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Új közös front
Adtál frontot, Uram isten, eleget,
Adtál frontot, hideget meg meleget,
Adtál délen, északon meg keleten, 
Választhatok, hogy melyiket szeretem.

De ez még nem elégít ki valakit,
S e valaki újabb frontot
Közös lesz a koplalásnak gondja is,
Három ország élelmező frontja is.

Megálltuk mi minden fronton helyünket, 
Golyó elől nem kapkodtuk fejünket, 
Magyar módra zokszó nélkül 
Pedig csak az Ég tudja, éreztünk.

S amink termett, adtunk abból, adunk is, 
Pedig bizony megkoplaltuk magunk is 
És —  ha kérik —  ezután is odadjuk,
De elvenni, isten uccse, nem hagyjuk.

Úgy rendelte égi, földi akarat: 
Aki szántott, aki vetett, az arat;
Ne legyünk hát Jehováná Jehovább: 
Lajta-határ a mi frontunk, —  ne tovább!

Mindent elvett barátunk, ellenségünk,
Egy kincsünk maradt: függetlenségünk, 
De e kinccsel nem ér föl más semmise, 
Ebbe orrát ne törülje senkise!

. . .  Magyar síkon hull a májusi eső,
Ne járj arra, szomszéd, lopni, eleső'.
Ami dukál, tisztességgel megkapod:
Ha kell, fügét, —  ha kérsz, puha falatot.

Receptek
Tekintettel arra, hogy a háztartások most szenvedik 

el a legkrisztusibb kínokat, a napilapok mintájára mi is 
szolgálunk olvasóinknak egy pár recepttel.

Túrós rétes. Végy egy szemernyi lisztet, egy cse- 
bernyi vizet, egy sömörnyi vajat és semennyi túrót. A 
tésztát nyújtsd, ki tudja, meddig nyújthatod, süsd meg 
és csámcsogd hozzá a lexikon „túró" vezérszavát.

Hadiszalámi. Végy egy zsámolyt, egy kiló elszánt
ságot, három vég türelmet s ülj az élelmiszerbódé előtt 
ácsorgó sorba. A szalámiból ugyan már csak a madzagja 
jut neked, de ezt okvetlenül füstöld föl, mert az akasz
tott szalámi kötele szerencsét hoz.

Olcsó zsír. Végy egy régi zsírioltos kabátot, tedd 
lábasba és süsd ki. Igen ízletes zsírt nyersz. A kabátod 
ugyan töpörtyűvé töpörödik, nem szabad azonban el
felejtened, hogy a töpörtyű nagyon egészséges viselet.

Epeszappan. Ha a szappanhiány miatt elönt az epe, 
főzd ezt össze maró gúnnyal és mosd kezeidet.

(fal.)

Pesti alakok
A bolsevíki

Ezerötszázkoronás ruhákban jár, selyemharisnyát 
hord,’ amelynek színe csokorba kötött nyakkendője és 
szivarzsebéböl lefityegő selyemzsebkendöje színétől 
egyetlen árnyalattal sem tér el. Panaszkodik, hogy a 
magyar ruhakelmék durvák, hogy finom fehérneműkért 
Csehországba kell utazni és ingeit Prágában mosatja. 
Borotvált képű, monoklit hord, gyalog nem látni, csak 
kétfogatiin vagy autón, délutánonkint a Gerbeaudban ül, 
este a Hungáriában vagy a Margitszigeten vacsorázik, 
boszús, ha csak magyar pezsgőt kap, rejtett forrásokból 
eredeti havannái és egyptomi cigarettái vannak, a klubjá
ban külön főzet valódi feketét, regeteg sokat szenved a 
háborús nélkülözések miatt, főképpen azért, mert a 4711. 
számú kölnivizes üvegei és angol pipereszappanai már 
csak egy esztendőre futják. Szigorú ellensége a létező 
társadalmi rendnek. Színházi premiéreken íölvonásköz- 
ben raccsolva, szikrázó szemekkel, élénk taglejtésekkel 
magyarázza a nép hihetetlen nyomorát, a tűrhetetlen 
egyenlőtlenséget, a vagyonmegoszlás igazságtalanságait, 
gyűlöli a német nagyvezérkart, imádja Wiisont és 
Trockijt, forradalmat szomjazik, egy kis anarchizmus
ért odaadná azt a pikáns orrocskájú másodénekesnőt, 
akinek lakásán hajnalig tartó hazárdjáték foiyik az ő er
kölcsi égisze alatt. Előkelő családok estélyein mint 
attrakció szerepel. Öt rajongják körül a legfinomabb 
hisztérikák és a minden fűszáltól reszkető hadigazdagok. 
Meggyőzően fejti ki a jóléthez való emberi jogot, föl- 
jaj dúl a napszámos, az utcaseprő, a mosónő elnyoma- 
tottságán, egész programmja van az alantas társadalmi 
rétegek boldogitására, érintkezésbe jut a szociálisták- 
kal és mint népbarát könyveltetik el a számottevő férfiak 
listáján. Eljár az újságírók klubjába, körülhízeigi a nagy- 
hangúakat, a kártyában vakmerő, azután egészen szem
telen lesz, mindenkit lehurrog, aki rendről és leimésze- 
tes fejlődésről beszél, tekintéllyé válik é$ elhenceg vele, 
hogy a kormány kilesi a telefonbeszélgetéseit és detek- 
tivekkel figyelteti. Amennyiben még zsidó, kikeresztel
kedik, ezt bátorságnak nevezi, lassanként elhagyogatja 
régi társaságát, a dzsentrihez húzódik, birtokot vásárol 
és minden ambíciója az, hogy tagja lehessen a Hungária 
evezős-egyletnek s a galamblövő társaságnak. Egyidőre 
eltűnik a mindennapi forgatagból, hogy nemsokára a 
Társaság című lap illusztrációi közt foglaljon helyet, 
amint gróf Senkiházyval és báró Naplopinszkyval 
szalonkára vadászik.

Az elégedett
Államhivatalnok. Üt gyermek atyja. Tíz évig két- 

ezernyolcszáz korona volt a fizetése, most hatszázzal 
több és a lakbér. Budán lakik valami elátkozott utcában. 
Reggelit nem eszik, ebéd: sóskaleves, burgonya, vasárnap 
tészta. Munkáját kifogástalanul végzi. Hivatalán kívül 
gyermekeit oktatja és kis kertjében kapál. Egyetlen 
ruhája kopott, rojtos, cipője talpán befolyik a víz. Gyűlöli 
a háborút, mert fölbolygatta a társadalmi rendet.

Af. J .

Új névjegyzék
A közeli napokban Budape Kabarék és Mulatók 

Névjegyzéke címen egy híres statisztikusunk tollából új 
könyv jelenik meg. A csinos, tíz ívre terjedő díszkötésű 
könyv ára, mely valamennyi kabaré és mulató nevét 
tartalmazza, csak tizenkét koronába kerül. Megrendel
hető minden könyvárús útján.
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A  plakátok Pólya rajza

— Hallotta művésznő, hogy nem szabad többé borsos szövegű plakátokat kiragasztani?
— Hallottam. Most megint az unalmas, vén Boccacciora kell fanyalodnom.

