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— Bízzál, vezér! Bár szemeim vakok,
Én mindent lá tok ... és veled vagyok!
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A bÚ3a
A búza az élet, az életünk,
A búza, mit hittel vetünk 
És aratunk vidám reménnyel.
Hogy lesz kenyér, fehér kenyér.
Mire munkával, biz’ keménnyel 
Szolgált rá a dolgos tenyér.

Kinek rakott az asztaga,
Annak rakott lesz az asztala,
Arannyal telik deszka-csűre.
Nem bántja az, másnak mi fáj 
S úgy tekinthet az éhezőre.
Mint rongy koldusra a király.

Pedig az éhes millió,
A számuk nékik: légió;
Ki mások földjére se járhat 
Tallózni hullt kalászokat,
Ki aratástól mit se várhat.
Kit csak az Éhség látogat.

Ti boldogok, kiknek a föld 
Aranyat zsákotokba önt:
Gondoljatok a földtelenre.
Veletek egy vérből való!
Hogy ne legyen éhező erre,
Ne legyen itt éhenhaló.

Mert az Éhség ostoros úr,
Gonosz tettre hajt gonoszúl 
S egy sorsa lesz úrnak, parasztnak 
S egyiknek sem lesz igaza,
Ha egyszer lángra gyúl az asztag 
S kiegyenesül a kasza.

JászaElemér

Tűnődések
Seiffensteiner

O Vali Opostagon ed rabbi meg ed kán
tor, okik nádion rossz viszonyba álltok ed 
o mássol. Nodbüjt nopján o kántor olejan 
szépen énekelt, hód oz egész hitkiizség 
grotoláilni siette hozzá. Még o rabbi is mente 
oda és megrázto oz üvé ellenlábosátul o 
kézt. „Hát igozán olejan lünürüen énekel
tem, hód o r ebbel ében is grotolál?" — kér
dezett sadálkozva o kántor. „Őszintén be- 
vollvo, — felelt o rabbi — én nem onnyira 

o hongiát bámulok, mint inkább mogátul o memóriát, mert 
mogo oszposz odjanazokat o hibákot énekelte mámo, mint 
t a v a l j — Odavári-bodavári ezeknek o mostandi ontiszemit 
oreságoknak is bámulotos oz iivék nadszerü memóriájo. Állan- 
dúan udjunazokat o naiv hibákot küvetik el.

O 0 Mojse Wassertrüb vált ed vidéki kereskedii és kopto 
cdszer ed pesti hiteleziijitiil szigorú intiit, hód ha ózonnal nem 
füzet, hát bepürüli. 0 Mojse leült és válaszúit: „Holljo mogo 
szemtelen olok, hód mogo nekem mer ilejen levél küldeni! Én 
mogát fogok fülpafazni, ha iüviik Pestre, én rnogát fűig jelen
tem zsarulásértr Otóiratnak pedig hozzájo tette: „Id írtam 
valna, hodha tűzetni tudnék, de miotán nincs péndzem, nadjon 
szépen kérek, ledjen olejan jú és várja még ed dorobig!" — 
Akkurát én is másképpend applikálnék oz enyJm an e kdöt okát, 
hodha. . .  De hiszen o többit már teccik tudni.

— Hiába, mégis csak á legjobb fürdő Karlsbad?
— Miért?
— Mert ott csak inni lehet és nem kell fürdeni.

o

Jön a kifli!
(Üdvözlő himnusz a törzsasztal mellől)

Jön, jön, már a főúr is jelzi, hogy gyiin, még csak egy pár 
nap és itt van. Jön ...! Ah kifli, szűm küpflije, milyen leszel 
vájjon? Vajas leszel-e vagy avas leszel-e, aj,  ̂avagy talán 
vajasan leszel-e avas, ajvaj?! Kis filigrán jószág leszel, mit 
mohó gégém egészben nyel le, ropogós, pirosra sütött pofikád 
lesz-e, avagy sápadt-sárga köntösöd mögött szikkadt, 
vánnyadt bensődet fogod-e szégyenlősen, meggörbült háttal 
rejtegetni? Lesz-e szép barnára égett spicced, mit kávéba 
mártva, odadobhatok majd „Kleopatra“ macskámnak, — ha 
„óriás-kifli“ Jeszel, mondd, leszel-e vagy hat centi és te is két 
krőnömbe fogsz-e kerülni, haj, vagy netalántán — ugyancsak 
az aprópénzhiány mián — már a három koronás régiókba fogsz 
fölemelkedni, jaj?! Jövel kifli, jövel tejszínhabos álmaimnak 
Gral-lovagja, te! Jösztök, ti vajas, ti sós, ti ropogós, sárgás
piros, karcsú félholdak, jösztök, láttok és győztök. (Csak 
győzzünk mi is pénzzel és foggal bennetéket!) Alkalmazkod
hatok azonban a kor szelleméhez, jellemetek’ ne legyen tehát 
törhetetlen és szilárd. Jövel kifli, de ne hozd magaddal majd 
a spárgaVégeket, lószőröket és svábbogarakat, jöjj, oh kifli, 
de ne szüless mindjárt háromnaposnak, jöszte kifli és 
mikroszkópot is hozz egyúttal magaddal, mert tudod, kérlek, 
nagyon megromlott ám a szemünk a háború óta s alkalmasint 
— engedj meg, kérlek — talán te is kisebb lettél azóta, mint 
ahogy nővéred, a zsemle is erősen megfogyatkozott. De nem 
baj, akárhogy is jösz, csak gyere: én és ez a sacharinos, 
barnás-szürke lötty itt, epedve várunk már az „Abbázia4* 
márványberkeiben. Evőé, hát itt leszel végre te is, itt léssz, 
számba veszlek, először mint tápszert, másodszor mint újabb 
kiadási tételt, jöjj. hozzon isten és a kenyeres leányzó, kifli! 
Leki szemeimmel látom már karcsún görbe alakod, ahogy 
Heine is elképzelt látnoki • szemmel, szólván eképpen 
a' Löreleyben:

j Dér Kipfel des „Bergers44 fűnkéit
lm Abendsonnenschein.

Köszöntlek kifli! Marco
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Nyilatkozat
Tömegesen érkeznek hozzám a le

velek, melyek követelik, hogy Nemoda- 
budavári képviselő úrral szemben ma
gamnak vindikáljam az elsőbbséget a 
zsidókérdés gyökeres és pontos meg
oldását illetőleg. A b. levélírókat ez
úton nyugtatom meg. Igaz ugyan, hogy 
a két tervezet nagyon hasonló, de 
ezzel szemben nem szabad elfelejteni 
azt, hogy különböző cél vezérelte a 
tervezőket. Én a tervezetet viccesen 

.hevenyésztem össze, abból a célból, 
hogÿ az érdekeltek komolyan vegyék, 
míg a képviselő úr az ő tervezetét 
komolyan adta elő, hogy megnevet
tesse vele az országot. Borsszem 
Jankó.

