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(Dű-válsdg
Hát itt a válság! 
Oh, mennyi álság, 
Mily intrikálás ! 
Mind hogy örülne, 
Ha megürülne 
Egy-két jó állás.

Mert nem az elvek, Megy-é Atádi,
Csupán a nyelvek Vagy Bethlen táti 
Harca e hajsza: Még helybe hagyja? 
Nyelvek, mik csalnak, Helybe, vagy helyben ? — 
Nyelnek és nyalnak Finomság, melyben 
Csára és hajszra. Van éle zamatja.

Hát te Rakovszky 
Már mikor buksz ki 
Bársony-fotelből ? 
Lesz nagy vígasság, 
Ha az igazság 
És Pesthy — eldől.

No t's az ország? 
Búra nyúlt orcák, 
Keserves képpel, 
Hiába kérdik,
Kérdik — s nem értik 
Mi lesz a néppel ?

E vakmerőknek, S ha egy se menne,
Bajkeverőknek Ha béke lenne,
Ország, nép — semmi. Munkás, szent béke :
Csak azt vitatják, Beh berekedne 

: Nézik, kutatják: S nem verekedne
Hogy ki fog menni ? Sok harcos gége ! (JAZIG)

Tönődések & &  BUDAPESTI HÍRESSÉGEK
Seiffensteiner Solom ontu l

C  Bürgüzdön Katona János kisgozdo 
ed vágón búzát odto el és fülvette oz érte 
járó pénzt oz léig Wolf túl. Nekifeküdte o 
nőd halom bankó olvasásánok és mikor 
már üt percig számlált, id szúlt: „No. ha 
eddig megvan, megvan ott a többi is! "  Ev
vel szépen zsebre vágott oz egészet. — 
Oszposz oztot hiszek, hódi o songrádi meg 
o színházi meréngyletek otán tolán fülüsle- 
ges osztot oz erzsébetvárosi bómba- 
meréngyletet is letárdialni.

O 0 Rothschild báró oresághoz beállított ed szegéngy hit- 
sorsos Kismarton küzségből (ahol edjetlened gozdog zsidú se 
nem lakott) és kérte volomi adomángyt. Nem okorták engedni 
be ütet, hát mondott, hód ü oleian tonácsot tód odni o Roth- 
schi.d oreságnok, hód sohase nem fog megkötni. Rothschild 
odto neki nevetve ed összeget és mondott: „Nohát halljunk 
oztot o tonácstr — Menjen el, Rothschüdlében, Kismartonba 
lalcni, ott még ed gozdog zsidó se nem holto meg!” — Cince- 
conce o Gömbös Jo a oreság is valószínűleg oztot o tonácst 
adott o Förster meg o Mayer oraknak. hód sak jöjjenek ide. 
mert ittend nem meghőtnok o pu.etikai meréngylűk.

zovjet-kodifikáláshoz
sürgősen szakértőt keresek. — Felekezet mellékes! 
Ajánlatokat „á la Wolff Károly" jeligére kérek Lenin- 
grádba. Kunbélistára nem helyezett magyar kurzus- 
vezérek előnyben. Trockij

Az új menetrend
Most jelent meg a Máv. legújabb menetrendje, amelynek 

buzgó tanulmányozása közben e sorok Írója rájött, hogy a gondos 
munkából valami mégis kimaradt. Az utazó közönség meg
nyugtatására igyekszünk pótolni a hiányt.

P Ó T L Á S
KÖZVETLEN CSATLAKOZÁSOK

Indulás Hová? Érkezés

Markó Nagyétény Gömbösvilia
B-li>ta Tisztviselők BATA Főzelék feltételes megálló
Sorház-utca Csongrád Szolnok
Nagyatád Bársonyszék Eskütt-tér
Tőzsde Konjunk-TURA Markó
Közmunka Kisbér Zalaegerszeg
Bank Nagy bújom Tisza lök
Zagyva J s“ Lipót-Mezótur (retur)
Öles ófalva Egyed Köztemető
Adókulcs Tarifa Tönk

Tönkről vissza senki nem jöhet. Retúrjegyet tehát a pénztár 
nem ad ki.

LXVII. KASZAB ALADÁR, az új Poliklinika megalapítója

Míg mások gyűlöletben égve 
Csináltak bősz kurzuspolitikát,
Az embermentés irgalmas jelébe’
Épített ő új poliklinikát.
Zsidó, keresztény mindörökre hálás,
Ez az egyetlen, igazi szanálás;
Kövesd a példát, kurzus-hangyaboly 
S ha már kaszabolsz, hát így „kaszab“-ölj !

o-

Távirat
MACDONALD, LONDON 

Ugyan mee r t  o s z l a t t a  f o e l ,  k o l -  
l e e g a  uur, a p a r l a m e n t e t ?  Meeg majd 
i d e  i s  a a t t e r j e d  ez a v e s z e d e l me s
a ngo l koo r .  MACBETHLEN
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Levél Molnár
a Borsszem Jankó szerkesztőjéhez

Kedves Barátom !
Bizonyára emlékszel még arra a 

húszéves ifjúra, ki tíz évvel ezelőtt 
sápadtan állt meg á Borsszem Jankó 
kávéházi asztala előtt, a kis munka
társra, akit olyan szeretettel fogad
tatok.

A régi, húszéves ifjú lelkesedésével 
jelentkezem újra a Borsszem Jankó 
szerkesztőségében. Kezemben : kézirat- 
papir. E  keskeny kutyanyelvekre 
vidám tréfákat akarok írni, könnyed 
mókákat, —  remélem, hogy az 
olvasók jókedvűen olvassák majd 
őket, remélem, hogy Te, kedves 
barátom és Ti, régi és új munka
társak, szívesen fogadjátok e szerény 
írásokat, —  ha nem is Nektek irom 

és küldöm őket.
Valakinek, aki elment, irom majd 

ezeket az új tréfákat. Valakinek, 
akit nem tudok gyászolni —  mert 
nem tudok hinni a Vidámság és a 
Szellem elmúlásában.

A régi munkatárs újra jelentkezik. 
És úgy érzi, hogy minden kis tréfa, 
ötlet, vidám szó, amit a Borsszem 
Jankóba ir, friss virág Bér Dezső 
sírján. Szenes Béla

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

Anatole France J
Költő, bölcsész, halk agitátor. 
Igaz szót szólni, tenni bátor. 
Első az eszmeviadalban,
Már életében halhatatlan 
S haló porában eleven erő. 
Hatalmas, győzhetetlen, leverő. 
Két évszázadnak világítótornya. 
A z  emberiség bús kálváriáján 
Vigaszos kápolna.
Oh. bár e szörnyű földi pályán 
Több ily stáció volna!

Zs idó  p ro v o k ác ió
— Beszélgetés a t. Ház karzatán —

— Hát mégis csak igaza vót a mi naccságos képviselő urunknak ! Nézze csak 
kend ezt a gyapjashajút, hogy köszörüli itt a sakterkést ! . . .

A születelt politikus
Nem szégyelled magad ? . . .  Milyen piszkos a szád !

^  ne ĥ papa, ebből is látszik, hogy biztosan képviselő

Reb Menadiem Cziczeszbeiszer
válogatott átkozódásal

— Ledjél te edj apösiata és o vejed 
küzvetlen oz ünjilkosságod e liitt ri- 
vallja rád mérgesen: megállj, apóstata!

— Oz oz edjetlen megnyogtatásod 
ledjen teneked, hód biost már párbajoz
hatsz o fűhodnoggya!. okít o feleséged
nél tonáltál!

— Ongyeszor mondjanak le terülöd 
o d akt erők, ohángyszor már o Nogy- 
otádi oreság lemondott!

— Ledjél te edj liilef oz ébredük 
kezibe!

Távirat
HITLER ADOLF, MUENCHEN 

K i s z a b a d u l a a s  ees  s z a amuez e t e e s  
e s e t e e n  f o r d u l j o n  hozzaank b i z a 
lommal.  E i a d a t a a s  k i z a a r v a .  Minden
n e l  e l l a a t j u k ,  a z s i d o o k a t  p e d i g  
e l l a a t j u k  e g y u e t t e s e n .

NAGYTEETEENYI PENZIOO
(túl. GOEMBOES GYULA)

réndü férfi - fehérneműt
OT&K: NÉMETHY íérififehffvneAmü-sza,0Ií *
lekkel készít ■ ■ ■■ ■ Budapest, IV., Apponyi-ter4, II.
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Fedák Sári és Darvas Lili titkos levélváltása
Újabb adatok a Borsszem Jankó titkos levéltárából

i.

Fedák Sárinak.
Amerika

Édes Zsazsa néni! Szerencsés meg
meneküléséhez gratulálok. Igaz örö
mömre szolgál, hogy szárazon sikerült 
átjutnia az óceánon. Csupa izgalom 
volt számomra az a pár nap. amit a 
vizen töltött Csakhogy már túl van 
rajta! Jaj, Zsazsukám, olyan jó l' esik 
már gondolatban kint lenni Magával a 
vízből. Mikor azokat a rémhíreket ol
vastam az „Arabic" elsülyedéséről. 
összeszorult a szívem és úgy ragasz
kodtam abban a pillanatban magához, 
mint* az arabicum. Minden gondolatom 
csak maga volt s éz nem is csoda, hi
szen már kislány koromban arra taní
tottak: „A  Zsazsa mindenek előtt". Az
óta már biztosan partot ért Zsazsa 
nénikém és a jó amerikaiak a veszé
lyes tengeri utazás után végre szára
zon élvezhetik dús és nagy művészetét. 
Kezeit csókolja Liliké

II.
Darvas Lilinek,

Budapest
Kedves Lili fiam! Örömmel vettem 

őszinte soraidat, hanem kár volt úgy 
megijedni, az a rongy kis vihar csak 
a lapokban vert olyan nagy hullámo
kat. Különb viharokon mentem én már 
keresztül, édes lelkem. Igaz, huncut- 
kodott egy kicsit az a mafla „Arabic", 
de mikor megmondták neki, hogy Fe
dák Sárit viszi a hátán, észbe kapott 
és röstelvén, hogy ezt nem tudta, csu
pán szégyenében akart elsülyedni. Min
denesetre, ha legközelebb átjövök ide, 
mégis csak az én derék Cadillac-omon 
teszem meg az utat. Mi újság Pesten? 
Ami az itteni újságokat illeti, hadd sú
gom meg neked, öcsém, hogy az „An
tónia" sikere ide is eljutott, ami abból