Igaza van
Egy hadiniilliomos elutasítja a koldust:
— Szégyelje magát! Világos nappal koldulni...
— Jó vicc. Próbálnék csak éjjel jönni, akkor meg 

segítségért kiabálna. . .

Összehasonlitó nyelvészet
„ ... a figyelmes szemlélő számtalan rendkívüli 

hasonlatosságot észlelhet a magyar és a sum-sum nyelv 
között. A művajat például a sum-sumok is csirvircsau- 
nak nevezik . . . “
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A vándor
Az országút meleg porába 

Járt egy legény, rogyott a lába.
Szemével tornyot keresett 
S fölkelt szegény, ha elesett.
Rossz tarsolyából a kenyér 
Rég elfogyott, éhes
A napsütésbe, holdvilágba 
Csak vándorol bús egymagába;
És törülgetve homlokát,
Csak biztatgatja önmagát.
Fölötte kékszín’ derűs ég, 
Kétoldalt erdő, sűrűség.
Nincs jártányi ereje már. . .
S egy ágon felzeng egy madár:
Feküdj le csak, te bús rokon, 
Majd éneklek a sírodon...

Somlyó Zoltán
-------O-------

A mi susztereink
Jobbra nézni nem merek : 
Megnyuznak a suszterek 
Balra egyet hogyha nézek: 
Mellbevágnak a cipészek. 
Talpbőrt kérni restelek:
Kidobnak a mesterek.
Hazánk új mohácsi vésze :
A láb zsaroló művésze.
Jöjj Szterényi, vaskezű,
Uzsorát megfékező.
Csinálj rendet a piarcon 
S maximáld a vastag talpbőrt 
Némely pesti suszterarcon.

De profundis...
A börtön sötét mélyéből irom e sorokat. De mielőtt 

elmondanám meginditó történetemet, előre kell bocsá- 
tanom, hogy tudós vagyok, abból a fajtából, amely ha 
kell, életét is föláldozza a tudományért.

Mikor bevonultam katonának, . elhatároztam, hogy 
tudományos munkásságomat új környezetemben is foly
tatni fogom. Eddigi működésem alatt leginkább az állati 
idegrendszer megnyilvánulásaival foglalkoztam, ennél
fogva a kaszárnyában is hasonló kísérleteket akartam 
végezni.

Rájöttem ugyanis arra, hogy a hosszas megszokás 
folytán a bakák abban a pillanatban, mikor kilenc órakor 
takaródét fújnak, szépen lehunyják a szemüket és el
alszanak.

— Mi lenne akkor, — tűnődtem magamban — ha 
egyszer fényes nappal, mindjük: délben fújná a kürtös 
a csapistrángot? A beidegzett kötelességtudás folytán a 
bakák valószínűleg abban a pillanatban elaludnának. . .  
Ezt az elsőrangú kísérletet meg kell próbálni, hogy 
egy fényes példát statuáljak az idegkórtan számára. . .

Káplári rangom hatalmánál fogva ráparaucsoltam a 
kürtösre fényes nappal, hogy fújja el a takaródét. A

kürtös mit tehetett mást, lassan, bánatosan elkezdett 
fújni. . .

Én izgatottságtól dobogó szívvel figyeltem, hogy mi 
fog történni? És mi történt, kérem? Az, hogy engem 
hátulról megragadtak és középkori vandalizmussal le
cipeltek a sötétbe. Sajnos, ez nem egy idegkórtani tünet, 
ez a szomorú valóság, tehát nem Írhatom meg az ideg
kórtan számára. Itt is csak azért mondom el, hogy vegye 
tudomásul mindenki, miszerint én a tudományért szen
vedek, a tudományszomj áldozata vagyok, mondhatnám 
a Tudomány vértanúja. Kérem szobromra a gyűjtést 
megindítani. Az összeg postautalványon címemre kül
dendő. Goszti

Kedves Borsszem Jankó!
Egy kedves nöismerősömet érzékeny hangulat fogta 

el a Dunakorzón, aminek az alábbi intim vallomás lett a 
következménye:

— Hát nem borzasztó, — sóhajtotta őuagysága — 
mennyire társas lények vagyunk? A legprivátabb dol
gainkhoz is társaságra van szükségünk. Még a férjünket 
sem tudjuk egyedül megcsalni.
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A  géppusKafészeK s, Garay rajza

— Tudod-e komám, melyik a legpiszkosabb állat?
— Hát a görény.
— A fenét! A géppuska. Mert legalább egy szakasz baka kell, hogy kitisztítsa a fészkét.
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Jótanácsok egy kezdő szerzőnek
Beállít hozzám egy szőkehajú, nyurga, beretválat- 

lan, rosszul öltözötrfratalember és miközben néhányszor 
szögletesen meghajol, elfogódottan rebegi:

— Kendeíi Kázmér vagyok, kérem alázatosan, az 
irói pályára szeretnék lépni. . .

Legyintek neki, hogy csak bátran, lépjen, de ő egy
helyben marad, szorosan az ajtó mellett, újra komikusán 
bókol és folytatja:

— ...Tetszik tudni, főképpen a színpad iránt érzek 
olthatatlan vágyat. Színházi szerző szeretnék lenni.

— Istenem, — szólok könnyedén és unottan — 
ennél nincs könnyebb.

Kapva-kap a szón:
— Oh . . .  Ha ön lenne oly kegyes megmondani. 

Mert én, kérem szépen, nem vagyok képes kitalálni a 
módját. Eddig hét drámát, nyolc vígjátékot, húsz egy- 
fölvonásost Írtam és . . .

Tiltakozó mozdulattal vágok közoe:
— Szerencsétlen, hiszen maga a végén kezdte.

Ügy néz rám, mint aki nem érti.
— Értse meg, először színpadi szerzőnek kell lenni 

és csak azután kell irni.
— Bocsánat, uram, hebegi — de hogyan lehessen 

megállapítani valakiről, hogy színpadi szerző, ha egy
általán nem ir semmit?

Intek neki, hogy foglaljon helyet. Félszegen ódalog 
a tőlem legtávolabb eső székhez és félénken leül.

— Lássa, — kezdem — már ez a mozdulata is 
lehetetlen volt. Magának most szemtelenül ide kellett 
volna lépni hozzám, cigarettára gyújtani, rákönyökölni 
az Íróasztalomra, az arcomba fújni a füstöt és megvere
getni a vállamat, hogy igen, sok minden olvasott rólam 
és tőlem, meg van velem elégedve s azt hiszi, hogy 
szorgalommal még vihetem valamire. . .  Vagy ha ehhez 
nem érez magában tehetséget, mondja alázatosan: 
mester, öntől el vagyok ragadtatva s eljöttem leróni 
hódolatom adóját. Röviden, az az első teendő, hogy 
alaposan kiismerje és megfőzze azt a valakit, aki arra 
van kiszemelve, hogy bevezeti az irók közé. Mikor a célt 
elérte, az első szó, amit a patrónusáról mond, ha nagyon 
finom és jólnevelt akar lenni, ez legyen: utálom azt az

agyalágyult senkit. . .  piszok, tehetségtelen fráter -r- 
mondhatja már a második napon, a harmadikon már nem 
köszön nekem, a negyediken elfordul, amikor én előre 
akarok köszönni, az ötödiken megtámad valamelyik 
újságban. . .