A kis kiváncsi
Kedves Borsszem Jankó, ha meg- 

valósul Budavári képviselő úr ötlete, 
hogy zsidó nem lehet lapszerkesztő, 
vájjon ki fogja szerkeszténi az Egyen
lőséget és a Zsidó Szemlét? Tisztelet
tel egy aspiráns ébredő.

Kivándorlás
Egy röpke hir. — A krónikásnak 
Meg kell itt állnia:
Amerikába vándorol ki 
Vilmos császár fia.

Bizonnyal örömmel fogadja 
A sikkasztók hona.
Pedig egyéb nem tűnt kezén el. 
Csupán — egy korona.

K ü lte lk i élet

— Mondja asszonyság, maga a házmesterékhez tartozik?
— Ellenkezőleg. Tartozom a házmesteréknek.

Búvárúszás az imádott nőért
Hirtelen fölbukkantam, mert a víz alatt belevágtam a tarkó

mat egy cölöpbe. A strand tündére állt előttem: a kétszázkilós 
hölgy, az ő lába volt a cölöp. Titkon epedtem érte én is, mint 
a többi férfiak. Egyszer álmomban megjelent s keblemre haj
totta a fejét. A következő napokon ötvenkilós súlyokkal edzet
tem csenevész izmaimat, két órát úsztam naponta, hogy el
bírjam őt keblemen, ha netán álmom beteljesednék. Most itt az 
alkalom, hogy megismerkedjem vele s szerelmet vallják neki. 
Villámgyorsan számítottam: Hatszáz korona a havi fizetésem, 
lábai elé rakom s ha megnyerem őt, nagyon jól járok a 
kétszázkilós hölggyel: mindössze három koronámba kerül ki- 
lónkint élősúlyban.

— Pehely vagyok, — mutatkoztam be — a Magyar Általános 
Dunna- és Ágycihakirázó R.-T. főkirázója.

— Örvendek, — mondta a nő, miközben gyöngéden meg
szorította kezem, hogy két ujjam a markában maradt — ma 
oly hideg a víz. hogy engem is majd kiráz a hideg.

Ergo a vízbe mentünk, ahol térdre vetettem magam és sze
relmet vallottam neki. ö t liter vizet ittam a vallomás alatt, de 
édes volt, mert e víz imádottamat vette körül. Hidegen szólt:

— Egy óra múlva a strandon, ott majd folytassa — és ki
totyogott a vízből. *

A teste által fölvert hullámok két gőzhajót sülyesztettek el 
s távoli alakja eltakarta előlem a napot. A nagy tó egy percre 
kilottyant medréből, aztán meggondolta magát s megint vissza- 
lottyant. A parton hanyattfekve sütkérezett az isteni nő. 
Térdencsúszva közelegtem felé. Ekkor egy marcona csendőr 
lépett elém s félrelökve rám ordított:

— Álljon be a sorba!
Végignéztem a parton. A beláthatatlan távolig sorban térden 

álltak a férfiak, akik mind szerelmet akartak vallani.

— Ne tolakodjanak, — kiabálta hátra az őrmester — min
denkire jut, csak legyenek türelemmel! Készítse elő mindenki 
a jegyét

De a férfiak nem nyugodtak, birkóztak egy-egy helyért, úgy 
hogy végül is csendőrökkel kellett föloszlatni a tömeget.

Másnap plakát jelent meg, mely bejelentette, hogy az isteni 
hölgy tombolával s kabaréval összekötött búvárúszásra hívja 
meg a reá pályázó férfiakat. Aki leghosszabb ideig birja ki a 
víz alatt, az lesz a nyertes. Beneveztem a versenyre. A start- 
felre kétezer társammal együtt buktam le a vízbe. Mindenkit 
legyőztem, mert félórával tovább maradtam a víz alatt, mint 
amennyi ideig kibírtam. Ezt persze 'csak úgy tudtam keresztül
vinni, hogy állandóan kétszázkilós imádottamra gondoltam, 
ami a fenéken lehúzva tartott. Végre kihúztak a partra. Kép
zeljék csak, mit láttam! Kékültem-zöldültem a dühtől. Egyik 
riválisomat, ki csak egy percig birta ki a víz alatt, pillantot
tam meg az imádott nő hóna alatt gyöngéd ölelő pózban. Mikor 
kifejtettem a nőnek, hogy én vagyok a nyertes, kedvesen így 
szóit:

— Nos, ha már ilyen sokáig kotorászott ott lent, hozott-e 
föl legalább egy szép gyöngyöt? Lássa, a barátja csak egy 
percig volt lent és máris egy egész nyakéket hozott föl.

--------o-------- Carámy
Kedves Borsszem Jankó!

Mint egy Rákóczi-úti szaruforgács- és magkercskedés 
ibolyaszerénységű fizetéssel biró hivatalnoka, azon kérdést in
tézem önök útján Steinach professzorhoz, nem lehetne-e pénz
tárcámat a hónap közepe táján elsejire visszafiatalítani? De mi 
történne akkor, ha túladagolás következtében pénztárcám 
„egészen fiatal44 lenne? Teljes tisztelettel Pénzmagtalan.
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Kutyavásár csak egyszer volt Budán; 
de csőrepedés az más

Mivel az utóbbi időben napok múltak el anélkül, hogy cső
repedés lett volna Budán és mivel csak a jó isten tucjja, hány 
nap múlva fog a legközelebbi csőrepedés bekövetkezni, nem 
árt, ha a múltkori csőrepedésről följegyzünk egyetmást. Tudni
illik, hogy Budának azelőtt nem volt ivóvize és így import
vízre volt utalva. A vizet budakeszi, nagykovácsi és hidegkúti 
svábok liferálták Budára - azokban a kannákban, melyekben 
odahaza a tejet szokták tartani. Mivel a svábok nem mosták 
ki jól a kannáikat, a víz mindig fehéres színű volt a kanna 
fenekén maradt tejtől. Idővel aztán a budaiak, jót nevetve, 
kifogtak a környékbeli svábokon és földalatti csöveken a 
Dunából hozattak maguknak ivóvizet. Erre viszont a svábok 
nevettek nagyobbat és hordták tovább a fehér vizet, ráfogván, 
hogy az tej. A budaiak ezt nem akarták elhinni, mire a svábok 
16 koronát kértek literjéért, így aztán elhitték a budaiak. 
Azóta rendületlenül hordják a környékről a fehér vizet A 
Duna-víz persze sokkal olcsóbb és emiatt való boszúságában 
aztán gyakran szétrepeszti a csövet. (Míg a budakörnyéki meg 
van elégedve értékelésével és sose okoz kannarepedést.) 
A múlt héten is ilyen csőrepedés történt. Röviden hadd jegyez
zem föl az utókor számára, mi történt:

Bár Athénbe nem szokás baglyot és Münchenbe sört vinni, 
a Vízivárosba mégis kellett .nagy hordós kocsikon vizet vinni.