(Copyright by Borsszem Jankó)

is kitűnik, hogy az amerikaiak a Nia
garát hír szerint átkeresztelték Anto- 
niagarára. Szervusz! Zsazsa

III.
Fedák Sárinak

Drága Zsazsa tanti! Amerikai nép
szerűsége meghatott. Annyira, hogy 
az „Uvegcipő"-met kizárólag Fedák- 
krémmel  ̂ fogom tisztítani. Hála isten
nek, a /Vörös malom" sikere óta tel
jes köztünk a harmónia és most csak 
látszólag választ el bennünket egy 
egész világ. Apropos: Világ. Hallom, 
hogy a „Világ" egyik öreg darvinis- 
tája kisütötte, hogy a Darvas név a 
Fedák-ból származik. A levezetés így 
hangzik: Fedák—Ferdák—Fardák—Far- 
dak —Vardak —Vardas—Farvas — Dar
vas. Szellemes, úgy-e? De legalább 
valószínű. Itt is történt különben egy 
érdekes átkeresztelés. Az ismert ma
gyar nótát a „Sasfiók" magasröptű si
kere óta csak így éneklik: „Magasan 
röpül a Darvas, szépen száll. Mert 
magához csalta Blumenthal". Egyéb
ként biztosítom nénit, hogy azt a te
kintélyes űrt, amelyet a Vígszínház
ban hagyott, éveim számával még nem 
tudom betölteni. Hódoló kézcsókkal

Liliké
IV.

Darvas Lilinek
Édes öcsikém! Nem akarlak túlsá

gosan fölizgatni, csupán a történeti 
hűség kedvéért közlöm veled, hogy 
ma a Morgan-csoport főmegbizottja 
tisztelgett nálam. Azt a szenzációs 
ajánlatot tette, hogy vállaljam el Jeritza 
Mária szerepeit, míg Jeritza az én sze
repeimet játsza el. Azt mondta, ettől a 
tranzakciótól reméli a düledező Mor- 
gan-ház alátámasztását. Tudod, milyen 
önzetlen kolléga vagyok, tehát vissza

utasítottam az ajánlatot. Én nem fogok 
Jeritzának ilyen tisztességtelen kon- 
kurrenciát csinálni. Hiszen még a tisz
tességes konkurenciával is baj van, ha 
nem hiszed, kérdezd meg Németh 
Máriától.

Különben egész nap küldöttségeket 
fogadok s ha Kondor Ibolya nem volna 
itt, már rég elfelejtettem volna magya
rul. Coolidge az Unió üdvözletét tol
mácsolta személyesen (nem tévesz
tendő össze a budapesti Unióval), az 
angol követ pedig Britannia hódolatát 
tette lábaimhoz (valahogy össze ne 
téveszd a budapesti Britanniával).

Kérlek, fiam, küldj nekem sürgősen 
egy elegáns selyem úszóruhát, mert 
a dolog kezd már föltűnő lenni elvégre 
mégis csak különös, hogy estélyi toa
lettben úszom itt a diadalmámorban. 
Pá ! Zsazsa

V.
Fedák Sárinak

Aranyos nagynénikém! Elképesztő 
sikereiről sietve számoltam be Kökény 
Ilonának. Ezt utánozza, ha tudja! Ha 
még a hazai dolgok is érdeklik, hadd 
irom meg, hogy Amerika kezd ki
vonulni a magyar színházakból, talán 
megtorlásul azért, hogy a magyar szí
nészek bevonulnak Amerikába. Ha azt 
akarja, hogy teljesen visszamagyaro- 
sodjanak a magyar színházak, marad
jon kint — a játékból. Sokat beszélünk 
magáról, mióta nincs itt és remélem, 
még hosszú ideig beszélhetünk ilyen 
szeretettel magáról. Biller Irénnel be
széltem, neki is ez a véleménye. Zára
dékul egy álmomat közlöm. Azt ál
modtam. hogy együtt léptem föl magá
val, Zsazsuka drága, a Vígszínház
ban . ..  Köszönöm, már jobban érzem 
magam. Kisztihand. Lilikéje

Közli: E szm ol,
a Borsszem Jankó titkos levéltárosa

SÓ-HANNA
SÓ-DARAB a Magyar Színházban 

Epilógus
(Történik a Só-hivatalban)

Só (Shaw). — Kérem, panaszt teszek.
Sóhivataliönök. — Csak röviden.
Só. — Ezek a kritikusok mind lerán

tanak, amiért az Orleánsi szűzről le
rántottam a leplet

Sóhivataliönök. — Úgy kell magá
nak. Aki egy szűzről lerántja a leplet, 
az megérdemli a sorsát. Maga képes 
és még kisüti, hogy ez a szerencsétlen 
Johanna nem is volt szűz.

Só. — Kérem, mindössze két hónapig 
dolgoztam rajta. Johanna lehetett érin

tetlen, de a témája nem. Az első, aki 
hozzányúlt Voltaire volt Aztán Schil
ler vette a kezébe. Én harmadkézből 
kaptam.

Sóhivataliönök. — És mi lett belőle?
Só. — Só lett!
Sóhivataliönök. — Johannát bál

ványként imádta a tömeg. De a maga 
Johannája valóságos só-bálvány és 
ahogy megírta, az ■ egészen sótalan. 
Azonkívül vét a történelmi hűség el
len. Bajort szerepeltet a darabjában. 
Még jó, hogy nem horogkereszttel.. .  
Remélem, nem szándékozik kiadni?

Só. — Éppen azért jöttem.
Sóhivataliönök. — Akkor rossz he

lyen jár. Kiadási ügyekben forduljon 
a belügyminiszterhez.

Az Operaházban
— Hallatán! Hát már nálunk is be

hozzák a B-listát?
— Mit háborodsz úgy föl? Inkább 

örülj, hogy csak B-lista van és nem 
C-lista. Jól néznénk ki, ha mindenkit 
kivágnának, aki nem vágja ki a ma
gas c-t.

A Szfinksz töpreng:
— És ha csak négy előadást tarta

nak hetenként az Operában, akkor 
mindjárt több a bevétel? Mért nem 
tartanak akkor hét szünetet?... így 
még talán fölösleg is lenne!...
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Sebestyén Géza szervez
A Városi Színház új igazgatója, a 

kitűnő Sebestyén Géza megkezdte a 
szervezkedést. Eddig a következő tit
kokat sikerült megtudnunk:

1. Sebestyén nem sztárokkal fog 
dolgozni, de kalaposinasokkal sem.

2. A siker biztosítása érdekében 
szerződésben kötötte ki az állammal 
szemben, hogy magyar operetteket 
miniszteri tanácsosoktól fölfelé nem 
lehet protezsálni.

3. A „tisztelt Ház44 kritikájára nem 
kiváncsi. Neki tíz telt ház kell tíz- 
naponkint.

4. Azokat az eredeti operetteket, 
amelyeket még az elődei sem adtak 
elő, sem ő. sem az utódai nem adják 
elő.

5. A múltról való véleményét meg
tartja magának, de megtartja egyúttal 
Lenkei Zoltán igazgatót, Ferenczi Fri
gyes főrendezőt és- Stephanidesz Ká
roly karmestert is.

6. Egyébként Sebestyén szervez.
Márkus László tervez, közönség per
verz. tst

Ha a Városi Színház előtt
is volna Szfinksz, akkor biztosan ezt 
kérdezné a legújabb tranzakció után:

— Benn Blumenthal?

Si non e verő ...
— Tudod-e, melyik helység van 

most földrajzilag legközelebb a Városi 
Színházhoz?

— N a? ...
— Martonvúsár.

s z ín h á z i h ír e k
A Békeffi-kabaréban a napokban mu

tatták be Szenes Béla „Ádám és Éva44 
című egyfölvonásosát. A darab olyan 
kiváló, hogy e sorok Írója a szerzők

Van egy indítványunk, tessék el
fogadni.

A színházak tudvalevőleg üresek. 
Önök törik a fejüket, hogyan töltsék 
meg. Ne törjék tovább a fejüket, — 
íme, itt a megoldás.

Minden színigazgató fogadja el min
den drámaíró minden benyújtott darab
ját. Ezzel szemben kötelezzék őket, 
hogy minden előadáshoz legalább egy 
jegyet váltsanak. Boldogan megteszik.

legepésebb tiltakozása közben már 
most kénytelen megjósolni, hogy a 
kabaré krónikájában az új időszámítás 
alkalmasint Ádám és Évánál fog kez
dődni.

„A  nótás kapitány" huszáros bravúr
ral ugratott a „Marica grófnő44 sikere 
elé. Furcsa helyzetbe került Kálmán 
Imre: egy másik Imrével kell farkas- 
szemet néznie.

A Magyar Színház a „Johanna44 
szenzációs sikerére való tekintettel 
megkezdte Heltai Jenő „Masamód44- 
jának próbáit.

Tekintettel arra, hogy a legutolsó 
statisztikai kimutatás szerint Csonka- 
Magyar országon 49,532 titkos dráma
író és 68,439 titkos librettista van, az 
idei szezon meg van mentve.

Fogadják el tehát indítványunkat, 
illetve az összes benyújtott dara
bokat.

A tömeges előadással járó üzemi 
költségek a* titkos drámaírókra kive
tendő luxus-adóból fognak megtérülni.

Hogyan lehet megtölteni a színházakat?
Beadvány a Színigazgatók Szövetségéhez

yimíg az ember eljut odáig
Pont nyomkor volt randevúm a Nem

zeti Színház előtt A randevúra siető 
férfiaknak kétféle fajtáját ismerem. 
Vannak, akik korábban jönnek és van
nak, akik később jönnek. Olyan egy 
sincs, aki pontosan érkezik. Gondol
tam, ez egyszer kivételt teszek és úgy 
rendezem a dolgomat, hogy pont nyo’c- 
kor érjek a Nemzeti elé.

