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Hát visszajötté|, Abrahám ? Kát volt annyira félni a muszkától.
Nem féltem én, csak utálom őket.
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BORSSZEM JANKO

4. oldal

Az otgonÍsta

A minap ütött-kopott névjegyet hoztak be
hozzám, melyről \átszott, hogy zsíros kézze| nyultak
hozzá s a szobalány, aki átadta, kissé impertinensüi
jegyezte ffi€g, hogy alighanem válami kéregettj
akar molesztá|ni, A piszkos kartonlapon ismeretlen
név állt, én legalább nem emlékeztem Íá, hogy
Bogdán Salának va\aha híréthallottam volna.
a szoba|ányt, aki
néz ki?
- kérdeztem
- Hogy
talá|ia, hogy sokkal
régidők
őta természetesnek
különb emberismerő ná7am.
Erzsike fö|hűzta a fitos orrát és olyan grimászt
vágott. mintha assa foetidá-t szagolt volna.
nagyságos úr helyében nem fogadnárn
- Énakonfidensül'
ahelyett, hogy egyenesen
mondta
-válaszolt

volna a ké-rdésemre.
Rosszalólag ráztam a fejemet, kenetes hangon kijelentettlem, hogy egy szegény csavargót
szívesebben fogadok, mint egy államtitkárt, aztán

fölszólitottam arisztokrata szobalányomat' hogy bocsássa be hozzám a titokzatos Bogdán Salát. Pár
pillanat mulva egy magas, meghajlott derekú fiatalember lépett be a dolgozószobámba, aki savószínÍí
szemeivel szaporán pislogott' rnajd oly kétsigbeesett szomorÍrsággal nézett rám, míntha legalább öt
gl-ermekét a vizbe fojtottam volna.

tálybil

Igen, hiszen

ki is csaptak a

maradtam ki, mert a pápaszentes
- Magamtól
karmester a fejébe vette, hogy orgonistát
káptalani
Í'aiag belőlem. Minden délután órákíg ültünk a
székesegyház karzatán s míg a saínes ablakokonÉt
beszűrődő napsugár rubint'szinúvévéitoztatta az
öreg Mattauschek szemüvegét, buzgalommal ver-

destük aZ óriásÍ orgona billentyűit, melyeken a
Haydn ráncos keze is megpihent valamikor. Két év
mulva kitünő orgonista lett belőlem s most már csak
ecy jó szerződés hiányzott, hogy szegény szülőimnek a legutolsó pilianatait megédesitsem.
Es nem kaptái sze.rződést?
-Bogdán
Sala fölkelt a helyéből, szórakozottan
megttézte a szobrokat, melyek szőnyeges állványaikró1 feléje bámultak, gondolkodva kezébe vett egy
könyvet s holdkóros pillantással |apozgatni kezdett
benne, aztán hirtelen e1ibém állt s a majmokéhoz
hasonló' hosszú karjait esetlenül a válIamra tette.
most
mondta csukló hangon
Barátom,

- embert látod- magad előtt,.aki a Íöldkerekségén
azt az
pályát
Tudod
te,
hog'y.miválasztotta.
a legostobább

csoda esélyei vannak egy zsidó orgonistának? A
keresztények elvileg.nem ültetnek zsidót az orgonához, a zsidik pedig .a váilási törvényeik miatt nem
állnak-szőba vele, mert az i-testamentum szigorúan
megtiltja, hogy a mTzeshitű ember ünnepnapon dolcozzék. A világ összedőIhet, a folyók visszafelé
folyhatnak, de a zsidó irgonista nem kaphat állást,
lrabár maga Csernoch János vagy Vázsonyi Vilmos
protegálja. E'z épp oly lehetetlen, mint hogy a ponty
a levegőben röpüljörr, Vagy hogy a teknősbéka
bosztont táncoljon. Éséppen én vagyok aZ a szerencsétlen, aki tiz milliárd ember kozil ezt a pályát

vá|asztottam'

v.-&
Bogdáh Sa1a?
kérdeztem bátorító hangon.
-Látogatóm
szeme-hirtelen könnybe lábbadt'
ismersz? mondta elérzékenyülve,
- Nem
pár tétovázó lépésselközelébb iötIhozzám,
miközben

Fürkészve néztem az ateába, memóriám kerekecskéi lassan forogni kezdtlek s ime, a szomartt,
|ezíjlIőtt vonásokból egy ismer<js gyermekarc bontakozott ki' melyet a Séd paftjéin, a pipitéres zöld
réten s a gimnázium öreg folyosóin |áttam valaha,
meg a Cserhát nagy, szénakazlas udvaraiban, ahol
Sobri Jóskát megszégyenitő betyárkodásokkal vertük föl valamikor a nyári délutánok csöndjét.
Salamon! kiáltottam föl meg- Berger
miközben ezer rég elfelejtett hangulat
lepetve,

|opózott a lelkembe.
Nem, most már Bogdán Sala, legalább húsz
éve,- hogy a nevemet megmagyarositottam. Azt
hittem, hogy csak Ínagyat névvel lehet valaki ig'azi
miivész, mert még emlékszel ügY.e, hogy a vón
Mattauschek törhetetlenül hitt valamikor a míivészi
karriéremben?

hetedik osz-

!

