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Tavaszi munkára!

— Az 
megfognák

eke még jóvátehetné, amit 
az eke szarvát.

a politika elrontott, csak már abbahagynák a fiaim a veszekedést és



2. oldal BORSSZEM JANKÓ 15. szám

Turáni jel
Nyugatba tétován még meddig ámul 
Színes szó mákonyán restült szemünk,
Hazug, hideg csók nem jó csalfa csábul 
S a hűvösebb, más fajta vér szavátul 
Már nem szilajul lázba az erünk.
Lidércláng lámpáz már vak éjfelet,
Hajnalra bíborral tör ránk Kelet.
Valami átzúg a nagy égburán:
A végtelent sajgó puszták felett 
Szélit Túrán.

Turáni jel, hajnali szent riasztó,
Mázsás juss, szívünkön szoros lakat,
Zajgó vizen mentő rév, hüs vigaszszó 
Még itt dobogsz, és hallja a virasztó.
Hogy Tonuzoba sír a föld alatt.
Itt kísértesz, mert mindig visszahúzta.
Kit elmátkázott örökre, a puszta.
Mit csetlünk-botlunk itt balul, furán?
Királyok voltunk ott, nem cenkek tússzá. 
Fölkent Túrán.

Királyok voltunk, köntösünk a Nap volt,' 
Hajunkba szagos szél font szalagot.
A sátrunk selymét nem szennyezte vak folt, 
Csókkal kínált meg a tavaszi, nagy hold.
S Nyugat cserébe rongyokat adott.
Most vissza hát a régi rangot, gyöngyöt,
Nap aranyozzon minden rút göröngyöt 
S ámuljon Nyugat Napkelet urán.
Kihez ma ritka vendég, új öröm jött:
A szent Túrán.

o KáUay Miklós
Megfejelt mondások

Addi& jár a korsó a kútra, amíg elég híg lesz a tej.
A lónak négy lába van, mégis goromba a konfliskocsis. 
Csalánba nem üt a mennykö. mert idejekorán a posztó

gyárba viszik.
Ki korán kel, kapupénzt fizet.
A munka nemesit. —■ Hja. azért nincsenek most új nemesek! 
Aki utoljára nevet, az a vígjátékira.
Lassan járj. tovább élsz! — mert nem szállsz villamosra.

Kedves Olvasó!
Azt akarom neked bebizonyítani, hogy az igazság gyakran 

nem más, mint sokak által vallott téves nézet. Az ember, már 
mint a szőrös ember, ugyebár, azért borotválkozik önmaga, 
hogy egyrészt más őt meg ne vágja, másrészt, hogy sortéitól 
megszabaduljon. Es a balhit itten éppen az, hogy az ön
borotváló meg van győződve arról, hogy őt más meg nem 
vághatja. Ezzel szemben múlt hó sokadikán, nagyon sokadikán. 
történt a következő eset: Előleg irányában puhatolandó, 
telefonhoz kértem Molnár Jenőt, a Jankó szerkesztőjét.

— Tessék kérem egy keveset várni, éppen önborotválkozik.
telelte felesége őnagysága igen tisztelt hangja.
— Nem lehet, kézit csókolom, — folytattam mert az 

ügy sürgős: szíveskedjék kedves férje urát nevemben meg
kérni, utasítaná a kiadóhivatalt telefonon, hogy nekem 300 
koronát folyósítson előlegképpen.

— Meglesz! — volt a válasz.
És meglett. Lám, így történt, hogy a szerkesztőt, bár ön

maga borotválkozott, megvágta más és pedig 300 korona 
erejéig. Ónod erat demonstrandum.

Bétről-bétre
Eölirattal íordirltam a nemzetgyűléshez, hogy egy tévedé

séről fölvilágosítsam.
„Tessék már valami érdekeset cselekedni, — Írtam — már 

csak azért is. mert személyeskedő botrányokkal teli, lendületien 
ülésezéseik mindenkit untatnak. Már pedig az unatkozó sokkal 
többet fogyaszt, mint a szórakozó, mert tisztán unalomból is 
eszik. Tehát az élelmiszerkészletek korlátolt mennyisége és a 
velük való takarékoskodás is érdekesebb nemzetgyűlési tevé
kenységet tesznek tanácsossá/*

Tegnap érkezett meg a leirat, melyben rámbizonyitják. 
hogy mégis csak én vagyok tévedésben. „Mert — így argu
mentálnak — aki unatkozik, az ásit, aki pedig ásit, az nem 
ehetik.“

*
Már megint osztogatnak kedvezményt ezeknek a tiszt

viselőknek! Igazán boszantó! Ami sok, az sok. A Budapesti 
Közlöny húsvéti száma szerint ugyanis elhatároztatott, hogy az 
amúgy is szűkösen aligélő tisztviselőket (a naptárbeszerzés 
és ujságvásárlás költségeitől megkímélendő) teljesen díjtala
nul fogják hivatalos úton értesíteni, hogy a hónap egyes 
napjai hányadikára esnek. Húsvétra mindjárt közölte is a 
hivatalos lap. hogy a húsvét második ünnepnapja április 
ötödikére, azaz a húsvétvasárnapra következő első hétfőre 
esik.

#
Két tértit láttam az utcán. Papos arcú volt az egyik, 

csizmás vidéki a másik.
Társulunk? kérdezte a városi.

— Nem bánom, — felelte a falusi.
Egymás tenyerébe csaptak. Egy ideig szótlanul haladtak 

egymás mellett, majd így folytatták:
— Meglássa, menni fog, mert maga nekem nagyon szini- 

pátikus.
—* Hát hiszen szimpatizálhat, bár . . .

Mi az, hogy bár? Csak nem kételkedik az őszinte 
ségemben?

— No-no!
Na hát ez szemtelenség. Maga nem hiszi el, hogy sze

retem? (pofonüti) hogy imádom? (pofonüti) maga kételkedik 
a közös cél tüzében összekovácsolt érzelmünkben? (hasba - 
rúgja). Idővel tán nehézségeket is okoz?

— Ez már sok! Talán még azt is állítja, hogy hideg visel
kedésem veszélyezteti a társüzletet? Igen? (pofonüti). Hogy 
én nem vonzódom őszintén magához? (oldalba vágja). Hogy 
nem vagyok meggyőződve együtthatásunk  föltétien szűk* 
ségességéröl? (tarkón legyinti).

Jó, jó, kérem, én csak úgy mondtam: elvégre meg kell 
ezt néha beszélni.

