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Eb ura a fakó!
Gyönge intrikának letörött a szára:
Duci gróf nem vigyáz többet a
Ott hagyja a pártját csa
Mint az oláhokat jó szent apostol.
Szeme vérben forog, epéje hat akó .. .

Eb ura a fakó!

Magasan magában füstölög, sistereg:
— Ügy ki vagyok játszva, akár egy kisgyerek. 
Lehettem akármi szeszélyes, rigolyás,
Mégis mindig másé lett a baktertolyás. 
Amiért táncoltam, más fogán a bagó,

Eb ura a fakó!

— Sorba boldogít ék mindenkit az Úrban:
Ki elémbe állott,hátulról leszúrtam,
Ki mellettem harcolt, oldalba bökdöstem,
Egyik hullától a másikhoz
Egy személyben voltam pap és bakó:

Eb ura a fakó!

— Intrika, orgyilok . . .  hajh, minden hiába! 
Beleesett a moly nagy Apám fiába.
A vezéri botom hiába keresem:
Jobb is lesz pihenni Töket
Sose leszek én már Szentglakó .. . 

Eb ura a fakó!

Mig panaszt ilyenképp keseregve elnyög,
Hir jön: — Megint más lett-a miniszterelnök. 
Bucink bús mellében fölhördül a lélek:
— No, ezt még ledöföm, hu addig is élek.
S útitáskájából sebesen kipakó'

Eb ura a fakó!

K o llé gák
A villamoson két úr hallgatja végig másik két úr 

párbeszédét, mely a következőképpen folyik le:
— Hogy van. kolléga úr?
— Szó, szó. Fáradt vagyok.
— Min dolgozik mostanában?

- Fgy őrült jó boltozatot irok. Húsz felvonás les/.. 
Kétszáz jelenet. Ezerötszáz vice. Meg lehet t tőle 
pukkadni. Ötszörös szóviccek lesznek benne. Hallatlan 
jó lesz! fis ön, ha szabad kérdeznem, kedves kolléga 
úr. min dolgozik?

Hatkötetes regényt irok. Mélyet és sötétet. 
Többszörös gyil- és öngyilkosságokkal. Óriási lélekana- 
lizis és rejtelem. A második kötet elejétől végéig, négy
száz oldalon át zivataros éjjel történik. Hallatlan kép 
lesz!

A két úr közül, akik a párbeszédet hallgatják, az 
egyik súgva kérdezi a másikat:

Kissé ellentétes árúban utaznak. Mért nevezik 
ezek egymást „kollégádnak?

Hát nem ismered őket? Az egyik egy kis reggeli 
lapnak, a másik egy nagy esti lapnak a vízállásrovat 
vezetője. -------o-------

Tönödések
Seiffensteiner Solomontnl

őket oz

* O Ele dér mans
koztamagút oz a Símé
wurf borátjá és kérdezett 

„Mondjad sak nekem, miért von oz 
izraelitoknak öle jón hosszig orruk?..." 
O Maulwttrfösszecsapott őz üvé két 
kézit o csodálkozásait és

„Eztetet nem todol? Őzért, mert 
Mózes apánk nedven évig vezetett 

orruknál fogva o posztaságba!" — 
ezoneze o magyar munkásságról őzt lehetne mandat'd: 

csodálatos, hód még nem hosszára mitt 'orral 
mikar íiket is már olejan hosszú eszentük óta vezeti a 
koalíción o választójoggal oz orruknál fogva.

* Oz angolok nádion hízelegnek megint oz íreknek 
és ígérnek nekik o homerult. . .  Errid jotja eszembe ed 
anekdót: 0  Riitke Mittag mandatt ed este oz uránul:: 
„Mórickám, jere ide, okorok adni neked ed puszit! " . . .  
0  Móric erre idj szólt: „Mutasd o kezeidet! " . . .
„Miért?" kérdezett o Rüfke „Mert okorok látni, 
nincs-e nálad ed számla o dvadj o 
től!" — Bill-bull oz angoloknak is mondják oz írek: 

„Mutassátok eliibbo kezeiteket, milejen számlát fogtok 
bemutatni őzért o hőmérőiért?!" Es máris akarnak 
inkasszálni o puszi, ozoz o homerul árát. o 
zettséget.
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Beteg a disznó Garay rajza

— Mért nem hivat orvost János gazda, ha olyan borzasztó fájásai vannak?
— Nem loptam én a pénzt, szomszéd. Hásze máris 30 pöngöt kőll füzetnem a baromdoktornak, amiér a 

gyesznót kúrálja.
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A haragvó házastársak Kaionásdi

Grecsák. — Gyerünk, itt a kedvező pillanat. . .

Most jobbra nézz ! most balra at.
. . .  Csak játszatok kis katonák. 
Fapuska, kard, de szép, de szép ! 
Kis szájakon harsány beszéd,
Papír csákó, pergő dobok,
Parányi nép sürög-forog. . .
Én két fiam , két szép fiam,
De szép ez játszva igy vígan.
Most jobbra néz ! most balra át l 
Harcolnak itt a katonák.
\a d  szél süvölt és hull a h ó . . .  
Nincsen kard és nincs hintaló. 
Gránát ordít, a föld inog.
Sok-sok ember ma halni fog. 
Dermedt a test, szivünk remeg.
— Előre mind az ezredek !
Jeges ágyára dűl a holt.
A némuló ajak sikolt 
Szurony ragyog, és vér fakad. 
Rengés, ingás a föld alatt.
Aztán kilobban. Füst, köd ül.
Fej, láb, kar hull köröskörül 
Ez jobbra, az megy balra át, 
így játszanak a katonák!
Én két fiam, két szép fiam,
De szép az otthon úgy vígan. 
Fapuskával ez ó de más !
Édes gyerekkor — álmodás.
Durva valóság rátipor,
Véres játék a férfikor,
Mert jobbra nézz, vagy balra át,
E játékban meghalnak mind 
Előbb, utóbb a katonák!

Piave Hannay Sándor

f l h i t  a  t ü n d é r e k  S 3 e r e t n e h
(Kis legenda)

1. Márton, a favágó paradicsomi boldogságban élt 
az erdő mélyén kitűnő hitvesével, a hűséges Eszmeral- 
dával. Boldogságukat csak az zavarta, hogy nem volt 
gyermekük. Pedg már negyven éve voltak házasok.

2. Az erdő kilenc tündérei, akik nagyon szerették a 
jámbor Mártont és hűséges hitvestársát, sokat gondol
koztak azon, hogyan lehetne segíteni a derék favágó 
bánatán? A jószívű tündérek órák hosszat is eltöprcn- 
kedtek néha, hétsinges szakállukban turkálva. Azonban 
semmit sem tudtak kitalálni.