Jöttem végig a Rákóczri-úton és meg
álltam a Takarék előtt. Megnéztem az 
órát. Még volt három percem. Ez éppen 
elég, hogy az ember átkerüljön a má
sik oldalra.

Csakhogy ebben a pillanatban el
vesztettem a higgadtságomat. Minden
esetre ez még a legkevesebb, amit az 
ember elveszíthet a Rákóczá-úton. El

vesztettem a higgadtságomat pedig az
ért, mert a túlsó oldalon, a Nemzeti 
előtt megláttam Idát, akivel randevúm 
volt. Egyszerre nekivágtam srégen az 
úttestnek.

— Halló, hé...
Ijedten inegalok. A rendőr zord te

kintettel belém fagyasztja a szót.
— Nem arra, h é ...
— Pardon,— dadogom — hát merre?
— Ez itt a négyszög.
És a kezével mutatja a vonalat.
— Csak a négyszögön túl. . .
—  Igenis — mondom és visszasiet

tem a Takarékhoz. Onnan, arccal a 
Csillag-gyógyszertárnak, megkisére tem, 
hogy átjussak a másik oldalra.

— Hé, megállni!
Megint egy rendőr.
— Vissza!

— Miért? — hebegtem.
— Nem látja, hogy kocsátoriódás 

van? E*őbb várja meg, amíg lebonyo
lódik a forgalom...

Kénytelen voltam megint visszatérni 
a Takarékhoz. Az órára néztem. Már 
csak egy percem volt.

Mit csináljak?
Hirtelen egy mentőötletem támadt. 

Fö’ugrottam egy hatos villamosra. A 
Technológiánál leszálltam. Siettem a 
Simplon-kávéház elé. Ott megvártam 
egy kettes vtt amost, Jölugrottam és le
szálltam a Rókus előtt.

Idáig tehát eljutottam.
Idáig igen, de Idáig nem. Mert amire 

a Nemzetihez értem, az óra mutatója 
félkflencet mutatott. Idának hült he’yét 
találtam.

V I L L Á N Y I  P E Z S G Ő SCHAUMBURG-UPPE 
HERCEG UDVARI 

PINCÉJE, VILLÁNY.
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A csábító
(Tragédia egy jelenetben)

FELESÉG. — Ltev látszik, te is 
azon a veeményen vagy.

FÉRJ. =  Igen. Le kell lőni, gulyássá 
aprítani, négy felé kell vágni a gaz 
csábítókat s a város négy részén köz
szemlére á litani.

— Mindet?
=  Igen. Egy szálig csábítóidra velők!
— Mind egy szálig? Szóval ki aka

rod irtani az egész férfinemet?
=  Igen. A kosztka el van vetve. Áll 

a küzdő1 em a férjek és a csábítók közt.
— Jól adod. És te még talán nem 

csábítottál el egyetlen asszonyt sem?
=  Én? Soha.
— És engem? Én nem számítok?
=  Te akkor még lány voltál.
— Az is csábítás. Még sokká*1 súlyo

sabb.
=  Igazad van. Már akkor egy mé

termázsát nyomtál.
— (nem reagál a sértésre): És mit 

kell tennie akkor a férjnek, ha egy és 
ugyanazon időben több csábitóról van

szó? Tömeggyilkosságot kell e követ
nie?

=  Igen. Már ki is terveztem, hogyan 
s mi módon. Nehogy sok revolver
golyójába kerüljön a szegény férjnek 
a csábítók hadseregének kiirtása, gép
fegyvert kell kerítenie s egy a kálóm
mal a gazokat összegyűjtve, gépfegy
verrel kell lepuskáznia.

— Nagyszerű!
=  Ez még semmi. A férj azután tö

megsírba temettetné őket s — koszt 
vasz kosztka — pompás sírkövet állít
tatna a sírra e föiirással: „Itt nyug
szanak, akik nejemet, szül. Elvirulát, 
elcsábították, a nyavalyások, dögölje
nek meg békében.44

— Nagyon szellemes vagy. S arra 
nem gondoltál, hogy a legtöbb férj 
megérdemli a megcsa/atást? S ha egy 
asszony nős férfival csalja meg az urát, 
akkor az ura vigasztalódhat azon, hogy 
a másik részen egy asszonyt csalnak 
meg s akkor, általános szempontból 
nézve a dolgot, a költői igazságszolgál
tatás megtörtént s ebben a dologban a 
nő és a férfi kvittek lettek.

=  Van vakumi benne. Csakhogy nem 
értem a dolgot.

— Hallgass ide. Ha, tegyük föl, én 
megcsal’ak.. .

=  De ne tegyük fö l. . .  Én ilyenek
ben nem értem a tréfit, ha én egyszer 
valami gyanúsat találnék, akkor jaj 
annak a nyavalyás csábitónak, annak 
én éftve tiprom ki a beét, annak én meg
lékelem a fejét, annak én ...

— No és én? Engem csak úgy bün
tetlenül hagynál?

=  Téged? Én nem rólad beszéltem...
— Szóvá’ te a nőt nem tartod hibás

nak? A nőt nem sziaöad bántani, a nő
nek kedvesen meg kett veregetni a 
pofikáját s megköszönni: köszönöm, 
hogy szarvakkal diszitettél fö l. . .

=  A nő nem hibás. A nőt, ha nem 
csábítja senki el, nem csábul el.

.— Azt e hiszem. Minden csábításnál 
egy férfi is jeten van. Ezt jól megfigyel
ted. A nőt nem lehet lelőni. A nőt be
cézni kell.

=  Kii1 önben is, ha a nőt is le lehetne 
lőni, akikor minden asszonyt legalább 
egyszer életében le kellene puffantam...

— Azt elhiszem. De ha ezt bevezet
nék, a férfiaknak nem Tenne feleségűik...

=  (kárörömmel): Annyi hrj legyen...
CARÁMY

Hogy ke!l járni ? . . .
Könyvet adnak ki legközelebb arról, hogyan kell járni az 

uccán. Mint értesülünk, az ÉME ellenkönyvet ad ki. Címe: 
9Hogyan kell eljárni az uccán.tt

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

Jássz-szótár készül
Mint olvassuk, Szirmai István kollégánk szakszerű jássz- 

szótárt állít össze. Reméljük, hogy egyszerűsiti a munkát és — 
hogy teljes legyen a gyűjtemény — följegyzi a magyar nemzet
gyűlésen elhangzó „parlamentáris" kifejezéseket, pardon (hogy 
mi is jásszoskodjunk !) — kifajozásokat.

YAKKENDOHAZ
IV., K i g y ó - u c c a  é s  A p p o n y i - t é r  s a r o k .  

( K l o t i l d - p a l o t a )  it T e l e f o n  7J-7I.

Férfifehérneműek, nyakkendők, nyúlszőrkalapok, raglánok 
és az összes  ̂úridivatárúk a legfinomabb kivitelben. 

Kereskedők részére nyakkendők nagyban a 
legolcsóbban. A „Selyemszövóde rt.“ 

gyártmányaiból állandóan 
gazdag választék.

Nem tudom elképzelni
Nagyatádi Szabó Istvánt — bársonyszék nélkül, 
Wolff Károlyt — leleplezés nélkül, 
a népjólétet — Vass József lemondása nélkül, 
a parlamenti színvonalat — fajvédők nélkül,
Walkó Lajost — programhiány nélkül,
Kállay Tibort — „megmentett középosztály nélkül, 
Búd Jánost — két másik pénzügyér nélkül,
Molnár Ferenc darabját — Darvas Lili nélkül, 
Buttykay Ákost — Király Ernő nélkül,
Zerkowitz Bélát — a többi zeneszerző nélkül, 
a jogrendet — Ulain védelme nélkül, 
a tőzsdét — szomorú zsidók nélkül, 
a Gömbös-villát — bajorok nélkül,
Csongrádot — Szolnok nélkül,
Ernszt Sándort — pulykaméreg nélkül, 
a mozi-kritikát — számla nélkül.

Olcsó au tó járato k a Margitszigeti 
Nagyszállodához és Gyógyfürdőhöz.
Október elsejétől kezdve a Lipót-körút 2 előtti autótaxi-állo- 
másról reggel 8 órától éjjel 12 óráig •félóránként autójáratok 
közlekednek a felsőszigeti Nagyszállodához és Gyógyfürdőhöz. 
Viteldíj hídbelépővel 15,000 K, vissza a városba 12,0C0 K.
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Beszélgettem Jackie Coogan-nel
Jackie Coogan e hó 11-én, szomba

ton délután szülei, titkárai és dadái 
kíséretében Budapestre érkezett. Tu
dósítónk azonnal fölkereste a nagy 
Jackiet. A kis Jackie készséggel állott 
tudósítónk rendelkezésére és — egy 
székre.

— Kedves Mester, — fordultunk 
Jackiehez — legyen szíves, mondja el 
nekünk: hogyan lett színész?

— Eimondom egész pályafutásomat 
— felelte ö. — 1915-ben születtem. 
Már az első napokban intenziven fog
lalkoztam a tervvel, hogy a filmszi- 
nészi pályára lépek. Mivé’ azonban 
egyelőre még egyáltalán nem tudtam 
lépni, tervemet el keî’ett halasztanom. 
Mihelyt azután megtanultam járni, 
első utam a filmgyárba vezetett. Be
szélni még ekkor nem tudtam, de hát 
minek egy fi mszinésznek beszéd, nem 
igaz? Gesztusaimmal elmagyaráztam, 
hogy játszani szeretnék filmen, mert 
úgy érzem, már a születésem is erre 
predesztinál: tudniillik lepedőn szu et
tem. A filmgyárnál azonnal akalmaz- 
tak, óránként 25 dollár fizetéssel. Első 
filmem e játszása után ez a fizetés

percenként 50 dollárra emelkedett. Ez
után következett a Májbaj...

— Hogyan, — vetettük közbe — 
hát beteg is volt, Mester? Még hozzá 
májbaj, ilyen fiatalon? ...

— Maga gyerek, a „My boy“-ró! 
van szó, amit maguknál’ „Fiacskám44 
címen játszottak. Mikor ezt a szerepet 
eljátszottam, a direktorom azonnal föl 
emelte a gázsimat másodpercenként 
1000 dollárra.