Az ifjú döbbenten néz rám:
Ki lenne képes az ilyesmire?... o h !...

— Maga, fiatal barátom — folytatom határozottan.
Ezt meg keli tennie. Különben elveszett ember. Ne

legyen a zsebében egyetlen sor kézirat, de tépjen és 
marjon, a kutyafáját, kutassa ki, hol rejtőznek és mit 
mondanak rólam a többi barátaim és ha csak sikkasztó- 
nak tartanak, mondja nyugodtan, hogy maga tud egy 
közönséges betöréses lopásról, amit a múlt nyáron Buda
fokon követtem el. No már most bizonyos érdekesség 
veszi körül a maga személyét. Látják, hogy nem sablon
ember, a protektorát ki meri kezdeni, biztosan azért, 
mert bízik magában, mert érzi a belső nagy értékeit. 
Azután próbáljon kibicelni a színigazgatóknak, akik 
kártyán nyerik vissza a szerzőknek kifizetett tandeme
ket. Ha akármilyen ökörséget hall, nevessen hangosan, 
tüntetőén, orditva, szoktassa hozzá őket a hangjához, 
köszönjön előre nagyokat s mikor már visszaköszönnek, 
rohanjon el az első hetilapocskához, írjon bele mérges 
cikkeket a szerzők és a színigazgatók tehetségtelen- 
ségéről. korruptságáról, kiáltson rendőrért, csendőrért, 
Hindenburgért és ugyanazon a napon, amikor a Víg
színházát könnyűvérű zsidóasszonyok aljas éjjeli 
mulatóhelyének mondja, állítson be a színház igazgató
jához és nyújtsa be — a megírandó darabjára adandó 
előleg nyugtáját.

— De mikor készen van a darab! — szerénykedik 
figyelmes barátom.

— Istennyilát van készen. Színpadi szerzőnek soha 
sincs kész darabja. Az mindig csak foglalkozik a darab- 
irás gondolatával. Az már a harmadik darabja előlegét 
is ellóversenyezte, amikor az első darabja második 
jelenetének vázlatába fog. Tehát ott tart, hogy előleget 
kapott. Most megiratja a lapokban, hogy elfogadták elő
adásra a darabját. A hírt havonkint egyszer-kétszer- 
százszor fölfrissiti.

— De végre is, ugyebár, be kell nyújtanom a 
darabot?. . .

Látom, hogy minden fáradozásom hiábavaló. Türel
metlen leszek és ordítok:

— Nem nyújtja be, nem nyújtja be! Mert még ki
derülhet, hogy irni is tud, akkor aztán vége a színpadi 
szerzői dicsőségnek. A szerzők szakszervezete ezt soha
sem bocsátaná meg magának. Jegyezze meg: az a ma
gyar drátnairó, aki sohasem irt darabot, eddig nem 
bukott meg soha, akiét pedig előadták, arról rendszerint 
kiderült, hogy nem drámairó.

Molnár Jenő

Nem tehet róla
Peckes urasági inas állít be a plébánoshoz, egy 

csinosan kiöltöztetett. 3—4 éves fiúcskát vezetve.
— Keresztelni kéne a gyereket, — mondja kalap- 

levéve.
A pap elszörnyűködik.
— Istentelen pogány. — dörren a kikent, kiient 

magyarra — ilyen idős korában hozod keresztelőre a 
gyereket? Hát nem tudtad előbb hozni, te íilisztcus?

A magyar röstellkedve vakarja a tarkóját:
Mit csináljak, tisztelendő atyám, — böki ki végre 

mikor eddig izraelita volt a szerencsétlen.
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Friss csapolás Zórád rajza

— Friss ez a sör?
— De mennyire ! Olyan friss, hogy már a holnapi árát tetszik fizetni.

Hullámzúgás
Hallgatom zúgását harsogó haboknak,
Őrjöngő jajjal, mint ég felé robognak 
S nyomukba gyöngyhabot hány a taréj.

Valami bömböl, zúg, mintha harcra szállna 
Sirjukból kihányt fehérlő csontok árnya 
S villanó fényüktől világos az éj.

•

Hánytorgó dacukon a panasz tör által 
Es tele az éjjel csukló sóhajtással. . .
Csupa nyöszörgés és csupa sirám!

Hirtelen újra vad kurjantásba kapnak,
Égre szökken újra karéja a habnak 
S elfoszlópermetét lehinti rám . . .

Szilajon mi is igy törünk az égnek,
Kergetjük a fényét ködös dicsőségnek . . .
Űzni csak egyszer, sosem érni

A tenger ezernyi szétf oszló hullámát,
A tenger ezernyi rejtegetett állmát,
Uram, Teremtöm, ki jegyezi fe l...!

Balta Ignác

Politika a havasok között
— Tudja-e, bátyám, ki az új miniszterelnök?
— Én bizony nem, de talán az onokám, mert az ki

tanulmányozta a tavalyelőtti kalendáriomot.
-------- o---------

Plakátok
Pesti trafik ablakát 
Belepte a vad plakát, 
Vérvörös és ordító, 
Gyomrokat kifordító.
Minden héten — nanana ! — 
Métermázsás panama. 
Bankárokról pár mesés 
Milliós leleplezés.
Gazdag hölgyek viszonya, 
Férfiak nőiszonya,

Minden, ami ronda, rut, 
Kapott egy hirkoszorut. 
Pesti piszok, pesti szenny 
Kloakádba visszamenj, 
Eltűnik sok bősz plakát 
Zúglapocskák, jójszakái.
S  most jöjjön egy rendelet, 
Mely a trafiküzletet 
A zuglapok helyibe 
Szivarokkal tölti be.

Korona — márka
Megátalkodott pumpoló. — Hallatlan disznóság! 

Márka lesz a koronából. Újra meg kell tanulnom a mes
terségemet. Pedig már milyen szép gépiesen ment: 
..Kérlek, adj holnapig tíz koronát!"
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• V

Egy szegény milliomos kérelme
Tisztelt Lakásbizottság! Egy háborús sújtottal mél- 

tóztatnak szemben állni. Egy háborús áldozattal. Egy 
tönkrement emberrel.

Háború elején virágzó handléüzletem volt a Teleki
téren, megvoltak a kuncsaftjaim. Szerettek. Én voltam 
mindenkinek a Léber bácsija. Ahány ócska nadrág volt 
Budapesten, azt én mind ismertem. A Wekerle Sándor 
úrét éppen úgy, mint a Tisza István úrét. Mit mondjak 
mást? Jött a háború! Egyik szerencsétlenség a másik 
után — milliomos lettem.

