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Móra Ferenc:
Látogatás Arany méltóságos úrnál

F e d á k  S á ri
karácsonyi üzenete

Egy pesti úrilány esete
Dolly Jancsival

Újabb szenzációs levélhamisítás
Millen idők, míllen jelöltek ! . . .

A Népszava és a Magyarság
Orvosi dogmák a Zeileis-gép fényében
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dANTIKRISZTUSOK
írta: MOLNÁR JENŐ

Karácsonykor született a Jézusba . . .
J êm volt ak\or aknavető s géppuska.

Csillag gyűlt \i Betlehembe’ reszketőn . . . 
?{em sütöttek ágyút el a hegytetőn.

A jászolban szelíd mécses, pisla fény . . .
Ĵ em villant tűz fegyvereknek zord csövén.

Csend igázta le a földet és eget. . . 
Repülőgép akkori1 nem berregett.

És a Kisded feküdt mély, nagy álomba’ . .  . 
y^em lesett rá alattomos gázbomba.

Közel s távol zúgtak a szív'harangok - . . 
Acéltankok nem nyomták el a hangot.

Betlehembe mentek három királyok,
Kiskapu volt s nem drótsövény, sem árok-

Tömjént, mirrhát hoztak három királyok 
Ács fiának, —  ilyen csodát hí látott?

"Hem jöttek se haraggal, se hadakkal,
De hűséget fogadkozó szavakkal.

így született a Béhe s a Szeretet,
S az emberben istenséget keresett.

S megtalálta később, századokon át,
A legszörnyűbb, legvérengzőbb zsarnokát

A Gyűlölet s Békétlenség emberét, 
Akiből van mindig egy friss nemzedék.

Akinek az Eszme idegen maradt,
Kinek a más kenyeréből kell falat.

Ki a maga jussával nem éri be,
S az erőszak ott motosz a véribe,

Ki a gyengén mutogatja erejét 
És belérúg, mikor már van sebe hét,

Aki embertársa vérét eresztvén,
Még azt meri vallani, hogy keresztény.

Aki biztosra megy

Gál Jenő: Remélem, csak volt annyi 
hatása a frankhamisítási bűnpörben való 
szereplésemnek, hogy most a „Magyar
ság” is rámbízza a védelem ellátását a 
levélhamisítási pörben!

Mit ígérnek a jelöltek?
Wolff Károly (szószerint így hirdeti) 

keresztény kenyeret. Fábián Béla és 
Sándor Pál zsidó kenyeret (barcheszt).

Scheuer Róbert, mint az új Lipótváros 
építője, kér bizalmat. Ezzel szemben 
sokan azt mondják: „e zó!” —  és nem 
szavaznak rá.

Farkas József, a „kispolgári” párt 
„vezére” (ebbe a pártba csak az a pol
gár léphet be, aki 150 centinél nem ma
gasabb) lóhúsüzemet ígér a kerületnek. 
Rá is szavaz mindenki, aki lóhúsra vá- 
gyik.

Friedrich István plurális szavazati jo
got ígér a szobalányoknak, heti kimenőt 
a férjeknek és napi két cikket a „Pesti 
Naplódban.

Ra8say Károly a „Dreyfus kapitány 
tragédiája” című szenzációs sorozatból 
még százegy folytatást ígér az „Esti 
Kurír” olvasóinak, akik lélegzetfojtva 
várják, hogy mikor rehabilitálják a sors- 
üldözött kapitányt.

A legtöbb jelölt azt ígéri a választók
nak, hogy ha rászavaznak, megengedik, 
hogy a következő hat év alatt megálla
píthassák : milyen jogcímen kerültek a 
városatya-jelöltek listájára.
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Látogatás
Arany méltóságos úrnál

Irta : MÓRA FERENC

Mir csak ezért is érdemes volt el
jönni Szalontára. Otthon soha 
nem hallottan arról, hogy a nagy- 

bajuszú szalontai hajdú méltóságos úr 
volt. Nem mondta azt nekem se Szalay 
tanár úr a félegyházi gimnáziumban, se 
Gyulai Pál, se Riedl Frigyes a pesti egye
temen. ők se tudták volna? Vagy csak 
nem jutott eszükbe megmondani? Azt 
gondolták, hogy egészen elegendő cím
zés az „Arany János,” úgy se lehet össze
téveszteni a magyar firmamentumon 
senkivel?

Hát hiszen a háború előtt nem is ju
tott eszébe senkinek azt a kérdés, hogy 
ugyan minek kellett szólítani Arany Já
nost? Mindössze egy embert tudok, aki 
nem úgy emlegette a költőt, ahogy az 
szokás s az az egy ember Tömörkény 
István volt. Ezt is érdemes följegyezni. 
Arany János miatt is, meg Tömörkény 
István miatt is.

Akkor történt, mikor az Arany-cen- 
tennáriumot ültük Szegeden. A színház
ban tartottuk pesti vendéggel az Arany- 
estét, utána énnálam laktuk el a tort, a 
Szegedi Napló házában. Jakab Ödönt, a 
pesti vendéget hívtuk meg egy kis hirte- 
len-hamarjára, Tömörkény jött el fele
ségestül, meg Szalay József, a mostani 
szegedi kerületi rendőrfőkapitány. 
(Ugyan még akkor leginkább csak Jós
kának hívtuk).

Az első felköszöntőt nekem kellett 
volna mondani, de nem mondtam, mert 
nem kedvelem ezt a műfajt. Szeren

csére Ödön bátyám megmentette a ház 
becsületét s olyan kiadós tósztot mondott 
Szegedre, hogy abban benne volt az én 
részem is. Ennek aztán Szalay József 
állt elébe, bokrétába kötvén Jakab Ödön 
minden érdemét, amely már akkor is sok 
volt, pedig az akadémiai pálma még ak
kor hiányzott közülök. Csak hajnali ha
rangszókor került a sor Tömörkényre, 
aki Arany Jánost köszöntötte fel, serény 
lélekkel, de kissé szófogadatlankodó 
nyelvvel.

—  Ünnepre gyűltünk össze, uraim, 
Magyar János ünnepélyére . . .

—  Arany János, —  igazította helyre 
Jakab Ödön.

—  Igen, jól mondja uraságod, én is azt 
mondom, hogy ezen Magyar J á n os...

—  Arany János, —  most Szalay pró
bálta nyomba igazítani a szónokot.

Tömörkény vállat vont, fölhúzta a két 
szemöldökét és egyszerre rázta mind a 
két keze fejét. Hajnalban ilyen gesztu
sokkal szokott ő az értelmetlen emberek
nek magyarázni.

—  Hát nem értitök, hogy Magyar Já
nos? Mert ez a . . .  i z é . . .  ez a János 
olyan magyar embör volt, hogy ilyen 
nem volt, meg nem lösz több a világon 
és ezt nem hívhatják a mönnyországban 
se másnak, csak Arany Jánosnak. Osztán 
ha ez a . . .  ez a Magyar János kétesz- 
tendős korában beleesik a csodakútba, 
vagy eltapossa a bika, akkor mögötte 
volna a fene az egész magyar éposz- 
irodalmat. No, ez az egész.

Csakugyan ennyi volt az egész és én 
nem tudom, a magyar irodalom minden 
könyvei mondhatnak-e ennél szebbet 
Arany Jánosról? Tömörkény Istvánnak 
pedig ez volt az utolsó tósztja 1917 
március 19-dike hajnalán. Pár hét múlva 
ágynak esett s alig egy hónap múlva 
hazahívta a magyar Isten, —  Magyar 
Istvánnak, Magyar János mellé.

E z a márciusi hajnal járt az eszem
ben azon az aranytékozló márciusi 

napon, mikor meglátogattam sza
lontai házában az öreg méltóságost. „A  
magyar író-”t „otthonáéban. A csonka 
torony az öreg méltóságos otthona. Az, 
amely vala egykor „szabad hajdúfészek, 
benne lakván háromszáz vitézek”. Há
romszáz vitéznek kicsillem egy kicsit,
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hanem Arany Jánosnak elég. Beteli egé
szen. A földszintet, az emeletet, a to
ronyszobát tölti meg az Arany-múzeum.

Annyi Arany-relikvia, hogy szinte 
sokallom is. Egy karlshadi csészén föl
írás. Ebből itta a nagy költő' a csoda
tevő vizet ettől eddig. Ez rendben van. 
De a csészealjában egy marék homokkő- 
glikker van, amelyekről szintén magya
rázó tábla okosít fel. Ezek a nagy költő 
vesekövei, eltávolíttattak ekkor, meg 
ekkor . . .  Hát ez az, amit sokallok egy 
kicsit.

A szoba úgy van berendezve, ahogy 
az Aranyé volt az Akadémián, fő
titkár korában. A fogason sok kabát és 
tömérdek szürke kalap, elnyűtt nincs 
köztük egy se. Sétabotok nyalábszámra, 
nem ficsúros sétapálcák, hanem igazi bo
tok, támaszkodásra valók, köztük az a 
kajla fogójú is, amit gyerekkoromtól is
merek valamelyik Arany-fotografiáról. 
Üveg alatt tizenkét doboz pántlikás szi
var, ajándék a költő tisztelőitől, mind 
föl van nyitva, de egy sincs megkezdve, 
—*- azt megértem, hogy Arany jobban 
szerette a pipát, maradt utána egész ar- 
zenális, de nagyon imponál nekem, hogy 
az örökösökben és a szalontai múzeum- 
igázgatókban ennyi volt a kegyelet. A 
szegedi múzeum igazgatójára is rá le
hetne bízni a Dárius kincseit, de ha köz
tük volna egy láda perzsa szivar is, azért 
nem vállalnék felelősséget.