3. Mindazonáltal Mártonéknak gyermekük született. 
Házasságuk negyvenedik esztendejében. (Könnyű annak, 
akit a tündérek szeretnek.)

4. A jószívű tündérek természetesen örömmel vállal
ták a keresztapaságot. A nagy napon pedig körülállották 
a kis bölcsőt, amelyet szagos juhar hajlós törzséből 
sajátkezűleg faragott Márton, a favágó s amelyben éde
sen szunnyadt a gyermek.

5. — Meg kell ajándékoznunk a gyermeket. szólt 
a legöregebb tündér.

A társai egy pillanatra elgondolkoztak.
— Ajándékozzuk meg őt az őzike szelíd szívével, - 

szólt azután az első tündér.
— Ajándékozzuk meg a fülemüle édes hangjával és 

az ibolyák tisztaságával, mondotta a második.
— En megtanítom a madarak csicsergésére és a 

csermely csobogására, — így a harmadik.
6. A jó tündérek most már megható versenyre 

keltek.
— Én adom neki a jóságot és a szépséget!

— Én örök vidámságot és derűs mosolyt.
— Felhőtlen életet és nyugodt lelkiismeretet.
— Édes álmot és enyhe halált.
— - A boldogságot.
7. A legöregebb tündér, aki eddig hallgatott, most 

megszólalt és rosszalóan csóválta a fejét.
Ostobák vagytok. mondotta. Elfelejtitek, 

hogy ö nem tündér, hanem ember és mind e szép aján
déknak igen kevés hasznát venné. Hagyjatok engem 
cselekedni!

8. A legöregebb tündér megállott az alvó gyermek 
fejénél, áldóan terjeszté fölé kezeit és mondá, ahogy 
következik:

— Megáldalak téged mindnyájunk nevében a tigris 
szívével, a vipera nyelvével és a kutyatej mérgével.

Megáldalak orcáidon a rinocerosz bőrével, a veréb 
szemérmetlenségével és a poloska falánkságával.

Megáldalak a hörcsög fösvénységével, a pokróc 
durvaságával és a latrok gonoszságával.

Megáldalak mohó kapzsisággal, lelkctlcuséggcl, a 
mások könnyével és szenvedésével és minden koniisz- 
sággal.

Légy oly szerencsés, hogy hétszer atkozzon meg 
naponta mindenki, aki nevedet hallja. Ámen!

9. És fölnőve a gyermek és hadimilliomos lett belőle.
gd------ O-------

Német alaposság
Német botanikus (a kárpáti rengetegben) : Most már 

ismerem a magyar föld valamennyi füvét és fáját. Csak 
azt a verfluchte kutyafáját szeretném még megtalálni !



18. szám BORSSZEM JANKÓ 5. oldal

Aki mindig' lekésik a bécsi gyorsról Bér rajza

Andrássy. — Az ördögbe, csak egyszer tudnám visszarendelni én is a vonatot.

Ituczaliáti Tárj a go ss Illés uram
linzultyas pohárköf-zöntései

uram,
Róbert gróf uram, úgyis mint 
az ostrolucki véráztatta me
zőkről tévedt lengyel

[testvéri Itős, úgyis mint Nubia 
t párducán emlőin 

rémusként kitáplált felelőtlen 
magyar főrangú gazdatársada
lom szótöbbséggel és dagadó 
büszkeséggel megválasztott el
nöke, szállók az úrhoz.

Hahogyan a kőszáli sas a 
felhők szivárványos magossá- 
gából. azonképen teli a saját 
uraldalmad spionkopjáról vet

heted szemeidet lángsugarait húsz egynehányezer hol
dakra, amejjet harmad osztállú kataszterbe soroltatván, 
jeged az adófizetői honfibútól, a gondviselés kiváltságos 
kegyelméből tehermentesítenek és, mint a Nándor- 
mohácsnál elíoló folyam hullámai, a teli méltóságodat 
első osztállú honszerelemre taréjosithatják.

Esmétlem, hahogyan főelnöki megnyitó szárnyalá
sodban csattogtad, hogy idődnek minden percét, amely 
magos vágyaidból megtakarítható — bár minden perce

det lefogja az árdrágitási agrár küzdelem — a bolseviki 
hydrafejének lenyisszantására forditandod, mégis, úgy 
véllem, hogy úgy az állati, mint a növényi világ, a Herba 
tejától a nagymarha-állományon által az aprómarha- 
sorig — értékelésében követended a nagy magyar keltő 
dallamát, amelyben Isten igéjének hirdeti, hogy fölfelé 
megy. , , ,

Ezen költői prófétai ihletségből takadt nagyszerű es 
a honfilélek parazsán lángra lobbant, a saját uradalmai
don túl is világitó jóslásod és a te személleöben össz
pontosult Agrár bizalom elriasztandja a Kárpátok és az 
Adria kerítése, hellesebben: drótsövénye mögül lesel
kedő parcellázási cselvetéseket, biztosítván az örökletes 
címerek és címeresek uralmát az idők végtelenségéig, 
ameddig Adria zúgó habjai hazánk sajkájának megtépett 
lobogóját ide-oda himbálja a szél.

Ennek a párját vágd ki, sorba, ha tudod. Most pedig 
lóbáld erre azt a acskót: hadd hitetem el a tüdőmmel, 
hogy a Zselenski pajtájában szárított szűz kerül majd 
belőle a pipámba s nem fölvágott az első emberpár 
számiizetési kosztümjéből.

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

Egy kis különbség
— Mi a különbség Tirpitz és Goethe közt?
— Tirpitz egy nagynémet, Goethe pedig egy nagy 

német volt
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RéremalássanJJánoó
V.

Irodalom és művészet
Általában is van véleménye és van különösen is 

otthon érzi magát az elméleti esztétikában éppen úgy, 
mint a gyakorlati kritikában. Nézetei tömörek, axioina- 
szerűek.

A művészetről általában azt tartja, hogy az az élet
nek a tükre és arra való, hogy megszépítse az életet. A 
naturalizmust és verizmust éppen ezért lenézi — minek 
az életnek a csúnyaságait fölpiszkálni, kéremalássan, 
ahelyett, hogy azt keresné benne a művesz, ami szép 
nem igaz? Bocsánatot kérek, hogy ilyen drasztikusan 
fejezem ki magam, — úgymond — de hát nem olyan ez, 
mintha valaki a saját piszkában turkál? A romantikát 
asszonyoknak való iránynak tartja. A humort jóindulatú 
elnézéssel bolondságnak nevezi. Sok bolondságot összeír 
az az ember, mondja.