Voltak, akik öt koronát kértek egy liter vízért, mondván: 
A víz nincsen maximálva. Mégis bekísértek néhányat. Erre az 
élelmesek egy hordó vízbe beleöntöttek félliter málnaszirupot és

eladták málnaszörp gyanánt.
A vízhiány miatt a tejkinálat 

felére csökkent; a tej és a tejes 
kávé ára emelkedett. A bal 
szomszédságban volt víz min
dig, mert a férj a vízműveknél 
van alkalmazva és minden este 
hozott haza egy staniclival; a 
jobb szomszédom — nyugalma
zott diplomata — szintén kint 

volt a vízből, mert egyszerűen megcsapolta a fejét.
Magam, mivel vízkórságban szenvedő anyósommal össze 

vagyok veszve és hiába fordultam volna hozzá, Győrött lakó 
bácsimtól kaptam egy ötkilogrammos csomagban vizet. Anyó
som, látva, hogy mégse maradtam víz nélkül, olyan dühös lett, 
hogy megfojtott volna egy kanál vízben, ha nem lett volna 
szüksége vizére a kórság miatt.

Az utcán összeszólalkozott egy házaspár: — Én elválok 
tőled, — mondta sírva a nő — mindig csak száraz kenyéren

éljek melletted? — Várj, édes fiam, — biztatta a férj — majd 
ha lesz megint víz, akkor megnedvesitheted.

A földszinten nemrég kis gyermek született, aki mellé 
szoptatós dajkát fogadtak a szülők. Ez a dajka is nagy bajban 
volt már, mert ha vasárnap véletlenül nem éri az utcán az a 
nagy záporeső, bizony elmehetett volna — szárazdajkának.

A nagy zápornak különben alig látszott nyoma az utcákon,

vödörrel, lavór-mert a nép mind kinn volt az utcán és fején 
ral és fordított ernyőkkel fogta föl a vizet.

A gyerekeknek nagyon tet
szett a dolog, mert nem kellett 
mosakodniok. a papának persze 
kellett, mert irodába jár. Nagy 
becsülete volt olyankor a szik
víznek. A Margit-körúti fogház
ban sem volt víz, minekfolytán 
a Tisza-pör vádlottjai sem tud
tak mosakodni.

Utolsó nap nekem is ki
fogyott a Győrből kapott vizem, 
mire leültem, megírtam ezeket
a vízvicceket; a vicceket beküldtem a Borsszem Jankónak, 
a megmaradt vizet pedig megtartottam magamnak. A Jankó 
jelen számát jó lesz eltenni a következő csőrepedés idejére és 
a következőképpen használni:

A Jankóval és egy revolverrel az egyik’és egy lavórral a 
másik kézben lemenni az utcára, ott az első jöttmentet revol
verrel kényszeríteni fenti cikk elolvasására. Ez roppant kínos, 
úgy hogy a pasi csuronvíz lesz a kíntól, míg végigolvasta, 
azután pedig a pasit egyszerűen ki lehet csavarni a lavórba. 
Azért nem kell haragudni. Pá! (—told)

/ \z  o j
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E llen tétes  n ézetek

— Kérlek Manci, ezt a fürdőruhát nem viselheted, hisz alig takar valamit.
— Az imádóim mégis azt mondják, hogy ez a legtakarosabb fürdőruha.

Még nyolc pont
Mint megbízható politikai körökből értesültem, Budavári 

Lászlónak a zsidókérdésben beadott indítványa nem 10, hanem 
18 pontból állott eredetileg. Még pedig a tizen fölül a követ
kezőkből:

11. Törvényben mondandó ki, hogy zsidó Budavári László
nál okosab nem lehet.

12. Zsidónak agyonütés esetében fölszisszeni nem szabad.
13. Zsidónak levegőt belehelni nem szabad.
14. Zsidónak kilehelni csak a lelkét szabad.
15. A rabbiképzőbe zsidó nem vehető föl.
16. A metszők között sürgősen behozandó a numerus clausus.
17. A budapesti aut. orthodox izraelita hitközség elnöke 

zsidó nem lehet.
18. Sem élő. sem meghalt zsidó hires ember nem lehet. Mózes, 

Juda Halévy, lord Beaconsfield, Spinoza, Gambetta, Heine. 
Zangwill, Goldzieher, Marczali, Steinach, Ehrlich és hozzájuk 
hasonló egyénektől hírnevük azonnal elrekvirálandó és Buda
vári Lászlóra rendeletileg átruházandó.

Nem értem, hogy ezeket a pontokat miért hagyta el Buda
vári, akiben most az ország várakozó reménysége összponto
sul, holott ezek az-első tíznél sokkal fontosabbak.

Haditermény — Áruforgalmi
A Haditerményt addig marták,
Amíg a pokolba zavarták.
Utódja tiszta, sémimentes,
Csupa megbízható benfentes.
A hires „Acúforgalmi“
Meg is mutatta, hogy nem talmi. 
Csak egyet szól, csak egyet sercent . 
S már duplájára női a percent.
Búzát, rozsot oly bájjal forgat,
Hogy orrod vért rémülve csorgat. 
Gaál Gaszton és Pallavicini 
Nem győzik szinte visszaszíni,
Mit nemrég a Haditerményrül 
Mondottak s persze nem erényül.
Morál: Hiába volt az attak,
Az örvük más ugyan, de jaj,
A nagy kutyák mind megmaradtak.

Műszó
— Hová sietsz, drágicám?
— A Margitszigetre megyek strimdevúru!

i
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A  b o jk o tt é le te  . . .

A magyar. — Hát csak fújjátok Majd én addig szalonnázok. . .

Orosz távirati iroda
Moszkvából jelentik: A vörös hadsereg a Bug-könyökben 

megállt, de előbb kikiáltotta a Könyökszovjetet. A pesti 
vörös könyökernberek erre a hírre átlépték a Búgot, hogy csak 
úgy zngott. Kun Béla is talált egy zugot, ahol — általános 
meglepetésre és Troekij tiltakozása mellett — megmosta a 
nyakát. Erre Kultúra, kultúra! kiáltással a szovjet Luna- 
esarszkijai a vörös nyakorján megmosott nyakába borultak. 
Kun Béla fölvette a búgi betyár álnevet.