Ki vannak terigetve az üvegszekrény
ben a meghívók is, amikkel nagy dári- 
dőkra hívogatták a nagybajuszéi szalon
tai hajdút. Andrássy Gyulához, Ferenc 
Józsefhez, hova nem hiszem, hogy valaha 
is tiszteletét tette volna e magas urasá- 
goknál, de a meghívókat elrakta. S azok

Utalvány,
melynek értelmében 1.50 
pengőért adunk 1 pár 
2.— pengős jó minőségű 
férfi bokavédőt

G ólya Á ruház
VII, Rákóczi út 38 
VII, Király ucea 52 
IV , Vám ház körút 12

alapján teszem a szenzációs fölfedezést, 
hogy méltóságos úr volt a szalontai 
hajdú. „Méltóságos Arany Jánq$ úrnak, 
mint a Szent István-rend jeles vitézéi
nek, —  ez a titulusa. Jobb is az, hogy 
erről keveset tudnak a mai világban, 
több jeles költőnknek a szívébe belenyi- 
lalna a fájdalom.

Hogy Arany mit szólt ehhez a kitün
tetéshez, amely mégis csak többet jelen
tett még a kormányfőtanácsosságnál is? 
Benne van az összes művei forgácsaiban, 
—  gondolom, a hatodik kötetben —  hogy 
mit szólt hozzá.

Ha békülnek, határt járnak,
Egy suhancra jó sört vágnak.
Én is, amit a sors ráni rjíért, 
Elszenvedtem a hazámétt. . .

D e az igazi emberi dokumentumok 
még se ezek. Azok asztalos keze- 
munkái. Egy fenyőfa-ágy, tarka- 

cihás vánkosokkal és tarkahuzatú dun
nával. Ebben aludt méltóságos Arany 
János úr még akadémiai főtitkár korában 
is. Egy fenyőfa-sifonér, még nem is poli
túros, csak festett. Ebben tartotta a 
Szent István-rend jeles vitézé a fehér
neműit, amiket már szalontai jegyző 
korában is maga tartott számon, ahqgy 
valamelyik levelében olvastam. A fehér
neműk most is ott vannak a sifonér pol
cain. Minémű és mennyi, oda van írva a 
Toldi költőjének gyöngybetüivel a sifo- 
nérajtó belső oldalára rajzszögezett cé
dulára:

I n g ................................ 12 drb
Hálóing . . . .  5 drb
(Egy a Lacié.)
G a t y a ............................. 4 drb

írhatnám ugyan szemérmesen is, ahogy 
a hatvanas években szokták: G * * * a, 
dehát ha a világ legszégyenlősebb öreg 
parasztja le merte írni a becsületes ne
vén. mi jussom volna nekem affektálni?

Kis jegyzőkönyv hever az egyik aszta
lon. Notesz. De nem olyan mostani fajta. 
Maga csinálta a Magyar Tudományos 
Akadémia takarékos főtitkára. Úgy, 
ahogy írástudó öreg parasztok szokták, 
—  ó, de sokat láttam én ilyent a mi 
gerendánkon is! Negyedrétbe vágta az 
árkuspapírt s összevarrta cérnával. Mot
tót is írt a címlapjára, ezt:

Pénzt s időt hogy vertem el,
Arra e kis könyv felel.

A Margit-szigeten verte el Arany Já
nos a pénzt és az időt, a tölgyek alatt, 
élete utolsó éveiben, fáradtan és betegen. 
Találomra felnyitom egy helyen s meg
nézem, 1879 május második hetében hogy
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tékozolta a pénzt Magyarország legna
gyobb költője. Be van itt jegyezve a napi 
kiadás az utolsó krajcárig.

Május 11 . . . .  47 kr.
Május 12 . . . .  47 kr.
Május 13 . . . .  47 kr.
Május 14 . . . .  49 kr.
Május 15 . . . . 97 Jer.

(Laciék is kintvoltak.)

Ennek a borzasztó kilengésnek, május 
15-én, tehát megvan a magyarázata. Má
jus 15-én, vasárnap lehetett, Arany 
Lászlóék látogatták meg az öreg urat, 
tehát mélyen kellett nyúlni az erszénybe. 
De mi a magyarázata a május 14-iki 
differenciának? Mire kellett akkor két 
krajcárral több, mint más hétköznapo
kon? Nyilván azért, mert szombat volt 
s borravalót kapott a pincér.

S zeretném itt tölteni az egész napot, 
szeretnék a kezembe venni mindent, 
amit az ő keze érintett valaha, de a 

nagytiszteletü úrnak, a Csonka-torony 
őrének egyéb dolga is van, mint hogy 
engem tanítgasson azokról, amik régen 
voltak. Különben stílusos tartozéka ő 
ennek a különös múzeumnak: Arany 
János őhozzá is hozzáért, ringatta ezt a 
fehérhajú és fehérszívü öregembert.

—  Sok látogatónak kinyitják az Arany- 
múzeumot?

—  Nem igen járt itt tíz esztendő óta 
semmi nevezetesség.

Aztán mégis eszébe jut egy oláh kapa
citás. író, újságíró, politikus. Órákig el
nézelődött itt, nagyon meg volt hatva és 
szép cikket írt a bukaresti lapjában az 
Arany-múzeumról.

Megkérdem az öregurat, miért nem a 
Magyar Tudományos Akadémiában van 
berendezve az Arany-szoba? Volna an
nak ott annyi értelme, mint a Goethe- 
szobának.

Azt mondja a nagytiszteletű úr, nem 
lehet. Először azért, mert Szalonta nem 
adná, másodszor azért, mert így rendelte 
Arany László. Ő restauráltatta a csonka
tornyot, hogy örök időkre megőrzője le
gyen az apja relikviáinak.

Mégse hiszem, hogy így gondolta volna 
Arany László. Ezeknek a nemzeti kin
cseknek mindjárt bizonytalanná válik a 
sorsa, mihelyst a nagytiszteletű úr le
teszi az élet hivatalát s az Ercseyek, az 
Arany-rokonok elmúlnak. Nem jó volna 
a magyar államnak és a magyar irodalmi 
életnek valami csereajánlatot tenni ad
dig, míg nem késő? Még egy tucat más 
jeles írónkat felajánlhatnánk Romániá
nak az öreg méltóságos úr holmijaiért.

Azok a bizonyos jó kezek,

amelyek a választási kasszába befizettek, várják az ellenértéket: a városatyai 
mandátumot.
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„Az okos m am a66 üzenete 
a Borsszem Jankó olvasóinak

A Király Színházban kerestük fel Fedák 
Sárit, „Az okos marná”-t, Szenes Béla és Bé- 
keffi István pompás vigjátékának első és máso
dik felvonása között. Öltözőjének ajtaja szélesen 
kitárva, de alig félméternyire az ajtó mögött 
függöny húzódik faltól falig. A függöny elöli 
az öltöztetőnő áll szigorú őrséget. Megkérjük, 
jelentsen be a művésznőnek. Tér ül-for dúl és 
tudtunkra adja, hogy a művésznő most képtelen 
fogadni. A függönyön keresztül személyesen is 
exkuzálja magát Fedák.

—  Bocsásson meg, de nincs egy krutty 
időm se.

K rutty: úgylátszik, ez valami új időegység.
Beszólunk Zsazsának:

—  Drága művésznő, legalább egy röpke 
kérdésre feleljen: hány másodperc van egy 
kruttyban, vagy esetleg hány krutty van egy 
másodpercben ?

Fedák jóízűen elneveti magát és ennek kapcsán megkezdődik a beszélgetés.
Szeretnék valami jó vidámat mondani a Borsszem Jamkó számára, —  kezdi 

Fedák —  de, sajnos, az élet ma nagyon tragikus. Hát inkább csak kérdezzen maga.
Olyan kérdést teszünk fel, amely érdekes választ sürget:
—  Nem gondolja, művésznő, hogy kötelessége volna iskolát csinálni, ahol fiatal 

színész generációt nevelne?
Elnéz a levegőbe és vontatottan beszél:
—  Igen . . .  talán kötelességem volna. . .  És milyen jó lenne, magam köré gyűj

teni a fiatalokat, akiknek még tiszta és fehér a lelkűk, mint a karácsonyi hó . .
Hirtelen megváltozik a hangja és keserűen folytatja:
—  De-nem! Ha fiatalember ma hozzám jönne, hogy színész akar lenni, minden 

ékesszólásommal lebeszélném. Ma színésznek lenni irtózatos feladat. A békebeli nagy 
sikerek nincsenek többé, a százas szériák ideje letűnt, az emberek elvesztették a 
vidámságra való hajlamukat, a jókedvüket, mert úgy esett, hogy 1914-ben az élet
öröm is kiment a frontokra és 1918-ban mint 75 százalékos hadirokkant tért vissza. 
Igen, az életöröm ma 75 százalékos hadirokkant és én ebben látom a színházi válság 
egyetlen okát.

Az ügyelő jön és jelenti, hogy kezdődik a második felvonás. Mosoly suhan át 
Zsazsa arcán és hangjában le hellet finom cinizmussal mondja:

—  Tudja, azért nekem még vannak sikereim. Tegnap éjjel römiztünk a lakáso
mon és hatvanegy fillért nyertem. Igaz, hogy éjféltől hajnali öt óráig dúlt a kártya
csata, tombolt a nagy römiharc, de hát —  és ezt ünnepélyesen üzenem a Borsszem 
Jankó olvasóinak —  a sikerért és az eredményekért keményen meg kell küzdeni.

Megköszönjük az izenetet és hódolattal kezet csókolunk ennek a páratlan asz- 
szonynak, akit valamikor, évtizedek múlva, talán tud majd nélkülözni a magyar 
színpad, de pótolni aligha. Gömöri László

Olcsóbban, mint bárhol
vehet a gyártónál,

Nedelko Sándornál
Budapest VII, Károly körút 15. sz.