Versekben nagyrabecsiili a gondolatokat, prózában 
a szép, formás mondatok barátja, Arany János balladáit 
szereti, Petőfi, az igazi költő volt, jól ismerte a nép 
lelkét, Heine szerelmi dalait dicséri, Endrődi fordításá
ban, különösen a Loreleyt. Az embert a költőtől minden 
esetben különválasztja. A dekadensekről megállapítja, 
hogy dicsekednek a betegségükkel és kikiabálják a vi
lágba. Jókai lángész volt és igen nagy fantáziája volt 
annak az embernek, kéremalássan. A drámák hőseiről 
úgy beszél, mint személyes ismerőseiről — ha az intri- 
kus elbukik, azt mondja rá, úgy kell neki. Meggyűlöd a 
színészt, aki ellenszenves figurát ábrázol.

Az iró ott kezdődik nála, mikor meghal. Egyáltalán 
nem tudja megérteni, hogy az is nagy iró lehessen, aki 
még él. Ehhez képest a „modernnek, szerény véleménye 
szerint, nyomába se jöhetnek a „régiekének. A régiek 
ismerték az életet, kéremalássan. Azonkívül műveltek 
voltak, a maiakban nincs meg az a műveltség, ami vala
mikor volt.

Legélesebben azt a két dolgot különbözteti meg, 
hogy „költői44 és „prózai44. A hold, a csillagok, a szere
lem és a hasonlatok, az költői. Az ebéd és a munka, a 
nadrágtartó és a zsebkendő, az prózai. Általában költői 
az éjszaka és prózai a nappal. Lehetetlennek tartaná 
például, hogy valaki reggel, éhgyomorra verset tudjon 
írni. Az inspirációt olyanféle állapotnak képzeli, mint 
ahogy az idegkórtati a kezdődő paranoiát írja le: kifor
duló szemekkel, kuszáit hajjal és fölbomlott nyak
kendővel.

Legjobban azon csodálkozik, hogy a költőnek és 
írónak „hogy jut eszébe44 az, amit megir. Nagyon sze
retné ezt megkérdezni tőle. Ilyenek érdeklik, hogy 
vájjon előbb „kigondolja44-e a dolgot ás aztán ieirja, vagy 
pedig irásközben gondolja ki a dolgot. Soha nem mu
lasztja el az alkalmat, dicsekedni vele, hogy ú, ha ezer

évig gondolkodik, nem jut ilyesmi az eszébe. A leg
furcsább azonban az, hogy amellett, hogy folyton hang
súlyozza a kíilömbséget közte és a művész közt — 
amellett tele van témákkal. Minden percben észrevesz 
valamit, amit az íróknak „meg kellene irni44. Hihetetlen 
előzékeny és bőkezű ebben. Ha véletlenül bemutatják 
egy írónak, azonnal ellátja témákkal, egészen önzetlenül, 
lemondva minden anyagi és erkölcsi részesedésről. „Én 
nem tudnám azt úgy megirni44 — legyint, ezzel szemben 
a sógorának az esetéről azt mondja, „az, kéremalássan, 
egy kész regény, csak le kellene irni, úgy, ahogy meg
történt". Ha aztán elmondja az esetet a sógorával, ki
derül, hogy csakugyan kész regény, miután már szám
talanszor meg vblt irva. Nem érti, miért nem kapnak 
hamar rajta az irók — hiszen mikor először megírták 
azt a dolgot, akkor is nagyon jó volt, tehát már ki van 
gusztálva a téma. Ilyen „kész regény44 témák például: 
valaki elutazott és míg odavolt, a felesége megcsalta egy 
tiszttel. Más valaki, egy ismerőse tizenöt évig volt sze
relmes valakibe és a végin elvette, együtt elmentek 
Amerikába, ahol a férfit elfogták az indiánusok, az asz- 
szony meg később Spanyolországba került, ahol varrónő 
volt egy ideig, később beteszeretett egy olasz és Német
országba mentek. Ez csak igazán kész regény, ennyi 
ország — perszfc, azt elismeri, hogy „egy pár epizódot44 
még bele kellene irni, de akkor aztán igazán fix und 
fertig. ,

Külön-kiilön nagyon óvatosan nyilatkozik az Írókról 
és művészekről. Ady Endréről azt állítja, hogy „ő maga 
érti", amit ir különben nem tudni, miért „Ady44 
Endrének nevezi. Fölteszi róla, hogy csak be akarja 
csapni az embereket, nem komolyan gondolja. A költő 
úgy Írjon, hogy meg lehessen érteni — ott van az a 
Szabolcska, kéremalássan, azt miért lehet megérteni? 
Gúnyosan citál egészen egyszerű és értelmes mondato
kat és jelzőket és hozzáteszi „hát, kérem, tessék meg
mondani, mi ez?44 Ha megmagyarázod neki, azt mondja, 
hát kérem, lehet, hogy van a dologban valami, de azér... 
és máskor, másoknak, megint elcitálja ugyanazt.

Herczeg Ferenc igen előkelő, Ambrus Zoltán nagyon 
oskolázott iró, lehet mondani, Babits Mihálynak nincs 
szíve, Szép Ernő olyan gyerekes, de szíve, az van. 
Szomoryra nagyon haragszik, „csak az a szerencse44, 
mondja, „hogy az emberek nem ilyenek, mint ahogy ő 
irja, szépen nézne ki a világ44. És így tovább.

És így a képekről is. Az elképzelhető legnagyobb 
dicséret, ha valamire azt mondja, olyan, mintha igazi 
volna. „Megszólal44, „kilép a rámából44, „olyan, mint a 
valódi természet44.

Annál csodálatosabb aztán, hogy ha a természetet 
akarja dicsérni, erre egyetlen szava „olyan, mintha 
festve volna44.

Ez ő: Kéremalássan János. Mintha kilépne a papír
ból, ahogy leirtam. Ha találkoztok vele, látni fogjátok, 
hogy olyan, mintahogy meg vagyon irva. (- in ti)
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Csudajó dolog a szerelem • . .  Pólya rajza

— A magáé leszek, de csak akkor, ha nőül vesz.
— Én inkább nőül veszem, drágám, csak hogy ne legyen az enyém.

»
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Villam os elgázolás Kelen rajza

Kalajzné: — Kérem, biztos úr, magánboszú az egész, régi haragosom, azért feküdt az én kocsim elé.