Moszkvából szikrázzák: Vöröseink a Szan-vonalhoz értek, 
ahol Szanuelly vö: ös szelleme lelkesítette őket. Katonáink 
vörösségéhez — a szakértőül hivott Vörös Kutya szerint — 
kétség nem férhet. Vágó Béla nagy beszédet mondott a lógósok 
közt; szavainak hatása alatt többen a Szanba ugrottálTés meg- 
fúrödtek, ami fölött Vágó rosszalásának adott kifejezést. 
A Szan-vonalról mindenünnen aranyóra- és pénzerszény- 
hiányt jelentenek. Csapataink most egymástól kérnek pótlást.

Moszkvából bruhaházzák: Lengyelországi főparancsnokunk 
száz vágón pirositót kért. Lenin kiutalta, a szovjet kiutálta. 
Tízmillió vörös kard úton van. Már a lengyelek is megtanulták, 
milyen jó az kirántva, egy kis fokhagymával, híg gerstlivel és 
hajdinával. Lenin megtekintette a győztes csapatokat. Minden 
kiséret nélkül, csupán legszűkebb udvari környezete, százezer 
vörös testőr kíséretében. A csapatok barátságos lövéseket 
váltottak. Kun Béla m. v. a hullák fölött halotti láncot lopott.

Moszkvából radírozzák: Troekij a londoni és párisi Jiírek 
hallatára leesett a székről. (Ezt a részt Kun Béla mint cenzor 
törölte.) Vöröseink a lengyel parasztoknál rengeteg prést ta
láltak a borházakban. A préseket az állami bankjegynyomdába 
szállították. Pénzünk értéke állandóan javul. Egy szovjet
szabász kitalálta, hogyan lehet kétmillió rubelből egy kabátot 
csinálni. A zseniális föltaláló ugyanis magukból a papirrubelek- 
ből varrja össze és szabja ki a kabátot. A találmány fölvétetett 
a Marx-pótkötetbe. A harmadik Sintérnacionálé ma összeült.

Moszkvából gajd(esz)olják: Lenin kijelentette, hogy ő nem 
kukoricázik. Vagy elmegy kalaposinasnak, vagy cár lesz. 
Tertius non datur. Sestertius non datur. Dollar non datur. 
Szovjetrubel datur. Elül és hátul, liajdináromovból két vonat

gyümölcs érkezett. Már lógnak. A Sintérnacionálénak sikerült 
megoldani az akasztás problémáját, mely az egyre növekedő 
kötélhiány folytán a Szovjetet végromlással fenyegette. E cél
ból, Kun Béla indítványára, a Volgát Duna névre keresztelték.

Moszkvából explodálják: Lenin a parlamentarizmus mellett 
foglalt állást. Viharos helyeslés az összes köztemetőkben. 
Sírásók nem ástak, csak sírtak örömükben. Termelés óriási. 
Nyilt utcákon fakad a jólét, de utcaseprők hiányában ottmarad. 
Utolsó fehér foltot ma távolították el Moszkvában, egy tiszta 
papirszeletkét. Vörös rubelt nyomtak rá, aztán átadták a köz
forgalomnak. Troekij egész nap imádkozik a hagyományos 
szíjjakkal. Barátai szerint trenírozza magát. Holnap nagy 
imperialista szovjet-ünnep: Csicserin lábfürdőt vesz. A prole
tárok a szokásos ingyenes vérfürdőt. A másolatért:

-------o------- Molnár fenő
Távirat

BUDAVAARI LAASZLOO keepviseloe
BUDAPEST

Suergoesen keerjuek. Aaltalaanos 
oetlethiaany euroopai keerdeesek 
megoldaasa koeruel. Szoernyue za
varban vagyunk. S. O. S.

LLOYD GEORGE
------- 0-------

A fiirdökabin
Ügy készül, hogy vesznek tíz darab csomós deszkát $ úgy 

szegelik őket össze, hogy a deszkák között lehetőleg fél
méteres közök maradjanak. Aztán a csomókat kiszedvén, 
helyükbe apró látcsöveket illesztenek. A látcsöveken kis ön
működő automata jelzi, hogy mikor van a vízben a nő. A ka
binok egyik faja az úgynevezett „családi kabin‘\  melyek ki
zárólag házassági levél be nem mutatása ellenében bérel
hetők ki. #



33. szám BORSSZEM JANKÓ 7. oldal

. . . é s  h a l á l a

A szomszédok. — Az ördögbe is ! Nein lehet így fújni, ha az embernek összefut a nyál a szájában . ..

Nem törték be a fejemet
A figyelmes újságolvasó valószinűleg emlékszik még a Club- 

kuvéházbeli csatáról szóló hírlapi tudósításokra, amelyeknek 
végén a következő zárómondat ékeskedett:

„Itt a cenzúra 3 sort törölt.44
Ezt a titokzatos három sort a cenzúra megkerülésével van 

szerencséin itt közölni:
......  Föltűnő volt, hogy a Club-kávéházbeli törzsvendégek

egyike az egész támadás alatt asztalánál nyugodtan ülve ma
radt, anélkül, hogy csak a liajaszála is meggörbült volna.44

Ez a fiatalember, tisztelt közvélemény, én valék. Előz
ményeimet is elmondom. íme. Néhány hét előtt elhatároztam, 
hogy a fejbetörés körül oknyomozó kutatást fogok végezni, 
megtudandó, mi késztet egyes embereket a mások fejének be- 
verésére. Böngészés közben egy ókori római jogász mondá
sára bukkantam, amely annyira ismeretlen, hogy magyarul 
idézem. Így szól a tétel: „Mondj igazat, betörik a fejed!44 Hm, 
tűnődtem, ha tehát valaki azt kívánja, hogy betörjön a feje, 
akkor mondjon igazat; ha ellenben azt akarja, hogy ne törjön 
be a ieje, egyszerűen ne mondjon igazat. Ezt az igazságot egy 
ügyes és diszkrét vésnökkel bevésettem a fejembe s azt le
takarva hajzatommal (nehogy mások is hasznát vehessék), 
egykedvűen tértem be julius 27-én a Club-kávéházba. A szom
széd asztalnál néhány jól öltözött uracs telepedett le. Egyikük 
egyike először újságot, aztán eszmét cserélt velem. 'Fejemben 
volt a jelmondat: „Ne mondj igazat, nem törik be a fejed!44 
Ehhez az elvhez szigorúan alkalmazkodva, ilyeneket mondtam 
az illető úrnak, anélkül, hogy kiléte felől tájékozódva lettem 
volna:

— A keresztény nemzeti közvélemény hivatott vezérei 
Friedrich, Ereki, Frühwirth, Budavári és Zákányi. őket a jó 
isten is azért teremtette, hogy szegény hazánkat az összes 
európai mocsarakból kirántsák; hogy ők vannak predesztinálva 
arra, hogy nemzetünket naggyá, gazdaggá és boldoggá tegyék; 
ők, ismét ők, megint ők, újból, azért is, juszt is, kizárólag, 
egyedül, végül és utoljára is csak ők alkalmasak és képesek 
arra a bismarcki munkára, hogy Magyarország nagyhatalmi 
pozícióba való följutását előkészítsék . . .