— Mit csinál. Mester, azza a ren
geteg pénzzel?

— Oda kell adnom a papának. Pe
dig jobb helyre is tudnám tenni. Tudja, 
nagyon szeretem a krumplicukrot; ha 
rajtam állna, az egész gázsimért azt 
vennék. Egyik titkárom ki is számí
totta a múltkor, hogy ha egy heti ke
resetemért krumplicukrot vénnek, abból 
hidat lehetne építeni az Atlanti-Óceán 
egyik partjától a másikig. Ha pedig a 
címemre érkező szerelmesleveleket 
c/adnám maku^aturapapirnak, ebből is 
vehetnék annyi krumplicukrot, hogy 
egy másik hidat lehetne építeni belőle 
— a másik parttól az egyikig.

— El szokta, Mester, olvasni ezeket 
a leveleket?

— Nem, soha. Fő’eg azért, — de ezt 
ne Írja meg — mert még nem tudok 
olvasni. Csak jövőre iratkozom be majd 
az első elemibe. Különben is: elegem 
van a nőkből. Nem mondom: ceinte 
elmentem egy-két randevúra, de idő
vel megunja eket az ember.

Megköszöntük az interjút és elbú
csúztunk Jackie tói. Nem feledkeztünk 
meg szerkesztőnk amaz utasításáról 
sem, hogy a lap részére a Mestertő’ 
autogrammot kérjünk. Kérésünket jó- 
indulatúlag fogadta és volt szíves meg
ígérni, hogy mihelyt megtanul imi, el
küldi a kért autogrammot.

A!kalmunk volt beszélni a Jackie szü
leivel is. Mindketten nagyon ötletes 
emberek. A legjobb ötletük eddig az 
volt, hogy Jaékiet a világra hozták. 
Ha természettaniiteg akarjuk osztá- 
yozni: Jackie papája a fiahordók közé 
tartozik, mert már hetek óta hordja a 
fiát egyik világvárosból a másikba. 
Foglalkozására nézve pedig: fiakeres, 
mert abból él, amit a fia keres.

ALIÁSZ

| g  (b a r a n g o l á s  a  s a j t ó - d z s u n g e l b e n ) g  |

Szíve, az van a „keresztény köztisztasági vállalkozónak
Az „Egri Népújság" szeptember 30-iki számában a következő 

hirdetés jelent meg:
„Mélyen tiszteit közönség ! A tisztaság a műveltség alapja, én 

hazámnak egyszerű, de semmi munkától vissza nem riadó pol
gára és munkása, vállalkoztam és vállalkozom, hogy a köz
egészség érdekében a lakásokat tisztán tartom, vállalkozom az 
ürgödrök és csatornák tisztítására minden keresztény magyar 
állampolgárnak készséggel állok rendelkezésére s ha ügy tetszik, 
még az idegen fajuaknak is. Hivatalom a Kaszinó-utcai cseléd
elhelyező intézetben van. Teljes tisztelettel : Tóth Ferencz, keresz
tény köztisztasági vállalkozó."

Mint nekünk Egerből Írják, a csatornák és „ürgödrök" lelkes 
fajvédő tisztogatója aligha fogja az egri „idegen fajunk" egész
ségére, illetve egészségügyére a csatornákat üríteni.

Vedenek:
Építkezési üveganyagot, 
ablaküveget, 
kertészüveget, 
Siemens-féle drótüveget, 
üvegtéglát,

| tetőcserepet,
- üvegbetűt

T E L E F O N i  8 - 8 8

BOLGÁR PÁL-nál
BUDAPEST,

V .9 A U L IC H -U C C A  8. SZ.

Ma már igy értelmezik . . .
* — Kérem, kérem . . .  Velem szemben parlamentáris tónust 

tessék használni !
— Nagyon sajnálom . . .  Én csak tisztességes hangon tudok 

beszélni.

— Hova megy'. Julis néni?
— Ahova a kutyám húz.
— És hová húzza a kutyája?
— A Kossuth Lajos-uccába. mert már itidja, hogy ott 

szoktam bámulni negyedórahosszat a //o/zer-kirakat előtt.
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(Dűvés3eh, írók és politikusok — Bér De3sőről
Csodálatosan gazdag művészéletét az illusztrációnak, a portré-rajzolásnak, a mesteri karikirozásnak szentelte 

férf*kora delén kidőlt nemes bajtársunk, Bér Dezső. Nem volt hiú, önmagát nem rajzolta meg s egyetlen komoly 
önarcképét, amelyet kora ifjúságában festett, nem adta ki műterméből. Tragikus halála után hadd fessenek Róla képet 
művésztársai, iróbarátai, ujságirótársai és a közélet ama férfiai, akik saját személyükben témát adtak Neki s akik 
annyiszor gyönyörködtek a Mester műveiben. Az itt következő sorok stílszerűen értékes darabjai annak a pazar 
galériának, amely Bér Dezső alkotásaival a magyar grafika egyik legkülönb, mindenképpen maradandó kincsesháza.

Bér Dezső, kedves fiú, jó barátom, 
kitűnő művész, nagy vásznak álmait 
szőtted és kis rajzokai, torzító képeket 
rajzoltál. Hidd el, egyre megy! Ifjú 
halálod fölött úgy érzem, hogy tulaj
donképpen minden egyre megy. De te 
művész voltál és az életet jól, híven 
ábrázoltad: karikaturista vo ltá l...

BÁRDOS ARTUR 
*

Csupa mosoly, csupa derű.
Oly megkapó, oly egyszerű;
Humora mint a tűz sziporka
Az ötletet ontotta, szórta.

Nyíló virág volt, illatos,
Szivárvány, gyöngytől harmatos;
Ám zordonan rátört a dér. . .
Ez hát a sors, ez hát a bér.

BENEDEK JÁNOS 
*

Pompás ember volt Bér Dezső. Ott
hon, falun, kicsikoromban már imádtam 
a rajzait. Nyolc észt end ős fejjel úgy 
akartam rajzolni, mint ő és nem mint 
Munkácsy. Akkoriban ugyanis piktor
nak készültem. A forradalom idején 
szomszédja lettem a Naphegyen. Akkor 
is megbámultam Bér Dezsőt, mert re
mek vígan és frissen tudott dombra 
mászni és sohasem volt sáros vagy 
poros a cipője. Most, az elmúlt héten 
harmadszor álmélkodtam el Bér Dezsőn. 
Rajzokat kértem tőle az „Érdekes Ú j
ság* számára s ő hozott. És álmélkod
tam, milyen friss, üde és szellemes a 
ceruzája ma is. Az egyik rajzát állandó 
formának, hétről-hétre ugyanannak ter
vezte s azt a címet adta neki: ,Jiér-elt 
sarokLí. Jó cim, nevettünk rajta minda- 
ketten. Ez hétfőn este volt. Csütörtökön 
már — ki gondolta volna kettőnk kö
zül? — örök bérelt sarok nyílt, bent a 
szomorú fekete földben, ott a temetőn 
Bér Dezsőnek. BÓNYI ADORJÁN 

*

Huszonötödik születésnapomra — 
sok, sok évvel ezelőtt — rajzolta ró
lam első karikatúráját s dedikációkéni 
ezt irta alája: „Születésnapodra azt 
adom néked, ami nékem legkedvesebb, 
— léged." Éjszakáról-éjszakára együtt 
voltunk akkoriban, mind, akik fiatalok 
voltunk, s Bér Dezső közöttünk, „egy 
a mi sorunkbóC, a legszebb évek olt- 
hatatlan emlékeivel belénk oltva mind
annyiunkba, akik együrt voltunk fiata
lok. Most elment. „A mi sorunkból dőlt

ki egy." A magunk fiatalságának egy 
darabja ment el vele. öregen, fehér 
hajjal mily szép lett volna együtt 
visszaemlékezni vele fiatalságunk e 
szép esztendeire. Most pedig közös 
ifjúságunk szép emlékeivel sírját kell 
beültetnünk, mely virágos marad e 
szép emlékektől, amíg élni s emlékezni 
tudunk. CSERGŐ HUGÓ

•
Bér Dezső kedves őszülő feje nékem 

gyermekkori emlékem. A titkos gim- 
názista lumpolások első étappja a kis 
vidéki kávéházban a Borsszem Jankó 
volt, amely ott csüngött keretben egy 
árva fogason. Senki nem tudott olyan 
karcsú lábszárakat, gömbölyű vállakat 
rajzolni, mint Bér Dezső. Úgy emlék
szem rá, mint egy bűvészre, aki elő
ször nyitotta ki ámuló szemeim előtt 
az élet titokzatos kapuit.

EGYED ZOLTÁN  
*

Bér Dezső nekem kedves, jó bará
tom volt. A veszteség, mely az egész' 
magyar közéletet az ő halálával érte, 
engem tehát kettősen érint. Karikatúrái 
nemcsak művészi értéküknél fogva vol
tak nagy jelentőségűek, de a bennük 
lévő meglátások erején keresztül az 
utolsó huszonöt év politikai történeté
nek hűséges korrajzai is. A szegény 
meg kínzóit és elgyötört Magyarország, 
mely nem igen bővelkedik nagyszerű 
tehetségekben, siratja halálát. A meg
rázó szerencsétlenség pillanatában mun
kásságát mi kortársak kellően méltá
nyolni sem vágyunk képesek. Az ő 
munkája a történelemé és egy darab 
magyar történelem. FÁBIÁN BÉLA 

*

Pajtás, te túlterhelted szivedet:
Két lakónak adtál benne helyet;
Gúny és jóság, ha szomszédos harcra kel, 
Egy gyönge s z ív  ezt hogyan bírja el?