Vízügyi találmányom
Kedves Borsszem Jankó! Hát Ázsiában vagy unk 

és pont! Ezt nevezik kulturországnak? Képzelje, 
már megint mi történt velem. Feltaláltam egy vég 
telenül hasznos kis eszközt, mely egy csapásra meg
szüntetné a vízhiányt. Ez az elmés találmány igen 
egyszerű. Egy vízvezetéki csap, melynek az egyik 
része éles hegyben végződik. Ezt az ember, amikor 
vízre van szüksége, beleüti a legközelebbi ember
társa fejébe, megcsavarja a csapot és folyik a víz. 
Elvittem a találmányt a szabadalmi irodába. Meg
hallgattak és nagyképűen azt felelték, hogy rendben 
van, megkapom a szabadalmat, előbb azonban ki 
kell próbálni az eszközt. En erre ráálltam. De kép
zelje mi történt? Behívnak egy mérnököt, akivel 
közlik a teendőjét, a mérnök hozzá akar látni az 
eszköz kipróbálásához — és az én fejembe akarja 
ütni a csapot!

Hát ez már mégis disznóság! Nem hogy nem 
boldogul velük az ember, nem értenek meg semmit, 
nem ismerik fel a zseiűt, hanem még meg is sértik 
az embert.

Kedves kolléga úr,
nemrégen még teljesen olvashatatlan írása volt, 

most pedig egészen tisztán, olvashatóan ír. Talán szép- 
irási tanfolyamra járt?

Nem. kedves kolléga, hanem nagyon megromlot
tak a szemeim az újahb időben. Olyan rosszul látok, 
hogy most kénytelen vagyok szépen Írni, mert különben 
nem tudom elolvasni.

Az OMGE. elnöke
Nagy az öröm Konzervatív
Belül a konzervatív körön, Társadalom lehet 
Oh mert Erős.
Gazdaelnök lett ,
Zselenski Róbert. Hát a modern Németország
Gróf szerint csak hív Tán gyenge ?

Párisi hirdetés
Tizszobás modern, minden kényelemmel elrendezett 

lakásomat berendezéssel együtt elcserélném száraz, 
bombamentes pincelakással. Ajánlatokat „Clemenceau” 
jeligére a kiadóba kérek.

_______________ -
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Rex impotentator
Emberek, kerüljétek! Messze elkerüljétek öt!
ö  az, aki ha buja legelőre lép: nem nő ott többé 

ni. ö  az. aki ha tóba néz: kidöglenek ott örökre a 
halak, ö  az, aki ha kibicel: partnere ászai átváltoz
nak makkhetesekké, ő  az, aki ha kalapos lenne: az 
emberek leszoknának a kalapviselésről és megszűnne 
a virágzó kalaposipar . . .

ö  a Rex Inpotentator. A Rimtrakwic-Vezer- 
admirális. A Peehvogelek fejedelme. A két-bűihez
és két-ballábszobra. Féljetek és kerüljeték öt, em
berek!

Sárrá vált az arany, ha hozzáért. Ahogy küz
deni kezdett az obstrukció ellen: olyan nagy lett 
az obstrukció, mint még soha. Ahogy az obstrukció 
mellé állott: örökre megdöglött. Ahogy a nem
zeti ellentálláshoz csatlakozott: megbukott a nem
zeti ellentállás. Ahogy összeállóit a negyvennyolca
sokkal: megszűnt a 48. Ahogy belépett a koalícióba, 
kudarcba fulladt a kcíalició. Ahogy fölvetette a plu
ralitást: elvetélt a pluralitás. Ahogy megcsinálta a 
negyvennyolcas hatvanhetet: megölte egy csapással 
mindakettőt. Most a radikális választójogot boldo
gítja: szegény radikális választói jog.

Méreg lesz a cukorból, vitriol a tokádból, masz- 
•agos nadragulya a gyümölcsből, döghús a pecse- 
n> éből, ha hozzáér.

Ügy járt, mint az egyszeri falusi stréber, aki 
pénzre, hatalomra vágyott: meg akarta enni a falut, 
famíliája fölé akart kerekedni. Mit csináljon hát? 
Volt a faluban egy dúsgazdag zsidó s annak egy 
borzalmasan csúnya, szipirtyó, hárpia vén lánya.- 
Otthagyta régi szeretőjét, megkérte a dúsgazdag 
Szálit.

— Nem adom kereszténynek, — mondta az apa.
Es a fiú otthagyta református hitét, zsidó lett.
— Ez még nem elég! — követelődzött az apa.
Es a fiú kipótolta azt, amit elmulasztott pár

napos gyermekkorában, pedig a zsidó rítus elő
írja. Es legtanult héberül és taleszt szerzett, ima
szíjakat. szombatonként a zsinagógában verte a 
mellét, kihallatszott hangos, éneklő, jajveszéklö 
imádsága. Zsidóbb lett a zsidónál. He pénzt még sem 
kapott.

— Majd ha meghalok, — csititgatta az öreg.

Es várt és várt, hogy mikor hal meg a zsugoii 
és kerül hozzá a vagyon. Mikor eszi meg a falut, 
igázza le a famíliát. Egy napon azonban kiütött a 
krach, tönkremnt az após, bele is halt a fájdalomba, 
ő pedig itt maradt. Koldusszegényen, zsidósorban, 
megfürödve. . .

Mit tegyen? Az eklézsia nem fogadja vissza. A 
szép menyasszony fütyül a kivénhedt szeretőre. A 
hárpia nem engedi. A régi família bottal veri el a 
háza tá járó l. . .  Mit tegyen szegény? Meg kell ma
radni a Száli szerelmetes férjének, mellét verdeső 
zsidónak. . ,

Szegény Rex Impotentator, mindent próbáU, el
dobta elveit százszor, barátait, régi hitét, elvette 
Szálit, zsidó lett. mérgesebben verte a született zsi
dónál is a mellét. Már úgy hitte, megeszi a falut, a 
család fölé kerekedik, amikor beütött a nagy krach. 
S ma itt áll megfürödve, A régi barátok nem vállal
ják, a régi família elzargatta, az újak pedig fogják, 
még ha törököt is fogtak benne.

Lovagol a jó Don Quijotte, egy pár Sanclio 
Pansa követi csak : L.vános gróf, Gyuri őrgróf és Vili 
mester ebelasztin eugos cipőben, amellyel vala
mikor el akarta tiporni a • bolsevikizmust. 
vigasztalja csak néha, a párttalarr és hivataltalan 
Rakovszky Stefi. A szocialisták szóba állanak még 
vele, de meddig? Mert ugyan ki szereti, ki tini 
sokáig az ilyen notórius rossz kibicet ? ! ...Szegény ...