Ja vagy úgy! Az más! Tehát együtt.
Együtt! Halálig!
No-no!
Mi az. hogy no-no?! (Ismétlődik a fenti játék.)

A nevüket is megtudtam: Az egyik Keresztény Pál volt. 
a másik Kisgazda János. Demokrit
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A 'K é p v is e lő  úr o tth o n

— Kigyelmed tavaly még egészen okosakat mondott. Mi az ördög történt azóta kigyelmeddel ?
— Hát nem tudja az úr ? Követ lettem !

A szimuláns
Kedves Borsszem Jankó! Olvastam a lapokban a legújabb 

trükköt, mellyel az emberek ebben a sanyarú világban kosztra 
és kvártélyra tesznek szert. Nem kell mást csinálni, csak 
ügyesen szimulálni az éhenhalást és már minden rendben van. 
Az embert kórházba viszik, ellátják mindennel, ami szemnek 
és szájnak ingere, szóval az éhenhalásnak az lesz a vége, hogy 
az éhenhaló — nem hal éhen. Mit tagadjam, engem is régóta 
fenyeget az éhenhalás réme, nem csoda tehát, ha föltettem 
magamban, hogy én is éhenhalok, hogy ne haljak éhen. 
Minden szükséges intézkedést megtettem, hogy a szimulálás 
mentői sikerültebb legyen, ö t napig valamivel még keveseb
bet ettem, mint eleddig szoktam, vagyis: nem ettem semmit, 
s ezzel sikerült elérnem azt, hogy az éhenhalás szimulálása 
minden várakozást fölülmúló mértékben sikerült. Félig esz
méletlen állapotban hoztak kórházba (onnét irok) s meg
maradt fél eszméletemmel érzem, hogy már az is elveszőben 
van. Az orvosok már, hála isten, teijesen lemondtak rólam és 
éppen most mondta az egyik orvos a másiknak, hogy kár 
értem, mert még olyan fiatal vagyok. Ebből is látom, hogy

művészi szimulálásommal még a szakköröket is sikerült 
tévútra vezetnem. Itt a kórházban mindenki meg van győ
ződve, hogy tényleg éhenhalok. Aki igazán éhenhal, az sem 
halhat meg természetesebben, mint én halok meg, én, aki 
mindezt csak szimulálom. Nevetni tudnék ezeken a komor- 
képű doktorokon, akik szentül meg vannak győződve, hogy 
ágyamban egy éhenhaló hal meg, pedig csak egy szimuláló hal 
éhen. Hahaha!

♦

(Fenti levelet egy halott hagyatékából küldte be lapunkhoz 
egy kórházi ápoló. A halott — mint kisérő levelében az ápoló 
irja — szabályszerűen éhenhalt. Azoknak, akik hasonló okok
ból szimulálni óhajtják az éhenhalást, a sikeres receptet 
ezúton is szíves figyelmükbe ajáljuk.)

4------- o--------

Találós kérdés
Se ajtaja, se ablaka, mégis négyen laknak benne. Mi az?

’(sp vn * tim * s)
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Dráma, —  vígjáték, —  kupié
Mikor még megdobbant a szivem, 
fia rád vártam az alkonyaiban;
És vakon bíztam a szivedben 
És minden drága kis szavadban;
Mikor még sejteni se mertem,
Hogy lelkem benned megcsalódhat:
Az volt a legfényesebb álmom,
Hogy drámát fogok Írni rólad.

S mikor az őszi szürkületben 
Hideg volt ajkad és nevettél 
S már kérdezni se mertem tőled,
Mert tudtam már, hogy nem szerettél;
Mikor keblednek selymén által 
Kiéreztem hazug valódat:
Az volt már csupán fakó álmom,
Hogy vígjátékot irok rólad.

De, haj, az idő télre jár ma,
Te erre mentél, én meg arra.
A szivem lomha búba ejtem,
A lábam meg a dúlt avarra.
Szivemre húzom csókos, könnyes 
Emlékekből szőtt takarómat:
És úgy fázom, hogy csak e kurta 
Fanyar kupiét írom terólad. . .

--------o--------  Somlyó Zoltán

Ris hé3i lexikon
A külföld még mindig tévesen itél meg bennünket, ma

gyarokat. Azt hiszem, nem végzek fölösleges munkát, amikor 
egy kis kézi lexikont adok az itt következőkben a müveit 
nyugat felvilágosítására.

Alföld. A nagy és kis magyar alföldön az utóbbi évek 
során nevezetes talajjavitási munkálatok eszközöltettek. 
Agrár-vegyészek ugyanis kimutatták, hogy a kék, zöld és lila 
színekkel festett papiros, tömegesen elvegyitve a földdel, 
jelentékenyen emeli annak termőképességét. Ennek folytán a 
józan és tanulékony földművelők száz és százmillió ilyen 
színes papirt helyeztek el a földbe. Hogy e szenzációs vív
mány dacára sem lesz rekordtermésünk, ezt tisztán a pénzügy- 
miniszter rovására kell Írni, aki a festett papírok egy részét 
azzal a ravasz furfanggal csalta ki az anyaföldből, hogy azt 
pénznek deklarálta. Ettől a kijelentéstől a parasztok megijed
tek és kiásták a földből a papírokat.

Cigány. A magyarok a bécsi operettek címszerepeiből is
merik. A külföldön általán tévesen Ítélik meg. A cigány jó
kedvében nemcsak a grófokig ereszkedik le, néha miniszterek
kel és multimilliomos nagyiparosokkal is kezet fog. Egyébként, 
hír szerint, előkelő budapesti hotelekben muzsikál az ame
rikaiak fülébe. Régebben divat volt beleugrálni a cigány nagy
bőgőjébe. Magyarországon, az idevágó statisztika szerint, 
naponta átlag 127 földbirtokos ugrott nagybőgőkbe. Ma már 
csak hegedűbe ugrálnak a mulató magyarok. Részint azért, 
mert a hegedű jóval olcsóbb, részint azért, mert azok, akik 
beleugranak, jóval soványabbak lettek és elférnek a hegedű
ben is. A cigány önérzetes művész. Homlokán az ihlettség 
sugara és olykor egy-egy lebélyegzett ezerkoronás dereng.
X X X X X X X X X X X X X X  X X X X X X

x x x x x x x x x x x x x x x  x x x x l x
Jogász. Hajdan a jogász volt a magyar politikai bölcseség 

szimbóluma. Ma — csekély különbséggel — a fogász. Régente 
a jogászok foglalkoztak a legfogasabb ügyekkel, ma a fogászok 
plombálják tönkre a legjogosabb ügyeket. Amikor a jogászok 
politizáltak, a magyar népnek legföljebb csak a foga fájt, 
amióta a fogászok politizálnak, azóta az egész feje odavan. 
Vannak azonban olyan fogászok is Budapesten, akik valóban 
értenek a — fogászathoz.