...Tovább nem folytathattam, mert újabb jól öltözött urak 
törtek be a kávéházba, akik egyesülve a már ott időző urak
kal, piff. puff, paff, üsd, nem apád . . .  nekirontottak a vendég
seregnek. A többi már a napilapok tudósitásaiból és a most 
közzétett 3 sorból ismeretes. Csupán azzal kell még a történe
tet kiegészítenem, hogy az az úr, akivel eszmét cseréltem és 
aki később az ütközetet irányította, a csata elején reám mu
tatva, így szólt társaihoz:

— Ezt az urat ne bántsátok, ez nem destruktív elem! 
íme, milyen csodát művel, ha nem mond igazat az ember. 

Szerzői jogomnál fogva megengedem az utánzást. Biztos szer 
a feibetörés ellen. Esba

Reb Menuchem Cziszeszbeiszer
szörnyű átkozódúsai

— Ledjél te ed jó zsidó és o fíitárgyo- 
láson ne o zsidókérdésbe, honem o ke
resztkérdésbe zovorodjál bele mogodot!

Ne ledjen neked edjetlen ütleted és 
o Bodavári képviselő oreság segiccsc 
rojtod!

— Vigosztoljon meg o te jászos üzvegy- 
ségedet oz o júlesü tódat, hód o halál oka 
saksupáired felelőtlen kiskorú elem volt1

— Edfetlen szellemi élvezeted o nem- 
zetjülési tonácskozások naplúja ledjen!

— O tiéd hoiodon-lángyod érdekes 
állepotjánok iitüdik hónapjábo derölje ki. 
hód o vülegéngye supánsak ed sokoró- 
pátkaer volt!

Két prágai hír
I. Károlyi Mihály gróf szerkesztésében legközelebb meg

jelenik a Prágai Magyar Újság.
II. Prágában megnyílt a magyar analfabéták tanfolyama.
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B songora
— Falusi történet —

Októberi alkonyat, a nyár nem akar meghalni, még tüze 
van a napnak.

A iegyzö úr ott sétál a nagy utcán. Bőrgamásni a katona
nadrágon, — hadnagy volt a háborúban — kezében vékony 
lovaglópálca.

— Adjon isten Balog bátyám, —. köszönt rá a ház elölt 
pipázó magyarra.

— Jó estét, jegyző űr.
Tagbaszakadt, jóléttől duzzadó gazda csontos tatár kopo

nyával, vastag tömött bajusza lekonyul a száj fölött, egy
kedvűen nézdel föl ültéből.

— Hogy megy az őszi munka?
Há’ csak megy valahogy, hál’ istennek.

— Könnyű magának Balog bátyám. Százötven jó hold, 
tele a hízó; marhák, két pár szép ló az istállóban, vígan néz
het a tél elé. Hogy adta el a búzáját?

— ölég jól, nem mondom, más is rendbe vóna, csak az a 
beste zongora, az nem hagy nyugtot.

— Micsoda zongora?
— Ott benn áll, hogy a fene ott ögye mög.
— Hát magának zongorája van? Hogy a csodába jutott 

hozzá?
— Ügy esett, — kezdi nagykeservesen — hogy a város

ban jártunk az asszonynak egyet-mást vásárúnyi. Nem vót ott 
fittyfene se, amit akartunk, se cukor, se kávé, se petrólejuin, 
ruhafélét is csak amolyan szemnek valót találtunk. Mondok a 
Julcsának, mégis csak kéne venni valamit, ha má’ itt vagyunk, 
ne kőccsiink a vasútra hiába. Aszongya az asszony, zon
gora kéne.

— Micsoda, te? — ripakodtam rá — eement a jó dógod?
Aszongya, hogy a Takács Péterék is vettek a lyányuknak,

aki ott tanul benn az apácáknál, mi is tehetjük úgy, mint azok. 
Hát ebben má’ vót valami igazság. Ugyan csak egy gyerekein 
van, asse lyány, kasza, kapa kő annak, nem zongora, de hát 
isten neki, ne mondja az asszony, hogy sajnálom tiile a pénzt, 
üsse sokat ér. Hát megvettem.

Töméntelen sokba került, meg még az idehurcolás, meg 
aztán össze is köllött raknyi. Ügy bepoíázott itt az a cingár 
városi legény, hoccsak na. Nem sajnáltam tiile, hadd egyék, 
úgyis koplal ott benn. Most aztán itt vót az a fránya jószág, de 
nem tudtunk mit kezdenyi vele, pedig nagyon útban van. 
Asztalnak magas, szekrénynek kicsi. Megpróbátam, főnyitot
tam hátul, ahol az a sok drót feszül benne, dohányt akartam 
rajt szárogatni. De hát nem szikkad ki, mer hogy nem éri a 
nap, meg aztán mindig szétugráltak a levelek, ha a Pista gye
rek elől belecsapott. Hogy más ittm tudott belecsapni mindjárt, 
mikor a városbú kihozták!

Egyszer elgyütt a főtisztelendő úr; mongya, hallotta zon
goránk van, mer hát hire szaladt, csodájára jártak. Aszongya, 
kipróbáná.

, — Tessék, — mondok.
Leült, végigszalajtotta párszor az ujját, nyavalyás muzsika 

gyütt ki beliile, csak úgy tutút tiile a Sajó.
— Nem jól szól, — rnongya a végin — meg kéne hangúnyi.
— Má’ minthogy e nem jól szól? Nyócvanezer forintomba 

van, mire ide koriit, aztán még nem is teccik. Vegyen magának 
különbet a főtisztelendő úr. ha e nem jó.

Nagyon mögneheztelhetött, alig hogy foogadja azúta a kö
szöntésemet, pedig jó keresztény vótam világéletömbe.

De hát igaz is! Olyan a hangja annak, akár a förgeteges 
ménkűé. Csak hallaná jegyző úr, mikor a Pista ráül a kopogó
jára, akkor visit még csak a Sajó. Aztán meg olyan szép fényes, 
mint a szalonna zsírja, meglátja magát benne az ember, akár a 
tükörben. Csak tunnám, mit tegyek vele.