---------- o -  K u n  A n d o r

Ismertetőjel
— Te, mondd csak, ki az a kis ember ottan ?
— Az egy nagynémet.

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

Kedves Borsszem Jankó!
Egy katonát jelentkezni tanítanak. Csak úgy 

súgja az öreg mondanivalóit.
— Hangosabban, — mondja a kiképző tiszt, — 

képzelje öreg, hogy amott a túlsó kertben csókoló- 
zik valakivel a felesége és maga rá akar kiáltani, 
hogyan kiált?

— Marcsa, — súgja az öreg.
— Na ezt nem fogja hallani, kiáltson úgy, hog\ 

meghallja.
— Kiálthatok én, főhadnagy úr, ahogy akarok, 

az én feleségem csókolózás közben se lát. se hall.
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Második erkélypáholy, jobb

Al- és felbajnoki BajnokyMónié. — Ah, milyen 
jól esik végre egy antantirót hallani a központi 
smiererek után! Utóvégre háború hin, háború her. 
elég volt nekem abból, hogy én ne hordhassak francia 
korzettet és ne élvezhessek egy francia bohózatot.

Dr. SchreierIstván. — He méltóságos asszo
nyom. Az asszony és a bábu Pierre Louis lírája . . .

Al- és felbajnoki Bajnoky Mór. — Lári-íári 
Schreierkém! Ehhez nem kell lenni egy au tán t 
Pierre Louisnak, ezt már megírták a központi kon
dások anno dazuinái, hogy: Három hétig kuvasz 
leszek, ha a szeretője le szek ... He ügy látszik, a 
Faludiak közül a dramaturg nem birt kellő tájéko
zottsággal a honi irodalomban és beadta ezt a publi
kumnak mint egy nochniedagewesen ántánt-disznó- 
ságo t. . .

Bajnoky Mónié. — Mórisz, kérlek, ne szóljál 
bele az irodalomba!

Bajnoky Mór. — Igazad vati, Rózám! Én azt 
nem is teszem, de miután ez nem irodalom, hanem az 
én bransom, tehát nyilatkozhatom. Csak nem akarod 
mondani, hogy én első blikkre nem vagyok tisztába 
az árúmmal?

Bajnoky Mónié. — István, maga férfi, tehát nyi
latkozzon. Igaza van Pierluinak, mikor a férfit bá
bunak nevezi és nekünk hölgyeknek ilyen hatalmat 
cumútol fölötte?

Bajnoky Mór. — Rózám, Schreier nem nyilat- 
kozhatik, mert ersztensz ő nem férfi. Mert ha férfi 
volna, akkor a fronton volna, és ha a fronton volna, 
akkor nem magyarázhatná meg neked, hogy ez a 
brátli, amit a Pierlui itt kitalál, a leghundszgemájnabb 
história, amit már gyakran láttam a padláson, a sze- 
Paréba, csak éppen nem a színpadon. Azért illeti a 
•lób Pánit egy külön dicséret, mert ö az első ren
dező, aki ezt az obszcenikai játékot úgy megren
dezte, hogy, amint látod Rózám, mindenkinek n\ itva 
maradt a keze és elfelejtett tapsolni.

Bajnoky Mónié. — A darab kitűnő,'a cselek
mény hátborzongató, a jellemzés elsőrangú, csak a 
Oombaszögi hagy kívánni valókat hátra.

Bajnoky Mór. — Ez az. Rózám. Most rátreffel- 
tél! A Oombaszögi ebben a szivarcsináló dresszben 
annyi kívánókat hagy hátra, hogy a darab többi

része olyan mellékes, mint a Bánffy grófnak a Nem
zeti Színház repertoárja. Mert azt a közönyt már 
nem lehet közönnyel nézni, amit aKözönyt közönnyel 
csinált, amit vasárnap délutánra tűzött ki előadásul 
a himmlisch Paulay Erzsivel a címszerepben. Mert 
valószínűleg a főkomornyikjának akkor van a ki
menője, és ez a legkevesebb, amit egy gróf a komor
nyikjáért tehet, akinek irodalmi érzéke van. Mert 
most demokrát időket élünk és a nagy publikumnak 
esti előadásra jó az Erősebb is. Vagy nem?

A róka és a bolhák
Kis természetrajzi mese nagy gyermekek számára

Bizonyára már az iskolában is tanultátok, Kedves 
gyermekeim, hogy a róka nagyon ravasz állat, de én 
mégis azt mondom, hogy tévedtek, gyermekeim, ha azt 
állítjátok a rókáról, hogy ravasz. Nem, a róka nem 
ravasz, hanem még ravaszabb. Például mit gondoltok, 
csibikéim, mit csinál a róka bácsi, mikor bizonyos kis 
férgecskék annyira ugrálnak a hátán, hogy már élni sem 
hagyják? Mit csinálnátok ti ilyenkor? Ugy-e, vakaródz- 
nátok? De a róka nem vakaródzik, annál ő sokkal oko
sabb. Hanem azt teszi, hogy egy csomó szalmát vesz a 
szájába, aztán elindul a folyó felé. De amilyen ravasz 
ókelme, háttal megy befelé a vízbe. Merthogy a bolha 
víziszonyban szenved és futva menekül onnan, ahol vizet 
érez. így aztán a bolhácskák, amelyek a róka hátán meg 
hasán vannak, mindig előbbre jönnek. A róka nyakára 
ugrálnak, aztán a fejére, mindig följebb, amint a róka 
lassan mind mélyebbre megy a vízbe.. A róka pedig csak 
azt várja, míg a bolhácskák számára már nincs máshol 
hely és szépen összegyűlnek mind a szalmacsomón. 
Akkor a róka koma ökelme szépen alámerül a vízbe és 
otthagyja a szalmát is, a bolhákat is, míg ő maga vígan 
kiúszik a partra. Ebből is láthatjátok, hogy milyen ravasz 
a róka koma. Olyan ravasz, de olyan ravasz néha, mint 
egy eleven miniszterelnök.
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Szürke satyak pasztelkék szalaggal...
Nemzetek életében döntő jelentőségű az a nap, 

midőn egy nemzet alkotmányt kap. Ilyen történelmi 
dátum vöt az a nap, az az óra, sőt az a nerc, midőn 
feleségem megpillantotta kedvenc divatlapjában leraj
zolva ama különös alkotmányt, mely alatt ez a fölirás 
szédelgett:

Szürke satyak pasztelkék szalaggal... 580 korona.
Természetesen önagysága rögtön mohó vágyat 

érzett magában az alkotmány iránt, majd követelni 
kezdte tőlem, hogy mint demokratikus gondolkozása 
ember teljesítsem az alkotmányos igényeit. Hosszú 
parlamenti vita fejlődött ki közöttünk, melynek folya
mán az ellenzék heves és szenvedelmes obstrukcióban 
tört ki, miközben attól sem riadt vissza, hogy különböző 
tárgyak (ú. tn. téntatartó, váza, lámpa stb.) sportszerű 
elhajításával igyekezzék a kormányt terrorizálni. Mire 
én egyszerűen elrohantam hazulról.