Kanász. Az utóbbi időben bámulatos műveltségre tett szert. 
Homéroszt, Vergiliuszt, Shakespearet, Dantet, Dosztojevszkit, 
Balzacot olvassa, zongorázik, nyugati nyelveket beszél. Azt 
mondja, többé nem megy vissza Budapestre se ügyvédnek, 
se táblabirónak, se főkönyvelőnek. A régi világ kanászai mint 
kisbirtokosok nagy tekintélynek örvendenek.

Lovagiasság. Speciális magyar tulajdonság, amelyet Buda
pesten ácsorgás közben, a villamosokon, színházi jegypénz
táraknál, pályaudvarokon stb. mutatnak be. A lovagiasság a 
harmadik pofonnál kezdődik. Kettőt lekenni: tájékozatlanság, 
— azt az embert, aki lekeni, föltétlenül külföldinek nézik.

Puszta. Egészen az, mióta végigsétáltak rajta a románok.
Szép magyar nő. T. i. akivel az idegen megismerkedik. 

Grófnő vagy művésznő. A legrosszabb esetben csak „úrinő*4. 
A halat villával eszi, de csakis a saját villájában, amelyet a 
balek angol vesz neki. Az idegen távozása után a „szép 
magyar nő“ rendbehozza a ruháját és visszatér régi éjjeli 
mulatóhelyére.

Vendégszeretet. Nagy mértékben van kifejlődve. Különösen 
az amerikai vendéget szeretjük. Ha megvendégel bennünket.

Villogó gatya. Akkor nézze meg, kedves Tissot atya, ha 
kikerül a pesti pucerájból. Egyáltalán, ha lát valamit, ami se 
nem villog, se nem g ... ,  akkor biztos lehet abban, hogy ez 
a mi fehérneműnk 1920-ban. Molnár Jenő

Az élelmiszerárak versenymászása
Z C X D  ^

X X X X X X X X X X X X X X X  X X  X X X (Épületes tornamutatvány üxûzetésesek számára)
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A z  operaH ázi b o tr á n y o k  után
— Ha majd kivonulnak az üldözött művészek —

/

Éhségsztrájk
A Karlsteinben internált magyar 

kommunisták, helyzetük javítása vé
gett, éhségsztrájkot rendeztek. Ször
nyűség, — két napig nem ettek. Em
lékszünk rá, hogy tavaly Budapest 
lakosságával rendeztelek éhségsztráj
kot. Nem két napig, nem is két hétig, 
hanem négy hónapig. És arra is emlék
szünk, hogy ők, a népbiztos-haramiák 
— végig kibírták.

Mással beszél
— Mi van magával, Csiriz úr, akár

hányszor fölhívom telefonon, maga 
mindig mással beszél.

— fiát csak nem beszélhetek saját 
magammal !

—------- o----------

Móricka megbukott
— Papuskám, egy tárgyból meg

buktam, de nem tehetek róla, az egész 
a kurzus miatt van. Csupa zsidót buk
tatott meg az az antiszemita!

— Miből buktál meg, te kis ártatlan?
— Hittanból, papa!

— Gyerünk ide, itt talán még hallunk valami éneket is.

A túlsó oldal
Az elmúlt éjszaka hazafelé menet három hangos kedvű 

polgártárssal találkoztam a Rákóczi-úton. Szembe jöttek velem 
a Baross-tér felől s mikor észrevettem őket, már nem volt 
időm kiférni előlük, ami különben, tudniillik a „kitérés4*, ilyen
kor már úgy sem igen segít. Dobogó szívvel akartam elsurranni 
mellettük s kabalából a bal hüvelykujjamat erősen beszorí
tottam a tenyerembe, de a kabala ezúttal csütörtököt mondott. 
Körülfogtak s a leghatalmasabb termetű, legöblösebb hangú 
nem éppen barátságosan rámkiáltott:

—1 Mondja, maga pesti?
— Igen, — hebegtem — pesti vagyok, kérem alássan.
— Hát ha pesti az úr, — folytatta vésztjóslóan hadonászva 

az orrom előtt — akkor mondja meg az úr, hol van itt a túlsó 
oldal, mert hogy én vidéki vagyok.

— Hehehe! — szóltam nevetve és gyanútlanul átmutattam 
a másik oldalra — ott ni!

Milyen kedélyes fiúk, gondoltam magamban, s azzal, mint 
aki dolgát jól végezte, folytatni akartam utam.

— De nem addig van az! — szólt újra a vicces ember. —

Jöjjön csak maga is velünk, maga pesti ember, jobban ismeri 
itt a járást! — Azután belém karolt s cipelt magával.

Kezdett már kissé melegem lenni: mi lesz itt, mit akarnak 
tőlem? Mikor átalértlink, megint körülfogtak és mellemnek 
szegezték a kérdést:

— Na hát most mondja csak, hol is van hát itt a túlsó oldal?
Kezem-lábam reszketett s dadogva vallottam be, hogy biz

a túlsó oldal az, ahonnan jövünk.
— Látod, gazember, be akartál csapni bennünket! — ordí

tozták most már egyszerre mind a hárman, öklüket rázva é s . . .
És az olvasó nyilván azt várja Most, hogy: é s . . .  vadul 

nekemestek és . . .  szétmarcangoltak; — pedig csak: és . . .  
harsányan kacagni kezdtek és . . .  összeölelkezve vígan 
kiabálták felém: „Április! Április!44 (Barnabás diák)

Közélelmezési aforizma
A közélelmezési miniszternek 
Itt jelentem csöndesen ki:
A szerelem mindent pótol,
De a „pót“-ot nem szereti senki.
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LABDARÚGÁS
Tisztitómunka. Sportkörökben kínos 

föltünést keltett az a hír, hogy Patzer 
Tóbiás, a BLIC ördöngős technikájú 
csatára, 250 korona kékpénzt vitt felül
bélyegeztetni a bankba. Hozzáértők 
előtt nem lehetett kétséges, hogy 
Patzer ehhez a horribilis összeghez 
csakis az amatőrizmus vakmerő el- 
faultolása révén juthatott. Nem ke- 
vésbbé megdöbbentő volt, hogy 
ugyanez a Patzer a napokban Kokin- 
kina egyik leggazdagabb sportegyesü
lete itt tartózkodó intézőjével a