Barátom leborult a dohányzőaszta|kára és keseÍVes' zokogásba tört ki, én pedig sebtében irtam.nehány.. sort Bárczy Istvánhoz, hogy a|ka|mazza
szerencsétlen iskolatársamat díjnoknak valamelyÍk
fovárosi hivatalba. A kitünő orgonista most egy
kerületi adóhivatalnál dolgozik s mégis megkeres
annyit, hogy rendes ágyban alhatik. De maga a
probléma ezze| nincs megoldva, akkor se lese megoldva, ha a Borsszetl Jankó, szokotlkönnyedségé;
,le|, aZ egész zsidókérdést elíntézní.E,zen a szerencsétlen fIótáson, akarom mondaní orgonistán, még a
Borsszem lanhó alapos essay-í se segithetnek.
'

Szomaházv Istvdn

Zsidó miniszter
Sok zsidr1e|lenes derék úr, jellemes,
'iii: ' '
Félig duhai bohérn' félis szelíd iiliszter,
ii!:,.,
Mindíg csak Vázsonyit és Weisz|eldet vonyit: : Ijt:::.
Dio mio! Zsidó lett már magyar miníszter. !
'

S lám, Földesünk míatt íÍyátok nem riad,
Kormányvezért ezért még semmi vád sem ére.
flia, már sok Weisz urak lettek töldesurak
S nem hányia senki ezt a Földesek szemér!'
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Min gondolkodik, Hers szomszécl ?
- Azott
gondo|kodok, hogy én vagyok az a
ljatt az antiszemitizmus van.

nagy hatalom, az-'a.nagy befolyás, aZ

a

nagy tŐke, aki

I
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Ne tessék félreérteni!

37. szám

okos zsidó miatt, mert folényben van eszével és a
miatt, mert terjeszti abigottságot; a jól- nevdltzsidi
zsidó míatt, mert miért nagyképűsködik az
úri mivoltával' hiszen úgyis zsídó és a rosszmodorú
zsidó miatt, mert egyszerűen undorító; a szellemes
zsídi miatt, mert mindenkit le akar főzni, senkisem
buta

imponál neki és a hájfejű zsidó miatt, mert még egy ji
anekdótát se tud elmondani; az erényes zsioó míaÍt.
mert' ,,ne akarjon ő a tisztességrévelpressziót gyakorolni.. és a kö'nrnyelmű zsidó miatt, mert ,,ne a"káijon ő dzsentri lenni..; a tudós zsidő miatt, mert szorgalmával tisztességtelen versenyt csinál és a tudat-

lan zsidó miatt, mert ők terjesztik a pestíst és a
kolerát'

Kérdés:Igaz-e az, hogy a zsidók kibujnak a
harctéri szolgá|at a|ő|?
Fele,et: Lehetséges. Az én családomban például
négyen bujtak hősi halálba, hatan súIyos sebesü.
lésbe, heten hadifogságba és m,ég néhányanr mindig
a lövészárokba.

Kérdés:Ííogyan lehetne megszüntetni az anti-

Az anti. és filoszemitaság kískátéja

.szemitizmust?

Felelet: Cholnoky Jenő tanárt úr szerint az e\sőosztályon utaző zsidik kilencven százaléka köpköd.
Ííatehát nyugatl mintára a Máv. kupéibarr is kopo.
Ieghatározottabban állítható, lrogy antiszemitizmus
csészékethelyeznének el, egy cs.apásra megszünne
azér,t, van, mert zsidók vannak.
az antiszemitizmus?
Volna-e
antiszemítizmus,
Kérdés:
ha
nem
lenlrlé.
Kérdés:Ésmég milyen további eszközökkel
nek zsidók?
Felelet: Föltétlenül, mert a modern kor ké- lehetne megszüntetni?
Felelet: Énígy oldanám meg: minden zsidóval
n1'elmei szerint berendezett á|Iam nem nélkiilözhetí
elhitetném,
hogy ha kikeresztelkedik, evvel megaz antiszemítizmust; ha tehát kifogyriának a zsidók,
pukkasztja a zsidő konkurreinsrét. Így jutnánk el áz
hívatalból rendelnénpk ki zsidókat.
Kérdés:Mit jelent voitaképp e sző: antisze- általános kikeresztelkedéshez, tehát a végr:é{hoz.
mitizmus?
Kérdés:Miért van speciálisan a budapesti
Felelet: Erre a kérdésrekétezer év óta ezérÍé|e orvosegyetemen olyan nagyfokú antiszemitizmus?
Felelet: Mert a zsídó orvosok szemtelen tolaková|aszt adtak. Jelent tÍizhalá|t és éhinsóget, de jelerrt
dással sietnek meggyigyítani a betegeket.
báróságot és miniszterséget is. Ebből is látható,
milyen nehéz a vá|asz.
Kérdés:Hogyan lehetne megsziintetni a filoKérdés: Ki nevezhe,iő vérbeii antiszemitának?
szemítizmust?
Feletet: Lz a zsidő, aki kávéházban. villamoson.
Felelet: A zsidó bankárokból élő anltiszemiták
ltangversenye.n lárrnás hangon fecsegÍ ki legintimebb
államositandók, hogy a zsidó befolyás alól szabaesa|ádi dolgait.
dulva, végképpaz is'azi Liberá|izmus táborába.léphessenek.
4érdés:Es még ki nevezhető antiszemitának?
Felelet: Az a zsidő' aki minden trónváltozásná| .
Kérdés.. Miért nagyobb antiszemita némelvik
kimutatÍa, hogy az új uralkodó zsidi ere.detíí.
rlő, mint a férfi?
Kérdés:E,zze| szemben kí a filoszemita?
Fetelet: Azt nem tudom, de valahány á|dozatf elelet: E'zzeI szemben filoszemíta minderr ki- kész zsidi ismerősömnek nemzsidó szeretője volt,
keresztelkedett kongiegánus éls keresztényszociá- ru ind antÍs zemiIizmusr i| panaszkodott' Kereszténtr'
lista cikkíró meg politikus, mert az ő exisztenciázsidónőkkel való barátsága ezzeI
juk szorosan összefügg a zsidók anyagí és szellemi ismerőseimnek
szemben mindig a Íiloszemitizmust mozditotta eLó.
boldogulásával; ha ugyánis r.osszul menne a zsidókKérdés:Míértnem érintkezik a kereszténv nő
r-rak, miből élnének,kik ellen izgatnának ezek il
a zsidó.nővel?
helytelenül antiszemitáknak tartott filoszemiták?
Felelet: Mert egyneműek'
Ki ner,.ezhető ryéc filoszemitának?
Kérl,és: Érdemes-e kikeresztelkedni?
\/dps:
FQlelet: A pájeszos árdrágitó és csaló is ann'ak
Felelet: Igen. A nagyapának.
'"Kér.dés:
nevezhetó minden .szombaton, mert..akkor nenl
Meddig tatt az antiszemilizmüs?
szabad pénzt venni a kezébe.
Felelet: Ameddig egyetlen bolond zsidó é1. aki
Kérdés:Ki miatt van antiszemitizmus?
elhiszi, hogy ő külö'nib, mint a többi s ameddi* egyet' FQlelct: A'ga.zdag zsidó'ririatt,i niert nhgyiábou -l.efi bölond íemzsidó 'él, aki e'llhiszi, hogy a zsidók
é1 éts a szegény zsidó miatt, mert piszokban é|; az osszetartanak.
Mol,ndr '.Ienó
Kérdés:Miérrt van antiszemítizmus ?
Felelet; Igen lelkiismeretes kutatások uIán,
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Képzelje, mílyen szerencsétlenség érte a bárónőt !

