  1.ZALOGCEDULAKAT

birm irö! aranyul, ezüstöt és ékszert 
veszek. Bérkinél magasabb árt fizetek.

S I N G E R  ékszerész, Budapest, 
IV., Egyetem>utca 11. Telefon 124—21.

NE FOGADJON EL MAST MIST
KlIRÉSü YUÓD1 
D R Ó T L á m 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  U TÁ N Z A TO K TÓ L!
* TUNGSRAM

Gyártja: az Egyesült izzólámpa és villamossági rt. Újpest
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A titokzatos szerié
Szomaházy István új regénye

Előfizetési ár: negyedévre 8.50 korona 
Kiadóhivatal : Erzsébet-körút 29

AMPUTÁLTÁK!
KELETI J.
=  orihopadiai müintézet, =

BUDAPEST.
Ili., Koroiiaiieíces-üica 17,
a technika legmodernebb elvei 
és szavatosság mellett készít:

mtllábakat, mükezeket, 
járó- és támgépeket, 

testegyenesitö 
mlifüzöket, valamint a 
betegápoláshoz szüksé
ges összes cikkeket.

RofonfnSnS/nncil# rokkantak és lábbadozók UClCtjlUilmUbdlK részére ««választékban

il BORSSZEM Ifllf

Háborús 
számai

megrendelhetők ,a 
k iadóhivatalban
Rí 191415. évfolyam 16 X 
„  1916. „  18 „

1917. „ 2 4  „

RizskeményitS
pótló

Mfntaküldomény 
10 csomag 5 koro
náért bérmentve

gy Öltöny 
vagy kabát
megfestése

* - * . 3 0
ht lOosomag ruhafestéket vásárol 
7 koronáért bórmentve

I
Budapest, iózsef-körút 23. szám.

lirdeié

D t ( a j d a g s y
Inam

b ö r g y ó g y é » * ,  v. kórházi orvos
rendelőintézetében

könyvét"" 
küldi bér- B udapest, V ili., jó z se f-k ő r ű t  2
•nentve 2 gyógyít mi ndenfé l e  bőrbajokat. Ideg- 

betegségeket. valamint női bajokat. 
Beoltások : „Ehrlich 606“ módosított 
legújabb szerével. Vérvizsgálat Wasser
mann tanár módszerével. Nőknek külön

kor. elé-
zetes be-

küldése
(bélyeg is bejárat
lehet) elle- Levélbell kérdésekre valeszol.

nében. Rendel: tf. 6. f0—4-ig és ô$tô 7—8-lg.

KÜLDJÉTEK

)
A FRONTRA!

Árjegyzék ingyen. Telefon 869.

A világhírű

OROSZLÁN
KÉMÉNYTOLDÓ

minden kéményt megjavít.
Gyártja t

K O C H JEN Ő
Budapest, VI., Szondy-utca 53

VARRÓGÉPET
mislőtt vásárol, kérem legújabb 

árjegyzékemet  
Kérni, csakis újdo
natúj varrógépeket 
szállítok Jótállás- I 
sál, főleg elsőrendű 
német gyártmányú 
felsőrésszel eliá- 
tett varrógépeket

___  ajánlok.
Árjegyzéket osakls vidékre küldök
KRAUSZ HENRIK BUDAPEST

: Belváros IV., Veres Pálné-utoa 30. 
Nagy varrógép raktár

f t  Á m  *  Áj- visszafizetem, ha 
/  t  il U % ! lyukszem-szemölcs,
bőrkeményedéseit, a Rla-balzsam 
három nap alatt fájdalom nélkül 
gyökerestől ki nem irtja. Ezrekre 
menő hála- cs köszönöiratok. Ára 
jótálló levéllel 2.40 K üvegenkint. 
J üveg 5.b0 K és s üveg 8.tü K. 
KEMÉNY, Kassa I. Postafiók 12/137.

LOHR MÁRIA
(XRONFUSZ)

! m 46*iro« el.O és len* 
régibb Gslpketlsztüá*, 

vegyj és Stelmefestő- 
gyárl*lntézetQ

1 avar és főüilet: Budapest, 
W ilJaro sM itsa  85. sz.
Fiókok) IL, Fő-utca 27, 

IV., Kecskeméti-utca 14, IV., 
Eskü-út 6, V., Harmincad-utca 

I 4, VI., Andrássy-út 10, VI., 
Tcréz-körút 39, VIII., József- 

kőrűt 2. szám. 
Telefon József 2-37. 

Alapítva 1867.

ŐSZ HAJ
I SZAXÂL és BAJUSZ visszanyeri eredeti I 
barna fekete és szőke színét. D. DYON féle 
hajszesz által. Nem hajfestő vagy káros ha- | 
tású ólmos készítmény, hanem garantált árta!- i 

I matlan hajszesz. Ára egy nagy üvegnek 8 K. I
Kapható : Török József gyógyszertára, 
Király-utca 12. Molnár és Moser Korona- 
herceg-utca II, „HONVÉD" drogéria! 
C. kér., Attila-körut 2. szám, és jobb | 

hasonló üzletben.

férfiaknak és nőknek
a lehető le g r ö v id e b b  id ő  a la t t  gyógyítják, 
még a le g e lh a n y a g o lta b b  bajait is az

UVIN-LABD ÁCSOK
(Santal-Kawa-Copaiva készítmény). 1 doboz 100 
tlrb tartalom mai 7 kor. Teljes gyógyuláshoz 2doboz 
elegendő. Készítője: Tumer-Gesellschaft, Berlin. 
Megrendelhető a főraktárnál : Török gyógy- 
szertár, Budapest, VI., Király-utca 12.

rendszerű ön boro tvá ló
hajlított éllel, elsőrendű gyártmány.

Kapható :

Dreher J. és Fia
cégnél

Budapest. IV., Kossuth Lajos-u. 14-16.
Árjegyzék ingyen.

A Pesti Llovd-társuiat nyomdája, Budapest, Mária Valéria-utca 12. (Nyomdaigazgató : MÁRKUS PÁL.)