Büffögő-büffében két pár félig főtt deb
recenit fogyasztott el vacsorára és 
utána két pohár sört rendelt. Az ama
tőrizmus legfőbb őre: a MiLeSZ végre 
időszerűnek tartotta Patzert lekap
csolni a tisztességes sport szűzies 
testéről s miután orvosszakértői szemle 
igazolta, hogy nevezett futballista ren
desen táplálkozik, a professzionaliz
mus vádja alaposnak látszik, miért is' 
az igazolási eljárás lefolytatását egy 
pártatlan zsűrire bizták, mely a ter
helő bizonyítékok egész Cséry-domb- 
ját halmozta föl. A ki nem szivárgott 
bizonyítékok alapján bizonyos, hogy a 
MiLeSZ közizgatási tanácsának fe
gyelmi bizottsága Patzert a Kamcsatka- 
félszigetre internáltatja, nehogy ide

haza tovább fertőzze azon derék 
futballjátékosok romlatlan lelkét, akik 
megélhetésüket mindenkor tiszta ama
tőrszellemben biztosítják maguknak.

(Esba)

Jajjj!
— Találd ki, papa, mi a különbség 

közied és Zsák Karcsi közt?
— Az, hogy ő Zsák, én meg Izsák 

vagyok.
— Nem, papa! Az a különbség köz- 

tetek, hogy Zsák Karcsi kapós kapus, 
te meg após apus vagy.

Ismertetöjel
Hol voltál ilyen késő estig, te 

kis gazember?
— Láthatod, papa, a cipőmről!
— Miféle cipődről? Hisz nincs is 

rajtad cipő!
— Persze nincs, papa. Éppen erről 

láthatod, hogy futballozni voltam. Az 
maradt meg a cipőmből, ami raj
tam van.

—--------o—■--------

Elhanyagolt sport
Súlyemelés. Abból áll, hogy sovány 

marháknak az ember sót ad enni, 
azután jól megitatja őket, miáltal 
súlyuk lényegesen emelkedik.

Töprengés a lóversenytéren
— Vájjon Sinnfein győzelmének 

lesz-e valami hatása az Írországi álla
potokra? --------o—------

Az idei téli szezonról
Óvatos Manó tavaly novemberben 

ródlikba fektette a pénzét, melyet őszi
rózsákon, Károlyi-melltükön, vörösre 
festett libatollakon, ötágú csillagokon, 
román zászlócskákon, fehér libatol
lakon, nemzetiszín pántlikákon, éljen- 
anemzetihadsereg-jelvényeken, Horthy- 
plaketteken, országosgyászfátylakon 
és királyságjelvényeken keresett. Ezer 
ródlit vett, gondolván, hogy majd szezon 
idején búsás nyereséggel fog túladhatni 
rajtuk. De a hidegek nem jöttének... 
Hiába járt föl Manó a Meteorológiai 
Intézetbe protekcióért.

— Ha nem hívnák magát éppen 
Manónak, — mondták — akkor lehetne 
talán valamit csinálni, akkor lehetne 
esetleg olyas szelet idézni, mely némi 
havat hoz, mert most, tudjisten, egé
szen más szelek fújnak, különösen a 
Manókra nézve...

Azután a kerekes korcsolyák mintá
jára kereket akart a ródliira csinál
tatni, de a befolyásos urak, akiknél a 
kerekek miatt járt, mind azzal fogad
ták, hogy kérem, nem lehet, mert nekik 
is hiányzik kerekük.

Később fölfogadott maga mellé egy 
csúzos öregasszonyt, aki mindennap 
időváltozást meg havat jósolt. Hát 
hiszen lett is hó: január hó, majd nem
sokára február hó, de a hideg hav, 
melyen lecsúszni is lehet, sehogysem 
jött.

Nem csoda, ha Manó szép lassan, 
de biztosan lecsúszott az ő ezer ródli- 
jával.

Azelőtt imádta a meleget, most a 
legenyhébb napsütéstől ideges lett.

Múlt vasárnap, midőn a hőmérő 
15 foknyira mászott föl a falra, meg
ütötte szegény Manót a guta. Félig. 
Félig gutaütötten elhatározta, hogy 
ródliiból egy nagy máglyát rakat, aztán 
felül a tetejére és ródliival együtt el
égeti magát, ahogyan azt a catalaunumi 
ródlipályán az a bizonyos Attila is 
tervezé.

Mikor a ródlipiramis készen volt, 
meggyujtóttá a legalsó ród lit... Aztán 
sóhajtott eg y e t... Később még 
egyet. . .  Aztán próbálgatta a kezével, 
hogy, ejnye, vájjon nagyon meleg-e 
egy ilyen ródli-láng? Nagyon, sőt 
rettenetesen forrónak találta. Erre hir
telen eloltotta az alágyujtó ródlit, 
majd sorjában darabokra törte a 
ródlikat és eladta mind elsőrendű, 
nagykalóriájú, aprított tűzifa gyanánt, 
házhoz szállítva.

Azóta egyre vásárolja a fölösleges 
ródlikat és egyre szállítja házhoz az 
aprított kalóriákat. A gutaütéses oldala 
kezd gyógyulni és a száraz napos időt 
is jobban birja már. (—told)

Egy külvárosi meccs után
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A  m ű vész a K orzón

— Na és vannak-e olyan művészi tervei, amik bennünket nőket is érdekelnek?
— Új monogrammot varratok a fehérneműmbe ezen a héten.

Röviödrú
X. nagyon figyelmes hitelező. Adósait, terminusuk lejárta

kor, nem holmi kellemetlen intőlevelekkel figyelmezteti köte
lezettségükre, hanem virágot küld nekik: nefelejtset!

Adva van két ember. Az egyik a villamos elülső perronján 
vált jegyet, a másik a hátulsó perronon. Mi a különbség a 
kettő között?

Cgwzyinipy yisviu D ‘ojtizijop yiSSJ zy

Elemista kisfiámat a múltkor sírva találtam szobájában.
— Mi lelt, Béla, hogy úgy sírsz?
— Jaj, apukám, itt meg lehet bolondulni; az iskolában a 

Weisz Gyuri vonalzóján ez a vers olyan szépen rímelt és 
most az enyémen sehogysem akar rímelni.