9U éves cég

hátizsákot
minden -méretben és formában, 
továbbá ponyvát, sátrat, 
zsákot és gazdasági köte
leket stb.
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BORSSZEM JANKÓ A SZÍNHÁZBAN
-  ^  — —  '

A  Névtelen Jegyző 
anonym levele 

Sándor Erzsihez
Kedves Művésznő,

abból az alkalomból, hogy az Ön opera
házi szobra ép úgy sikerült, mint a Bu
dapestért húsz év óta felállított szobor
társaink, én, mint Magyarország legjobb 
szobra, sietek Önt kollégiális részvétem
ről biztosítani. Nem értem egészen a 
dolgot, hiszen —  ha jól tudom az utá
nam következett irodalomból —  nem az 
én szobrom alkotójáról zengte a költő 
azt, hogy: „Hervad már Ligetink, díszei 
hullanak

Kezeit csókolja
Névtelen Tisztelője

Bugyi Antal körül
Szegény kis göriök, ott a Városi Szín

háznál ! . . .  Alighogy betette a lábát az 
a csintalan Ferenczy Károly, máris Bugyi 
nélkül maradtak.

*
Ferenczy Károly azt mondja: meglesz 

0 Bugyi (a pénzember) nélkül is. De a 
színésznői? . . .  Azok csak nem fognak —  
kombiné nélkül járni?

*
Kvakkos úr a nézőtéren, ugy-i,
Nem Ferenczy kell, hanem a Bugyi.

*
A mindig elmés Dalnoki Viktor

mondja :
‘— Eddig csak éheztünk a Városi Szín

háznál. Most fázunk is, mert már 
Bugyink sincs.

A legszebb  hang
—  Ott voltál a Fővárosi Operettszín- 

hazban a „legszebb hang”-pályázaton? —  
kérdezi Nusi.

Igen, —  feleli Tusi.
' Na és? —  kérdezi NusL

A mellettem ülő úr ötpengősöket 
csörgetett a zsebében: az volt a legszebb 
hang, —  feleli Tusi.

A norvég darab
7 -  Mondd, kérlek, mért adtak elő egy 

aramai színházunkban valami gyönge 
norvég darabot?

Mert a direktorok Oslóban vannak.

Van rá mód

Klebelsberg: Mégis, kérlek . . .  Hogyan 
lehetne a Nemzeti Színház bevételeit 
fokozni ?

Hevesi Sándor: Annak csak egy módja 
van, kegyelmes uram. Ha minden dara
bunk beüt.

Klebelsberg: Hm . . .  Akkor talán pró
báld elhódítani a Vígszínház házi szer
zőit.

Sándor Erzsi szobra
Magyarország első énekesnőjének, 

Sándor Erzsinek szobrát a héten leplez
ték le az Operában. Egyúttal ez az első 
szobor, amelyet énekművésznő kapott az 
Opera csarnokában. Az egész művelt ma
gyarság tapsolt ennek a gyönyörű gon
dolatnak. Az Opera tagjai közt persze 
nem ilyen egyhangú az öröm, ami „kollé
gák” közt magától értetődik. Ezt a han
gulatot Dalnoki Viktor dr., a kiváló mű
vész és tréfamester, a következő mon
dással jellemezte:

—  Tudjátok, mit mondott Sándor Erzsi 
a szobra felavatása u tá n ? ... „Szobor 
vagyok, de fájok minden tagnak.”

Képtém a
A sanda Mészáros (Károly) a Nem

zeti Színház fölösleges kiadásaira sújt és 
—  Bajor Gizit találja. A háttérben 
Klebelsberg mint mentőorvos, Hevesi 
Sándor mint asszisztens és a Nemzeti 
Színház mint beteg. Bajor Gizi a szen
vedett sérelemért 3500 pengő kártérítési 
előleget kap.

Dr. Kajdacsy vm,kJózsef*körút 2
Rendel: 10—4 és 7—8-ig vér-, bőr-és nemibetegeknek
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Újabb szenzációs levélhamisítás
Felbuzdulva azon az országos sikeren, 

amelyet a Magyarság című napilap a 
hamisított szociáldemokrata-levelekkel 
aratott, elhatároztuk, hogy mi sem aka
runk a jeles lapkolléga mögött elmarad
ni. A világ valamennyi fővárosába ki
küldött tudósítóink munkája hamarosan 
meg is termette gyümölcsét. A  Borsszem 
Jankó az alábbiakban számol be arról a 
szenzációs levélváltásról, amely a buda
pesti Demokratapárt és az orosz szovjet
kormány (igenis, a hírhedt muszka szov
jet!) közt folyt le:

A  Demokratapárt nevében egy dob- 
uccai profilt viselő göndörhajú fiatal
ember jelent meg Sztalin-i\k\y az orosz 
szovjet véreskezű vezér-népbiztosánál és 
a következő levelet adta át neki :

„Kegyelmes Uram!

Mint bizonyára méltóztatik tudni, Bu
dapest népe karácsony előtt városatyákat 
választ. Mi is jelöltünk minden kerület
ben, de —  sajnos —  ellenjelöltek is van
nak, akik töméntelen gyilkos plakátot és 
szelvényrablót zúdítottak ráitk. Fájdalom, 
az ön remekül bevált alkotmányos rend
szere, értve ezalatt azt, hogy a képviselő
ket és egyéb megbízottakat a kenyér jegy 
megvonása ellenében köteles mindenki 
megválasztani, nálunk nincs meghonosít
va, pedig ez volna a leghatásosabb mód 
a különböző nevű ellenpártok megsemmi
sítésére. Ilyen balettákkal, sajnos, nem 
mi rendelkezünk, hanem a vagyonos osz
tály tagjai. Nem marad tehát más hátra, 
mint pénzzel, még pedig sok pénzzel ki
csikarni a győzelmet.

Titkos lévén a szavazás, magától érte
tődik, hogy a vaksokat egyenként kell 
megfizetnünk. E célból van szükségünk 
az ön anyagi támogatására. E levél kül
dőjét felhatalmaztuk, hogy 17 pengő 65 
fillért (azaz: tizenhét pengő hatvanöt 
fillért) Excellenciádtól szabályszerű el
ismervény ellenében átvegyen választási 
kasszánk javára. Küldöttünknél igazol
vány van, amelyen a Budapest-terézvá- 
rosi demokratapárt jelvénye (fehér me
zőben B-listás magánhivatalnok, kezében 
három végrehajtási végzéssel és öt zálog
cédulával) áll.

Kegyelmes uram nemesen érző demo
kratikus szívéhez appellálva, vagyok leg
alázatosabb szolgája

Erre a levélre Sztálin, a minden oro
szok vörös diktátora, ezt a választ küldte :

„Édes Fábiánom, drága Béluskám!
Végtelenül jólestek atyai szívemnek rég 

látott kedves sorai. Ön is tudja talán, 
mily hálásak vagyunk mi valamennyien, 
meggyőződéses kommunisták, azért a 
nagyszerű agitációért, amelyet ön tizen
két év óta olyan csodálatraméltó lendü
lettel és sikerrel fejt ki hajdani tarto
mányunkban, Magyarországban. Ez ér
demeire való tekintettel egyhangú lelke
sedéssel határoztam el, hogy önt és nemes 
pártját meg fogom segíteni a közeli vá
lasztásokon.

Megbízottja útján ezennel egy nagyobb 
összeget utalok át önnek, amely külön 
lepecsételt borítékban van. Ön, mintha 
látnám, nagy szemeket fog mereszteni, 
mikor a borítékot felnyitván, mindössze 
7 pengő 15 fillér fog kipotyogni belőle. 
Figyelembe kell azonban vennie, milyen 
rettentő pénzünkbe kerül a világszerte 
megindított búza-dumping, továbbá azt a 
csekélységet sem szabad mellőznie, hogy 
az ön neves druszája, Kun Béla, 10 pen
gő 50 fillért elsikkasztott a pénzből —  
mint utólag mondta —  magyar provízió 
címén.

Remélem, hogy a megmaradt összeggel 
is biztosan megszerzi a döntő többséget.

Forrón köszönti és öleli
Sztálin s. k.”

U. t. Hogy van Bródy Ernő? Még min
dig az Abbáziába jár? Hát a fess Pakots? 
Mért szí mindig Memphist, mért nem 
„gyönge szovjet” -et? Gál Jenőt csókolom. 
Mindig olvasom a cikkeit. Főleg az 
„Egyenlőségében. *

Mondanunk sem kell, hogy mind a két 
levél garantált eredeti hamisítvány.

Mongodin

Abbazia-Kávéház
(Oktogon)

Tulajdonos: Steuer Marcell
Cégalapítás: 1869

Fábián Béla s. k.”
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MÜKRITIKA
Egyetért az egyben 
Pesty Dorozsma, Ercsi: 
Legjobb énekesnő 
Itt a Sándor Erzsi.
S egyetértünk benne 
Balra úgy, mint jobbra : 
A leggyöngébb szobor 
Sándor Erzsi szobra.

Budapest — füstváros
A főváros tiszti főor

vosa megállapította, hogy 
Budapesten az utóbbi 
időben határozottan jobb 
lett a levegő. Mióta any- 
nyi „Budapest” cigaret
tát szívnak az emberek...

Bálint bácsi kiugrott
—  Mondd, kérlek, igaz, 

hogy Sokorópátkai egy 
idő óta nadrágtartót 
hord?

—  Igazán?
—  Na igen. Mert elve

szett a Szijj-a.

A városháza órája

—  Most már c*ak azt szeretném tudni, hányat 
ütött az óra?