A

legjobb barátnőjérő| sült fui, itogy zsidó.

8. oldal

BoRSszEM JANKÓ

Politikusok a zsidókérdésről
'- Lapunk politikai munkatársa fölkereste politikai
él.etünk kiválóságait, hogy megkérdezze tó|ik:, mi a
ve|eményük a zsidókérdésről. A ieles államférfiak
munkatársunknak a következő feleleteket voltak

37. szám

Landouer Béla: Igenis van és lesz zsidókérdés.

Faii kérdésez. Mi a keresztény Magyarországétt

küzdünk, én pláne, mert más csak sztilétett kerész.
ténynek, de én
meggyőződésbő| |ettem azzá.
szívesek adni.
Molnlir János: Van zsidókérdés. Megmondta azt
iapom,
Wekerle Sándor: A zsidókérdés igen érdekes ünnepi az Alkotmdny unnepi számában, amikor'az
vezércikket Landauer irta s az únnepi tárcát
kérdés,meg is van róla a kialakult véleményem.
(enée.
Erdtjs
fIogy parancsolja!? Legyen zsidókérdés? Igérem,
Förster Aurél: Mikor én Bécsben a borz&e
hogy lesz! Ne legyen zsidókérdés? Igérem., hogy
nem lesz! Antiszemita legyek!? Igérem, hogy az iáttam, volt két börziáner barátom. Egyszer aZ
leszek! Filoszemita legyek!? Igérem, hogy filo- egyik ráripakodott a másikra: Te e|zi|Iött gazSzemita leszek! Avagy szemita legyek, igérem,hogy ember, megtudtam, hogy te tréflit eszel.
- Nem
felelte
az leszek. En mindenesetre igérek. Már pediú min- igaz,
én sohasem ettem tréflit,
-. amikor -nagybeteg voltam s az orvoscsak
egyszer,
denki tudja' ha én valamit . . ., megigérek . . . .
azr
Andrdssy Gyula gróf : Nálam nincs zsidókérdés, mondta, hogy meghalok, ha sonkát nem eszem. De
a te fiad tréflit eszik.
Az lehet, _ felelte
csak hdzizsidókér dés, Atyámnak két házizsidaja volt:
- de
csak
vendéglőben,
aZ
ebédlőmet
nem engedenr
Kinyi és DÓczy. Nekem Van egy hirlapiri-házi. tréfiivel beszennyezni. Tetszik
látni, ilyen az antizsidóm: Mdrkus Miksa, egy iti-házizsidóm: Ignotus,
szernitizmus
is.
Mindenki
Íiloszemita,
csak az egyik
törtónész-házizsidőm:
Werthefut,er,
volt egy
9cy
klub-házizsidóm: Moskovitz és egY polÍtikus-háZi. egyszer-egyszet otthon antiszemitáskodik, a másik
zsidim: Vtizsonyi. Nálam ez házi ügy. Volí ugyan meg idegenben. Ha otthon kóserÍiloszemita, akkor
még egy házizsidóm: Béla Íienrik, de hogy eZ Pesten é1 antiszemita-tréÍliséggel,ha pedíg Pesten
milyen házizsidő voLI, az mát nem is kérdés.Így filoszemita, akkor otthon antiszemitáskodik. Az anti.
szemita képviselő az irodájában filoszemita, a filo.
áIIok én a zsidikérdéssel.
politikus az otthonában antiszemita . . . De
szemita
VtÍ.zsonyi Vilmos: Mi az, hogy zsidókérdés? Ki
.nincs képzeije el, ha megforditva lenne és annyi zsidó
beszélhet ma zsidókérdésről? . ... olyan
többé . . . Most különben sem érek tá nyi\atkozni, Ign.ne, ahány most keresztény s annyi keresztény,
zsidó: lenne-e akkor antikeresztényi2vár a szabőm. Az új diszmagyaromat kell pribálni, alrány.most
.T)ehogy
tntls?
lenne, nem lenne akkor már keresza régíÍgen egyszerű, nem ilIik hozzá a rubintokkal ieny
sem.
kirakott kard, a drágaköves mentektitő és a nyakba
Esy koaliciós Íóisptjn: Zsidő? Az a kérdés:
való polgárÍ kereszt.
inu.nkapárti
vagy kormánypárti? Mert ha munka.
Polinyi
a'éza:
Zsidókérdés?
Nem volt,-Kibékülde lesz. párti,
.Lesz ám . .
csinálok én mint főíspán nekik olyan kérdést,
. En azonban nem szólhatok.