Mint a hímszarvas, kit vadász sérte nyíllal, futottam 
egy sötét vendéglőbe sajgó fájdalmimmal. Ottan töp
rengő lélekkel kezdtem tépelődni afölött, hogy vájjon 
föláldozzak-e 580 koronát a házibéke oltárára, avagy 
nem? Közben pedig szigorúan néztem egy pohár vörös 
borba, melynek vegyi összetétele e pillanatban lázasan 
érdekelt. Miután ebbeli kíváncsiságomat többszöri kós
tolással és néhány pohár fölhajtásával kielégítettem, el
határoztam. hogy mégis csak .engedni fogok és meg
veszem a kalapot. Igaz, hogy ezzel nyilvánvalóan be
bizonyítom, miszerint szamár vagyok, sőt birka, de 
viszont a házibékéről sem lehet azt állítani, hogy kutya.

Ennélfogva érett megfontolás után beléptem egy női- 
kalapszalónba. ahol a következő, nem kicsiny lelkierörc 
valló kijelentést tetten:

Egy női kalapot szeretnék venni. . .
A főnöknő az egyik elárúsitó kisasszonyt küldte 

ellenem támadásra, akiben azonban ellenség helyett jó
barátot födöztem föl. Legényéletem egyik emléke eleve
nedett meg előttem, mikor a bűbájos Zizi elérnlépett.

Milyen legyen az a kalap? — fuvolá'ta olvarag
hangon.

Szürke satyak legyen pasztelkék szalaggal 
parancsoltam a szakértők szilárd biztonságával. Az el
ragadó Gizi ügyes pöndöriiléssel egy kalapszörnyeteget 
pöndöritett elém.

— Tessék! Ez ugyan nem ugyanaz, de majdnem 
ugyanolyan. Olívzöld satyak rozsdás pöttyökkel és 
piszkosszürke szalaggal. . .

— Ez nem kell, tiltakoztam hozzon olyat, 
amilyent kértem.

— Egészen olyan nincs, — mondta az elbájoló Lizi 
de ha lehet, esetleg a satyakon egy pamacs vagy egy

handzsár. olyan van, de olyan nincs a sifonérban. 
amilyet inélztatik prancsolni.

Van ivoárral és puvoárral, van krepirdesziunel, van 
satyakunk zöld rügyekkel és egyéb ügyekkel, van téli
kerttel és íiiggókerttcl, van gyönyörű irész kerekekkel 
és frász karikákkal.

Izzadni kezdtem. Az a sötét veszély jeleni meg 
borús képzeletem előtt, hogy be fognak csapni és én nem 
a szürke satyakot fogom megvenni, hanem végül is egy 
alizarinpiros kosárba fogok beleugrani gyöngyfátyollal 
és pávatollakkal. Sőt az sincs kizárva, hogy a kalap ára 
tekintetében is rút csalás áldozata leszek...

Ekkor azonban mentő ötletem támadt. Megragad
tam a kiváló Rizi kezét és szenvedélyesen suttogtam a 
fülébe:

— Egyetlen cicuska... Nekem okvetlen egy szürke 
satyak kell pasztelkék szalaggal... Csakis ez kell! 
Számítsa olcsóbban és én egy ugyanolyan satyakot 
veszek magának is . . . Kettőt veszek egy helyett. . .

Magam is csodálkoztam, hogy milyen varázserővel 
hatottak e szavak. A modern kor vívmányaiba illő gyor
sasággal megkaptam mind a két kalapot, sőt még az 
árak tekintetében sem jártam rosszul. Az elbűvölő Mizi 
580 korona helyett csak -450 koronába számította darab
ját, tehát a két kalapért mindössze 900 koronát fizettem. 
Ha egy kalapot veszek, az 580 koronába került volna, 
tehát gyors számítás szerint 130 koronát spóroltam 
darabjánál, vagyis 260 koronát takarítottam meg. . .

— Föl tetszik talán próbálni? kérdezte a lebilin
cselő Izi, miközben a fejembe akarta nyomni a szürke 
satyakot a pasztelkék szalaggal.

De ebbe már nem egyeztem bele. Szó nélkül a 
hónom alá kaptam a skatulyát és elrohantam haza. Az 
úton úgy határoztam, hogy a satyakot óvatosságból elő
ször az előszobában fogom elhelyezni s csak azután 
fogok belépni a szobába, ahol feleségem, szegényke, 
valószínűleg még mindig sírógörcsökben vonaglik. Ámde 
csalódtam. Feleségein, szegényke, egyáltalában nem 
vonaglott sírógörcsökben, sőt derűs arccal a lehető leg
nyájasabban fogadott.

— Bocsáss meg, szívem, — mondta a nyakamba 
borulva — ugye már nem haragszol?

Dehogy haragszom.
Tudtam, hogy el fog párologni a mérged, — 

mondta feleségem, szegényke, bágyadt mosollyal — 
olyan biztos voltam ebben, hogy. . .  hogy mialatt távol 
voltál, én is elmentem és már meg is vettem a kalapot. 
Nézd. itt van . . .

És az asztalra mutatott, amelyen ott trónolt egy 
szörnyű kalapdoboz, mellette pedig egy számla ezzel a 
szöveggel:

- Szürke satyak pasztelkék szalaggal és kollbri- 
pehcllyel. . .  890 korona.
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Esztendőink sorsa
Éccakákal sírni éccakákért 
S elfeledni, hogy a tegnap is bántott, 
Sóhajokba szomorúit szivünkön 
Megkönnyíteni a bánatpántot. . .

Úgy telik el a piros vasárnap,
Mint a munkában görnyedő szombat 
S ünnepérzés pillanatnyi vágya 
Forrón növeli az örömszomját. . .

Az évgyűrűk egymásba fonódnak 
S újra csábit, ami már elég,
A múlt mesék is messzi kéklenek 
S a jövő sok szent álmot vet elénk.

Kacagva tűrni, sírva remélni,
Sors ami igéz és sokszor álnok,
De himes csókkal köszönt feléje.
K it rabbá tettek a színes álmok . . .