Millen idők, millen je lö lte k !...
Nézlek, nézlek, elnézlek, oh Lista, Városatyajelöltek Listája. . .  Mögöttem két

hónapos plakátharc, szellemtelen és sivár, vágtató jelszavak, részben tartalmatlanok, 
részben valósíthatatlanok, sehol egy őszinte szó (talán csak az olcsó gázra és vil
lanyra utaló), fogalmam sincs, kire szavazzak és ha már választottam magamnak 
egy pártot, nem tudom, miért kell rászavaznom. Csak egyet tudok: aki polgárt polgár 
ellen uszít, ebben a mi nagy nyomorúságunkban, aki így meg úgy osztályoz, akinek 
egy város gazdasági és szociális dolgaiban más szempontja is van, mint a tárgyila
gosságé és az általános érdeké s ezt nyiltan hirdeti az uccasarkokon. az elvesztette 
előttem és minden gondolkodó ember előtt a jogosultságot ahhoz, hogy odaengedjük 
a sorsunkat intéző zöldasztalhoz. De a nevek. .  „ Én édes Istenem, a n ev ek ... Itt 
már aztán megértőén és szégyenkezés nélkül keveredik össze szélsőjobb a szélső
ballal, féljobb a félballal, meg a középpel. Városunk egymillió lakosa közül pont 
ezeket a neveket halászták ki? Szent Kleofás, milyen karaván !... Ugyan melyik 
kucséber tarisznyájából kapirgálták elő?

Cégérnek ott áll minden lista élén az illető párt vezérkara. A szélsőjobb Wolffot 
és Ernsztet, Petrováczot és Homonnayt emelte pajzsra. Rendben van. Legalább 
ismerik őket. A szocialisták Peidl, Peyer, Buchinger, Propper, Weltner, Györki 
neveivel indulnak harcba. Az ő tömegeik becsülik és szeretik őket. A két liberális- 
demokrata párt közül az egyik Rassay és Sándor Pál, a másik Bródy, Fábián, Pakots 

Gál Jenő népszerű neveit tűzte az élre. A községi polgári párt Kozma Jenőt, Dési 
f'ézát, Glücksthalt és Gaár Vilmost, a keresztény ellenzéki párt a tehetséges és 
Szimpatikus Friedrich Istvánt vallja vezérnek. A maguk zsánerében értékesek, hasz
nosak, sikert hozók. De a tö b b i... a töb b i... E sorok írója tisztelettel adózik min- 
r^nféle iparág űzőjének, kiskereskedőknek és alkalmazottaknak, akik a dolgozók 
többségét alkotván, joggal tartanak igényt minél hathatósabb képviseletükre. De



ezt a képviseletet másként is el tudom képzelni. Teszem azt, ha az én szakmámról 
lenne szó, meggondolás nélkül szavaznék Molnár Ferencre, Herczeg Ferencre, V észi 
Józsefre, más kollégáim meg Milotay Istvánra, Tormay Cecilre, Pékár Gyulára, 
nem pedig harmad- és negyedrangú riporterekre, kezdő kabarészerzőkre, bökvers- 
írókra. És fogadok: hogyha egyetlen hivatás köréből nem három, hanem száz. kép
viselőt kellene összeválogatni, akkor is megtalálnánk mi magyar írók és újságírók 
a megfelelő embereket. Pedig nem vagyunk olyan számosán, mint —  teszem azt —  
az ügyvédek, orvosok, mérnökök, tanárok vagy a kereskedők, iparosok, tisztviselők 
és munkások.

A Rassay-párt listáján valóságos üdülés volt látnom Pollatschek Elemér orvos
tanár és a demokraták listáján Rosenák Miksa főorvos nevét. A többi orvost, aki 
jelölve van, tartozzék bármely párthoz, nem ismerem. Aki pesti orvost pedig én (s 
velem együtt száz meg százezer újságolvasó) nem ismer, azt minek kell jelölni? 
így vagyunk a jelölt ügyvédekkel is. Alig van köztük két-három jelentékeny név, 
amely mögött egyéniséget, tehetséget lehet sejteni. Kiváló pedagógust, építészt, 
művészt, írót talán csak kettőt-hármat lehet felfedezni az összes listákon. Olyan 
szegények lettünk egyszerre talentumokban? Nem hiszem. Bízták volna csak rá a 
tisztelt pártvezetők egy szakemberekből álló zsűrire a listakészítést, olyan névsort 
kaptak volna, hogy büszkén tekintene rá az egész város, nem pedig azzal a nagy 
belső szomorúsággal és röstelkedéssel, ahogyan a névtelenek listáját böngésszük, 
egy-egy relatív jó nevet keresve. Micsoda naív beszéd! —  hallom az ellenvetést —  
hát nem tudja szerkesztő úr, hogy a városatyajelöltséget nem egyéni súly, tehetség, 
kvalitás szerint osztogatják, hanem a párt mindennél fontosabb érdeke szerint? 
Hát nem tudja, hogy X. úr húszezer pengőt ajánlott fel ennek a pártkasszának, 
Y úr tízezret „snóderozott” annak a pártkasszának és hogy Z urat azért kellett 
a második helyen jelölni, mert nagy befolyása van egy b an k n ál?... És azt sem 
tudja, hogy A-t, B-t, C-t stb. azért kellett jó helyen jelölni, mert tíz esztendő óta 
rendületlenül feljárnak a pártkörbe römizni, ott fogyasztván el feketéjük javát s 
ott termelvén azt a kellemetlen bűzös miliőt, amely nélkül szép hazánkban közéleti 
levegő el sem képzelhető? . . .  Oh, milyen tájékozatlan fiú maga . . .

Tisztelettel megkontrázom a tájékozatlanság vádját, mert mindezeknek és még 
több más dolgoknak az ismeretében voltam bátor megszólalni, nagyérdemű közvéle
mény. Tudom, hogy a városatyajelölti helyeknek árfolyama volt, tudom, hogy az 
a nyálfolyós fiskális mért került a harmadik helyre, holott egy nagyérdemű publi
cista volt oda kiszemelve, tudom, hogy egy nagypocakú hentes mért hömpölygött a 
második helyre, amelyet eredetileg egy országos nevű tudósnak szántak, tudom, 
hogy az a hírhedt kártyás milyen érdemek alapján tolakodott b e . . .  tudom, tudom.

És tudom, hogy miért fogom szégyelni magamat, amikor december 21-én egyedül 
leszek a szavazó-fülkében és keresztet teszek valamelyik párt kockájába. De azért 
rátok szavazok névtelenek, senkik, címet és üzletet hajszolok . . .  ne féljetek!

MOLNÁR JENŐ

Óvás
Tiltakozunk az egyre terjedő dilettan

tizmus ellen. A politikus vezércikkírók 
már^már a kenyerünket veszélyeztetik. 
Ha így folytatják, mi viszont kénytele
nek leszünk miniszterek és ]>árt elnökök 
lenni.

Kóbor Tamás, Vészi József, 
Milotay István, Feleky Géza, 

Zsolt Béla.

Választási Színház
A fogorvos dilemmája 

Csilléry Andrással 
a főszerepben.

Húzás: december 21. és 22-én
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24. szám B O R S S Z E M  J A N K Ó 11. oldal

Bridzsezö asszonyok
—  Tudod édesem, én nem a nyereség

ért játszom, hanem a szórakozásért.
Akárcsak én, drágám. Én is ki

zárólag a szórakozásért játszom, de en
gem csak az szórakoztat, ha nyerek.

Karácsonyfa alatt
Mama: Na, mit szólsz ehhez a sok 

gyönyörű ajándékhoz, Pistike?
Schlesinger Pistike: Nagyon szépek... 

És mondd, mama, a keresztény fiúk 
ilyenkor nem kapnak semmit?



i2. cidai B O R S S Z E M  J A N K Ó 24. szám

I  hamisított tejf bor és paprika után bevonult a magyar áruforgalomba a hamisított levél

KARÁCSONYI ÉNEK 1930-BAN
Mennyből az angyal 

Lejött hozzátok. 
Emberek, emberek. 
Sok bajunk mára.
Egy éjszakára 
Szendereg, szendereg.

Karácsony este 
Béke hull Pestre,
Béke és szeretet.
Nem bánt, mit tett a 
Fránya boletta 
Veletek, veletek.

Máma nem tesz kárt 
Bennünk a BESZKÁRT, 
Az a szép, aranyos. 
Pihen ma kvázi 
A Folkusházy,
A Lajos, a Lajos.

Ünnepi pompa A jó Wekerle
És karácsonyfa, Ma nem teper le
Kis fácskák és nagyok. Adóval, adóval.
De a Grünéknél Salamon Béla
S más kitért népnél Ma békén él a
Még nagyobb, még nagyobb. Radóval, Radóval 

Ma diós bejglit 
Eszik s nem Peidlit 
A Kuna, a Kuna
S a Podmaniczky 
Azt, hogy: „Móric, ki!*’ 
Nem mondja, a csúnya.

Zsidókat máma 
Szereti lám a 
Gömbös is. Gömbös is, 
Ráaggatná a 
Karácsonyfára 
Mindet is, mindet is. 