tjink. Tanuk előtt, jegl,zcíkönyvet is vettünk föl rila. hogy elmeg}. a kedvük a felelettől!
En egy szót sem szólhatok.
orosdy Fülöp báró: Mít akar tőlem a zsidóGrecsdk Károly: Nekem csak egy zsidókérdé. kérdéssel? En a magyar katholikusok világi képvi.
selője szoktam ienní Svájcban.
99m voJt, azonban most már mégis miniszter vagyok'
Várjunk a vá|asztijog elfogadásáíg. Azután 1átan
F-tjikerestiik ntég jellinek tienrik urat, de a népmegint aktuális |esz ez a kérdés.
párti kiubban volt, Nemes Zsigmond utat, de áz
,Rakovszky
. Siirnesi Vilmos:-A zsidókérdést meg lehet ol- ara<li hitközség
elnökölt,
István
dani. E'n mondom. Én,aki tui*gíui uágvot. oe uÍat, de- megint üiésén
egy
zsidó
koziegyzőt
pÍotezsá\t
ryeg lehet oldani. Magyarosodjanak meg á
éppen,
'Ldnczy Leó urat, de réformátus presbiteri
-ő
Cs,ináltassanak tulip cint os tir dt-, viseljenek nemz
"siootr
etiteendőket végzett, ZicÍt'y János grófot, de
a fejét
szinü taleszt, novesszenek Kossath-paieszt és Íizes- kereste, Apponyi Albert gróÍot,
de
he|yette
Tóth
senek elő a Magyarorszrj:g-ta,
Jánost találtuk és ÍIarhcinyl János bárőt, aki ér:pen
Szentivdnyi Arpád: ÍIát még ez is! Már radi. állitmányokat k ere sett e gy régi b eszé dena|aT:*?,
kális is vagyok, választójogos ií vagyok, cucilista
is vagyok. Leszek én még filoszemitá is, -- ha Így
haladunk:
büdös zsidó is.
VisontaÍ
Soma
udv. tan.: 'Noná nincs zsidóKitérö válasz
'kérdés!Kérdezze csak
meg a syöigyösi vá|aszti., A zsidikérdésre
szdzan
kat !
Adtak
vdlaszt,
ilyet-otyat,
Szmrecsrjnyl György: De kérem, hogy lehet
ma, a. JelvÍlágosodottság korában zsidókérdésről be- Egyszeríi ttÍjékozatlant
szelnll R.mungó ifjak megpróbálták, de én az én Es szdmbajövő komo:Iyat;
v azsonyl barátomÍnal, .meg az én Bród'y
Ptnó bará- VoIÍ, ki nagyhangon váIaszo'lt,
.lé
és
Petó,tándor
barátomrnal
!.9mm4l
is gázóltui< VoIt, kÍnek váIasza kímért,
Vajjon kinek tetszik iobban
őket. Íiallatlan aZ új-korban feleiiézeti vittongást S uolt óvatos, kÍ e kérdés a 1tlJrsszem
zsldóézámaz
-' E|őI egyszerííen kítért. az Alkotmány:nJankó
kezdeni!
ak v agy az Egy en.
roseg-nek ?

'

-
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Karfölvételi próba

Maior raiza

Az nem baj, kérem, ha a kisasszony nem zsidó... Attól

nrég Íehetséges lehet.

Yidéki párbeszéd

Mind.enki zsidó

Még nem volt rá eset, hogy nagy emberről ki
ne deriiették volna zsidő szátmazását. Mindenki
magyar és mindenki zsidó, sőt mindenki budapesti
zsidi, aki szereplő ember. A mí saját külön nagY'jainkkal azonbai bai van, ezek rendszetint grifok
és így bajos róluk megállapitani, hogy zs,idik, pedig

Azt olvasom az Alkotmdny-ba\ hogy Budazsidik laknak. tiogyan van hát ott mégis

-

pesten csak

antiszemitizmus ?
Eppen azért.

-

azok.

A végletek'

Zsidó pétdául gróf Tisza István is. Másképpen
nem is voina képzelhetó, hogy éppen ó |egyen az'
aki mindent iobban tud.
Zsidó grőf Khuen-Hédervdry Károly, akiről már
a Semisótho megállapitotta, hogy első ősét Khuen
Mordechájnak hívták.
Ennélfogva zsidó Esterhdzy Móric gróf is, aki
így rokonságban is van Khuennel. Mordecháj és
nyilvánvaló, hogy ez utibbi
Ester közott ugyanis
- Esterházyak
a kapcsolat
házábő| származnak az
ismeretes.