Megnéztem a vonalzóját, ez állott rajta:
Isten szeme mindent lát,
El ne lopd a vonalzót!

(— Gyöngébbeknek: Weisz Gyuri vonalzóján ez a köz
ismert vers áll:

Isten szeme mindent lát,
El ne lopd a léniát! —) 

o —
A minap egy feketeszemüveges világtalan koldulta végig 

falunkat. Estefelé mihozzánk érve, megsajnáltuk szegényt és 
megengedtük neki, hogy istállónkban háljon. Vacsorára néhány 
szem, vajban és zsemlyemorzsával sült burgonyát is adtunk 
neki. Nagyon meghálálta, bohókásan mondván:

— Oh, köszönöm! Lám, lám, mégis csak igaza van a köz
mondásnak, mikor azt mondja: néha a vak tyúk is talál szemet.

Másnap kelve, nemcsak a koldusnak, hanem jó öreg kotlós 
tyúkunknak is hült helyét leltük. A kotlós fészkeskosarán 
azonban egy cédulát találtunk, melyen szép egyenes Írással 
ez állt:

„Lám, lám, a tegnap általam idézett közmondás még for
dítva is igaz: néha a vak szem is talál tyúkot?’

Egyre azt olvasom az újságokban, hogy a románok botoz- 
zák erdélyi testvéreinket. Hát kérem, ez merő rágalom, amint 
ezt nekem egy román nemzetiségű ismerősöm ma elmagya
rázta. Voltak esetek, mondta, hogy botoztak magyarokat, de 
ez csak tévedésből történt. A román tisztek tudniillik nem 
szokták még meg egészen az erdélyi kiimát és azért iolyton 
náthában szenvednek, amiért is, ha azt parancsolják katonáik
nak: Motozzátok meg! ez a náthás kiejtés miatt így hangzik: 
Botozzátok meg! Mivel pedig sokat motoznak mostanság és 
a tisztek folytatólagosan náthások, azért fordulnak elő oly 
gyakran ézek a szórványos esetek. (echt)------- 0--------

Külpolitikai kinrímek
Ugyancsak gonddal van, hej, tele Nitti,
A magyar békét helytelenít ti.
Hiába: háborús indulat alján 
Nemes szív szavára indul a tálján.

#
Európa csődjéhez az is nagyba járul,
Hogy későn értesült Wilson agybajárul.

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

Rossz pénz
— A korona a legjobb pénz a világon.
— Ugyan! És miért?
— Mert rossz pénz nem vész el.
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A hús
A hús hajdanában az emberek táplálkozását tápláló tápláló

szer volt. Ügy keletkezett, hogy az állatokról a hosszabb idő 
alatt rájuk tapadt puhaszerü anyagot leszedték és forgalomba 
hozták. A hús színe egészen normális volt, de még normálisabb 
volt annak a színe, aki azt ette. Néha azonban nagyon hara
gudott, mérges volt és ilyenkor a színváltozás nem a húson, 
hanem inkább azon volt észlelhető, aki azt fogyasztotta s akin 
azután ez a sápadtság örökké megmaradt. A inai húsnak egy 
szóba összefoglalható legjellemzőbb tulajdonsága az, hogy 
nincs. Ezért a hús tárgytalan fogalommá lett és mint ilyen 
nagy elterjedtségnek örvend. Ugyanis a hús fogalmát kiki 
megalkotja magának és, ami a fontos, mielőtt megalkotja, jól 
meg is rágja. Ebből tehát láthatjuk, hogy ha húson nem is, 
de annak fogalmán kiki addig rágódhat, ameddig akar.

Képtelen természetrajz
Irta a kis Brehm

A hal
A hal vízben élő állat. Van kis hal, középszerű hal és 

nagy hal. A nagy hal megeszi a kis halakat, de viszont a kis 
hal is szeretné megenni a nagy halakat. A hal kopoltyúvai 
lélekzik, ami azért jó, mert bármennyire meg is hűl, nem kap
hat tüdőgyulladást. Persze ehelyett kaphat másféle beteg
ségeket, legrémesebb ezek közt a víziszony; képzeljék el, 
milyen rémes lehet az, mikor egy hal víziszonyban szenved. 
A hal tápláléka a másik hal, ami őszinte és becsületes lélekre 
vall. Vannak olyan halak is, amelyek kis férgeket és zsemlye- 
darabkákat esznek, ezek nyilván vegetáriánusok.

A halat az emberek halászás által fogják ki a vízből, ami 
úgy történik, hogy az ember vesz egy horgot, rátüz egy 
kukacot és azt egy hosszú fanyél és a rákötött spárga segít
ségével belelógatja a vízbe; a kukac kellemetlen helyzetében 
való gyönyörködés céljából sok kis hal gyülekezik a kukac 
köré, mire jön a nagy hal és a kis halakat megeszi, étkezés 
után pedig fölbukkan és szemébe röhög a halásznak. Ez így 
megy órákon át, végül a nagy hal megfog egy kis halat és 
azt rátűzi a horogra, csak azért, hogy a halász másnap is el
jöjjön. A halász persze diadallal rántja ki a horgot a vízből, 
zsebrevágja az icipici kis halacskát s azzal a marhasággal 
vigasztalja magát, hogy: kiérné Eische, gute Fische, — pedig 
sokkal jobban szeretett volna egy harcsát fogni.

Apropó harcsa! A harcsának bajusza van, de végtagjai, 
mint a halaknak általában, nincsenek; a halaknak csak 
uszonyaik vannak, amikkel a vízben úszkálnak, de lábuk 
nincsen, azért nem tudnak a folyók, tavak és tengerek fenekén 
mászkálni, sem kezük nincsen, ami különösen a harcsának 
kellemetlen, mert nem tudja a bajuszát kipödörni.

Érdekes különbség az ember és a hal közt az, hogy ha az 
ember öngyilkossági vágyat érez bizseregni a szíve táján, 
akkor beugrik a vízbe, a hal ellenben, hasonnemü vágy esetén 
kiugrik a vízből. (Persze más-más különbségek is vannak az 
ember és a hal közt.)