Kormánypárt tagja 
Ünnepel nagyba 
Fent meg lent, fent meg lent,
Öt csacsenolva,
Öt davenolva:
A Bethlent, a Bethlent. HESZ

*

t
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Egy pesti úrilány esete 
Dolly Jancsival

ELSŐ FEJEZET, AM ELYBŐ L M EG
TUDJA AZ OLVASÓ, HOGY DOLLY  
JANCSI VOLT PÁRISI TÁNCOSNŐ 
EG Y PESTI URILÁN YT A N Y A I GON

DOSKODÁSÁBA FOGAD.
Ez év tavaszán egy sokat emlegetett 

ex-táncosnő tisztelte meg Budapestet lá
togatásával, Dolly Jancsi, francia ar
tistanevén: Jennie Dolly, volt magyar 
honleány jelent meg a főváros színész
köreiben és a szokott módon ünnepeltette 
magát. Voltak, akik megcsodálták lilára 
festett macskakörmeit, ruhájának és min
den egyéb csecsebecséjének szédítő szín- 
harmóniáját, voltak, akik nagyobb ese
ménynek vélték meg jelenését y mintha 
Mussolini adta volna vissza Bethlennek 
a római látogatásty voltak, akiket a leg
szebb férfikarát élő hölgy állítólagos gaz
dagsága kápráztatott ely voltaky akik 
éloge-okat zengtek róla . . .  tegyük hozzá: 
valamennyien teljes jóhiszemüséggely ha 
mindjárt az ausztráliai szigetek primitív 
törzseinek azzal az áhítatával is, amely 
a rikító különlegességek láttára valami 
vad és szédült körtáncot járat velük a 
csodált idegen körül. Mosolyogva néztünk 
el a tohuvabohu felett és készakarva 
hagytuk ki a „ziccert", amely a szatíra 
terén Dolly Jancsi körül, ünneplése révén 
kínálkozott. Hogy őszinték legyünk: más 
gondjaink voltak. Nekünk is, az egész 
magyar társadalomnak is. Ellenben . . .

Most van egy kis mondanivalónk. Vagy 
inkább: közölnivalónk. Mert semmi meg
jegyzést nem akarunk fűzni az esethez. 
Csak a szócső szerepére vállalkoztunk. 
Hogy az az édes, drága, naív közönség 
akkor is értesüljön a Dolly Jancsi dol
gairól, amikor a hírharang hallgat.

A történet, amelynek három szerep
lője van: a pesti urilány, a mamája 
(egy nagyon finom, kultúrált méltóságos 
asszony) és Dolly Jancsi, Pesten, a Víg
színház egyik páholyában kezdődött. Az 
ex-táncosnö, előzetes bejelentés után, a 
legnagyobb örömmel fogadta itt cuz úri
lánynak és az édesapjának a látogatá
sát. Az apa (akinek a szerepe ezzel véget 
is ér) arra kérte Dolly Jancsit, mint 
» minden magyarok párisi gondviselését",

vegye pártfogásába a leányát, aki néhány 
hónap múlva Párisba megy, hogy ott 
a szabóságot valamelyik divatszalonban 
kitanulja. Dolly Jancsi, aki egy ünnepelt 
pesti primadonna társaságában volt, 
áradó kedvességgel ígérte meg, hogy 
mindent megtesz a leány érdekében, sőt
—  ha előre értesítik —  a vonatnál fogja 
várni és anyagilag is gondoskodni fog 
róla. (Zárójelben: a leány papája igen 
előkelő szerepet játszik a főváros művész- 
társadalmában, sőt nem kis része volt 
Dolly Jancsi többszörös ünnepeltelései
ben )
MÁSODIK FEJEZET, A M E L Y  EL
MONDJA, H OGYAN FOGADTA DOL
L Y  JANCSI AZ Ű RILEÁN YT ÉS A 

M AMÁJÁT.

Október elején Párisba utazott a leány 
és a méltóságos marna. Első dolguk volt, 
hogy a szállóból Dolly Jancsi lakására 
(Rue de Pomereau 8.) telefonáltak. Meg
tudták, hogy otthon van. Fölkeresték. 
Jennie úrnő francia titkára, bizonyos 
Coqueton úr fogadta őket. Elmondták, 
mi járatban vannak, egyben átadták a 
föntemlített kitűnő primadonna nagyon 
meleghangú ajánlólevelét, amely arra 
kéri Dollyt, hogy vagy a saját divat
szalonjába, vagy más elsőrendű helyre 
vezesse be az úrilányt. Coqueton úr azt 
a meglej)ő választ adta, hogy „Madame 
nincs itthon." A leány, illetve édesanyja
—  a csodálkozás kitörését elfojtva, —  
arra kérte most a titkárt, mondja meg 
Dollynak, legyen szíves őket minél előbb 
fogadni, mert a leány mamájának haza 
kell mennie, ezenkívül a méltóságos asz- 
szony levelet is írt a titkár úrnőjének. 
Választ a hoteljébe várnak, hogy mikor 
fogadja őket a Madame. * Ezzel távoz
tak.

Néhány óra múlva megszólalt a tele
fon. Dolly Jancsi üzenteti, hogy ne fá
radjanak hozzá a hölgyek, —  majd leve
let fog küldeni.

Aznap este megjött a levéL A titkár
—  alighanem szórakozottságból —  nem 
tett rá bélyeget, úgy, hogy büntetéspénzt 
kellett érte fizetni. A levelet Dolly 
Jancsi ma gitár titkára írta. Az volt
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benney hogy „a művésznő nagyon cso
dálkozik X . Y. (itt a pesti primadonna 
neve olvadható) kérésén” , hiszen ő sem
miféle pozitív ígéretet nem tett Buda
pesten, csak annyit mondott, hogyha sza
lonja lesz, a leánynak megengedi, hogy 
modelleket rajzoljon. Folytatólag azt 
írja, hogy „a művésznő oly rendkívüli 
módon el van foglalva és olyan sokan 
veszik igénybe, hogy orvosai tanácsára 
néhány hétig pihennie kell.” Végül: na
gyon sajnálja, hogy nem értesítették Pa
risba érkezésükről, mert akkor közölte 
volna velük, hogy a mostani körülmények 
között nem ajánlatos kijönni. A szalon 
megnyitása is késedelmet szenvedett és 
ismétli, hogy most nagyon el van fog
lalva és „személyes fogadásra nem tud 
alkalmat nyújtani .”

Ez már a második visszautasítása volt 
a magyar úriasszonynak és leányának, 
akit még pár hónappal ezelőtt „anyai 
gondoskodásába99 fogadott Dolly Jancsi.

H AR M AD IK  FEJEZET, A M E L YB E N  
SZÓSZERINT ISM ERTETJÜK AZ

ÚRI ASSZONY VÁLASZLEVELÉT.
A mélyen megbántott méltóságos asz- 

szony (aki egyenesen Dolly Jancsi bizta
tására vitte ki leányát Párisba) a kö
vetkező levéllel válaszolt:

„Mélyen tisztelt Művésznő!
Engem is meglepett az ön levele. Ami

kor tavasszal a Vígszínházban bemutat-

Illusztrált frázis

Wolff Károly: Keresztény testvéreim, 
ne hallgassatok a liberálizmus és a de
mokrácia csábításaira. A hang Jákobé, 
de a szőrös kéz Ézsaué.

ták Önnek leányunkat, a legnagyobb sze
retettel fogadta s azt ígérte, hogyha Pá
risba jövünk, a vonatnál fog bennünket 
várni, meg hogy mindent megtesz leá
nyom érdekében, akit anyailag fog gon
dozni. Éppen, mert tudom, hogy honfi
társaink részéről hányán veszik igénybe, 
nem akartam azok sorába kerülni, akik 
drága idejét fölöslegesen igénybe veszik 
s ezért szerénységből nem közöltem érke
zésünk idejét és nem reflektáltam anyai 
gondoskodására. Nemcsak, hogy nem kér
tem többet, mint amennyit a Művésznő 
ígért, hanem ennél jóval kevesebbet, hi
szen csupán azt kértem, hogy vagy a sa
ját szalonjában, vagy másutt helyezze el, 
ami a Művésznő közismert nagy befolyá
sánál fogva, Önnek csekélység, nekünk 
pedig igen nagy előnyt jelentett volna. 
Hogy ezt megtegye értem, ahhoz volta
képpen nem is véltem szükségesnek X. Y . 
művésznő (itt a pesti primadonna van 
megnevezve) baráti közbenjárását, —  azt 
hittem, elegendő a Művésznőnek a ma
gyarsághoz és a budapesti müvésztársa
dalomhoz való kapcsolata, de főleg saját 
személyes ígérete.”

Az úriasszony —  bélyeget tett a le
vélre és úgy adta fel csőpostán.

Este a Dolly Jancsi magyar titkára 
kétszer is kereste az elutasított pesti úri
asszonyt. Végül sikerült vele beszélni és 
most úgy magyarázkodott ki úrnője ne
vében, hogy itt tévedésről van szó. Dolly 
Jancsi ugyanis azt hitte, hogy a saját 
szalonjában való elhelyezésről van szó, 
már pedig öt most súlyos anyagi csapá
sok érték Amerikából, az idegei is lerom
lottak és ezért nem adhat alkalmat sze
mélyes megbeszélésre. De, ha majd szük
ségük lesz rá, hívják feL

N E G YE D IK  FEJEZET, A V A G Y : A  
PESTI ÚRI ASSZONY VÉGSZAVA  

DOLLY JANCSIHOZ.

Erre a telefonos üzenetre az úriasz- 
szony így felelt:

—  Kérem, legyen szíves megmondani a 
művésznőnek, hogy olyan hangon írt ne
kem, amit akkor sem lehetett volna meg
ütni, ha történetesen pénzt kértem volna 
tőle, hiszen ő úgy él a köztudatban Ma
gyarországon, mint aki minden hozzá
forduló magyart támogat. Volt szeren
csém !

A történet teljességéhez tartozik, hogy 
a pesti úrilány másnap egy párisi szabó
cégnél, minden protekció nélkül, helyet 
és alkalmat talált a mesterség elsajátí
tására.
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Körúti áruházban

—  Elárusítónöt, sajnos, nem használhatok . . .