-

tlogy a Csekonicsok zsidók, az kétségtelen.
Cseh Kohnok voltak aze|őtt és hogy zsidó eredetük
ne legyen olyan könnyen kitalálható, a szláv Ícs-et
rugasztották a nevük mellé.
Zsidó továbbá dr. Beck Laios és zsidó dr.
ÍIevesi Sándor, zsidó Hock János és zsidik a
Beniczkyek. Ez utóbbin nem ís lehet vitatkozni, biZonyos' hogy egyik ósij.k Ben lczig volt, ebből származhatott magyarositás útján a Beniczky.
Be van tehát brzonyitva, hogy mindenki zsidó
Magyarors zágon. Arisztokraták, dzsentrik, irik, mÍívészek, mindenki. Sőt. Mint hitelesen értesülök, dr.
Vdzsonyi Vilmos is az. Pardonz Földes Béla is.

vÍl,gy :

kÍk csinálj ák az antiszemitizmust ?

,..
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Ácsorgás a hadí Ímajegyekért

Si duo faciunt idem...

Amikor a dzsentri teszi.
így hívják:
szerény
bátor
önérzetes
ügyes
becsvágyó

vakmerő
kedélyes
snájdig
takarékos
adakozó
világfi
fölényes

zátkózott
pajtáskodó
múbarát

iukker (asszony)
kacér

A

Amikor a zsid,ó teszi,
így hívják:
gyáva

tolakodó
komisz
csaló
stréber
szemtelen
lármás
pökhendi
uzsorás

pÍocc

parvenu
arrogans
rosszindulatú
gyanusan szolidáris
feltíinésiviszketeg
kihívó, közönséges
,,

Kétf6le antiszemÍtizmus

kereszté4y mondja:
nBbéz volna megállapitani, hogy a
- Rólam
jobban szerretem a zsidőt. Nem szeretem
kelleténél
semmiféle Íaltáiát, semmiféle formában. Szemtelen,

37. szám
Feiks rajza

tolakodó, kellemetlen, messziről meg]érzik rajta a
gettó szaga. A tudományban nagyképű, a rniYésaet.
ben tehetségtelen, a sajtóban terrorista., a fölbdírtok.
ban uzsorás, álta|ában kiállhatat'lanr. Ilyen a ZSidó.
L{anem azt a Steinert ne bántsa senki. Mert a Steíner
a legderekabb és legbecsületesebb omberek egyike
Magyaror.szágon, úr tetőtől-talpig, finom és előkelő
és művelt és igazán érti a dolgát. Ilyen a Steiner.
A zsidó mondia:
Már megiinit pimaszkodnak ezek az anÍísze- Sehogysem
miták.
akarl.ák tudomásul venni, hogy a
zsidó valóban isten kiválasztott népe. Nézzenek csak
körül, hiszen ahol haladás, fejlődéls, alkotás van,
mindenütt zsidók vezetnek. Zsi'dik fejlesztették a
tudományt, ők vezetnek az irodalomban, nekik köszönhető a sajtó fejlődése' világhirű orvosok, művészek, irók csaknem kivétel nélkül |zrae| fiai. Ésa
zsidó nagyiparos, a zsidő nagykereskedő, a zsidi
nagybirtokos mind az országot viszi előbbre és gazdagitja. Ilyen á zsidó. ÍIanem az a Steiner,, az az én
konkur'rienseÍn' aZ egy csírkefogi, Íegyházat érdem!ö
gazember' egy fekély a társadalom testén, melyet ki
kellene operálnÍ. Az a Steiner!
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A liptítvárosi

Bér raiza

oldal

g.rr"hJ{
#:

- Csak tükör ne lenne a világon
Falasi uélemény

..

-

köztünk legyen mondva

-

tlrrsaságot
akarnak csinálni.

;

t1

Ileves finish

_

No nem mondom, yan l1ívéÍel,itt a doktor Klain úr,
tir;
4.VeÍnbér,a FÍser bérló, derék ember, fdin
.Berger,.
röf!j's,.

a mészdros, oszt, a líbós

aszondiók
bd,, hísz, nincs ís több zsidó
- Mihdly
_ -Nincs,
az isten
verie meg a Krisztustagadóit;

itt

iigetőversen!,en

_ Mondja' gróf Károlyi József egész évben
antiszemita?
* Nem. Csak március 20-án.
éppen március 20-án?
- Miértmárcius
19-e József nap, tjméltósága
-'Mertés a gróf ezen
névünnepe
a napon március 20-7an
reggelig
mulat. Akkor aztán egész nap antiszemita. Ésmárcius 2|-én már nem az?
- Nem.
Addig már kíalussza aZ
antiszemitizmust.

is

rriegláfszik,'

*. t\z összes |ovak orrho.sszal nyerrlek.

!

Mer azér, hogy egyik.mdsik jÓ emberré válik,
De akit én nem iismérek, huncut az egy száIig.

menoi xtit".

Na, aZ
-_ fi4iért?

menn1.ire grasszálttak a zsidók.

Még a pdlínkás zsÍdó is becsiiletes ember.
De

'koz-

.l'.á,onl

az lúetetlen. Mihelyt
zsidó-k.()ztirsárság,
iisszeiön, azok rögtön részllényttjlrs*srlgol''cSi..
nálnak belőle.

szégyen és lyaldzat.