A halak közül szigorúságáról nevezetes a cápa, ez a für- 
dőző emberek ijesztésével tölti szabad idejét, ami úgy törté

nik, hogy odaúszik, a fürdőzők közé és egyiket közülük meg
eszi, miáltal a többiek nagyon megijednek. Különösen 
Fiúméban szoktak ilyen cápák előfordulni, amelyek annál fé
lelmetesebbek, mert észrevétlenül, sőt láthatatlanul lepik meg 
az embereket, olyannyira láthatatlanul, hogy Fiúméban már év
tizedek óta nem is láttak cápát. Igen megható a cápa és a 
hajós küzdelméről szóló történet, amely tragikus hatásának 
nyitját abban leli, hogy elolvasása után mély szomorúsággal 
gondoljuk el, hogy mennyit és mekkorát kell a szegény Írók
nak és újságíróknak olykor csekély honoráriumért hazudniok.

Kétféle halak vannak, úgymint tengeri halak és édesvízi 
halak. Nekünk, szegény magyaroknak, bár már Széchenyi 
István sürgette, hogy tengeri halakra is igyekezzünk szert 
tenni, csupán édesvízi halaink vannak; van pontyunk, csukánk, 
harcsánk, tokunk, pisztrángunk, ebihalunk és kárászhalunk és 
egy igen kellemetlen, szomorú kis halunk, az, hogy előbb-utóbb 
éhen halunk.

Van egy közmondás, amely szerint fejétől büdösödik a hal. 
Ez a közmondás — eltérőleg a többi közmondásoktól — igaz
ságot fejez ki, ezért van az, hogy a szardíniának, mielőtt a 
dobozba beteszik, levágják a fejét. Voltak korok, amikor ezt 
— nyilván tévesen — az emberre vonatkozólag is hitték, ilyen 
kor volt például a francia forradalom kora.

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

Nőm mindent tud
Hiába, az ember nincsen fábul. Még az öreg ember sem 

vén ember, hát még a fiatalember. Nem mondom, nőm elég 
derék nő, de hát a változatosság némiképpen gyönyörködtet 
és így történt, hogy Xavér barátommal egy kis murit rendez
tünk. amivel, teccik tudni, pözsöge és két lilahajú hölgyike jár.

Egy kicsit beborozva tértem haza és a cipőmet óvatosan 
levettem már az előszobában, de ezen művelet közben fél 
lábon kellett a sötétben táncolnom és miután éppen azon 
méláztam, hogy eladjam-e holnap a Fabankot, vagy inkább 
vegyek, elvesztettem az egyensúlyomat és orra buktam.

Amint kinyitom a hálószobaajtót, rettenetes látvány tárul 
szemeim elé. Nőin a szoba közepén áll, keresztbe font karok
kal, hosszú, fehér lepelben, miként isten boszúálló angyala.

— Hah, gazember, — mondja vésztjósló hangon — mindent 
tudok!

— Édesem. . .  — rebegtem fuvolához hasonlatosan.
— Ne beszélj! Még ki mered nyitni a szájadat? Mindent 

tudok!
— De drágám . . .

- Nem mondtam már, hogy hallgass, hogy mindent tudok?
— De hát mit tudsz?
— Mindent!
— No hát, ha mindent tudsz, fiacskám, — mondtam — 

akkor mondd meg nekem, hogy esni fog-e holnap a Fabank?
(Hogy ezután mi történt, inkább nem mondom el.) Box

ff Által szállít minden mennyiségben és nagy- 
Jd rdjaO U gU K ai Ságban a legolcsóbb gyári árak mellett
Első magyar műparaiadugógyár.
SZERDAHELYI DF7SO >«**»»*<• v m „  rak ó czi-J L L A U M n L U l  té r  11. Telefon József 65-90.
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Tűzhely
Oly kevés, amire vágyom 
Forró ajkkal szüntelen,
Mégis mindez csalfa álom. 
Sorsom tréfát űz velem. 
Boldogságom nem találom, 
Nincsen csöndes tűzhelyem.

Rossz világra szült a fátum,
Ez a szörnyű, torz alak.
Szellő helyett zúg a számum: 
Magyar átok, sorsharag.
Nem jut nékem Tusculanum, 
Viharfelhők porzanak.
Elkerülni, hol káosz van 
És dalolni réveteg:
Kis viskóról álmodoztam,
Hol a gazda én leszek.
Magam ura jóban-rosszban,
Ügy élem az életet.
Balga bálványt más imádjon, 
Pénzt és embert egyaránt. 
Minek kincs a másvilágon.
Hisz a halál sírba ránt.
Rövid élet — kurta álom, 
őszig élő tulipánt.
Minden vágyam: csendben élni. 
Legyen tiszta asszonyom, 
Lelkem boldog, halk meséi 
Rózsálianak arcomon,
Mi g emlékem vígan égi,
Lágy dalokba karcolom.
Gonosz tréfa, mit a dőre 
Sors istennő űz velem,
Utamon könny hull a köre, 
Ellankaszt a küzdelem.
Sosem jutok kikötőbe!
Sosem lesz már tűzhelyem!

Bródy László

Végre!
— Végre egyet akar a két keresz

tény párt!
— Egyet?
— Igen! A másik pártot robbantani.

A  jószivü  fa lu siak

— Ha rekvirálnának is kenteknél, csak a fölösleget vinnék el, legyenek nyugodtak.
— A fölösleget? Azt szívesen odaadnánk, ha vóna. Csakhogy mink mindennap 

először éppen a fölösleget esszük meg.

Kedves Borsszem Jankó!
Egyik — ma még névtelen — politikusunkról, egy derék 

falusi atyafiról, beszélik ezt a históriát:
Éjjel tizenkét óra felé a Rákóczi-űton bandukol a magyar. 

Bizalmas hang üti meg a fülét:
— Apus!
— Mi kő? — mordul föl.
— Gyere aludni!
— Hászen mék!
— De hozzám!
Egy percig töpreng, aztán elhatározza magát:
— No jó ! Nem bánom ! Mingyá hozom az asszonyt.

A legutolsó villamosvicc
— Hogy juthatnék kérem leghamarabb a keresztúri 

temetőbe?
— Próbáljon fölszállni akármelyik villamosra!

BRILLlAN ST *• ESM*" 24.000 K-ig I 
A R A N Y A T  2 8 -2 9 0  K-ig I
mindenkinél magasabb áron vesz : I fÁ  N épszínház-utca 7. B
Hívásra házhoz jövök 1____________ t f M V J W  Telefon lózsef 42-20. |

Kedves Borsszem Jankó!
A kisgazdák soha nem remélt hatalomhoz jutottak. Ez a 

hatalom a közel jövőben még csak fokozódni fog. Nemsokára 
királyt választunk. De a békeszerződés olyan kicsiny területet 
hagy Magyarországnak, hogy a király — aki majd ezen a kis 
földdarabon uralkodik — maga is kisgazda lesz.

| W M  | CSODABOGÁR
Miért legyen szerencsétlen is?