—  És semmiféle más áüás nincs üresedésben önnél?
—  Azt nem mondhatnám. Vevőre például nagy szükségem volna.

KI MILYEN LISTÁRA SZAVAZ?
— A Borsszem Jankó tájékoztató statisztikája —

Munkás —  szocialistára
Főnök —  B-listára
B-listás —  nimolistára
Pesti adós —  fekete listára
Bankár —  kapitalistára
Weiss Fülöp —  i'irilis tára
Bélyeggyűjtő —  filatelistára
Meccslátogató —  futballistára
Weiss Manfréd-gyár— Cse pel-bicik listára
Csecsemő —  cucli stára
Mágnás —  feudális tára
Rabbinus —  orientalistára
Cigány —  naturalistára
Burokban született egyén —  mázlistára
Fürdőhely tulajdonos —  kúrlistára
Az egyéniség —  individualistára
Ábrándozó —  idealistára
Primadonna —  materialistára
Lótáp8zállitó —  kriminalistára

M. KIR. DOHÁNYJÖVEDÉK
BU D APEST

Kérem, küldjenek postafordultával 
nagyobb mennyiséget az önök híres 
spanyolnevű szivarjaiból (Entreactos, 
G ráció sas, Milares). Őrült spanyol 
*Uenforradalmároknak akarom betöm
ni velük a száját.

BER EN G U ER , 
spanyol miniszterelnök

K ortesgyűlésen
Lébemann úr egy kortesvacsorán a 

szónokló városatya-jelöltre mutat:
—  Ez az ember már sokakat a falhoz 

állított.
—  Hogy mondhat ilyet? —  mordul

nak rá a szomszédai.
—  Tudniillik ez az ember fényképész.
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Karácsonyi hangulatkép

„Szeressük egymást!”

Érettségi bizonyítvány-minta 
politikai akarnokok számára

Magyar n y e lv e lé s ta n ..................................
Beszéd- és értelem-, csűr- és csavarástan
Ékes- és k özb eszó lástan ............................
Történetköltészettan ..................................
Koholmánytan..................................................
Köz- és magángyanúsítástan.......................
Rág- és rágászattan, párt-fogástan . .
Politikai illem tan .............................................

(Aláírások)
A FELSŐ POLITIKAI AKADÉMIA  

TANÁRI K AR A:
Gál Jenő s. k.

a magyar nyelv elés tanára
Rothenstein Mór s. k.

az ékes- és közbeszólás tanára 
Wolff Károly s. k. 

a koholmány tan tanára 
Friedrich István s. k. 

a rág- és rágászattan tanára 
Bethlen István s. k. 

a beszéd- és értelem, csűr és- és csavarás
tan tanára

Jánossy Gábor s. k.
a történetköltészettan tanára 

Minden Polgár s. k. 
a köz- és magángyanusítástan tanára 

Kuna P. András s. k.
a jnAitikai illemtan tanára

Bélyegárjegyzéket bénnentve küld : 
A B O N Y I J E N Ő  bélyegkereskedése 
Budapest. IV. kér.. Váci ucca 45. szám

REB MENÁCHEM 
CICESZBEISZER 

SZÖRNYŰ ÁTKOZÓDÁSAI
—  Annyi hitele le-

djen o te özleti leve
leidnek, mint a „Ma- | 
gyarság”-ba küzült | 
szocialista korres-
pondeneiának !

—  Elsűnek o te 
fűnököd hajtsa vég
re terojtod o ‘ tokoré- 
kossági türvéngyt!

—  0  legnadjobb és 
legváratlanabb meg
lepetést o te hajadon 
lángyod tartogassa o te számodra kará
csonyra!

—  Ledjél te miniszterelnük és mikor 
o legnadjobb hévvel beszélsz, csússzon le 
o nadrágod és ne ledjen kéznél ed Szijj!

—  Rossz külföldi szivarral kínáljonok 
meg téged és neked moszáj ledjen 
„Joviales” képet vágni hozzá!

—  Két színházat adjon neked o te 
végzeted: o }>esti Városi Színházat, meg 
o szegedi Városi Színházat!

Invázió Pöstyénbe
—  Úgy hallom, ezek a választási szel

vény gyűjtők a pártok költségén mind 
Pöstyénbe mennek egy kis kúrára.

—  Mért? Mi van velük?
—  Szegények, már alig állnak —  a 

meggyötört választók lábán.

Mit hoz a Jézuska?
Bethlen Istvánnak —  utazósapkát,
Bródy Ernőnek —  friss hangszálakat, 
Gömbös Gyulának —  „mezüze”-t,
Fábián Bélának —  egy Rassay-fényképet, 
Gál Jenőnek —  Albrecht főherceget, 

mint klienst,
Gaál Gasztonnák —  a Köztisztviselők 

Orsz. Egyesülete díszelnökségét,
Gaál Franciskának —  cuclit,
A Gerbeaud-cégnek —  Cadéau-dessertet, 
Hevesi Sándornak —  Molnár Ferenc új 

vígjátékát,
A „Magyarság”-nak —  egy köteg hami

sított levelet,
W olff Károlynak —  új frázisokat, za

jos derültség nélkül,
Az Orvos-Szövetségnek —  egy Zeileis- 

gépet és Wettenstein dr. szérumát, 
Bartók Bélának —  egy doboz Szimfóniát, 
Zilahy Lajosnak —  egy külföldi premiért, 
A B-listásóknak —  egy-egy üveg allascht.
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Orvosi dogmák a Zeileis-gép fényében
Kezdetben volt Aesculap vagy talán az már a legkifejlettebb orvosi tudomány 

volt ahhoz képest, hogy Krisztus előtt öt-hatezer évvel messze földön híres orvos- 
tudósok, gyógyító varázsló-vándorok jártak az akkori idők tehetős embereinek, feje
delmeinek házába, udvarába, s a nép között is volt gyógyítani tudó ember.

Leonardóig nem ismerték a boncolás tudományát és célját. Azután sokáig 
vörös nadrágban, síppal, dobbal járt faluról falura az az ember, aki ismerte a füvek 
erejét, tudott szert a kólika, a heptika, a sápkór, a görcs, a nehéz légzés, a süketség, 
meg a fogfájás ellen.

Azután jött az alchimia, amellyel a tudomány sietett —  valami nagyon nem 
sietett, hiszen néhány ezer esztendő eltelt Aesculap óta —  az embergyógyítás segít
ségére, s világszenzáció volt az 1870-es háborúban az a csontfürész, amely duplasor 
foggal fele annyi idő alatt szelte le az átlőtt lábat, mint azelőtt, s a sebészet kulmi- 
nációjaként emlegették a trepanációs körfogót.

Mit írtunk le annak idején Kochról, aki a bacillus-elméletben volt úttörő, s ki 
ne emlékeznék Curie-re, a rádium-emanáció felfedezőjére! Ehrlich-Hata Salvar- 
sanja a 17. század óta egyre kutatott gyógyító széruma a vérbajnak, s így tovább 
mindmáig, amikor évről évre, szinte matematikai pontossággal beállít valami új 
orvosi felfedezés, valami új therápia, amely nem a lokális, vagy specifikált bajra, 
hanem az egész testre kiterjedően dobja sutba mindazt, amit a tudomány évezre
deken át csalhatatlanul alkalmazott, —  vájjon ki mondhatja el lelkiismeretesen, hogy 
az orvosi tudománynak dogmái vannak? Ha mindenütt lehetnek dogmák, az orvosi 
tudomány kell, hogy mentes legyen a megkötött, megrögzített tantételektől, mert 
ha van még a földön emberi kézzel érinthető anyag, amely annak ellenére, hogy a 
Röntgen szeme mindenüvé áthatol, mégis rejtély, úgy az emberi test az.

Hormon, mirigy, sejt, s mindaz az anyag, vagy organizmus, ami az emberi test 
gépezetében élő, mozgó, erőfejlesztő forrás, külön-külön és együtt vagy páronként 
egymásra hatva, de úgy, hogy nem is fekszenek egymás mellett, hanem az egyik 
az agyban, a másik a láb kisújjának az első hajlása alatt működik, talán az egyetlen 
emberi tudomány, amely örökké fejlődni fog, amelynek még akkor is lesz titka, 
mikor az ember szárnyakkal születik.

Lehet-e dogmaként felállítani például azt, hogy csak az a gyógyítómód hiteles, 
amit a világ egyetemei mind alkalmaznak?

Tagadható-e például az elektromos áram szinte csodával határos jótékony 
hatása a testre? A bőrbajok ront gén-kezelése, a kvarcolás, az ultraviolett sugarak 
alkalmazása mellett hol van az a határ, amelyen túl nincs új elektromos gyógymód?

Mindez azért jutott eszembe, mert leültem a Zeileis-rendszerü gép trónusába 
s három percig tűrtem annak az eljárásnak az alkalmazását, amelyet D’Arsonval 
francia tudós már közel három évtizede próbált ki a fül- és fejzúgás meg egyéb 
testi bántalmak megszüntetésére.

Nem, nem az történt, hogy a húszesztendős fülzúgásom nyomban meggyógyult, 
de igenis az történt, hogy amit minden neves és hozzáértő orvostanár hiába próbált 
minden elképzelhető módszerrel, amire a legelső nevű, végtelen okos és bölcs emberi 
tudós azt mondta: „azt ígérhetem, hogy a felét meggyógyítom, a másik felét meg
szokod’, három perc múlva enyhült. Annyit enyhült, amennyit húszesztendei kezelés 
sem enyhített.

Lehet, hogy a zúgás felét valóban meggyógyították a minden dicséretre és 
hálára érdemes tudós barátaim, s ha ez a villanyozó gép a megmaradt félnek csak 
a felét gyógyítja meg, máris megérdemli, hogy bálványként imádjam.