Hójjal bélelt teste alatt megroppan a lóca:
_ Csak aszandom, ahdny isidó, mind cudor píica,
Il! Í d.
.ny 9 ry 9.r ga t, . n't i t1'd sa n y a rgat, v é r ü n k e t ki s z Íi j á,
A htilunkból
hasitidik keshed{ imasziiia.
!e.g a

antiszemita.

Á.zsÍdóállam ' .].'
.zsidó
Az' angolok Palesztinából külön

Jó bor mellett hallik a hang kint a Bogtirzóban,
ItlihtÍly bd, a zsidÓkról mond véleményípar szóban;
otet ugyan nem kérdezte a Huszadik. Siazad,
Ami

. én lennék a legnagyobb

,,

j

Panasz

- Egy végzett földesúr naptójábói A birtokom zsidókézen,
Zsidó bankba iár a pézeth,
(No, csak váltókamatokra).

A főnököm hithú mokra.
Meg is előz minden héber,

-

Persze, dotgozik a stréber.

A juhomat zsidó nykia,
Négy lovamat zsid'ó biria,

Zsid,ón. f eszíil kacagányom,

Zsidó veszi el a lányom.
Undoritó, undoritó

!

Hát nem mind^huncut a zsidó?

{ V4jjon
valJon xlnek
jobban
klnek tetszlk jobbaÍt

a -tsorsszem Jankó

íá'á!li,.Tf *"ak

zsidóózáma:

vagy az Egyen-
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Bajnokyék a zsidókérdésről
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K.ét tlt a' kávéhánba,n
ön is zsidó?
:- Uram,
Micsoda kérdésez?
E1? Zsidókérdés ! Szóval hitsorsos. Nos,
-.\u.is"y
uram'.
van. oszintén érdekel, mi a véleméníé

a zsidókérdésről?
van-e? Na hallja, e7' neÍn is kérdés.ez
^ . .: Ilogy
felelet.
Igenis van! Mert, mirxt. ne lenne!} É"-ii;;^1

adok Alexandernek.
.Miért? Es a Méray-tIorváth egy senki? Dr.
^. ' '
egy nulIa? Mií?
Richtrnann
: Micsoda
beszéd. Nagyszerű dolog awa| az
,
atavisztikus eugenetikai aknamunkával! . . .
tlát az idegen civiIizáciő ghettoantagonisz.
tikus.parazilizmusa,
.aZ egy niarhásagi Mi?-ú;1
Al- és felbainoki Bainoky Mirné: Mondja az'a Méray? . . . A circumóisiót
könnvű testiséitéi
|'t]rem, lstván, was tut sich evvel a zsidókérdéssel neK' a
Samesz ezftányű működését nedig hivatalos
eigen tlich ?
hatalommal való viss2aélésnek akária minősittetni.
Al- és felbainoki Bainoky Mir: Majd én rrteg. Szenzácíós !
mondom neked,.Rőzám, Vun zsidikérdés, mert minNa és amit az a Jászi mond!? ,,A zsidikérdés
den zs'idó mlndig kérdez. Na, was hab ich dir gesagt?
egy -komoly nemzeti súrlódÉsauaiutr- -h;''ö;.il';
kiabálja felém a Samu bácsi' mikor meggy]ttot"útr mely rövidesen krizist oko,z.., ,Ez
egv gonootál,
-a Kerenszkit.
Na, was hab.ích dir gesagt?--tiatátjá
uram! Példátlan!
tnásnap
'a Samu bácsi, mikor nem gyilkolják meg-a
mégis Méray
.-'-' Na, ami a gondolatot illeti,
-iesmágasabbrendíí.
Kerenszkit. FIát nincs zsidókérdéif"
radikalizmusa. a legémberibb oi
Kériek, Mórisz, hőr auf. tlogy jön a Ln nem monoom' hogy iryádja a zsidőt, ezt még ö
-Bainokyná;
te Samu
bácsíd a zsidókérdéshez, melyről Jj.gero- sem mondja, de szereti. Szer-eti .igv, átiogí uáiloi
kelőbb társadalmi rétegek és a Éatvánv Laioi.nvi- pláne szeretné úgy jg, .hu ne- len]ie ögváriaran. xi
Iatkoztak? Es akkor te előállsz egl' poteniátta|i a kell pusztitani a zsÍdót!
ániÍári ttiióiem-.-.^.
- mondiá
mel --- S Íry965un megszünik
Samu bácsival.
a áiioótié.oés.-.
:
Eszerint mégis van zsidókérdés. Felelni rá
ÍIiába veccolod a nyelvedet,Rőzám,a
- Bajnok.y;
SuTu.
bácsi az tudja igazán megmondanÍ, ami drím szintén tudok. Most még csak azt szóietncm T"d;i
und dran van ezen a zsidókérdésen. nmetÉti ór- hogi1 ryi' tulajdonképpen a kcrdéi, á't'í uun s amir,e
tudok felelni ?
bujhat az Ignotus és az a főzsídó, az Ágoston petói,
_hdty
aki a legtöbbet lejsztolt a zsidók mellett.*Me'i umitóí
a Samu' bácsit elpüfölték a többi gyerekek' aut,ői íit
14, J'ogy gyár,a zsidó és amikor maisiői
Totqlík
ő püfölte el őket' akkor rámondták, hogy szemtelen
zsidó. Ésamikor föladta a tonc;f:tiátitiát, u,i *ó;a:
ták 1g{, stréber zsidó és á*it"i--nó"r vette el a
leányát,a prtklival' azt mondtát rrtirve /iioor-És Jmi]
KoI tonKre ment mellette a Jánosi János
borpincéje,
azt mondtétk komisz zsidó és amikor egv oíre
o"rc
inegcsinálta a bankrótgt és nem tuaott'tizeiil,-a)i
mondták smucig zsídó. Es was hast du davon,
Rőzam,
rnindenkinek igaza volt vagy nem? .Dr. Schreier Istvdn: Ha elolvastad volna a
Huszadik Századot, Móric bátyám . . .
Bainohy: Akkor tudnám erst recht nicht, hogy
t.an-e zsidókérdés.
. Bainokyne: A Hatvany 'Lajosnak, az ftőnak e!oivastam a c.ikkét és ő aztbetrauptótiá, r'ógí*ino*
zsidónak frakkban kell járni, oe étoot í.i törr
É;i;:
t e lk e dni v agy eh e t őt.
c- min diáii [ő* Jtbiil;i:
szü1etni.