Tisztelt Lakásbizottság! Háború elején volt nekem 
egy gyönyörű szoba-konyhás lakásom a Dob-uccában. 
Világos, kényelmes, minden komforttal, tízen elfértünk 
benne és ha hatan megjöttek a Samuék Boronicéből, nem 
győzték dicsérni, hogy milyen hasonlithatatlan egy ilyen 
fővárosi palé. Boldogok voltunk és elégedettek.

És akkor egyszerre mindenki sárga borsót akart 
venni rizskásával és meszet és talpat és vasszöget és 
pamutot. És miért ne adtam volna, mikor nekem vélet
lenül volt és nekik nem volt. Hát szép lett volna ez 
tőlem? És utána jött a krach.

Nőm vérszemet kapott és kijelentette, hogy egy 
vicét akar. Egy eleven hús és vérbői való vicét. Hogy 
azért élt, hogy egyszer egy vicéje legyen és annak a 
vicének visszaadhassa azt, amit a vicéktől egy életen 
át kapott.

Tisztelt Lakásbizottság! Nőmnek megvettem a vicét, 
de rögtön kisült, hogy a vice nem ér semmit ház nélkül. 
A vicéhez ház kell. Megvettem a házat a Dob-uccában,

de másnap továbbadtam, mert a leányaim szintén vér
szemet kaptak és kijelentették, hogy nem hajlandók 
velem tovább egy szobában aludni, hogy nekik abból 
elég volt, hogy a konyhában étkezzenek és torkig van
nak a lavórral. Na jó, mondtam, és vettem egy házat a 
Keleti pályaudvarnál. Nőm és leányaim ebbe sem nyu
godtak bele. Értésemre adták, hogy nekik fürdőszoba 
kell ebédlővel, budoár és vendégszoba, különben be sem 
bocsátják a Samuékat Boronicéről. Na jó, mondtam és 
vettem egy házat az Aréna-úton. Csak utóbb tudtam 
meg, hogy hasznavehetetlen, mert hiányzik belőle a 
légfűtés, hideg-meleg víz és a lift. Beláttam, hogy 
leányoknak, akik mindig éjjel szoktak a-színházból 
holtrafáradtan hazajönni, lift kell és gyorsan átcseréltem 
egy villával a fasorban.

Mélyen tisztelt Lakásbizottság! Egy megtört em
berrel méltóztatnak szemben állni. Az új lakásban van 
tizenkét szoba, tálaló, hideg-meleg konyha, lift, csengő, 
villany, gáz, balkon, terrasz, fürdő, gardrób és nincsen 
poloska. Ne méltóztassanak engedni engemet oda be
költözni. Ellenben kötelezzék azt a perfid miniszteri 
tanácsos urat. aki bent lakik az én gyönyörű szoba
konyhámban a Dob-uccában a családjával, hogy cserél
jen lakást egy szegény milliomos kandiéval.

b . b .
------- O--------

Borzasztó
— Mi lesz a büntetésük a pokolban azoknak, akik 

egész nap a kávéházban ülnek?
— Biztosan ott is egész nap kávéházban kell ülniök.
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Miniszteri tanácsos. 
Osztálytanácsos. —

— Mit akarnak itt ezek a kövér suszterek?
Hát nem hallod? Védelmet’ kérnek a minisztertől ellenünk, fogyasztók ellen.



10. oldal BORSSZEM JANKÖ 21. szám

R ém h e öe h
Kikerestem lomtáramból a legelviseltebb, tehát a 

legelviselhetetlenebb ruhát, cigarettával még néhány 
lyukat égettem bele, két-hárorn helyen megtéptem, 
leöntöttem paradicsompótlék-szósszal, aztán felöltöt
tem. így fölkészülve beállítottam egy előkelő úrhoz és 
a következőket mondtam neki:

Uram, önt megcsalják, becsapják, megkárosítják. 
De én leleplezem az ön ellenségeit. Azok az emberek, 
akik önt körülveszik, megbízhatatlanok, árulók, gono
szok. De* bennem bizhat, amit, remélem, lát is rajtáin. 
Nézze meg ötnapos szakállamat, tapintsa meg ezt a kis 
retket a nyakamon, már két hét óta nem mosdottam 

nézze jól meg ferdére csapott orromat és alacsony 
homlokomat s ha még ezek után is kételkedik bennem, 
itt a cipőm talpa, nem disznóláb, sőt ellenkezőleg óriási 
lyukak tátonganak rajta. Nos, uram, ugyebár, nekem 
inkább hihet ön, mint a legjobb barátjának, vagy mint a 
feleségének. '

Az előkelő úr végignézett, elővette zsebkendőjét és 
a könnyeit letörölte, mert öltözékem penetráns szaga 
orrát facsarva könnyekre indította őt. Szemei aztán föl
ragyogtak, jeléül annak, hogy igazat ad nekem. így kell 
egy kémnek kinézni! Az ilyen emberben muszáj bízni.

Ezek után elmagyaráztam az előkelő úrnak, hogy 
mit szándékozom tenni érdekében. Mindenekelőtt a fele
ségére fogok kémkedni. Alapos a gyanú, hogy a fele
sége megcsalja, mert hiszen inért ne csalná meg. S ha 
eddig még nem is csalta meg, megcsalhatta volna, ha 
akarta volna, vagy megcsalhatja a jövőben, vagy meg 
akarhatja csalni. Le fogom a nőt leplezni. Közelébe 
íérkőzök, ellopom a leveleit, a följegyzéseit, lejegyzőm a 
gondolatait, az álmait. Ehhez azonban sok pénzre van 
szükségem. Nem azért, mintha a fáradság oly nagy 
lenne, vagy mintha nagyok lennének a kiadásaim, hanem 
azért, mert kémkedni becstelenség, tehát én a oecsüle- 
temet áldozom föl, amikor erre az aljas munkára vállal
kozom, már pedig nekem a becsület a legdrágább kin
csem, nincs, az a pénz, amiért odaadnám, 20.000 
koronán alul.

Az előkelő úr ismét a könnyeit törülte, mert most 
már meg volt hatva. Veszendő becsületemet siratta. A

20,000 koronát szó nélkül átadta. Sőt, hogy pontos 
legyek, egy percig, a kezében tartva habozott, de fésü
letlen hajamra és bandzsa szemeimre pillantva, habozása 
megszűnt, hitt nekem, hitt bennem, a pénzt átadta. Kezet 
szorítva vele, távoztam.

Utánaláttam aztán a dolognak. Azazhogy beültem a 
kávéházba és egymásután szívtam a cigarettákat, néz
tem a nőket s olvasgattam a lapok háborús híreit Az 
asszonyról, az előkelő úr feleségéről persze nem tudtam 
meg semmit. A 20,000 korona pedig elfogyott. Fel
öltöttem tehát ismét rongyaimat, rojtos, vérvörös nyak
kendőt kötöttem föl, hajamat összeborzoltam és meg
jelentem az előkelő úrnál. Üjabb 20,000 koronát Kértem. 
Szó nélkül átadta. Sőt közölte velem, hogy azóta disz
kréten puhatolózott nejénél, az asszony nagyon becsü
letesnek és korrektnek látszik, de ő meg van győződve, 
hogy ezt csak ravaszságból teszi és inkább hisz nekem, 
mint neki. Csak bátran folytassam a munkámat.