„Református kéttagú lelkész-családhoz 
egy szerencsétlen özvegy szükséges. 
Családtagnak tekintetik. Cím a kiadó- 

hivatalban.“
(Az Újság március 20-iki számának apróhirdetéseiből.)

Dohánypác
100 gramm dohányhoz elegendő próbaüveg, ára 15 
Fél kilogramm . « adag, „ 35

valódi egyiptomi, a leg
rosszabb dohányt is 
finommá és illatossá 
teszi, kapható CITY- 
drogérla, IV.,Eskű-át 
5. sz. és HONVÊD-  
drogérla, I., Attila 
kőnit 2. szám a la tt, 

korona és postaköltség.
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A  b i p n ő 3 t ö
Én is jártam Pethes mesternél és megtekintettem .boszor

kányos mesterségét. Láttam, hogy a zsebéből elővett kulccsal 
megérintette egy hölgy kezét s azt mondta neki, hogy most 
megégetem — s az érintés helyén kis hólyagos égési seb ke
letkezett. Láttam és hallottam, hogy a dadogó egyszeri szug- 
gesztió után folyékonyan beszélt, láttam, hogy a béna járt. 
Láttam, amikor azt mondta egy páciensének, hogy a szobában 
harmincöt fokos meleg van, mire csak úgy dőlt szegényről az 
izzadság. Mindez nem érdektelen dolog, gratuláltam is hozzá 
Pethes mesternek, azonban voltam bátor egyúttal jobb tippeket 
adni neki. Ne várja meg, — ajánlottam — míg hozzájönnek a 
betegek és a kiváncsi egészségesek, hogy különféle kunsztokat 
végezzen rajtuk s különféleképpen szuggerálja őket, hanem 
ő maga keressen föl egyes embereket s azoknak szuggeráljon 
be egynémely kellemes vagy kellemetlen hitet. Például men
jen el Lánczy Leóhoz és szuggerálja neki, hogy ő szegény 
ember, akinek egy krajcárja sincs. Milyen mulatságos lesz 
aztán nézni szegény Lánczyt, amint tíz és húsz koronákat fog 
kétségbeesve kölcsönkérni az ismerőseitől. . .  Menjen el 
Babies Mihályhoz és szuggerálja neki, hogy nem ismeri az 
ábc-t. Ebből is szép kis hecc fog keletkezni. Menjen el Lenin
hez és szuggerálja neki, hogy ő egy szellemi proletár, akinek 
egyetlen rubelje sincs. Vájjon elhiszi-e?. . .  Végezzen állato
kon is kísérleteket, hitesse el például az elefánttal, hogy ő 
pisze, a hallal, hogy a vízben megfullad, a százlábúval, hogy. 
csak egy lába van s mankót kell használnia, ha járni akar, 
Keresse föl Friedrich Istvánt és szuggerálja neki, hogy zsidó. 
Hipnotizálja a nemzetgyűlésnek, hogy munkaképes. Vagy 
ha kemény fába akarja vágni a fejszéjét, próbáljon engem 
hipnotizálni és hitesse el velem, ha tudja, hogy nem vagyok 
ötletes ember. (ni)

S Z E R K E S Z T Ő I  Ü Z E N E T E K
Kéziratokat és rajzokat nem küld vissza a szerkesztőség.
A Borsszem Jankó jelen számát április hó 6-án, kedden 

zártuk le. — nyíl. A kínrím is mulatságos, ha — mint a küldöt
tek egyike-másika — némi értelemmel párosul. Témáit szí
vesen látjuk. Majd csak ráhibáz. — Lucifer. Közölje pontos 
címét a kiadóval, mielőtt fejest ugrana a Rábába. — B. J. 1920. 
Akinek ilyen szigorú önkritikája van, az még viheti valamire.
— Esba. A helyszűke tömör stílust parancsol. A „Személyi 
hír“ erőltetett. — H. J. Gondosabb sport-munkát kérünk. Túl
ságosan kültelki a technikája. — Mali. Hogy az asszony
képviselők inondanak-e szűzbeszédet? Miért ne! Akad még 
balek, aki hisz nekik. — János. Nincs vidám csattanója. — 
Jux. Nem egészen ötlettelen, de nekünk a java kell. A kezdet 
mindenesetre biztató. — Klausz. Javul az irányzat. — Hébredö. 
Majd néhány hónap múlva héberedjen föl. Félretettük. — 
Kritika. A t. kritikus úr a Belvárosi Színház premiérjén bizo
nyos szagot érzett. A nagyszerű színpadi képeknek — úgymond
— szinte szaguk volt. Nana, — ne tessék a szaggal játszani! — 
Rajongó. Nem elég mulatságos példány. — Sz. J. Csak nem 
kérte komolyan? — À. L. Nem elég csattanósak. De azért csak 
próbálkozzék. — H. J. (Nyíregyháza). A rövidebbek közt 
akadt néhány friss ötlet. Ebből a fajtából kérünk. — F. J. 
(Szeged). Egy kicsit erőszakolt lenne. — Sz. M. Jól indul. — 
K. L. Nem túlságosan vicces. — Zöld tinta. ízes história, — kár, 
hogy nincs vidám csattanója. — H—sz I—c. Lehet, hogy sorát 
ejtjük. — Több levélről a jövő számban.

Szerkesztik : Molnár Jenő és Bér Dezső 
A szerkesztésért felelős : Dr. Molnár Jenő 

Kiadótulajdonos: Borsszem Jankó lapkiadó r.-t. 
Ieazgató: Vadász Henrik

KERPEL
Shampon, Arcpouder

a legjobb!
KERPEL-gyógytár, Budapest, V. kerület, Lipót-körút 28.

K éprejtvény

A megfejtés jutalma a Borsszem Jankó 1919-re szóló Boise-
viki-naptára. A Borsszem Jankó 2723. (14.) számában közölt 
képrejtvény megfejtése:

Balthazár a zsidók mellett
A megfejtők számát és a nyertes nevét a jövő számban kö

zöljük. A március 28-iki számban megjelent talány helyes meg
fejtését („Torzonborz“) 329-en küldték be; nyertes dr. Gosz- 
tonyi László (Budapest, Zoltán-utca 2.) lett.