FARAGÓ JENŐ
*

Bér Dezső a magyar művészeknek, a 
magyar nyilvánosság előtt szereplők
nek abból a fajtájából volt, amely ki
veszőfélben van. Nem ismertem Bér 
Dezsőt, az embert, de gyönyörködtem 
a művészetében és a művészetén át 
megláttam benne az embert. Az embert, 
aki a művészetet magáért a művészet
ért űzte, s aki a régi magyar kultúra 
ideológiáján nevelkedve, bizonyára el
szorult szívvel látta ennek a kultúrá

nak a pusztulását. Az istenadta tehet
ség félelmetes fegyvert nyomott a ke
zébe, a karikaturista élesre hegyezett 
irónját, — s ez a fegyver az ő kezében 
megmaradt a kultúra és a jóizlésszabta 
határok között: enyhe sebeket ütött a 
közélet porondján ágálok fonákságain, 
de doronggá sohasem öregbült! Hogy 
érezhette magát ez az ember ebben a 
mai fütykösvilágban? Biztosan érzem: 
nagyon szenvedett, ahogy látta pusz
tulni a tekintélyt, ahogy nézte a poli
tika, az egész közélet Danse Macabre- 
ját. És bizonyára elvonult a világ elől 
a négy fala közé, azzal a néhány ezer 
itt még megmaradt igazi kulturember
rel, akik laboratóriumaikban, műtermeik
ben, dolgozószobáikban hazájuk boldo
gulásán munkálkodva, bámulva kérdik 
önmaguktól, vájjon mit keresnek még 
ebben a világban? . . .

GÓTH SÁNDOR
• *

Bér Dezső koszorújára a régi mon
dást imám: igazi művész csak igazi 
ember lehet. Mi, akik közelről ismer
tük őt, duplán érezzük a veszteséget. 
Meghalt egy igazi barát és egy igazi 
művész. Szerettük és nagy r at ártottuk 
mindkettőt benne: nagy veszteség érte 
emberi és művészi mivoltunkat.

HAJÓ SÁNDOR
*

Mindennél győzőbb diadalt arat ime a
művész:

Egyszer bír vele csak s dönti le őt a
halál.

ö  pedig annyi ezer mindég új életet
alkot,

Mint örök és szent fény szürke pa
pírja felett.

HARSÁNYI ZSOLT  
*

Derűs művészi élet! Fönséges tragé
dia, — orgonabúgás között, fenséges 
nászon!... ' HEGEDŰS GYULA

* ■
Azt hiszem, ez volt az első alkalom, 

hogy a nagy mulattató szomorúságot 
okozott felebarátainak.

HERCZEG FERENC 
*

Bér Dezső hű barátom volt. Bohém, 
a bohémek minden hibája nélkül. Húsz 
év óta nagyon sokszor fölt űzött a ce
ruzája hegyére. Sokszor megkapó mó
don rajzolta meg hibáinkat és ragyogó
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A megdicsőült vezérek. — Isten hozott, kedves öcsénk! . . .
Bér Dezső. — Nini, most veszem észre, mennyivel különb társaságba jutottam . . .

humorával önvizsgálódásra és ma- 
gunkbaszállásra Icényszeritett. Kedélye- 
seri folytatta ezt a művészi munkát és 
véresen komoly gondolatokat ébresz
tett a közvéleményben. Százezrek és 
milliók Ítéletét irányította rajzaival, 
amelyek közül százak és százak mint 
megrögzitett képek most is ott élnek 
a magyar közvéleményben. Ezek a 
képek megfölebbezhetetlen verdiktjei 
voltak a magyar közszellemnek. Ha
lála előtt néhány nappal lerajzolt még. 
Megígérte, hogy azokat a rajzokat, 
amelyeket rólam készített és készíteni 
fog, összegyűjti és átadja nekem. Saj
nos, ő már nem rajzol többet, csak a 
gyász könnyfátyolán keresztül látom 
cltörölhetetlenül kedves alakját.

HUSZÁR KÁROLY 
*

Együtt dolgoztunk boldog ifjú éveink
ben a „Magyar Hírlapinál. Hirtelen tá

vozása nagy-nagy vesztesége a művé
szetnek. JÓB DÁNIEL

*

A grafikában — ebben a miénkkel 
legrokonabb mesterségben, ami betű és 
vonal egyszerre, beszél is ugyanakkor, 
amikor ábrázol, —  a grafikában 
első találkozásomtól kezdve egy vilá
got jelentett számomra az, amit Bér 
Dezső csinált. Virtuóz módon forgatta 
a ceruzát, — a legjobb rajzoló volt, de 
illusztrálni csak önmagát illusztrálta, 
— nem ötletek he z rajzolt, de ötletek e t 
rajzolt meg, hatalmas munkásságában 
a tulajdon humora, szatírája, világképe 
tárul ki. Nem az a rajzoló volt, akinek 
az iró adja a témát, inkább ö inspirálta 
az irót, egymást i hlét te benne a kari
katurista és a gondolkodó, a látó szem 
és a bíráló értelem. Cyrano volt, aki 
„ütötte a bárgyút, a magasrahágó, föí- 
fújt ostobátu és közben ráért balladát 
csinábn. Nagyon szerettem Bér Dezsőt.

Kedves és okos és úriember volt — és 
most, hogy ilyen megdöbbentő módon 
tett pontot pályafutására a lehulló 
tégla, úgy érzem, teljes* volt az élete. 
Művészbecsületén ~ soha >nem esett 
csorba, büszkén, huszárosán vághatta 
\issza hüvelyébe a kirántott kardot, 
amivel a józan magyar ész tiszta iga
zát védte. Olyan egész valamit hagyott 
ránk, mint Wilhelm Busch, Jankó Já
nos. Tudni fognak róla, tanulni fognak 
tőle azok is, akik ma nem is sejtik 
még, hogy köze volt és köze lesz mind
ahhoz, amit ez a kor az ő művészeté
ben alkotott.

KARINTHY FRIGYES 

*

Szeretném, ha a hősi halál fogalmát 
kiterjesztenék. A katona, aki a harc
téren esik el. hazája védelme közben, 
hősi halált hal. De hősi halál az orvosé 
is, aki elmegy a fertőző betegek közé s
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életével fizeti meg emberszeretetét. Hősi 
ha’ált hal a tudományos kutató is, vagy 
idegen világrészek merész kutatója. 
Hősi halál a rendőré is, aki gyilkosok
kal és haramiákkal vívott harcban esik 
el, hősi halál a bányászé is, aki a föld 
mélyében pusztul el. Hősi halál minden
kinek az elvesztése, aki kötelesség- 
teljesítése közben, egy emberi eszme 
szolgálatában áldozza föl életét.

Ilyen értelemben mint hősi halottat 
siratom Bér Dezsőt.

KÁLNOKI IZIDOR

Kedves, finom, szerény ember volt 
Bér Dezső, napokra fejbekólintott, el- 
széditett váratlan elmúlása. Nagyon sze
rettem őt, a művészt, az embert; aztán 
félig-meddig szabolcsinak számított és 
a nyíregyháziak között nagy ám a szo
lidaritás! Van egy remek Polónyi Gézu- 
karikaturám Bértől, Géza bácsitól kap
tam ajándékba és az van ráírva: ,J:z 
a legjobb, amit valaha is rólam csinál
tak. Bér rajzolta a Házban és Bér, ha 
karmolni akar, lássa, akkor is simogat. 
Polónyi Géza.u Most gyakrabban né
zegetem a képet és még gyakrabban 
eszembe jut: kik mentek és kik mennek 
el, Terem tőm, és kik maradnak i t t ! . . .

LÁZÁR MIKLÓS
*

Majd később — ha már mi is elmen
tünk — meg fogják állapítani, hogy 
festőkben, Írókban, zenészekben, rajzo
lókban, színészekben micsoda erős, te- 
hetséges, érdekes generáció volt ez a 
miénk, amelyhez Bér Dezső is szerve
sen hozzátartozott. Fájdalommal és 
aggodalommal gondolunk távozására, 
jó művész, erős egyéniség volt — és 
nem tudjuk, van-e még olyan tartalé
kunk, amelyből pótolni lehetne.

LENGYEL MENYHÉRT
«

Kék szeme volt! . . .  Mosolya volt!... 
Humora v o lt ! . . .  Vi'ágos, hogy a szive 
körül baj volt.

Látható vonalai mögött mindig IdJni 
véPem azt a láthatatlan vonalat, amely 
a s z ív  formáját mutatta. Ennek a szív
nek kamráiban őszinteség, jóság és 
szeretet cirktilált.

Nem is csoda, hogy ebben a világ
ban megtört ez a vonal és megállt az 
a dobbanás, amely ennek az életnek 
fájdalmas karikatúrája volt.

L IPTA I IMRE
*

Mit mondjak az én kedves Dezső 
barátomról? Grafikus volt ízig-vérig s 
ez az, ami öt különösen elébe helyezi 
legtöbb müv észtársának. Nem tu
dom most, kitartását, szívósságát be
csüljem-e jobban, vagy művészetét, 
melyet ő maga annyira szeretett. Ki
tartását bámulom, mert egy olyan 
nagyrahivatott művész, mint ő, konokul

ragaszkodott a magyar rög adta szűk 
keretekhez, megelégedett azzal, hogy 
magyarnak maradjon s hogy ma
gyarokat gyönyörködtessen s ne
vettessen. S csodálom teremtő erejét, 
kifogyhatatlan humorát, mellyel, hu 
kellett, ostorozott magyar hibákat, ki
gúnyolt ferdeségeket, de mindig jóindu
lattal, szeretet el, sohase bántón. Más 
korban, más környezetben született s 
nőtt azzá, ami volt, úrnak, komoly mű
vésznek s igaz jó barátnak maradt 
még a mai furcsa időkben is.

MÁRTON FERENC 
*

Bér Dezső barátom volt és halálával 
még egy ölnyivel mélyebbre merült az 
elsül y ed t régi világ. A legléhább anyagú 
művészetben is a régi világ legszebb 
erényeit képviselte: tudást, konstruk
ciót, becsületességet és optimista hitet.

NAGY ENDRE
•

Elment a mi drága Bér Dezsőnk. 
Mókás ceruzája kihullt a kezéből és 
sírásra torzult a rajzai nyomán fakadt 

. országos hahota. . .  Szép, okos fejéből 
mennyi pazar tréfa fakadt, nemes szive 
és megértő jósága tették naggyá, nép
szerűvé torz vonalait----Dezsökém,ha
majd odaát találkozunk, ugyebár együtt 
csinálunk egy vicclapot? . . .