1

i;i'

Bainoky: Látod, Rőzám, eZ egy idea! Evvel
meg Van oldva a zsidóJ<é1$,es. De unter uns gesagt,
ilyg1 i. csak egy okos zsidó tuo kiíárárni.

A, VE/v.811{,+NC5?S
€5 F/4 4 /!U''Z/].<
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(a

I{ogy csempészi lre rnagát Pestre a ravasz junker

Yéleményema zsidókérd.ésről,

tekintettel az antiszernitizmusra, tekintettel az
ougenetikára, tokintettel a fiild fbrgására és tekintet
nélkiil az olvasókra
Az embefi társadalom két főcsoportra oszlik,
ú. m. zsidókra és nemzsidókra (gójokra). Statisztikai
kimutatások igazoliák, hogy áz utóbbíak vannak
többen, bár a zsidók a velük született és életmidjuk
következtében bennük kijegecesedett érvényesüiési
öszttjnüknél fogva hangósábban kiabálnak," ;;néifogva úgy |átszik, mintha ők volnának nagyobb
számma|. Már az ókorban szép síkereket arattak
hangjukkal: egy Jerikó nevű erőditmény falai minden
külső erőművi behatás nélkül a porbá hu||otftak az
ostromló zsidi seregek kíáItozására, úgyszintén
hasonló csatakiáltásszerű hangok kíséretébenharminc koronát esett egyizben a Qimamurányi a buda.
pesti börzén.
Máy gz eIső példa mutatja, hogy a zsidók és a
nemzsidók kozött kezdettől Íogva mutatkoztak kölcsönös antipatián alapuló feszüItséget<, metvóIi- lótóIyást kerestek. maguknak ú. n. csaákban eő titrrizó1e5Dej1' melyeket a zsidik mindig szerfölött kedvel.
te}í.. ||ygxkor meghiricelték egymást. Az ellentétek
oKaI€azdasági és személyes kérdések lehettek,
monotaK, nogy egjrszer egy egyiptomi tarai boszir_

i

ból ello'patta- egy csodarabbi csirkéit, aki elcsábitotta
a feleségét.Innen van áliítólag, hogy murisak tettet.
egymásra. Napjainkban is gazdasági ellentétek tártják ébren a Íelekezeti kérdést,ai dntiszemitizmus
rLagyrészt azon a téves,Jölfog'áson alapszik, hog'-;
t(lIzottan anyagias zsidók, akiket a oóigoiiriaii"ítí.ö
az íjzleti lésze érdekel, csakis keresztéiy"tiól ióvi]
ditenek.rneZ. Ezze\ szemben zsidó_ statisztikusok
igazolják, hogy ezt az eljárást a isidik- ócy-*á.:-J
szemben is igen gyakran alka|mazzák.
Az ellentétek kiegyenlitése és egybehangolása:
a két faj összeolvadáóának problémTja
nem mai
.ókorbani".té"t.t
keletű. Már az előbb emlitett
óiö
vonaÍkozőlag kísérletek'ItIés prőféta,
Jtiior
t.ir:
.az
jegyezték, hogy- a mai automobil ősén,
eftaíá,ióltaláIt tuzes szekéren szokott a jeruziálemi korLőn
szágu|d,ozni,.egyizben így kiáltoti egv enefio
nőre, aki a kocsiút közepen állt:
".iáó.
Kitérni!
p- 99zeJoglalva a. zsidikérdés tényez,őit, még csak
azt ke|I deíiniálnunk, hogy hanszíÉá
szabatosan totmu\ázv a:
"íioóÍ?ríái,
Van
zsidókérdés?
-- Hát nincs?
:
. '.
-Természetszerűleg
nem a kéidés,hanem
_.-iia*
a
vá|asz az ú. n, ,,zsidókérdés...
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jajveszékeitek a lipóiJtjnnek a zsidók!
városiak
és
Földvárról
Füredre
menekültek a Siód é sr ő l
fokról Földvárra özőn|ő Terézváros elől.
Becses lapunk e heti számában kétségtelenül
menjünk? _- kérdezték az antiegész sereg kitünő nyiÍatkozat \esz a zsidókérdésről. szemiták
- Jaj, hová
és
ekkor
Siófok vo|t már az egyetlen
Szerkesztő úr alighanem a iegnagyobb jóakarattai zsidómentes
- hely.
fogja fogadni, ha ecy jó barátomnák. a Balatonnak
Siófokra! . . . és így tovább. igy forognyilatkozatát küldöm be közlés végeit.
- tIajrá
kergetik
íqv
eg1,mást évékőta' antTőzemliai
jó
Régi ismerets ég Íuz e barátomh oz, ki foglal- 1a.k'
.kozására
(olvasd:
nem
zsidók),
felekezeten kivüliek (hióinézve magyar tenger, Iegutóbb, Toon
zsidók), izraeliták (Terézváros) és zslook
nyáron Füreden taláIkoztam vele és esténkénthosz- városi
(Dob-utca).
,' yir

atr.*

JÍ1*:tr

SZasan eIbeszélgettünk.