Vásárlók hrilliátlSÍ gyöngyöt, a ra n y a t és min- 
r a a d l l im  u r i l l l c t n s i ,  den ékszert legmagasabb árban.
ADLER ékszerész, Budapest, Király-utca 44.

INTIM KABARÉ BSrrïttS
SUGÁR K A R O L Y  és SZILÁGYI RÓZSI fö llé p té ve l

AZ ELÍTÉLT
-------  e ze n k ív ü l a g a z d a g  á p r ilis i m ű sor. — -
V a sá rn a p  délután 2Vs órakor m é rsé k e lt h e lyárak .

N in c s  tö b b é  d rá g a  r u h á z k o d á s !
Popper Testvéreknél

iBQfllcspbb szórakozás!
II BORSSZEM ] l l l l
híres régi évfolyamai 
megrendelhetők a 
k ia d ó h iv a ta lb a n
Az 1914. évf. 30  korona
.  1915. .  30  .
.  1916. » 40  .
• 1917. .  50  „
.  1918. » 50 .
„ 1919. » 60  .

ZSOLDOS Tanintézet
előkészít m agánvizsgákra  

011., Dohány-utca 84 =  Telefon 3. 124-47
platinát, aranyat, gyöngyöt le q -  
m a g a sa b b  á r b a n  v e s z e k .
Házhoz jövök. Telefonhivó 163  - 6 9 .

P O S TL , Sem m elw eis-utca 19, I. em.
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Kereskedésben, pati
kában. drogériában, 
illatszertárban meg
veheti a C z a ic h -  
féSe törvényesen 
védett v i l á g h í r ű

„jfímor"
bajuszpedrőt,
még Amerikában is.
Vigyázzon a védjegyre, 
hogy mást ne adjanak.

G yártja  é s  nagyban szé tk ü ld ! :

CzaichZs. Kornél gyógyszerész
B u d a p e s t , VII., W e s s e lé n y i-u tc a  3 0 . s z .
(Klauzál-utca sarok), W e s s e lé n y i-g y ó g y s z e r tá r .

eltűnőén gazdag
v á l a s z t é k  re m e k s z é p  n y ak 
k e n d ő k b e n ! úri feh érn em ü ek -  
ben , k é z e lő g o m b k é sz le te k b e n

Nyakkendőház
ÍV., K igyó-utca 5 (Klotild-palota) 
és D e á k  Ferenc-utca 14. szára

R p S I I S i l i C A l f D #  győngyőketp e zü stö t és
D r i l l l a  i « 5 0 K a V  é k s z e r e k e t  mindenkinél 
drágábban vesz S Z É K E L Y  EM IL  ékszerüzlete, B udapest, 

K irá ly -u tca  51. Teréz-templommal szemben.
C ím r e  tessék figyelni. T e le fo n  s Jó zs e f  105-35.

Film
hulnonio

TpIp/o/i
*4 2 /S.

a h a r bprendezjv _
villany-mész/eny-><,» j

acptüpnacetilénre 

Kórjen árajánlatot
~  ̂ HATSCHth, ,FARKAS
V  hinemulogrüííai szaki ízlettől 
f f  B u d a p e s t .  K á r o l y  k ó r u l  2 6 .

REMÉNYI MIHÁLY a Magyar Nemzeti 
Zeneakadémia házi 

hangszerkészítőjének
h eg e d ű  k é s z ít é s i m ű te rm e

Budapest, VI., K irá ly-utca  58 b
Saját készitményű mesterhegedük, valamint régi fran
cia, német stb. mesterhegedük nagy raktára. Quint- 

______ tiszta hangversenyhúrok. Á rje g y zé k  díjtalan,_______

K-V A T  ŰL *T\ ŰL &  tanintézet előkészít magán-
vizsgálatokra. — Szén

szünetben rendes tanítás középiskolai tanulóknak. —
BUDAPEST, VI., Gróf Zichy Jenő-utca 19. szám.

Briliánst aranyat, ezüstöt, ékszert leg
magasabb napi árban veszek. 
Sch illerf Kecskeméti-u. 11.

» FO TÓ ”
FCNYflÉPÉSItri

s iA K ü m r  B uohmst 
Rákócii- ut80 .

NAGYBAN -  K I C S I N Y B E N .

Aranyat, platinát aaSi
S P A N N  ékszerész, W easelényi-utca  6.

Dr. KAJDACSY
Bodapest,]ózse(-körút 2. «ám

orvosi rendelőjében férfiak és 
nők betegségei szakszerűen 
gyógyittatnak.Rendelés: dél
előtt 10-4 -ig  és este 7 - 8-ig.

Hamis fogakért
arany, ezüst is  bril- A A I D N E D  VII. k . r D l . t ,  Rotten* 
Uinsért legtöbbet fizet V  fc M  W  C  K  b l l le r -u tc a  64. szám

BÚTOR-MEGŐRZÉS
s z i lá rd  építm ényit kü lön fü lk é k b e n  (Garde Meuble)

Taicr.n József 10-72 FISCHER VACUUM R.-T.
VIL, D ob-utca 90. (Saját ház)

AmeriKai rendszer ez éK- 
izerKeresKedelem terén*
Rendkívül célszerű újítást léptetett életbe 
a kitűnő hírnevű Helllnger Henrik órás 
és ékszerész. A cég magánosoktól bizo
mányba átvesz ékszerárút és műtárgya
kat, melyeket a legkedvezőbb föltételek  
mellett árúba bocsajt. Ezen újítással úgy 
az eladó, mint a vevő részére nagy elő
nyöket biztosit. Hellinger Henrik, 
IV., Tű it  István- u . 9, félem. (Váci-n. sarok).

Vásárolok brilliánst,
SffiSft."ZS& horribilis áron S S S 8 5 M T

D r .  I p Ü R E D I
J L  !Rendel és  

egész nap

-féle

rendelő-intézet férfiak és nők be
tegségeinek szakszerű gyógyítá
sára. Budapest, Rákóczi-út j2, I.
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Szegény falusiak

— Aztán mikor lesz már olcsóbb a tojás, néni ?
— Hja, kérem, amig olyan drága a csipke meg a selyemalsó, addig a szegény embör se adhatja olcsóbban 

a holmiját.

A P«(i Lloyd-táriulat nyomdája, Buiapeat, Mária Valíria-utca 12. (Nyomdaigazgató MÁRKUS PÁL.)