NAGY IMRE,
Az Ojság szerkesztője 

*

Dolgozószobám falairól régi politikai 
idők karikatúrái vetnek grimaszt felém. 
E zseniális rajzoknak mestere Bér Dezső, 
nekem különösen kedves barátom. Hu
szonnyolc évvel ezelőtt a régi Athe
naeum épületében, a Ferenciek terén. 
egy szerkesztőségben ültünk a Jókai 
szerkesztésében megjelenő „Nem zet
nél. Azóta más szerkesztőségekben is 
összehozott bennünket a sors és végül 
találkoztunk a parlament műhelyében: 
ö, a rajzolóművéz és én: áldozata, a 
politikus. Hozzám nagyon kedves volt. 
Nem torzított el és egyszer magyaráz
kodva mondta is nekem:

— Sokkal jobban szeretlek, semhogy 
csúffá tudnálak tenni.

Ha'ála súlyos vesztesége a magyar 
művészetnek és annak a perszifláló po
litikai szellemnek, amely sokszor iga- 
zabb és hatásosabb kritikáját adja az 
eseményeknek, mint a legragyogóbb 
parlamenti ékesszólás.

PAKOTS JÓZSEF

A művész anyaga, amit földolgoz, a 
fantáziája. Az emberi léleknek hármas 
a berendezése: szemléljük a világot, 
ebből fakad a művész képfantáziája, 
gondolkodunk szemléleteink fölött, eb
ből fakad a művész gondölatfantáziája, 
érezzük magunkat a világgal szemben.

ebből fakad a művész érzésfantáziája. 
Bér Dezsőben megvolt mind a három 
művészi fanázia. Rajzolt képfantáziá
jából, szellemes volt gondolatfantáziá
jából és mindenben jó ember volt ér
zésfantáziájából. En mindig emlékezni 
fogok Bér Dezsőre.

DR. PÁLYl EDE 
*

A hirtelemU elhunyt szegény jó Bér 
Dezsőről néhány sornyi méltatást kér
nek tőlem. Kergetőznek agyamban a 
fájdalmas gondolatok, dicsérő himnuszt 
akarok néhány mondatba össze sűrí
teni . . .  Leirom. Eltépem. Merő bana
litások. Méltatlanok a vonalak utolérhe
tetlen művészéhez. Nem érnek föl 
Hozzá, aki a művészet és a humor 
kettős birodalmának trónján Híve, pa
zarul táplálta a nyüzsgő szürke töme
get életviditó elixirjének kiapadhatat
lan forrásából. ..  Megtorpanok a fel
adó' súlya alatt, — végül is visszatérek 
a legegyszerűbb formához: ember volt, 
aki sok fáradt életbe öntött új erőt 
isteni humorával, akit, amidőn a végső 
tragikum lesújtott: milliók siratnak.

PROPPER SÁNDOR 
0

1921 decemberének egyik éjszakáján 
automobilon Szegedről Kecskemétre 
érkeztem. Életemben először voltam 
ebben a y  árosban. Mikor a Beretvás- 
szálló éttermébe léptem, a pincér így 
köszönt: „Alázatos szolgája, méltósá- 
gos uram r Csodálkozva néztem rá. 
, Honnét ismer?" — kérdeztem. „Mind
járt megmondom"  — szólt a pincér és 
pár pillanat múlva kezében a Bors
szem Jankó legfrissebb számával tért 
vissza. „Innét ismerem a képviselő 
urat", — mond a és rámutatott Bér 
Dezső egyik rajzára, amelynek ez volt 
a cime: ,.Jogrendsakálok"  Az egyik 
figura én voltam. A magam esetéből 
győződtem meg róla, hogy a nagy- 
közönség a politikusokat elsősorban a 
karikatúrákon keresztül ismeri.

Bér Dezső mindig politikai eszmé
nyekért harcolt. Az ö nagyszerű tor
zító képessége nem merült ki a felüle
tes gúnyolódásban és nem esett bele a 
közönség léha kiszolgálásának hibá
jába. Ideál is ta volt, művész voir, em
ber volt. RASSAY KÁROLY

*

A karikatúra a művészet benyomulása 
a társadalmi és politikai ítélkezés termeibe. 
Az igazi karikaturistának ezért igazságos 
és jó embernek kell lenni. Bér Dezső ilyen 
ember volt, azért lett művészete is első- 
rangú. D f R/pKA

*

Testvérem volt, baj társam ezen a 
pályán: hiszen ő is újságíró volt Ízig- 
vérig. Csakhogy az ö munkássága in
kább magában hordta a maradandóság 
zálogát, mint az enyém. Mert amit az
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újságíró tolla megír: az egy napig él 
és azután úgyszólván nyom nélkül vész 
el a semmibe. De mikor Bér Dezső 
megörökítette ( valóban megörökítette!) 
az eseményeket, azok a mesteri rajzok 
nem vesztek el, de minden időkre meg
maradnak, amíg magyar művészet lesz 
és annak történetét lapozgatni fogjuk, 
a napi élet krónikáiban rajzónja reme
keiben gyönyörködni fognak. Hányán 
köszönhetik neki politikusaink, nagy 
férfiúink közül népszerűségüket! Ha 
azok csak egy szál babért küldtek 
volna koporsójára: toronymagasnyira 
emelkedett volna a koszorúk halmaza; 
s ha mindenki ott lett volna, akinek 
életében élvezetet szerzett: beláthatat
lan tömeg gyűlt volna össze ravatala 
körül! . . .  De mindegy — hálát aratni 
nem a művészek sorsa, se életükben, se 
halálukban. De hiszen Bér Dezső nem 
is kereste ezt soha. Neki a munkája 
volt az élvezete és egyszersmind a ju
talma is. Ebből látszik, hogy igazi mű
vész volt. SAS EDE

»
Bér Dezsőnek én mindig csudálója 

voltam és külön a tisztelője is, mert 
velem míg y on sokat és kedvesen fog
lalkozott. Rólam csinált karikatúrái 
teljes csúfságomban, hízelgés nélkül 
mutattak be. Jellemzésében a való
ság volt a lényeg és a francia esprit-t 
a jó angol modorral egyesítette. Ere
deti rajzai, amelyekre büszke vagyok, 
lakásom falait díszítik. Annál többre 
becsülöm a Borsszem Jankóban kifej
tett nagyszerű munkásságát, mert én 
még boldogult Ágai Adolfnak is jó ba
rátja voltam, akivel együtt mentem 
északi útra és akitől a Kardhordó Izidor 
nevet nyertem. Ez a Kardhordó so
káig állandó alakja volt a Borsszem 
Jankónak. Szegény Bér Dezső emléke 
kitörülhetetlenül él szivemben. Emléke 
legyen örökké áldott!

SÁNDOR PÁL
*

Bér Dezső nem karikaturistája, ha
nem krónikása volt korának. Több volt 
benne a történelmi érzék, mint a torzí
tás vágya; nagyobb volt szivében a 
szeretet, mint elméjében a gúny. A vo
nal ragyogó művészének született; de 
ahhoz, amit biztos keze rajzolt, a szive, 
az érzése hozzáadta a szint. Fehérrel 
és feketével tudott tavaszi zöldet és hi
deg kéket és lángoló pirosat ábrázolni. 
Amire vágyott, csak részben valósít
hatta meg. Élete mégis egész: egy igazi, 
lélek és képesség szerint való művész
nek egységes, töretlen, a közre gyü
mölcsöző élete.

SEBESTYÉN KÁROLY 
*

A művészek is. az újságírók is tár
suknak tekintették. Mert ameüett, hogy 
a leginvenciózusabb, legötletesebb ma
gyar rajzoló volt, mi publicisták

büszkék voltunk rá, mint kitűnő pub
licistára. Hiszen eg y-egy karikatúrája 
nagyobb hatással beszélt egy-egy fon- 
séges eszme, vagy nemes törekvés 
mellett, mint egy tucat vezércikk, 
amiket mi tollal irtunk. Rajzai mind 
hatásos publicisztikai munkák voltak.

SZATMÁRI MÓR 
♦

A rajz, melyet Rólad őrzök szivem
ben, olyan tiszta és hű, mintha a Te 
mesteri kezed műve volna. Te voltál a 
fáradságot nem ismerő munkakedv, az 
irigységről nem tudó barátság. Nexc- 
Yor/cban, Londonban, Párisban az elsők 
között vannak ma azok a fiatal rajzolók, 
akiket a Te friss szemed fedezett föl, 
ők a tanúim, hogy valamennyiben sze
retted a tehetséget, nem zártad el a 
teret egyik elől sem, biztattad, bátorí
tottad őket, úgy tudtál örülni a mások 
érvényesülésének, mint csak a legiga- 
zabb tehetségek. Bohém voltál, vagy 
nyárspolgár? Bohém, — ha ez a szó 
jelenti a müvészlélek örök frisseségét, 
fiatalságát, jókedvét, — nyárspolgár, 
ha nyárspolgári erény a rend, a munka 
tisztelete, a pontosság, a megbízható
ság és mindenekelőtt a tiszta és szép 
családi otthon szeretete. Bohém voltál 
vagy nyárspolgár? Ember voltál. Em
ber, akit szerettünk és tiszteltünk, em
ber, amilyen kevés van, az ijesztő és 
nevetséges karikatúrák szomorú világá
ban. SZENES BÉLA

*

Jankó János és Faragó József után 
senki nem halott úgy rám ember-meg- 
látó és karikirozó művészetével, mint 
Bér Dezső. Csupa meggyőző erő, őszin
teség és igazság volt minden képe. A 
magyar kulturhistáriában az ö műkö
dését külön díszes hely illeti. Mint em
ber egyike volt a legderekabbaknak, 
emlékét meghatottan őrzöm szivemben.