Folytattam, azaz az újabb pénzt is elköltöttem. A 
harmadik 20,000 koronát kértem az előkelő úrtól. Nem
sokára a negyediket, az ötödiket és így tovább. Végre 
mégis ingadozni kezdett az előkelő úr belém vetett 
bizalma. Annál is inkább, mert semmi adatot nem szál
lítottam neki, az összeget pedig fokozatosan emelni 
kezdtem. Mikor már huszadszor kértem tőle pénzt és 
ezúttal már 150,000 koronát, nem adott. Azt felelte, hogy 
bajos, bajos, kezd bennem kételkedni. Nem igen hiszi 
már, hogy tisztességes ember vagyok. Én azonban ki
fogtam rajta, mert el voltam erre készülve. Okmányok 
voltak ekkor már nálam, amikkel bebizonyítottam neki a 
következő csekélységeket:

1. Pertu barátja volt Micsinai Andrásnak, a posta
tolvajnak. 2. Együtt szöktem annak idején Kecskeméthy 
Győzővel Vácig, ahonnan aztán egyedül utaztam vissza. 
3. Két ízben ültem lllaván, összesen hét évet. 4. Egyszer 
bevittek a lipótmezei tébolydába, ahol hat hétig meg
figyeltek. 5. Nőm jelenleg Mária-Nosztrán üdül.

Ezek után az igen előkelő úr és korrekt gentleman 
szó nélkül átadta a 150,000 koronát és további sikeres 
kémkedési munkára buzdítva, meleg kézfogással bocsá
tott el kegyelmesen. (ni.)

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

Rendőri jelentés
„ . . . a  házban két Szabó Mihály iakik; az egyik 

már tavaly meghalt, a másik még életben van. Kihall
gattam az élő Szabó Mihályt, aki tanukkal bizonyította, 
hogy nem azonos a halott Szabó Mihállyal. Füstös III. 
Márton köz- és váltóreudör."

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

“ Uj színházak
M im ién u tca sa rk o n ,
S z ig e ten  és parkon  
F ö ld b ő l e lő  in ászn ak  
F estett p on yva-vászn ak  :
K a b a rék , sz ín h á za k .
Oh mi jó k , m i fe ssek  :
O p erettek , sz k e c se k , 
l>alok  és d arab ok ,
M egőrü lt a ra b o k  :
H arap ok , h arap ok  !
Van ig a zg a tó ju k ,
Van szín p ad , su g ó ly u k ,
N aiva, igéző ,
I>íva, — csu p a  m éz ő —
A h , de hol a N éző ? !
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Népjóléti választások
Pár esztendővel ezelőtt rettenetes termés volt 

odahaza.
— Sebaj, vigasztalták magukat az atyafiak — 

választás lesz az ősszel, a bolond gróf lép löl meg valami 
görbe pesti zsidó. Fölér ez egy jó terméssel.

Hát persze hogy fölérÎ Nemrégiben még a legjobb 
üzlet volt Széken, Oláhfaluban, Deésen, Bércekén vagy 
Vízaknán házacskát venni és ezen az alapon választó
jogot szerezni. A kis, alig száz választós Kerületre aztán 
lecsapott hol Hámor y , hol Markbreit, hol Dániel Tibor, 
hol Neumann Ármin, Révai Mór, Szemere Miklós vagy 
Born Frigyes .báró és megélt öt esztendeig a voksából 
a derék szavazó polgár.

Elég nem szép hát, hogy most --- a legnehezebb 
időkben — nem csinálnak választást, milyen szép kis 
drágasági pótlék volna az a legszentebb jogait gyakorló 
magyarnak! Pedig a jó kis hadi-választás nem rossz. 
Akikre rákacsintott a szerencse, bezzeg meg is vannak 
vele elégedve. A kedves miskolci déli kerület polgárai
nak jól beütött a Lakatos törvényhozó űr Fellner-féle 
kasszája és ime az oláhfalusiak alig laktak jól a nagy 
államférfi, Gutmann Henrik báró űr kékhasú bölcse- 
ségétől, már megint rájuk szakad az áldás: a Gutmann 
bankóit lekonkurrálja a bús magyar vacsora-apostol, 
ló-patrióta, cél-államférfi: Szemere Miklós bankója de 
genere Huba.

Gaz, aki sajnálja ezt a sok szerencsét a becsületes 
Oláhfalutól, de ha már aranyeső esik, ínért nem esik 
mindenütt? Mért csak Miskolcon és dupla készséggel 
Oláhfalun? A jó csongrádiak, törökszentniiklósiak, 
szolnokiak, pápaiak, rimaszombatiak, meg a többiek mit 
vétettek, hogy így megkárosítják őket? Ez liât az álta
lánosság és egyenlőség, községenkéntiség a jövedelem 
e titkosságában?

Tessék országos segélyakciót csinálni ! Legyen 
mindenütt szavazati jogi drágasági pótlék!

A háború okozta drágaság leküzdésére és az alkot
mány sáncaiban szavazati joggal helyet nyert magyar
ság fölsegélyezésére hát a következő határozati javas
latot ajánlom a nagyméltóságú kormány figyelmébe:

1. Alakítsanak sok kis kerületet. Száz-száz ember 
válasszon egy-egy képviselőt. Hasznos az annak a száz 
embernek és az országra sem káros, ha minél több hon
atya bölcsesége szüli a törvényt.

2. A kerületekbe csak arravaló, gavallér, gazdag 
jelölteket küldjenek le jelöltnek. Például Lakatos Gyula 
dr.-t, Gutmann Henrik bárót, Szemere Miklóst, Weisz 
Manfrédot, Létay Ernőt, Lánczy Leót, KornieUl Móric 
bárót, Madarassy-Beck Gyula bárót, Schönborn Bucii
kéira grófot, Zakariás Jánost, Krausz Simít stb.

4. A sorsüldözte kerületekben három gavallér,
gazdag, gavallér ellenjelöltje legyen.

4. A sorsüldözött kerületekben három gavallér, 
gazdag jelölt versenyezzen választói szeretetéért, hogy 
az elemi csapástól sújtott lakosság a választás örömein 
fölül a még kiadósabb pótvülasztás gyönyöreit is 
élvezhesse.

5. Ahol a választások után lép föl tűzvész, sáska
járás, szárazság, árvíz vagy más elemi csapás, meg
semmisítendő a mandátum és új választás rendelendő el, 
— a kár mértéke szerint esetleg pótválasztással.

6. Pénzén ülő ember megfosztandó passzív választói 
jogától. Például Freystddtlcr lovag eltiltandó a föl
lépéstől.

Kun Andor

Az ácsorgó család

vagy : nemzetgazdasági tanulmány a helyes munka
megosztásról
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T E M P O S  M U T A N T U R . . .