Ezeregyéjek dalos varázsa 
A hús álmokban mind újra éled 
S aki ősz fővel még álmodni tud, 
Kedves és ifjú annak az Élet!

S. Nagy László

Az utcaseprő néni. — Már dohánypótlékot sem szabad árusítani. Az 
utolsó falatot is kiveszik az ember szájából.

Hadyék haditeáján
Tegnap este teára invitált egy terézvárosi hadi- 

milliomos. Miután hallottam, hogy a menükártyát 
Illető úrnál ezerkoronás bankjegyekre nyomják, el
fogadtam a meghívást és megjelentem.

Az egybegyiilt előkelőtlenségek illő lelkesedés
sel fogadtak, Én azonban szótlanul ettem, ittam, 
anélkül, hogy egyetlen köteles szellemességet is 
kiszalasztottam volna a számon.

Háziasszonyom nem is állhatta meg, hogy meg
kérdezze:

— Mondja, kedves szerkesztő úr, mért marad 
ma adós a viccekkel.

— Régi jó szokásom, hogy mindennel adós ma
radok, — feleltem és beleharaptam egy ananász- 
barackba. Majd diszkréten fölemelkedtem és a 
dohányzóba vonultam, ahol elégedetten gyújtottam 
Hady úr havannájára.

Éppen hanyattdőlni készültem a kereveten, 
midőn a háziasszony belibbent a szobába.

— Ah, kedves költő úr, Ön itt? — csicseregte. 
— De miért vonul félre egészen egyedül ?

— Mért vagyok egyedül, — feleltem a bosszú 
fölemelő érzésével, — mert szeretek jó társaságban 
lenni.

•------- e--------

Az írek
Tájékozatlan úr. — Már megint zavargások vannak 

Írországban. Hát mit akarnak, vagy mit nem akarnak 
ezek az írek ?

Tájékozott úr. — Az írek az ántánt hadicéljainak 
alapjára akarnak helyezkedni : követelik a népek ön
rendelkezési jogát — és Anglia ezt nem akarja.

Rettenetes !
— Borzasztó szerencsétlen ember ez a Kucorák.
— Miért?
— Képzelje, szegény húsz éven át dolgozott, izzadt, 

hogy egy kis vagyont kuporgasson össze magának öreg 
napjaira. Most pedig, hogy végre sikerült neki most 
megütötte a főnyereményt.

A dezignált miniszterelnök
Vívót,
Szterényire is kiterjesztették 
Az amnesztiát!
Szivem dalol.
A király fölmentette öt 
A kormányalakítás alól.

így hát 
Szterényi,
A dezignált, 
Már egy hete 
Rezignált.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK
Kéziratokat és rajzokat nem kaid vissza a szerkesztőség.
Zuáv. Egyik sem megfelelő. — G. L. (Csécse.) Reménye 

alaptalan. Reménytelenül gyönge mind a két versike. — B. J. 
(Városhidvég.) Úgy van. Köszönjük. — K. S. Sajnos, a múltkor 
elkésett. Most viszontlátja. — Sz. S. Tessék csak kutatni. Akad 
arrafelé jobb csodabogár is. — G. J. (Újvidéke Kedves. Amint 
látja, napvilágra került — Árk. zls. (Fpost 617.) Mi is mulattunk 
rajta. Kedves tréfa, de csak úgy, ha elkövetik valakivel. Nyom
tatásban nem hat. — K. hdpd. (Beregszász.) Nem tudjuk. — R—i 
I—ő. A múltkoriak jobbak voltak. — Örök töprengő. Itt adjuk: 
Vájjon rekvirálja-e a lakáshivatal a cipőkereskedések üres kira
katait ? — S. Nyíregyháza. A rajzok elég ügyesek. Esetleg sorát 
ejtjük. —Több levélről a jövő számban.

Felelős szerkesztő: I>r. M O LNÁR JE N Ő  
Művészeti szerkesztő: B É R  DEZSŐ  

Főmunkatárs: K A R IN T H Y  FR IG Y E S  
Kiadó-tulajdonos: A BORSSZEM JANKÓ lapkiadó részvénytársasa® 

Igazgató : VADÁSZ HENRIK
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a leggyorsabban elmulasztja a dr.Flesch 
2 E.-féle eredeti törvényesen védett =

„S K A B O F O R M “
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 GYŐR.

„Skaboform" védjegyre ügyeljünk

TEXAS
KfiZIDARáLO!

A „ T e x a • “  gyorsdaráló a 
jelenkor legjobb és legolcsóbb 
darálója, mindenfé l e  magot,
kukoricá t, b u sá t, z a 
b o t, á rp á t , stb. megöröl.

Ara

100 borona.
Csomagolás és postaszállítási 
költség 6  korona 42 fill.
Árjegyzék ingyen él bermentve.

Kapható :

Király Alajos
utóda

K IR Á LY  S Á N D O R
cégnél

B U D A P E S T , VI., Felaöerdősor-utca 6. szám

i
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Képrejtvény

A megfejtés jutalma a Borsszem Jankó 1918-ra szóló Béke- 
naptára. A Borsszem Jankó 2629. (17.) számában közölt kép
ié jtvény megfejtése :

Az erősebb
A megfejtők számát és a nyertes nevét a jövő számban 

közöljük. Az április 21-iki számban megjelent talány helyes 
megfejtését („Zsugori") 470-en küldték be; nyertes Dr. Papp 
Béla (Kir. Törvényszék, Újvidék) lett.

ukrbzeM bu
M Ö K E Z E K .  S É R V - l s  HASKÖ TÖ K. 
FŰZÖK, ORVOSI MŰSZEREK,BETEG*- 
rOlÀSUsHYGIENlKUS GUMM» CIKKEK •••

KÉRJEN ÁRJEGYZÉKET !
WESZELY ISTVÁN és  TÁRSA UTÓDA

NAGY KAROLY
QkTNÓPÁÓlAI MÜINTÉZETés 

BETEG ÁrOlAsi CIKKEK GYÁRA 
B U D A PEST. KIGYÓTÉR 1.ZÁLOGCÉDULÁKAT

bármiről aranyat, ezüstöt és ékszert 
veszek. Bárkinél magasabb árt fizetek.

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

C J
N
t/%
%S%

D" MITZGER
VÉRGYÓGYITÓ ÉS IDEGERÖSITŐ 
HÍRNEVES  ORVOSI INTÉZETE

Budapest, Vili., József-körút 3.
Modem berendezése és megbízhatósága folytán egyike a 
kontinens legjobb nevű intézeteinek, amelyek fölött a mai 
orvosi tu- f  A r f  à-%|f Á r  n Á | j  összes beteg- 
dománya M t S T T i a K  n O K  légeinek gyógyi-
táta terén rendelkezik. Tapasztalt gyors és biztos ered
mények folytán a tiszteletdíj teljes gyógyulás után is fizethető. 
______ Az Intézet egész nap nyitva.