Akkor, mikor azt kellett hazavinnem heteken át tartó kezelés után, hogy az 
orvosi tudomány mai állása szerint a felét meggyógyíthatom, a másik felét meg
szokod. nem dogmát mondott a nagytudású tanár s a Zeileis-gép sem dogma, csak 
egyszerű haladás, az elektomos áram olyan felhasználása, amely több, mint ameny- 
nyit eddig tudtunk. Pozitívum, amelyből annyit kell elhinni, mint amennyit a mate
matikában, azt, hogy: kétszer kettő =  négy.

BOROSS MIHÁLY
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Megdöbbentő adatok a szörnyű  
megélhetési viszonyokról

Kérdéseket intéztünk egyes társadalmi 
rétegekhez a pesti megélhetési viszonyo
kat illetőleg. A válaszok olyan megdöb
bentőek, hogy minden kommentár nélkül 
közöljük őket.

MÁGNÁSOK KESERVES
KÜZDELME A LÉTÉRT

Az évszázados nevű arisztokrata gra- 
ciózusan és „Graciosas”-szal a szájában 

a következő szomorú felvilágosítást adta 
a mágnások megélhetési viszonyairól:

—  Élünk, ha ugyan életnek lehetne ezt 
nevezni. A jóindulatú polgárságnak sej
telme sincs arról, hogy mi az, holmi hit
vány tíz-húszezer holdból megélni. Ennek 
jövedelméből bizony még a mindennapi 
osztrigára is alig telik. Nyomorunkat 
már szinte szégyeljük és valósággal me
nekülünk hazulról. Ki Dauvilleba, ki 
Taorminába, ki Egyiptomba. Mit kell az 
otthoniaknak tudni, hogy egyikünk- 
másikunk már olyan nélkülözéseknek van 
kitéve, hogy kénytelen közönséges utas- 
szállító gőzösök silány első osztályán 
utazni, mert már saját jachtra sem telik. 
És a legszomorúbb, hogy a kormány a 
fülét se mozdítja, hogy a hónunk alá 
nyúljon. Mit bánja a kormány a mág
nások hóna állapotját? Még egy pár 
ezer pengős lósegélyt is alig lehet tőle 
kapnunk, ha netán valamelyikünk nem
zetközi díjlovaglásokba akarná ölni bá
natát.

De mit tehetünk. Tűrünk és összeszorí
tott fogakkal járjuk kálváriánkat az 
Orient Expressz szegényes vonatain és 
az ínségesek egyéb közlekedési eszközein.

BANKVEZÉRIGAZGATÓK
KÉTSÉGBEESETT
SEGÉLYKIÁLTÁSA

A pesti bankvezérigazgatók megélheté
si viszonyairól kérésünkre egyik nagy
bankunk elnök-vezérigazgatója adott lé
lekbe markolóan megdöbbentő képet.

Az elnök-vezérigazgató neve annyira 
közismert, hogy ki se írjuk.

—  S. O. S.! Ezzel a kiáltással vála
szolok nélkülöző vezérigazgató társaim 
nevében is az elhangzott kérdésre —  
mondta apatikusan. —  Mert a helyzet 
már tarthatatlan. Eddig sem éltünk va
lami rózsás viszonyok között, de hát csak 
eltengődtünk valahogy. A leépítés révén 
felépíthettük hébe-hóba szerény villács
kánkat a szegényes, de kedves Rózsa
dombon. Ma már ez is megszűnt. Már 
nincs kit leépíteni. Rajtunk kívül alig 
lézeng már egy-két alkalmazott bank
jainkban. Egészen halvány remény van 
még egy-két gyakornok és altiszt leépí
tésére, de az ilyen optimista reményekre 
nem lehet építeni. Még a Zugligetben 
sem. . .

A bankvezér hangja itt elcsuklott és 
a görcsös zokogástól nem is tudta foly
tatni a nyilatkozatot.

Újabb választási visszaélés hamis táviratokkal
(Saját tudósítónk ujjóból.) Tegnap este fél tizenegykor mintegy 250— 300 

munkanélküli lokálnő jelent meg az „Ámor” mulatóban, ahol —  kezükben távirat
tal, szájukban Mirjam-cigarettával —  Csálinger főurat keresték. A munkanélküli 
lokálnők kezében azonos szövegű távirat volt, amely sz&ról-szóra így hangzott:

„Szerelmi szükségmunkára jelentkezzék az Ámor-mulatóban 
holnap este fél tizenegy órakor Csálinger főúmál. —  Tulaj.”

A tulajdonos és a főpincér kijelentették az egybegyűlt lokálnökneky hogy ők sen
kinek sem küldtek táviratot és az egész ügyön maguk csodálkoznak a legjobban.

Később aztán kiderült, hogy a lokálnők egy közönséges választási trükknek estek 
áldozatul. Aznap este fél tizenegykor ugyanis a „ Vénusz” mulatóban vádli- és kebel
szépség királynőbeálasztást rendeztek és minden valószínűség szerint, néhány kevéssé 
decens kebellel és vádlival bíró aspiráns küldte el a hamis távirat okát, hogy meg
szabaduljon a konkurenciától.

A becsapott lokálnök egy csoportja: a szabadnyelvű párt máris elhatározta, hogy 
bünvádli útra tereli a dolgot és ismeretlen tettesek ellen feljelentést tesz a Lány
kereskedelmi Kamaránál.

___
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Széljobb és szélbal
Duett a levél-botrány körül —

Magyarság:

Kaptunk okmányt pár kilónyit, 
Minden szava lazító.
Amióta sajtó létez\
Nem volt ily szenzáció. 
Népszavának ez lesz veszte, 
Cucilisták leleplezve . . .
Honáruló Jakabok,
Majd szorul a nyakatok!

Népszava:

Na de mostan beugrottak,
Hurrá, fajvédők, vivát!
Ilyen mostre-h amisít ást 
Nem pipált még a világ.
Oh ti naiv Hitleristák,
Vegyetek föl alsót, tisztát,
Most jön meg csak a java:
Leültet a Népszava.

Magyarság:

A'em félünk a bíróságtól,
O tt majd minden kiderül.
Nem viszitek el irhátok,

/ta cefetül.

Népszava:

Adolf lelke könyörüljön 
Hitler-banda, rajtatok!
Várjátok csak ki a végét, 
Megtudjátok: hol sajog?

Magyarság:

Megírtuk, ezer pengőt
A csehektől kértetek.

Népszava:

W olff Károly már millióra 
Tódítja a mérleget.

Magyarság:

Kaptatok-e ezer pengőt,
Megtölteni szód bendőt?

Népszava:

És t i  ta /án  eladnátok 
Ennyiért a —  mátkaságot?

Magyarság:

Ú g y! —  tehát több kellett volna! 
Hallod ezt Pest, Somogy, Tolna?

Népszava:

Minden állításod hitvány, 
Közönséges hamisítvány!

Közvélemény (mint Epilóg):
Kedves széljobb, drága szélből, 
Botrányért e város él-hal.
Ne hagyjátok, kérlek, aöfea,
Püföljétek egymást agyba.
Mert hogyha már van Bé-lista 
S tenger bajunk itt egy halmon: 
Legalább a cucilista- 
Faj védő hecc vigasztaljon!

DZS1N

A Borsszem  Jankó 
panaszleveles ládájából

Kedves Szerkesztő U r! Mély elkesere
déssel olvastam a lapokban, hogy a ma
gasabb állásokat korlátozni kívánja a 
pénzügyminiszter. Nagyon kérem, hassa
nak oda, hogy ez a terv meghiúsuljon, 
mert jómagam is magas állással rendel
kezem és nem szeretnék onnan kipoty- 
tyanni. Tisztelettel Hoch Jeromos, torony
gomba ranyozó.

—  Nem tudod, kérlek, mért jár Alice 
olyan gyakran ahhoz az öreg professzor
hoz?

—  Az ura nagyon szeretné, ha gyere
kük lenne.

—  És akkor pont egy öreg professzort 
választ ?
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—  Mi a bajod, hogy már két hete ágyban fekszel?
—  Szigorúan meghagyta az orvosom, hogy addig ne 

merjek fölkelni, amíg újra nem jön. . .  és azóta nem 
volt itt.

Természetrajz
Tanító: Mondj egy rit

ka magyarországi állatot.
Tanuló: Elefánt.
Tanító: De hiszen az 

nem is él nálunk.
Tanuló: Hát éppen

azért ritka állat Magyar- 
országon.

A tanár úr anyósa
Két középiskolai nyelv

tanár beszélget.
—  Tegnap megmond

tam a véleményemet az 
anyósomnak, —  újságol
ja az egyik.

—  Remélem, jó magya
rosan ! —  örvendez a

kolléga.
—  Fenét! —  Görögül.

Vendég a miniszterelnöki palotában
A miniszterelnökségi palota előtt a 

héten megállt egy taxi, kiszállt belőle 
egy vőrösszakáUú kis zsidó és be akart 
menni a kapun.

—  Hova tetszik menni, kérem? —  kér- 
dezte a portás.

—  Bethlen miniszterelnök úrhoz.
—  Milyen ügyben tetszik keresni a ke

gyelmes urat?
—  Privát ügyben, —  mondta a zsidó, 

—  Lőwy Mór, berlini rövidárukereskedő 
vagyok. Üzleti ügyben itt jártam Pesten 
és gondoltam, no, ha már itt vagyok, visz- 
szaadom a miniszterelnök úrnak a ber
lini vizitet.

A Városi Színházban
—  Mért kísérik itt zongorán az opera

előadást ?
—  Mert a főváros így akarja lejátsza

ni a különbséget egy rendes városi szín
ház és a Városi Színház közt.