Kedves Borsszem Jankó!
Rákóczi vármegyéinek egyik főispánjával történt.
Öméltósága szenvedélyes kertész s a város t atárá

ban elterülő gyümölcsösében, elveinek megfelelően, úgy 
„demokrata44 módra, ingujjra vetkőzve, maga szokta a 
fácskáit nyesegetni, tisztogatni. A napokban is az emlí
tett demokrata viseletben éppen egy fa tetejére ült s 
pusztította a kártékony hernyókat, amikor a nyitott 
gyümölcsösön egy parasztasszony haladt keresztül s 
hatalmas csizmákkal taposta a gyümölcsös üde pázsit
ját. Öméltósága fölháborodva kezdett kiabálni:
. Erre ne járjon, nem Csáky szalmája ez a kert, itt 

nem lehet senkinek sem keresztüljárni — és Öméltósága 
egy ötperces beszédet tartott az asszonynak (nemrég 
még honatya volt), mert Öméltósága nem sajnálja a szót, 
ha az időmegtakarítás céljából a szavaknak csak a felét 
ejti is ki.

Hát maga azt mondja nekem, hogy hordjam el 
magamat, no jól van, — felelt sértődötten az asszony s 
nagy elhatározással egyenesen Öméltósága nyaralója 
felé tartott.

— Hát arra meg éppen hová akar menni? T- kiáltott 
rá Öméltósága.

Semmi köze hozzá. De különben tudja meg, me
gyek a főispán úrhoz s megmondom neki, hogy minek 
tart ilyen bolond kertészt! — zárta be a vitát az asszony.

Hadilovagiasság
.....Krumpli úr beismerte, hogy a felünk által lovagias

eljárás tárgyává tett „szemtelen pimasz” kifejezést való
ban használta; kijelentette azonban, hogy ezt nem sértő 
szándékkal tette, — miért is az ügyet a magunk részé
ről befejezettnek nyilvánítjuk,”

Tömörülnek? Fölbomlanak? Bomlanak?
Az Apponyi-Andrássy-csoportka azon tűnődik, 

hogy ne alakitson-e külön pártot? Jobb lesz, ha nem 
alakit, hagyják csak az alakítást az igazi primadonnákra. 
Mert ha mégis alakit, valószínű, hogy a csoportka egy
szerre csak újabb csoportkáknak fog életet adni. Mint 
ama bizonyos bacillusok, melyek osztódás útján szapo
rodnak. Vagy legjobb lesz, ha az Apponyi-Andrássy- 
csipetke minden egyes tagja önmagában — egyes- 
egyedül — alakit egy önálló pártot.

Ez az egyedül helyes megoldás. Ebben az esetben 
ugyanis mindegyik pártvezér lesz s így még az is elér
hető, hogy ezek a pártok előreláthatóan nem fognak 
kettéválni egyhamar. Halló, szabadalmi hivatal, kérek 
az eszmére sürgős pátentot!

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

Polgármesteri programm
— Kezdők figyelmébe —

Mindig szerettem volna polgármester lenni, de nem 
kaptam hozzá polgármesteri széket. A szászsebesieknek 
meg polgármesterre volna szükségük és nem kapnak 
embert. Nini, hát nem tudnánk mi egymásra találni?

Mi kell a polgármesterséghez? Nyugodt, csöndes 
természet, amelyik nem függeszti föl mindjárt a leg
ártatlanabb tisztviselőt, ha a pipája nem szelei. Akkora 
jámborság, ami nem dühödik föl azon, ha a városi hajdú 
a szobát egy-két fokkal melegebbre fűtötte és nem vesz 
össze a főkapitánnyal, ha a szűzdohánya nedves, nem 
látván ebben az erkölcsrendészet meglazulását.

Valami kevés szeretete a közigazgatásnak, aminek 
segítségével az ember gondoskodik arról, hogy a hiva
talos órákat jelző táblácskák mindig az ajtókon lógjanak. 
Hogy a hivatalnok urak hol vannak? Hát azok is 
lógjanak.

Pontos megjelenés a kaszinóban, ahol az ember a 
pajtásai között éjfél után már beismerheti, hogy csak 
azért foglalta el a polgármesteri széket, hogy más, nála 
is érdemtelenebb fickó, bele ne telepedjék, mert erre az 
álláspontra a város iránt érzett önzetlen szeretete 
késztette.

Aztán teljes nemtörődömség az iránt, hogy a pótadó 
emelkedik-e vagy fogy? Mi köze ilyesmihez egy igazi 
polgármesternek? Ha több a pótadó, bizonyára a pol
gármesternek gyűlik meg vele a baja, hogy mire költsék 
el. Ezért a jó polgármester sohasem igyekszik szapo
rítani a pótadót, ha egyszer önmagának nincs belőle 
semmi haszna. Más az, ha egyszer a személyi-, drága- 
sági-, működési-, reprezentálási-, kártalanítási- vagy az 
ördög tudja milyen pótlékának fölemeléséről van szó. 
Ilyenkor nem szabad kicsinyeskedni, kibúvókat keresni, 
vagy a közbizalom és közszeretet megnyilvánulása elől 
elszaladni. A kaszinói pajtások hódolata ez az adóala
nyok bőrére. Barátainkat becsüljük meg.

A középitésektől sem kell visszariadni. Erre még 
egy polgármester sem fizetett rá. A városszépítés is ide
tartozik: szépítsük a várost, ha mindjárt a saját szob
runkkal vagy a rólunk elnevezett sétaterek befásitásával 
is, mert úgy szép a város, ha a polgármesterei nemcsak 
a polgárok szívében, hanem kövekben és fákban is 
fészkelnek.

Mindenekfölött pedig legyen csönd és rend a város
ban, hogy a polgármesteri székben kényelmesen lehessen 
szundikálni.

Ez az én programmons szászsebesiek!
Kellek? Nem kellek?

Farkas Antal
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Dadák kiáltványa Törzsvendégek egymást közt
Kar- és melltársnök! Nem méltányos, hogy míg ma 

a cselédeket is a háztartási alkalmazott cím illeti meg, 
minket még mindig csak dajka (dada) néven szólítanak. 
Demokrata korban élünk, tehát joggal követelhetünk mi 
is előkelőbb címet. Fölkérjük ecélból a nagyrabecsült 
kolléganőket, hogy országos mozgalmunk megindítása 
végett vasárnap délután 3 órakor a ligeti tejcsarnokban 
megjelenni szíveskedjenek. A Természetes Csecsemő- 
érlelő Alkalmazottak Egyesületének előkészítő bizottsága.