— Adja el — szól bele végre a jegyző.
— Má’ minthogy én eladjam? — hördül föl. — Há’ ezér’ 

vettem, hogy eladjam szégyenszemre? Inkább fát hasogatok 
belőle. Nem köll nékem az a sok bankó.

— Akkor nem marad más, — nevetgél a másik — tanuljon 
meg zongorázni.

— Ejnye jegyző úr, hogy mondhat ilyent! Hát világ csúfjává 
tegyem magam? Nem vagyok én se pap, se geróf, se zsidó, nem 
való az tisztességes falusi pógárnak.

— Hát a felesége, gyereke?
— Ki is verem ükét a házbul.
— Igazán nem adhatok más tanácsot. Törje a fejét, talán 

kisüt valamit. Isten áldja, Balog bátyám.
A gazda ott maradt darabig nagy fölindultságában. azután 

fejcsóválva beballagott. A lelkét rágta a gond a zongora miatt.
Pár nap múlva újra találkozik a jegyzővel. Derült az arca, 

egyenes a járása.
— Na, mi van a zongorával? — szól rá mosolyogva.
— Megvan má’, jegj^ző úr, az asszony kitalálta. Mégis csak 

van esze a fehérnépnek, ha ritkán is. Nem győzött eddig 
óbégatni gyereknek, béresnek, szógálónak, ha ebéd ideje vagy 
este vót. Most csak beleüt abba ménkű szekrénybe, oszt futnak 
be má’ mind.

— Ha én ezt előre pödzöm, — teszi hozzá elgondolkodva —
bizony inkább harangöt vettem vóna. Szabó Pál

— •--------
K edves B o rsszem  Jan k ó !
Tegnapelőtt este a ligetben sé

tálva, az egyik fa alsó ágán egy 
szegény munkásembert találtam föl
akasztva. Rémes volt 1 Azóta nem 
tudok aludni, folyton azon rágódom, 
vájjon tényleg igaz-e, hogy „szegény 
embert még az ág is húzza", vagy 
talán tévedett a szállóige és éppen 
fordítva, a szegény ember húzza az 
ágat ? Kérek sürgősen választ, mert 
már nem biroin tovább ezt a két
séget.
— • ----------

Pardon . . .
Ujváry Géza képviselőnek a magyarok és zsidók kötelező 

házasságát célzó ötletéről véleményt kértünk egy kurzusbeli 
lapkollégától is, aki a következőkben volt szíves nyilatkozni;

Pardon, de ha ez megint nem a fajiságukban álszenteskedő 
judaico-bócherivadékok megbízottjainak körmönfont merény
lete, hát akkor mi? Pardon, de ha keresztény csak gettószagot 
érzett és haleftől vérzett polgártárshoz mehet élettársul és 
föltéve, hogy a sziriai faj férfiai ravaszul áttérve a keresztény 
hitre, ismét csak fajzsidó házasságot fognak kötni, egy-két 
évtized múlva fajtiszta Zsidó-Magyarországot élvezhetnénk. 
Pardon, de ha ez nem végelkeseredett halálsivitása a fölhör
dülő judaizmus utolsó végvonaglásának, hát akkor igazán nem 
szóltunk semmit. Es végül, pardon, de ha végtére is nem lesz 
zsidó, mi lesz az antiszemitizmussal? Pardon, miből fogunk 
akkor mégélni?

— Vájjon gyerekbiróság 
elé kerül-e a fenegyerek ?
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ítéletek
Mit ér a jog , ha jogtalan, 
Miként az álom, tovatün,
De megmarad s kér büntetési 
A bűn.
Gazok, gyávák és gyilkosok 
Bűnhődnek mind a vétkekért, 
Mert az Idő se mossa le 
A vért.
Szinlő hazugság nem segít, 
Álságot hasztalan tanult: 
felen előtt áll meztelen 
A Múlt.

Álarca nincs már, arca rút. 
Kezén piros vér\ szörnyűség. — 
Bár adna végre főbb Jövőt 
Az Ég!

------- •-------

„Profik"
Van a sportban szörnyű hűhó,
Azt beszélik, nincs remény:
Mert a futball matadorja 
Mind, mind messze földre mén. 
Maradj, kincsünk! — kérve kérjük 
A sok vándor kis profit:
Honi vastaps többet ér, mint 
Idegenben a profit!

Kedves Borsszem Jankó!
Ös-Budavári László nemzetgyűlési 

képviselő által (Mózes után szabadon) 
beterjesztett tízparancsolat 2. §-a ér
telmében minden zsidónak lehet egy 
(de csak egy) háza Budapesten. Kérem 
szíves jó tanácsát, hova kell ezen egy 
háznak részemre való kiutalása végett 
alázatos kérvényemet beterjeszteni? 
Tisztelettel egy ős-pártái.

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

Pör-áradat
Reklám dobja vígan pörög:
Mindenfelé monstre-pörök. 
Bérgyilkosok, népbiztosok,
Kis piszkosok, nagy piszkosok. 
Embernyúzó főpecérek,
Vörösellö hadvezérek, 
őrmesterek, ezredesek,
S mind hogy fecseg, jaj, hogy fecseg! 
Elég már e hosszú lére
Eresztett gaz biinperekböl: ______
Szeretnék hallani végre 
Becsületes emberekről.

A  sik erü lt b o jk o tt

Első osztrák. — Alig ismerek rád, Szepi, úgy meghíztál.
Második~osztrák. —- Szerencsém volt. A bojkott alatt Magyarországon rekedtem.

Kedves Borsszem Jankó!
Rémes! Már megint nem vagyok tisztában az illetékesség

gel! Ugyan közölje velem, ki fogja most megkapni a méltányos 
25 botot az államvasutak 200 százalékos árdrágításáért. Tisz
telettel egy sokat utazó.

s z a n a t ó r i u  m
tüdőbetegeknek 

a Magas-Tátrában. 
Magyar szakorvos 
v p

penzió (hizókúrával) 60 cseh korona* Fe lv ilá g o sítá s  (út- 
levél, beutazási engedély ügyében is) (V., J ó z s e M é r  13. (A 
Borsszem Jankó kiadóhivatala ) D. u. 12—1-ig. Telefon 138-05.

Hivatalos jelentés’az Alagútból
Vízállás (a falak mentén)... 
Porállás ..............................
Gáznyoniás ... ..............