SZIRMAI IMRE
*

A halálhír engem nem döbbent meg, 
hiszen a halál természetes folytatása 
az életnek. A Bér Dezsőé azonban végig- 
borzongott az idegeimen, annyira hir- 
telenül merevült át nála az élet lobogó 
tüze az örök mozdulatlanságba. A sze
rény, jó, egyszerű emberen kívül, aki
nek szatirikus vénája ellenére sohasem 
volt egy bántó szava senkihez, a hab 
hatatlan, magyar karikaturista-triász 
utolsó tagját siratom benne. Jankó Já
nos. Faragó József, Bér Dezső: ez a 
három név nemcsak a Borsszem Jankó
nak, hanem három generációnak a tör
ténete. A művészet szent koronájának 
megint egy csillogó drágaköve hullott 
ki. SZOMAHÁZY ISTVÁN

»

N agy r abecsültem a mindig kedves 
és szerény kollégában, Bér Dezsőben 
a fáradhatatlan művészt, aki kifogy

hatatlan invencióid krónikása volt a 
magyar politikai és társadalmi életnek. 
Karikatúrái éles karaktert nyomtak a 
szereplő férfiakra, de magára a Bors
szem Jankóra is, amely a londoni 
„Punch“ mellett szinte egyedül áll a 
humorisztikus irodalomban és művé
szetben. Bér Dezső népszerűsége nem
csak témáiban, hanem alkotó erejében 
is rejlett. Kartársai szerették közvet
lensége, jósága, gavallériája miatt és 
mélyen fájlalják korai halálát.

TOLNAY ÁKOS
*

Torzképekben mutatta be a magyar 
politikusokat és a magyar politikát. 
Vájjon nem e torzképek voltak a vt.Tó
súg hű tükörképei? Lehet-e a magyar 
pofiikéról olyan torzképet rajzolni 
hogy az még mindig messze ne essék 
a szomorú valóságtól?

Mi, kik szenvedő tárgyai voltunk 
Bér Dezső művészetének, igaz hálával 
és szeretettel gondolunk ő reá vissza. 
Mert soha nem volt bántó és mindig 
jó kedvre derített. Még akkor is, mikor 
saját magunkat kellett kinevetnünk. 
Megmutatta hibáinkat, de azzal a sze
reteti el, ahogy az anya neveli gyer
mekét. Ez pedig fájó emléket nem 
hagv vissza, csak szerető visszaemlé
kezést. Dr. UGRÓN GÁBOR

*

Régi tapasztalás, hogy a kép hatása 
sokkal közvetlenebb és általánosabb, 
mint a nyomtatott betűé. Az ember
ábrázolás művészetében nagy erő és 
hatatom rejlik, különösen ha egy csöpp 
humor vagy szatíra keveredik bele. 
Bér Dezső a legelső. a legknlönb voJt 
azok közt, akik a karikirozást művé
szi magaslatra tudták emelni. Előkelő 
gondolkodásmódja, tudása, mély em
berlátása minden alkotásán megmutat
kozott. Egész működése szorosan 
belekapcsolódik az újabbkori magyar 
kultúrhistáriába. VASS JÓZSEF 

»

Mig élt — ismeretlenül is szeret
tem, amikor meghalt, lel kémből meg
sirattam. Elmúlása vesztesége a nem
zetnek, vele is kevesebben vannak, 
akik egész émberek és igazak ebben a 
hazában. VANCZÁK JÁNOS

Bér Dezsőtől kaptam, midőn várat
lanul miniszter lettem, a legszebb és 
legértékesebb gratulációt: egy kari
katúrát, melyen mindketten rajta va
gyunk, egyet ez aláírással: „Miniszter 
úr, üdvözli önt életrajzírója." Ez volt 
ő valóban. Sokak életrajzírója, aki 
életet, népszerűséget, ismertséget adott 
nekünk zseniális rajzaival Végig ki
sért minket életünk minden mozgal
mas zökkenőjén és minél öregebbek 
lettünk, annál inkább vettük észre,
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hogy egyre jobban hasonlítunk a ka
rikatúrához, és ez a zseniális ember 
nagyszerűen meglátja azt is, amit, 
hála az égnek, a többiek nem vesznek 
észre.

(Jgy halt meg, mint a jó katona, ke
zében fegyverével, iróniával. íme, az 
első eset, hogy nem kacagtat minket, 
hanem a fájdalom őszinte könnyét on- 
tatja velünk. VÁZSOVILMOS 

*

Egyike voltam az elsőknek, kik Bér 
Dezső váratlanul bekövetkezett halá
láról értesültem. Gyalog mentem a 
templomi ünnepélyről hivatalomba és

az Országház-uccárr mondta egy úr, 
hogy a mellettünk levő ház kapuja 
a att van kihűlt tetême a Borsszem 
Jankó egyik szerkesztőjének, kit mű
vészi hivatása gyakorlása közben 
szólít ott a Gondviselés magához. Fáj
dalommal győződtem meg, hogy a ki
váló rajzoló művészt kell a tetemben 
gyászolnunk. Akik ismerték munkás
ságát, azok meg is őrzik hűen az ér
demes művész emlékét.

BÁRÓ WLASSICS GYULA 

•

A politikát nyolcéves koromban fedez
tem föl a Borsszem Jankó révén és

fölötte mulatságos szórakozásnak kép
zeltem. De később már némi szkepszisre 
tanítottak Bér Dezső karikatúrái, a 
félelmetesen groteszk, lehetetlen figurák, 
akiket humora egyre inkább leleplezett, 
kivetkőzietvén őket ünnepélyes és har
cias lárváikból és pózaikból. Azóta 
szemtől-szembe láthattam korunk hőseit 
és régesrégen ajkamra fagyott a neve
tés: de Bér Dezső mindvégig ötletesen 
kegyetlen jellemzése maradt az útmuta
tóm, amikor az álarc mögött az igazi 
arcot kutatom. Kár, hogy most ment el, 
amikor a legnagyobb szükség lenne kí
méletlen művészetének bátorságára.

ZSOLT BÉLA

K IS  C IR K U S Z
Rég nem látott két bohócunk, Kriksz és Kraksz a porondra lép.
Kriksz. — Játsszunk bikaviadalt. Az most aktuális.
Kraksz. — Jól van. Játsszunk.
Kriksz. — Én leszek a toreador.
Kraksz. — Én pedig a bika.
Kriksz. — Kezdjük. (Nekimegy Kraksznak.) Na, elvtárs !
Kraksz (fölhorkan): Micsoda?
Kriksz. — Coki szoci. . .
Kraksz ( bőszülten) :  Én?
Kriksz (beledöf) : Kis vörös . . .  bolsika . . .
Kraksz (megvadulva) : Meri ezt mondani ?
Kriksz. — Ki tett esküt a Nemzeti Tanácsra?
Kraksz. — Rágalom ..  .
Kriksz (újabb döfés) : Ki készített törvényjavaslatot a nagy

birtokok szocializálásáról ?
Kraksz (a porba hull) : Aljasság így belémdöfni, amikor nem 

is védhetem magam. (Fölugrik.) No de most.
Kriksz (lobogtatja feléje a vörös posztót) : Olvassa el.
Kraksz. — Mi az?
Kriksz. — Az eskü szövege. „Becsületemre fogadom, hogy 

a Nemzeti Tanács rendelkezéseinek magamat föltétlenül alá
vetem .. .* Emlékszik?

Kraksz. — Bika vagyok, a kurzus \egnagyobbika. Én semmire 
nem emlékezem. (Nekiugrik.) A porondon én uralkodom.

Kriksz (beledöfi a tört): Nesze. «
Kraksz (utolsót lihegve): Miféle fegy/er volt az, amely így 

legyőzött engem?
Kriksz (diadallal) : Az igazság fegyvere.
Kraksz. — Én csak bombát és pokolgépet ismerek. (Talpra 

ugrik.) Nem gilt. Kezdjük a viadalt elölről.
(A közönség azonban már unja ezt a komédiát. És a mérkőzés 

elmarad.) R IP  PO RT

Esőköpeny 350,000 kor.
Hó- és sércipő JSSft NEUMANN GÉZÁ-nál
V I .9 Nagymezö-ucca 50. (Dessewffy -ucca sarok )

K is  izé k
Németh Mária nem tud lakáshoz jutni Bécsben. Lássa, lássa, 

művésznő, minek ment el Pestről, itt éppen elég üres házat 
találhatna. _

Állítólag tévedett Kunapé bátyánk, mert a falu népének 
nem is kell a házszabályrevizió. Éppen elég adó van rajtuk 
— mondja a falu népe —, nem kell még ez az új zsidónevü 
is a tetejibe. Továbbá még azt is mondja a falu népe, hogy 
úgy tudjon róluk az a házszabályreviziió, ahogy ők tudják 
róla, hogy mi a ménkű. —

Nagyatádi egész úton hazafelé azon gondolkozik, ki lenne 
alkalmasabb nála a miniszterségre. Kérve kérjük a miniszter 
urat, ne törje drága fejét a dolgon, mert még utóbb kisüti, 
hogy neki minden ember •— alkalmatlan.

Daruváry is meggondolta, hogy „jobb lesz, ha darvakkal 
s más jómadarakkal innen útját veszi44. Csak aztán tavasszal 
ne jusson eszébe a darvak példáját követni. Mert a darvak 
olyankor visszajönnek. ________ ______

hölgyeknek nélkülözhetetlen
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Parlamenti pillanatképek
Csönd, zsidó!
Szól Lendvai és szava ásító,
De estére már témát másító:
— Bort, zsidó!

Ha egységes békét irigylesz, 
Korányit is, Budot is üsd:
A húsosfazékból igy lesz 
Kisüst!

Ha árad a vád tengere,
Oh Zsirkai, csak szállj magadba: 
Furcsa, hogy a Tűz embere 
Feuermannal van megakadva.

Fgy, kettő, három, négy. . .  
Nagyatádi, hová mégy?
S Nagyatádi — oh egek! — 
Zsidóul szól: — Hát megyek?

Hát Rakovszky sem megy?
Ez igazán nem megy!

Hej, ha ez a csárda Themze partján volna, 
Csip-csup kérdésekről kevesebb szó

folyna,
Eckhardt se torkolna, Kuna se horkolna: 
Odabent azóta egy legény se volna!

(JÁSZ) .

Fogas  p ro b lé m a

— Mi az? Mért vágsz o’yan savanyú képet?
— Borzasztóan fáj a fogam.
— Én bizony kihúzatnám, ha az enyém volna.
— Én is kihúzatnám, ha a tiéd lenne.