§  BARANGOLÁS A SAJTÓ-DZSUNGELBEN g

Dacára !
„Az Egyetértés Tornaosztálya tegnap Szombathelyen mér

kőzött az ottani Sport Egylettel, az eredmény 2—2 eldöntetlen 
volt, a mérkőzés egész tartama alatt ó riá s i esőzés vo lt, dacára , 
h o g y  a g yő r iek  3  ta r ta lé k k a l já ts z o t ta k .“ (A G yő ri Ú jsá g  május 
14-iki számából.) ------ o-------

Németek a Városi Színházban
A Hunyadi János-keserűvíznek sem csináltak olyan 

plakátreklámot, mint a német operatársulatnak a Városi 
Színházban. Kár volt pedig a nagy reklámért, mert jó 
bornak nem kell cégér s a német társulat e nemben jobb, 
mint a keserüvíz. Jobb, mert keserűbb és mert jobban 
hajt a nézőtérről, mint a legkipróbáltabb keserüvíz. Nem 
a németekre haragszunk, a világért sem. Pesten már 
nem egyszer voltak német vendégszínészek s miért 
lennének éppen ezek jobbak, mint a többiek voltak"3 Ezt 
igazán nem lehet kívánni tőlük. Elvégre a háromszoro
san fölemelt helyárak csupán a közönségre kötelezők és 
nem az előadó művészekre. Ostobaság volna azt kép
zelni, hogy ők a háromszoros helyárak fejében majd 
háromszor olyan jól énekelnek, mint egyébbkor. Na és 
ha háromszor olyan jók volnának? Akkor jók volnának?

De ez nem is fontos. Ellenben szép az igazgatóság
tól, hogy elsőrendű csillagoknak hirdeti őket. Igaz, hogy 
inásodrendűeknek is legföljebb csak harmadrendűek, de 
legalább a plakáton elsőrendüek. És ez is vaiarui.

Annyit mindenesetre meg kell állapítani, hogy a 
németek sokkal kevesebbre becsülnek bennünket, mint a 
franciákat vagy az angolokat. Azok ellen semrniesetre 
sem mernének harmadrendű erőket kiállítani. Ezt csak 
a pesti fronton lehet.

A szegény énekesekre azonban igazán nem harag
szunk. Mért ne lakjanak jól Budapesten? Hiszen úgyis 
csak ezért jöttek hozzánk.

Első. — Tulajdonképpen kár volt otthagynom a 
Madeira-kávéházat. Ott nagyon elkényeztettek bennün
ket. Hát itt kapnak valamit a törzsvendégek?

Második. — Hogyne. Gutaütést.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK
Kéziratokat és rajzokat nem küld vissza a szerkesztőség.
Daru. Ami új benne, az nem mulatságos, ami mulatságos, 

az nem új. Akárcsak ez az üzenet — Zöldség. {N y íregyháza .)  
Szeretettel köszöntjük nyíregyházai kollégáinkat. A lapot elolvas
tuk, mulattunk rajta. — M. L. A véletlen elírás miatt nem bánt
hatjuk meg a különben tehetséges és szorgalmas fiatal irót. — 
N. K. Ha az illető a Jankót olvasta volna, ahelyett, hogy az 
ezreseit olvasta: bizonyára nem csinál ilyen rossz viccet. — 
Egy olvasó. {M iskolc.) Napilapnak való. — Iparpártoló. Talán 
mégis inkább a magyar ipart tessék pártolni, mint a magyar 
humort. — S. 0 . A rejtvényeket nem használhatjuk. — V.J. fhdn. 
{K assa .) Némi javítással közöljük. — B. E. Sok részletében 
ügyesen megverselt, de tárgyában nagyon elcsépelt. — S. H. 
(A rad .) A javát kicsipegettük. — G. S. Jobbat várunk. — H. E. 
{Debrecen.) A kis humort szanatóriumba küldtük. Gyógyultabb 
állapotában fölhasználjuk. — S. Gy. Az előző üzenet önnek is 
szól. — Cs. E. Bízzuk ezt talán mégis a zsidókra. — K. J. Nagyon 
megtisztel bennünket, hogy T olyáss  Dánielhez, mint közgazdasági 
faktorhoz fordul panaszaival. A panaszokat alkalomadtán tréfás 
formában szó tárgyává tesszük. — Több levélről a  jö v ő  szá m b a n .

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

Főmunkatárs: K A R IN T H Y  F R IG Y E S  
Igazgató: VADÁSZ HENRIK

G. D.



14. oldal BORSSZEM JANKÓ 21. szám

ál), válób&n elragadó/

mily üde azarcbőre minden nőnek fa
w c m a  fkrémet es púdert h

t á

a leggyorsabban elmulasztja a dr.Flesch 
= E.-féle eredeti törvényesen védett =

„ S K A B O F O R M
KENÚCS

Nem piszkit, teljesen szagtalan. Próba
tégely K. 2.30, nagy tégely K. 4.—, 
családi adag K. 11.—. Budapesten kap
ható: Török József gyógyszertárában, 
Király-utca 12. Vidékre megrendelési 
cim: DR. FLESCH E. Korona gyógy

szertára GYŐR.
„Skaboform" védjegyre ügyeljünk.

TEXAS
KÉZIDARÁLO!

A „ T e x a s “ gyorsdaráló a 
jelenkor legjobb és legolcsóbb 
darálója, mi n d e n f é l e  magot,
kukoricá t, búzá t, z a 
b o t, á rp á t , stb. megőrjít.

Ara

100 korona.
Csomagolás és postaszállítási 
költség 6 korona 42 fill.
Árjegyzék ingyen ét bérmentve.

Kapható :

Király Alajos
utóda

KIRÁLY SÁNDOR
cégnél

B U D A P E S T ,  VI., Felsöerdösor-utca 6. szóm.
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Képrejt vény

A megfejtés jutalma a Borsszem Jankó 1918-ra szóló Béke- 
naptára. A Borsszem Jankó 2632. (20.) számában közölt kép
rejtvény megfejtése:

G örögtűz
A megfejtők számát és a nyertes nevét a jövő számban 

közöljük. A május 12-iki számban megjelent talány helyes 
megfejtését („Különcu)  239-en küldték be; nyertes Madáchy 
István tanár (Miskolc) lett.

Dr. PAJOR 
SZANATÓRIUM

BUDAPEST, Vili. KÉR., 
VAS-UTCA 17. SZÁM.

BŐRGYÓGYÁSZATI ÉS 
UROLÓGIAI OSZTÁLY

HŰVÖSVÖLGYI PARK SZANATÓRIUM
a budai hegyekben. — Budapest, I., Hidegkúti-út 78. — Elsőrangú 
klimatikus, fizikális és d iétás gyógyintézet. — Telefon: 145— 90 és50-í7. 

Előjegyzéseket a nyáii hónapokra m ár most elfogad.

r n œ n s z H O H W M i
M Ü K E Z  E K .  S É R V - é s  H A S K Ö T Ö K . 
F Ű Z Ö K , O R V O S I  M Ű S Z E R E K .  B E T E G Â -  
rOlÁSI is HIGIÉNIKUS GUMMI CIKKEK •••

KÉRJEN Á R J E G Y Z É K E T  ?

WESZELŸ ISTVÁN és TÁRSA UTÓDA

NAGY KAROLY
ORTNOPÁ01AI MÜINTÉZETés 

BETEG ÁPOLÁSI C IKKEK GYÁRA

B U D A P E S T .  K IG Y Ô T Ë R  1 .