... 25 cm 
-  7-2 „ 
(tudósítónk 

nem bírta ki)

csakis „T a b aco n ” 
névvel valódi. Min
den más érték* 
té le n  u t á n z a t *

100 gramm dohányhoz 15 korona, fél kilogrammhoz 35 korona.
CITY D R O G É R IA  IV., Eskli-út 5. H .
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Ej csendje verdes

Éj csendje verdes hollószárnyakon.
Haldokló gyertya néz hunyorgva rám.
Kusza, bús árnya leng hintázgatón
(Vagy tán kisértet az) szobám falán.

Egy szú, mint a halott órája, perceg.
Nehéz a csend és nőnek a percek.

Rámhajiik. csókol a nagy némaság.
Utolsó lobbanással ég a láng.
A fal árnyfoltja terpeszkedve táncol.
Ahogy a szélben a temetői fátyol.

A szú se szól. Csak vérem árja cseng.
És leíkemet kiszívja már a csend.

A gyertya hamvad. Szétfoly a homály.
Künn lassan, halkan jön, jön egy szekér.
Álmos kocsisa talán a Halál.
.fai, ha felébred. Jaj, ha ideér!

------------- o Szamolányi Gyula

Kitűnő idea
(Legközelebb szabadalmaztatom)

— Uram, mondtam a bankigazgatónak — nekem százezer 
koronára van szükségem.

A bankigazgató egy csodálkozó mozdulattal föltolta a 
evikkerét és udvarias kételkedéssel nézett rám.

— Helyes, — felelte — de szabad tudnom, mennyiben tar
tozik ez a bankra, amely vezetésem alatt áll?

— Pardon — siettem megnyugtatni öt. — Ne méltóztassék 
azt hinni, hogy bolonddal ül szemben. Én a pénz ellenében 
értékes zálogot kötök le önöknél. Birtokot. Égy ezerholdas 
prima, nagyszerű birtokot, mindennel, ami hozzátartozik.

— Az már más. És szabad tudnom, hol van az a birtok?
Közelhajoltam hozzá és óvatosan súgtam a fülébe:
— Ez a birtok jobb minden más birtoknál, mert ez a birtok 

képzeletbeli.
Láttam, hogy megütődik s ezért nyomban hozzátettem:
— Be fogom bizonyítani, hogy önök milyen könnyelmű 

üzletemberek. Nagy összegeket kölcsönöznek valóban meglevő^ 
birtokokra, holott az ilyen zálogok ki vannak téve mindenféle* 
elemi kárnak és csapásnak. Jégeső, szárazság, árvíz, rekvi- 
rálás stb. Ezzel szemben az én birtokomnak mindettől nem kell 
félnie, az én termésemet nem rabolhatják el a románok, az én 
búzámat nem fenyegeti az esős időjárás meg a fagy, amellett 
még a fönntartás és a megmunkáltatás sem kerül semmibe, 
mert az én birtokom csak képzeletbeli. S ami a legpompá

La Sphinx qua rit.. « Toilette es 

Poudre du Perle szépitőszerei
K é sz ít i:  S P H IN X  MŰVEK. M in d e n ü tt  k M P h a tó l

sabb: adót sem kell fizetni utána. Egy ilyen nagyszerű bir
tokra csak inkább adhatnak százezer koronát mint holmi kö
zönséges, ezer kockázattal és kiadással járó fekvőségre?

A bankigazgató arca földerült.
— Igaza van, uram. Bevallom, hogy teljesen meggyőzött 

s köszönöm a kitűnő ideát. Sőt azonnal át is adom önnek a 
százezer koronát.

— Nagyon lekötelez, — ieleltem s a nyugodt várakozás 
álláspontjára helyezkedtem, mint egy angol lord, aki öt év 
előtt még specerájos segéd volt a Dob-utcában, tehát sokkal 
előkelőbb, mint egy közönséges angol lord, akit csak a szüle
tése tett azzá.

A bankigazgató benyúlt a zsebébe, kivett egy vaskos 
tárcát, benyúlt a tárcába, kivette onnan a kezét és felém 
nyújtotta.

— Tessék, itt ír százezer korona.
Megnéztem a kezét: üres volt.
— Bocsánat, — mondtam — nem látom a dohányt.
Az igazgató fölényesen mosolygott.

Nem is kell látnia, uram. Ez a százezer korona ugyanis 
szintén képzeletbeli. És higyic el, hogy sokkal biztosabb, mint 
a közönséges kék vagy posta. Ezt nem bélyegzik fölül, nem 
devalválják, nem veszti az értékét, egy szóval nem érheti 
semmi olyan baj, aminek a közönséges pénz állandóan ki van 
téve s ami a legpompásabb, még ázsiót sem kell fizetni utána. 
Remélem, ezt csak szívesebben elfogadja, mint holmi közön
séges vacak papirost?

— Igaza van, uram, - feleltem — ön teljesen meggyőzött.
Ezzel zsebrevágtam a képzeletbeli százezret, kezeltem s el

távoztam. mint egy angol lord.

Kedvelt modorban
Igen tisztelt Szerkesztő Ür! Itt vagyok Siótokon és két

ségbe vagyok esve hazánk romlásán. A destruktív elem sze
mérmetlensége nem ismer határt. Orcátlanul, nyílt helyen 
ebédelnek és vacsoráznak, vendéglőkben pincérekkel szolgál
tatják ki magukat, kényelemszeretetük odáig megy, hogy a 
nehezen elsajátítható héber nyelv helyett a magyart használ
ják. Szóval utolsó kincsünktől, a zengő magyar nyelvtől is 
megfosztanak bennünket. Ma például társaságban voltam, 
csupa ősturáni közt, ott volt a Scheich meg a Wittmann is és 
képzelje, egy szó nem jutott eszembe. Ma csak egy szó, 
holnap egy mondat, holnapután semmi. — csak a zsidók fognak 
magyarul beszélni, akik nyelvünket is kisajátítják. A sziriai 
faj cinizmusa még a cionizmusnál is fölhábőritóbb. A faluban 
egy díjnok özvegye betegen fekszik, értsék meg, betegen, 
kólikája van szegénynek és ezek a pesti zsék gondtalanul fü- 
rödnek. Hát ne essen kétségbe a magamfajta kesergő magyar? 
Kérem sürgősen megírni az erkölcstelen és romboló faj ezen 
itt körülirt bűncselekményeit. Tisztelettel egy búval bélelt 
olvasója.

B R fLU Á N ST  24.000 K-ig
A R A N Y A T  28 290 K-ig
mindenkinél magasabb áron vesz: Népszínház-utca 7.
llivasi a házhoz jövők ! Telefon József 42-20.
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8 BARANGOLÁS A SAJTÓ-DZSUNGELBEN s
Ez oszt a stilus!