50 éves óriási kipróbált és elismert tapasztalatai alapján 
biztos sikerrel gyógyitja nők és férfiak betegségeit bőr
bajokat. szájsebéket, Ideggyőngesóget stb. — 
606. Ehrlicn-Hata oltások, vérvizsgálat Wasser
mann tanár módszere szerint A kezelés fájdalommentes 

és a foglalkozást nem zavarja.

vérgyógyitó orvosi rendelő intézete

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

Vidékieknek levélre díjtalanul diszkréten válaszol.

HŰVÖSVÖLGYI PARK SZANATÓRIUM
a budai hegyekben. — Budapest, l.v Hidegkúti-út 78. — Elsőrangú 
klimatikus, fizikális és diétás gyógyintézet. — Telefon : 145—90 és 50-37. 

Előjegyzéseket a nyári hónapokra már most elfogad.

MOLNÁR JENŐ ÚJ REGÉNYE: jM
EGY KIS BOLT TÖRTÉNETE
Singer és W olfner kiadása Ára 5 kor 60 fill.

NE FOGADJON EL MAST MIKT

# TUNGSRAM D R Ó T lÁ A P A r .
HAZAI GYÁPTHÁNY.ÓVAKODJUNK UTÁNZATOKTÓL!

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

a

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

AMPUTÁLTAK!
KELETI J.
= orfhopadiai műintézet, =

BUDAPEST,
Koronaherceg-utca 17,

|a technika legmodernebb elvei 
és szavatosság mellett készít :

mülábakat. mükezeket, 
járó- és támgépeket, 

testegyenesitö 
müfüzöket. valamint a 
betegápoláshoz szüksé
ges ö s s z e s  cikkeket.

R o t o n t n ln k o n c i l l  rokkantak és lábbadorók 
D G  I G y  lU lU iX U U O l ix  részére nagy választék ban

Rizskeményitő
pótló

Mintaküldemény 
10 csomag 5 koro
náért bérmentve

Ç g y  öltöny 
r  vagy kabát

megfestése

K  1 - 1 .3 0
ha 10 csomag ruhafestéket vásárol 
7 koronáért bérmentve

Budapest, József.körút 23. szám.

l i r t ó

i

láborús 
számai

megrendelhetők a 
kiadóhivatalban
Hl 1914/15. évfolyam 16 K 
„ 1916. „ 18 „

1917. „ 24..

Árjegyzék ingyen. Telefon 869. r %
A világhírű .}C |

o r o s z l á n "w

KÉMÉNYTOLDÓ Z llj
minden kéményt megjavít.

/V _ - A_A f _ _ llGyártja :

KOCH JE N Ő -s?
Budapest, VI., Szondy-utca 53 1

VARRÓGÉPET
mielőtt vásárol, kérem legújabb 

árjegyzékemet  
kérni, csakis újdo
natúj varrógépeket 
szállítok jótállás' 
sál, főleg elsőrendű 
német gyártmányú 
felsőrésszel ellá
tott varrógépeket

__ Ajánlok.
Árjegyzéket csakis vidékre küldök
KRAUSZ HENRIK BUDAPEST
Belváros IV., Veres Pálné-utoa 30. 

Hagy varrógépraktár

Utó f i i  b \ visszafizetem’ ha
lyukszem-szemölcs,

bőrkeményedéseit, a Rla-balzsam 
három nap alatt fájdalom nélkül 
gyökerestől ki nem irtja. Ezrekre 
menő hála- és köszönőiratok. Ara 
jótálló levéllel 2.40 K üvegen kint, 
á üveg 5.J) K és ü üveg 8.50 K. 
KEMÉNY, Kassa I. Postafiók 12/137.

ŐSZ HAJ
LOHR MÁRIA

(KRONFUSZ)
■  főváros első és les* 
régibb cslpketlsztitó-, 

vegy- és kelmefestő- 
gyári-intézete

6yár és főü ilet: Budapest, 
Iflll., Saross-utea 85. s í.
Flékok : II., Fő-ntca 27.

IV., Kecskeméti-utca 14, IV., 
Eskü-út 6, V:, Harmincad-utca 
4. VI., Andrássy-út 10, VI., 
Teréz-körút 39, VIII., József- !

kőrút 2. szám. ki
Telefon József 2—37. 

Alapítva 1867.

[ SZAKÁL és BAJUSZ visszanyeri eredeti 
barna fekete és szőke színét. D. DYON féle | 
hajszesz által. Nem hajfestö vagy káros ha- I tású ólmos készítmény, hanem garantált ártal- 

! inatlan hajszesz. Ára egy nagy üvegnek 8 K.
Kapható : Török József gyógyszertára, 
Király-utca 12, Molnár és Moser Korona
herceg-utca 11, lfHONVÉD“ drogérla| 
I. ker.y Attila-körut 2. szám, és Jobb 

hasonló üzletben.

és nőknek

DR. (a j d a c s y
Iiskizcrű

bőrgyógyász, v. kórházi orvos
rendelőintézetébe*

K ö n y v é t B udapest, V ili., 3 ó zse f-k ö rú t 2küldi bér-
mentve 2 g y ó g y í t  m i n d e n f é l e  bőrbajokat. Ideg- 

buteqsácieket, v a la m in t  női bajokat. 
Buoltsaok i „Ehrllch 606“ m ó d o s í to t t  
l e g ú ja b b  s z e r é v e l .  Vérvizsgálat Wasser
m a n n  t a n á r  m ó d s z e r é v e l .  Kőknek k ü lö n

kor. elő-
zetes be-

küldése
(bélyeg is bejárai
lehet) e lle - Levélbell kérdésekre válaszol.

nében. Rendel: d. e. 10—4-ig és este 7—8-lg.

KÜLDJÉTEK

1

A FRONTRA!

a lehető l e g r ö v i d e b b  i d ő  a l a 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 
drb tartalommal 7 kor. Teljes gyógyuláshoz 2 doboz 
elegendő. Készítője: Turner-Gesellschaft, Berlin. 
Megrendelhető a főraktárnál : Török gyógy
szertár, Budapesti VI.p 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 Lloyd-társulat nyomdája, Budapest, Mária Valéria-utca 12. (NvomdAiga/gMó : MÁRKUS PÁL )