Az élelmezési frontról
— Hova mész, kislány?
— A csarnokba, bevásárolni.
— Akkor mért hagytad odahaza a másik cekkert?
— Melyiket, nénk?
— Amelyikben a pénzt kell vinni.

PA LIVIA-kaucsuk-sarok
P A LM A -k a u c s u k -ta lp
P A LM A -k a u csuk -ta lp vé d ö

Neumann M.
ruhaárúháza, Muzeum-körút 1. sz.

Férfi-öltöny 
Férfi-átmeneti kabát 
Fiú-öltöny 
Fiú-átmeneti kabát 
Női ruhák 
Női kosztüm 
Női kabát
Férfi-, női, gyermekcipők

elsőrangú mértékosztály.

Neumann M.
ruhaárúháza, Muzeum-körút 1. sz.

Ezüsteuókészletek speciális üzletel
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A vers
A vers gazdag, meleg mező, ahol 
Szép lepke játszik, vig tücsök dalol,

Magasbanéző, tiszta hegyorom, 
Megrészegül ott lelke szent boron.

Hajó egyhangú, szürke tengeren, 
Tájakra visz, hol új szépség terem.

Mécsfény úiszéli vén kereszt előtt. 
Hozzá hajolnak hivő szenvedők.

A temetőn virágos, drága sir,
A vérző szív sok könnyet rája sir.

Örök csülag futó felhők felett; 
Pásztor tűz virraszt éjben ö veled.

Vihar, mely zúg, de vásznat is dagaszt.
Tör ágakat, de söpri is a gazt.

SZAMOLÁNYI GYULA
--------o--------

A legújabb „nemzeti tanács44

o s a K o d á s h o z
csak valódi Fábián-féle szappant használjon. 
Több elismerő levél Wolff Károlytól és társaitól.

Hangszerek, gramofonok, hanglemez- 
újdonságok engedményes árban

Hangszer-otthon
E a L a í a  i L 4 l t f  hangszerkészítő mesternél 
i  C K C I C  n m d i y  Budapest, iózsef-körút 9.

A KÖZÉLETI  SZ ÍNPADON
legközelebb szinrekerül

A V A D K AN SZ
Játszanék, ha föllépti 

díjat kapnának: 
a B-listások

© ©  SZERKESZTŐI ÜZENETEK

Kéziratokat és rajzokat nem küld vissza a szerkesztőség.
Híveinknek és barátainknak, akik feledhetetlen szerkesz

tőnk és kollégánk, Bér Dezső halála alkalmából részvétükkel 
és vigasztaló szavaikkal kerestek föl bennünket, itt mondunk 
hálás köszönetét. Olyan tömegét kaptuk a megható részvét- 
nyilatkozatoknak, hogy egyenként képtelenek volnánk azokra 
válaszolni.

A Borsszem Jankó jelen számát október 14-én, kedden zár
tuk le. — Nagyatádi. Ne mondjon le annyiszor úgy, hogy nem 
mond le, inkább ne mondjon le és búcsúzzék angolosan. — 
Kocsmáros. Duhaj vendégeit óvja a parlamenti tárgyalások 
olvasásától, mert még komolyan megvadulnak. — Kocsis. Az 
ön által szerkesztett „Kis művelt társalgót" több példányban 
küldje be a képviselőház könyvtárának. — Anya. A Schloss 
WettersVein-hez elküldte a leányát?... Ez még hagyján! De 
hogy a parlamentbe is? ... No de kérem, ilyen nevelést ad 
egy ártatlan leánynak! — Após. Csak ne remegjen! Ha nem 
is ad pénzt a vejének, ebből még nem következik, hogy ön — 
öngyilkos lesz. — Rs. Verseit eltettük a jövő nyárra. Akkor 
fogunk velük befűteni. — R. S. Sajnos, gyöngén sikerültek. — 
D. E.-né. Legközelebb kipótoljuk. — Fullánk. Ejnye, hol 
hagyta a régi humorát'? — Dr. G. B.-né. A Mars-bolygót 
legföiebb Oroszországban nevezhetnék Marx-bolygónak. Üdv! 
— Több levélről a jövő számban.

Felelős szerkesztő: Molnár Jenő 
Kiadótulajdonos: Borsszem Jankó lapkiadó r.-t. 

Igazgató: Szekeres Rudolf

Schiller, a nagy költő
munkaközben gyakran vett hideg lábfürdőt.
Ez okozta súlyos betegségét és korai halálát.
Hány remekművel ajándékozhatta volna még 
meg embertársait, ha Voltaire példáját követte 
volna, aki naponta számos csésze kávét ivott. 
Voltaire ezáltal majdnem 100 éves kort ért 
el teljes szellemi frisseségben.

MEINL GYULA R.-T.

Cegs3ebb gyermek
felvételek

Veres műtermében
V., Harmincad-utca 3. kz. (Erzsébet-térnél) 

Telefon 135—70.
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Kép rejtvény

y

Azok az előfizetőink, akik a rejtvényt helyesen fejtik meg, 
következő ajándékokban részesülnek:

1 10 lives Szent István 
a Polgári Serfőzde gyártmánya (házhoz 
szállítva).

2- egy nagy tábla 
Szerencsi csokoládé.

egy nagy doboz 
..Virág"-féle dessert.

4- egy nagy üveg 
..Óceán"  fames.

6. egy Üveg „Lysotorm

7- egy darab P. Márkus Emilia arcápoló szappan.
8. két pár Berson-gumisarok (férfiaknak és nőknek),
9. egy nagy palack RAPIDOL folyékony fémtisztitó szer.

10. a Borsszem Jankó egy évfolyama (1917— 1922. évek),
11. Seiffensteiner Salamon adomái.

Helybeli előfizetőink az ajándékokat, Lletve az utalványo
kat kiadóhivat álunkban vehetik át d. e. 9—2-ig, vidéki előfize
tőink külön értesítés nélkül kapják meg.

A Borsszem Jankó 2959. (41.) számában közölt képrejt
vény helyes megfejtése:

Jó felebarát
Előfizetőink, akik a Borsszem Jankó multheti rejtvényét 

helyesen fejtették meg, a következő ajándékot kapják: 
1. Szécsi Ferenc ( Budapest, VI., Andrássy-út 83, I. 20), aki
nek tíz üveg Polgári Serfőzdéi Szent István duplamaláta- 
sört; 2. Hoffer Tivadar (Budapest, II., Csalogány-u. 10), aki
nek egy nagy tábla Szerencsi csokoládét; 3. Dobos Élekné 
(Nagytétény, Baross Gábor-tfelep), akinek egy nagy doboz 
Virág-féle dessertet; 4. Schcin Jenő (Nagykanizsa), akinek 
egy nagy doboz „Oceán“ cukrozott gyümölcsöt; 5. Szilágyi 
Béla (Budapest, V., Erzsébet-tér 15), akinek egy nagy doboz 
,:Ovomaltine“ tápszert; 6. Halmos Sándor (Győr), akinek egy 
üveg „Lysoform“-ot: 7. Singer Oszkár ( Budapest, VII.. 
VVesselényi-u. 13), akinek egy darab P. Márkus Emilia- 
szappant; 8. Kemény Emanuel (Budapest, V„ Gorove-u. 3), 
akinek két pár Berson-gumisarkot; 9. Fényes Ferenc (Esz
tergom), akinek egy nagy palack „RAPIDOL44 folyékony

fémtisztitó szeri'; 10. Gáspárdy Béla (Rum. Vasmegye), aki
nek a Borsszem Jankó egy évfolyamát; 11. dr. Nagy András 
(Tiszaluc), akinek a „Seiffensteiner Salamon adomái“ -t küldi 
meg a kiadóhivatal.

K A L A P O K !
K a t o n a t i s z t e k 9 á l la m i  és  
v á r o s i  t i s z t v is e lő k  és igazolt 
családtagjaik, valamint b a n k o k ,  
g y á r a k  és v á l l a l a t o k  
a l k a l m a z o t t a i  az olcsó napiárból 
10°/o e n g e d m é n y t  k a p n a k ,  
......  miért is igen tanácsos =r_,

női, f é r f i -  és gye rm e k k a la p  és sapka
szükségletét cégemnél beszerezni. 
S v á jc i  s a p k á k  minden színben.

Olasz nyúlszőr és gyapjú férfikalapok érkeztek!
Érdemes a város bármelyik részéről 
hozzám jönni bevásárlás végett !

Löwy kalapgyár, Budapest.
O lc s ó  e l a d á s i  Vili., Teleki-tér 7 alatti gyárhelyiségemben. 
F ö ü z l e t  csakis n ö i k a l a p o k r a  IV., Párisi-ucca 3. szám.

&NYA! INTELMEK
Lehetőleg a férjed druszáival barátkozz, akkor nyu

godtan beszélhetsz álmodban.

Leányom, a gyermeked mindig hozzád hasonlítson. 
Ebből még sohasem származott baj.

raaus I

DREHER
A tökéletes

poloska -irtás, festés
Tel. 81-06 
« •  141-46 P A X - v á  I la latnál.
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V agy -v agy

— Ejnye, milyen gyönyörű brilliáns gyűrűd van. Kitől kaptad?
— A nagybácsimtól.
— Hm ! Akkor vagy a brilliáns nem igazi, vagy a nagybácsi.

A
HNDCNttta 

ÉLET IZGALMÁBAN 

«MCELXJ. rÁBADTSZCMZET 

C D Ô S IT Ô J C

KOCH
KÁLYHÁI

KITŰNŐEK

K O C H  J E N Ő  ká lyh a gyá ra
BUDAPEST. VI., SZONOY-UCCA 53. SZ.

űvészies képkeretek |
Kézimunkák szakszerű keretez ése

Várad i Bélánál. Budapest, Andrássy-út 43. j
■

■ ••■■•MBMII laBMMMIMI ■■■■■■■■■*■• •«•»■•••>■<

VIRÁG O S ZK ÁR
CUKORKA- ÉS CSOKOLADÉ-ARÚQYAR R.-T. 
• BUDAPEST, VII., N E F E L E JTS -U C C A  12. -

A PtcU Ltojrd-társnlal nyocdija. Budapest, V. Mária Vaitria-ucca 12. (Nyomdaigaigatö MARKUS PAL.)