A D ob-uccában
Grün találkozik Kohnnal és megkér

dezi:
—  Kire fogsz szavazni?
—  A Wolff-pártra, —  feleli Kohn.
—  Megőrültél? Hithü zsidó létedre !...
—  Mbah! ö  Ígér a legtöbbet.

A legfrissebb Zeileis-vicc
Az egyik politikai klubban Zeileis va

rázsbotjáról beszélgetnek. Egy volt mi
niszter viszi a szót:

—  Azzal a diagnózis-bottal úgy van, 
hogy Zeileis végigsimitja vele a beteg 
testét és a bot, ahol beteg részt ér, vagy 
valami szervi fogyatkozást tapint ki, el
halványul.

—  Ez képtelenség! —  mondják töb
ben is.

—  Pedig így van. Én voltam Zeileis- 
nél és engem is azzal vizsgált meg.

—  Na és nálad is elhalványult?
—  El bizony!
—  Ne is mondd! —  szól közbe egy 

képviselő. —  Biztosan a fejednél.

Pesti hasonlat
—  Olyan vagy, mint a hangosfilm._ S S

—  Tökéletlen.

A Laudon-kávéházhan
Pál pusztai Izidor és Pusztadóri Soma 

újságot olvasnak a kávéházban. Egy
szerre csak megszólal Pálpusztai:

—  Wolf fék szaporítani akarják a vá
rosatyáikat.

—  Nagyon helyes, —  mondja Puszta- 
dóri —  ezek olyan pusztulóban levő em
berek . . .  Direkt szaporítani kell ókét.



24. szám B O R S S Z E M  J A N K Ó 21. oldal

Maga csak tudja, Salamon bácsi
...most a községi vá

lasztások előtt, miért 
követnek el annyi 
visszaélést egyes pár
tok?

A hitoktató a tíz- 
parancsolatot tanítja: 

—  Ne csalj ! . . .  Ne 
lopj ! . . . .

Móricka az utolsó 
pádból felkiált:

—  De tanító úr, hogyan fogok akkor 
m egélni?!. . .

Aranyköpések
A csók olyan, mint a csillag: nappal 

is van létjogosultsága, de a sötétben ér
vényesül csak igazán.

*

A férfiak a szerelemből inkább test
ismereti, mint lelkiismereti kérdést csi
nálnak*,

*

Az asszonyoknak félni valójuk van, 
a leányoknak félteni t'alójuk.

*

A női harisnya olyan, mint a szerpen- 
tin-út: a magasba vezet . . .

*
A férfinek a szemébe mondják, hogy 

ro?*z csont. A nőről csak gondolni szok- 
hogy jó bőr.

K AR AD I EM IL

Az Andrássy-úti divatüzletben
Egy ismert szobrászművész vásárolni 

be Komlós Sándor Andrássy úti
divatüzletébe.
, ~  Mit szól a Rákosi-szoborhoz? —  
Kérdezi a művész.

" ““ őszintén megvallva, nem vagyok 
szakértő ilyen dolgokban, —  feleli Kom- 
°.Sf '— de azt a raglánt, ami a szobor- 

alakon látható, sokáig elnézegettem . . .
—  Na és?

. 7 T  Mát bizony, én jobb raglánt szállí
tottam volna.

sort egy plakáton. Ha pedig kétféle pla
kátról nézte le, akkor nincs hatása. —  
V. N. G. Későn jött. Annak idején mi 
külön számmal hódoltunk R. J. emléké
nek. —  Vidéki. Ha nagyon jól akarja 
magát érezni és valami extra mulatságot 
keres, nézze meg a Roval-Orfeum új mű
sorát. Árvay igazgató kulturált ízlése és 
gondossága világvárosi színvonalra 
emelte ezt a népszerű szórakozóhelyet. 
—  Rébuszfejtő. A Borsszem Jankó ré- 
buszai idestova hatvan esztendeje híre
sek és —  közkeletűek. Arról mi nem te
hetünk, ha száz meg száz formában ta
lálkozik velük másutt. Mi és a rébusz- 
csináló külmunkatársak mindig eredetit 
igyekszünk adni. —  M— g. Levelét nem 
közölhetjük. Mint házi írásszakértőiül 
megállapították, az aláírás hamis rajti. 
Még a saját aláírását is hamisította, m a
ga kis hamis! —  Versek, amelyekre 
üzenetben nem reflektálunk, a központi 
fűtést szolgáló kazánba kerülnek. —  
Dr. Senky. Városatya-választás után hoz
za rendbe a bolettaadósságait. —  T ö tj  
levélről a jövő számban.

Az Első Magyar Rész vény-Seri őzek .j
rendes évi közgyűlését Metzler Jenő d:\ 
elnöklésével a Moktár tanácstermében 
tartotta meg. Az elfogadott zárószám
adások alapján a közgyűlés a kifizetendő 
osztalékot részvényenként 5.20 pengőben 
állapította meg.

—  Olyan csehül állnak a jobboldalon, 
hogy már prágai leveleket hamisítanak?
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A  BORSSZEM  JANKÓ réb u szal

Műnk

II.

ölt zet

Megfejtése : a Borsszem Jankó jövő 
számában. A helyes megfejtők a követ
kező jutalmakban részesülnek:

1 .

III. IV.

12. Lovászy Károly „Budapest” című 
humoros könyve Galántai Gyula könyves
boltjából (Andrássy út 54.).

13. Molnár Jenő humoros könyve: 
„Ilyenek vagyunk.”

14. ttMokány Berci zaftos históriái.” 
(Humoros gyűjtemény.)

15. Seiffensteiner Salamon anekdótáű 
(Gyűjtemény.)

A Borsszem Jankó múlt számában kö
zölt rébuszok megfejtése: I. Árverés. II. 
Galiba. III. Villanyerő. A megfejtők kö
zül Vida Erzsi (Budapest) az 1. számú, 
Pállá y  Magda (Budapest) a 2. számú, 
Lengyel Margit (Budapest) 3. számú, 
dr. Reisch Ödön (Miskolc) 4. számú, K. 
Bársony Margit (Budapest) 5. számú, 
Dénes Rózsi (Budapest) 6. számú, W é- 
ber Klára (Budapest) 7. számú, Himm
ler János (Budapest) 8. számú, Horváth 
Gyuláné (Békéscsaba) 9. számú, Bodor 
Lajos (Szeged) 10. számú, Nagy Erzsé
bet (Rákospalota) 11. számú, Halász Je
nő (Budapest) 12. számú, Mester Károly 
(Cegléd) 13. számú, Sándor Zsigmond 
(Budapest) 14. számú, Havas Géza 
(Győr) 15. számú jutalmat nyerte.

Megfejtők csakis az alábbi szelvény be
küldése mellett részesülnek jutalomban:

BO R SSZEM  JA N K Ó
decemb 1r ki rejtvény szel vénye
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Garami Ernő 
töpreng:

—  Vájjon ha egy vál
tóra hamisították volna 
a nevemet, leszámítolta 
volna-e a Nemzeti Hitel- 
intézet?

Gaszton huszárvágása
—  Mégis csak ügyes 

Politikus ez a Gaál Gasz
ton!

—  Mért? Mit csinált? 
Nem olvastad? Szijj-

at hasított Bethlen párt
jából.

—  Hallom, Excellenciádat legközelebb Budapestre 
delegálja a kormánya.

—  Igen . . .  És mondja, kedves kollégám, lehet ott 
szórakozni?... Valami nagyvárosi attrakcióra gondolok.

—  Oh, hogyne!. . .  Nézze meg minden hónapban a 
Royal Orfeum új műsorát.

—  Mondd, milyen szivart szí We- 
kevle pénzügyminiszter?

—• Ügy tudom, „Cabinet”-et.
—  És az angol pénzügyminiszter? 

. '— Azt nem tudom, de ha tovább is 
l9y támadja őt Lloyd George, azt hi
ttem, őt fogja visszaszívni a kabinet.

Szigorlaton
Tanár: Mondja meg nekem, jelölt úr, 

hogyan lehet megizzasztani a beteget?
Orvos szigorló (elmond három-négy iz- 

zasztási módot).
Tanár: Hát még hogyan?
Orvosszigorló (a homlokát törli) : ügy, 

hogy a tanár úrhoz küldöm vizsgázni.

Felelős szerkesztő és kiadó 
MOLNÁR JENŐ dr. 

Művészeti f ómunka társ: 
GÁSPÁR ANTAL

Egész évre 
Félévre

63. évfolyam, 24. (3166.) szám
Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Budapest, Mozsár u. 9. Tel.: A .233— 24 
Laptulajdonos:

Borsszem Jankó Lapkiadó rt. 
Igazgató: MOLNÁR EMIL

A BORSSZEM JANKÓ előfizetési árai:
20 pengő —  fillér 
10 pengő 50 fillér

Negyedévre 5 pengő 50 fillér
Biró Miklós nyomdai műintézet rt. nyomása, VII, Rózsa ucca 25.

Felelős: Sándor Zsigmond igazgató
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Képes katalógust díjm entesen k ü l d ü n k :

O lv a s s a  a

HIJWaL,
a m agyar é rte l
m iség legk itű 
n őb b  nap ilap já t

Ideg- és ütőérbajból, 
rheumából és szexuális 
gyöngeség-ből

gyógyulást keresők kérje
nek ingyenes tájékoztatót az

Elektromágneses 
Gyógyintézet tői. 

BpestVII.Vilma királynő út 11 B

C I N K O G R A F I A
VII THÖKÖLY-ÚT8 TE L J ! 426-96

O lv a s s a  
m i n d e n  
hétfőn a

R e g g e l i  U  j s á g  .<
az egyetlen 
nagy illusz
trált hétfői  
lapot