Az „Angyalka44 fehér operett, melyet fiatal leányok is megr 
nézhetnek. À szegény leárty története és élete annyira érdekes 
és megható jelenetet hoz, s amíg a harmadik felvonás végén 
a szegény segédből, Amerikából dúsgazdagon visszatért gyáros 
felesége lesz, hogy a közönség az egyes felvonások végén húsz- 
huszonötször hívja ki a szereplőket. (Az augusztus 3-iki napi
lapok színházi rovatából.)

SZERKESZTŐI ÜZENETEK

Kéziratokat és rajzokat nem küld vissza a szerkesztősét.
\

A Borsszem Jankó jelen számút augusztus 10-én, kedden 
zártuk le. — N. J. Az első adomát csak az imént 
olvasta a nevető Magyarország Seiffensteiner Salamon 
bátyánk könyvében. A többi négy közül is kettő régi, kettő 
pedig vérszegény. — Paulus. A javát adjuk. És mit tudna mint 
Saulus? — Pogány. Nem jutott tovább. — Eser. Nagyon 
gyöngék. — A riporter. Közölhetetlen. — Prága. Megnyerte a 
fogadást, ön sohasem nyögött így a magyar parlamentben: 
„aztat .. .44, „eztet . . — hanem ékesszólóan így mondta: 
„aztatat.. .44, „eztetet. . . “. Ne hagyja hát magát ugratni. — 
Sz. F. A gyöngébbek közül való. — H. Gy. Az utolsó ötlettel 
megpróbálkozunk. — „Történelemirás". Nem használhatjuk. — 
L. Gy. A visszhang már berekedt. — S. M. (Cegléd). ízléstelen. 
— Több levélről a jövő számban.

A KERTMOZI
(V á ro s lige ti fa so r  é s  A réna-ú t sa rkén )

a legkellemesebb nyári szórakozóhely. !
M in den  héten e l s ő r a n g ú  új m űsor.

B rillián s ékszert, aranyat, ezüstöt
legm agasabb
n a p i  á r b a n  V e S Z e i l .

H a r t e  k i  s t e i n  ékszerész, Rákóczi-út 9. (Pannónia mellett.)

Fájós lábakra készít cipőket
GERŐ A D O L F  FIA, Budapest, IV., Kossuth Lajos utca 4.

flrawyat, platinát BRjMLLI AHS*ÉRtJ  míadMUn*

S P ANN ékszerész, W esselényi-utca  ft.

Veszünk viselt férfiruhákat és cipőt
POPPER és A N G E L U S Z ,  P e tőfi-u tca  7. Telefon 94-49

aranyat, ezüstöt, ékszert leg
magasabb napi árban veszek. 
Schiller, Kecskeméti-u. 11.

Vásárolok brilliànst,
gyöngyöt, aranyat. h n r P Í K i l i e  á r n n  S I N G E R  ékszere»; platinát és ezüstöt ■“v i r i D i l l S  a i O n  Rottenblller-utca 24.

Képrejtvény

A megfejtés jutalma a Seiffensteiner Salamon adomái című 
könyv. A Borsszem Jankó 2741. (32.) számában közölt kép
rejtvény megfejtése:

Képmutató oláh
A megfejtők számát és a nyertes nevét a jövő számban kö

zöljük. Az augusztus 1-jei számban megjelent talány helyes 
megfejtését („Utonálló,,) 276-an küldték be: nyertes Szalánczy 
Károly ref. rektor (Seregélyes) lett.

Szerkesztik : Molnár Jenő és Bér Dezső 
A szerkesztésén teielôs : Dr. Molnár Jenő 

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

REMÉNYI MIHm LY a Magyar Nemzeti 
Zeneakadémia házi 

hangszerkészítőjének

hegedű készítési m ű te rm e
Budapest, VI., K irá ly-utca  58 b

Saját készitraényü mesterhegedük, valamint régi fran
cia, német stb. mesterhegedük nagy raktára. Quint- 
tiszta hangversenyhúrok. Á rje g y z é k  d íjta lan .

C T C D M R B D A  hangszergyár 
V  I  C f f C r a D E K \ J  Rákóczi-út 60
f t j ÿ  Az összes hangszerek békeidőben választékban!



A Pesti Lloyd-tárgulat nyomdája, Budapest Mária Valena-utca 12. (Nyomdaigazgató MÁRKUS PÁL.)

Brilliánsokat S H H í
Ifn r tlflS lIQ P r  A rtin lH  B u d a p e s t ,  VII. ,  W e s s e ló n y l -u tc a  í v u r n n a u ^ c r  M Í T I U I U  8. s z á m .  Pontos címre tessék Egyelni!

M űvészies Képkeretek szerű keretezése 
V áradi Bélá-nál, Budapest, Andrássy-út 43.

3ritliánsokat és aranyat le g m a g a sa b b  
á rb a n  v e s z i

S IN G E D  T e ré z -k ö rú t  8.J in V J C K ,  T e le fo n  5 -8 0 .

Aranyat
P S  P O L G Á R  é

brilliánst, platinát
I  le g m a g a sa b b  á ron  vesz  :

ékszerész, VI., Teréz-körút 2.

Brilliánsokat é s ° é k s z e r e k e t é  bárkinél
drágábban vesz S Z É K E L Y  E M IL  ékszerüzlete, Budapest,  

K irá ly -u tc a  51. Teréz-templommal szemben.
C ím re  te ssé k  f igye ln i.______________ T e le fon  i J ó z se f  106-88.

J i  _  Jí  ré g i r o n g y o so k a t  Is,Ylkv y  e a  av O k (Dl Ca aa Q T  a legm agasabb árakon
v e s z  v a g y  c s e r ó l

V  T U D U K  T IV A D A R  sz ő n y e g ja v itó  é s  t isz tító te lep e ,
VI., D a ln o k -u tc a  1 2  a. Telefon 46—68. Meghívásra házhoz jön.

b r llliá n s t ,  p la t in á t  mindenkinél magasabb áron vesz
Sp itze r M arce ll ékszerész,
Vll., C sá n y i-u tc a  2. szá m . (Klauzál-tér sarok.)

nidikOH á ta la k ít , iav it, hozott anyagból legújabb divat 
szerint készít
Statter és Biedermann bőrdíszműárúkészitők 
Damjanich-utca 46. — Nagy raktár kész árukban.

12. oldal BORSSZEM JANKÓ 33. szám

R áb ibázott

— Hallod, anyjuk, ha így mögy fölfelé a termény ára, akkor nem adunk el egy szömöt se belőle. Hadd rohaggyon a 
magtárba. Mer ha annyi pízt kínálnak érte, akkor annál többet is ér.

l e p o M l i  szórakozás!
II BORSSZEM 1IIK I
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