A cs. és kir. 82. székely gyalogezred hadialbumának 
szerkesztősége (Szászváros, Hunyadm.) ezúton kéri a különböző 
katonai kötelékekben szétszóródott tisztjeit a regimentnek, hogy 
fényképeiket, naplójegyzeteiket, harctéri fölvételeket és érdekes 
megfigyeléseiket a szerkesztőségnek megküldeni szíveskedjenek. 
A hősi halottak — úgy a tisztek, mint a legénység — hozzá
tartozóit kéri a szerkesztőség a hősi halottak fényképeinek, rövid 
életrajzi adatainak és esetleg hátramaradt naplóinak, átalános 
érdekű leveleinek megküldését. A szerkesztőség minden rendel
kezésére bocsátott képet, naplót, stb. annak idején sértetlenül 
visszaszolgáltat.

Régi ruhából új ruhát
kap, ha 3 rózsa törv. védett

valódi méregmentes

3(6lni ruhafestékkel
fest.

M indenütt kapható. V iszonteladóknak nagy árkedvezm ény
Szállítja:

KÖLNI ANILINFESTÉKGYÁRAK
m agyarországi lerakatta

Budapest, Podmaniczky-utca (3. Sürgönyeim: Kölni Budapest.

Tekla ruhafesték S JS fJH

NE FOGADJON E l HAST HINT

V/ TUNGSRAM DRÓTimPÁT.
HAZAI GYÁRTMÁNY.ÓVAKODJUNK UTÁNZATOKTÓL!

Gyártja: az Egyesült izzólámpa és villamossági rt. Újpest
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D“ MITZGER
V É R G Y Ó G Y ITÓ  ÉS IDEGERÖSITÖ  
H Í R N E V E S  O R VO SI IN TÉZETE

Budapest, Vili., József-körút 3.
Modem berendezése és megbízhatósága folytán egyike a 
kontinens legjobb nevű intézeteinek, amelyek fölött a mai 
orvositu- f  A r f i a l r  ó c  n a Ii  összes beteg- dománya i t S l f U I I I  « 5 »  n O K  sóge ln ekgyógyí
tása terén rendelkezik. Tapasztalt gyors és biztos ered* 
mények folytán a tiszteletdíj teljes gyógyulás után is fizethető. 

Az intézet egész nap nyitva.

AMPUTÁLTAK!
KELETI I.
=  o r th o p á d ia i m ü in té z e t, =

BUDAPEST,
III., Koronaherceg-otca 17,

; a technika legmodernebb elvei 
és szavatosság mellett készít:

mülábakat, műkezeket, 
járó- és támgépeket, 

testegyenesitö 
müfüzöket. valamint a 
betegápoláshoz szüksé
ges ö s s zes  cikkeket.

R o t o n - l - n l n l / n n c i l #  rokkantak és lábbadozók 
U u  l e l j  lUlUftUUol f t  részére nagy választékban

Rizskeményitö
pótló

H intaküldem ény  
10 csomag 5 k o ro 

náért bérm entve

gy öltöny 
vagy kabát
megfestése

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

í

Budapest, József-körút 23. szám.ZlLOGGÉDULÁKAT
bárm irő l aranyat, ezüstöt és ékszert 
veszek. Bérkinél m agasabb ért fizetek.

S I N G E R  ékszerész, Budapest, 
■V., Egyetem -utca 11. Telefon  1 2 4 -2 1 .

Dk.
I n  U te r i

könyvét
küldíbér-
mentve 2
kor. elő
z e te s  b e 

küldése
( b é ly e g  is 
l e h e t )  e lle 

nében.

Ka j d a c s y
bő rgyó gyász, v . kérhézl orvos

rendelőintézetében

B u d ap est, V ili., J ó zse f-k ö rú t 2
gyógyít mi n d e n f é l e  bórbajokat, Ideg- 
betegségeket, valamint női bajokat. 
Beoltások i „Ehrllch 606M módosított 
legújabb szerével. Vérvizsgálat Wasser
mann tanár módszerével. Böknek külön 

bejárat
Lavélbell kérdésekre válaszol.

Rendel: d. e. 10—4-ig ét este 7—8-lg.

1

láborús 
számai

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

1917. „ 2 4  „

VARRÓGÉPET
mielőtt vásárol, kérem legújabb 

ár jegyzékemet  
Kérni, csakis újdo
natúj varrógépeket 
szállítok Jótállás
sal, főleg elsőrendű 
német gyártmányú 
felsőrésszel ellá
tott varrógépeket

__ ajánlok.
Árjegyzéket osakis vidékre küldök

KRAUSZ HENRIK BUDAPEST
Belváros IV., Veres Pálné-utoa 30. 

Nagy varrógépraktár

LOHR MÁRIA
(KRONFUSZ)

a főváros első és leg
régibb cslpketlsztltó-, ! 

vegy- és kelmefestő- 
gyári-intézete

Oyár és főüzlet: Budapest, 
Vili., Baross-utca 85. s í.
Fiókok: II., Fő-ntca 27,

IV., Kecskeméti-utca 14, IV., 
Eskü-út 6, V., Harmincad-utca 
4, VI., Andrássy-út 16, VI., 
Teréz-körút 39, VIII., József- 

körút 2. szám.
Telefon József 2—37. 

Alapítva 1867.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a

KÜLDJÉTEK

i
A FRONTRA!

Hainövesztőszer amilyen még 
nem létezett!

Rövid idő alatt dús hajat növeszt, 
megakadályozza a hajhullást, meg
óvja a korai őszüléstől, sőt az ősz 
hajnak is visszaadja az eredeti szinét 
és egy hónap alatt fényes eredményt 
ér el. — Ára 10 és 15 korona. — 
Ajánlok továbbá szeplőtlenltő kré

met, kitűnő hajeltávolltószert és 
minden női kozmetikai cikket.

BOTÁR J. REGINA
kozmetikai intézet, Budapest, 
Erzsébet-körút 34, I. emelet.

Dr. FÜREDI
v. tiszti és pénztári főorvos, rendel férfi- 

és nőibetegség ellen. 
B u d ap est, Rákóczi-út 32, I. emelet.

KÉT NAP ALATT
megszüntet mindenféle 

izzadást, tízezerszer 
kipróbálva, ára

3
Mindenütt 

kapható. 
Főraktárak: 

„HONVÉD- DROGÉRIA 
Budapest, Attila-körút 2 és 

Török gyógytár, Király-utca 12.

férfiaknak és nőknek
a lehető l e g r ö v i d e b b  i dő  a l a t t  gyógyitják, 
még a l e g e l h a n y a g o l t a b b  bajait is az

UVIN-LABDACSOK
(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, Budapest, VI., Király-utca 12.

G r H T T E
rendszerű önborotvá ló
hajlított éllel, elsőrendű gyártmány.

Kapható :

Dreher J. és Fia
cégnél

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

A Pesti Lloyd-1