Amikor csendes szellő sétáI végíga kihalt éj- Eddig a Balaton nyi|atkozata. Kitünő barátom
szakai strandon, hosszan és szépekétmesél az én föIhatalmazott arra, hogy e magánbeszélgetésünket
Balaton barátom, én mindig gyönyörrel trattgátom a nyilvánossággal közöljem.
\zenes ember
őt, viszont ő is türelmesen vég]ghállgatja panászais.őt
legtöbbször
tanáccsal is szolgál. Némelykor
Tat'
Korszellem
enekel és verseket szaval vigasztalásomra, melt
ehhez is érL költg, ha följönne Budapestre, biztos;an Bús őszi széI bolvgatia már
!'.a.. népjóléti viszonyok
benézne a Nyújor.kba és ott úgy üdvözölnék a keclves Az idők kerekét. '- rololt ls nap ragvog. .
plKKologyermekek: Asszolgája' dr. Balaton szet- I? 1|v^ már 'a jég elöl
Hát há]ával.nerriiaitozom,
E'lreltl gveÍeket.
nogy
.

kesztőúr!...
. . Egy nyári

beszélgetésünk alkalmával erre a7,
,1é.. . . helyesebben izrékérdésreis rátértünk. Á
tjalaton nem szívesen beszél. a zsidókról, egy kissé
antiszemita: E'zt meg kell neki nóöiáiáni, mert siofok91 igen kellemetlen tapasztatátóÉát szerzett. A
lsidókról többek között a következőket mondoiiu i
Balaton:'
Kedves barátom, észrevehette, hogy bizo.
r1vo.s.körforgás megy végbe évről-évre t<oiiitotteá.
A dolog Így kezdődött: Néhány év előtt Siófokon
megjelent több előkelő katholikus egyhází rcrtltt. Ái
^á
eg;rháza!. töyi desen követte az arisz7ők'aóiá, .á: d
mágnások. Erre már megjelentek á gazdag libÓty-árosi zsídók, majd a teré7városiak, v?gil .peolg a
Dob-utca. De ekkór már a)z ógír'á"'n.olá'ár?á-;;ökött, az arisztokrácia utáni.
..
. . Zsidő fürdőben nem maradunk - szóItak a
lípótvárosi izrae\iták és menteÉ noí.ává.'u.
. _ Jönnek a zsidók! -* hangzott:Fólduá.on u
vészkiáltás és Füredre menet<iitió.t páporl, áiiiziol
kratak.

Nagi' ei2tendoknek kíniain
9zemünk már nem ragyog '..
De
boldoggá tesz á- tu"dat
- élek
Hogy
éívagyok
!

F.s ti is' többí emberek,
Legyetek boldogok !
E.rossz vi|ágban élni még:
Uh, nem csekélv dolog.
Hol .olyan sok á bénadág,
A némák és vakok. . .
En áldom értte istenem.

Hogy élek és vagyok

!

Ésfőként annak örülök,

Hogy bölcs korszellemünk

A hazugságnak selvmivel

Nem csukjá Ie szeinünk'.
Kivánnak demokráciát
A kicsinyek s nasvok. .
.

'p'sv ill. órszágban'" boldogság,

Hogy éIek és-vagyok !

Nagy eszmék körül száll a szó

De legfcibb most a

tett

A súlyos jambus ma a

!

sikk,

l\em nolml langy szonett.

elek es vagyok?

S.a.belső béke?... _ így

:

l .divat:
touiiál
Nem járja már a csúf

Példaszerü ! csodás

A

zsidórnardosás.

-

Nem rejtegelnek gyilkokat

A templomi padok.

.

.

Qoldoggá tes? a büszkeség:
Hogy na élek s vagyok ! Ma nincs különbség.

S

hogvha

Nem eszik-senki húst, [nirics
A sertésbül nem készül hár
Vakbuzgó exlravurst.
Felekezeti alapon
Nem zúgnak a lapok:
Kész isteni kitüntétés.
Hogy élek és vagyok !

A

születés se hoz reád
Már se rosszat, se iót.
lannak zsidó keresitesek

keresztes zsidók.
_ SEsoly.
mind.egY, hogy mint

hős

dadog... . [halott,
qocsaltassek tneg nékem az,
Hogy élek még s vagyok '. .

Az

aJkut{ mrt

Somlyó Zoltán

:

r
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Galiciai részlet a Dob.utcából
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Feiks rajza
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@N{@@Eq,tsB emm'O'
Krigs of my soul,
also doch! mint áz egyszerri másvallású mondtá.
a szárrvásbőr-

ámikorr

nadrágját reggel mégis
csákk fölnyísszántvá tá|.
lálta. But you know, es
war bloss Seifenschaum,
pour le rendre hors de
lui, wl.e wirr Lateiner

sagen... Ridicul, nicht
wahr? Yígyázz áz orrto-

gráÍiára, a sző!áték kissé,
wie sagt man nur, scabIeux. Zsidikérdésmindig
volt' merrt mikorr neín
kérdezett á zsidó, ha felelnie kellett? Es most jön
itt nekem ez á második
vallomásaival'
confessión,

TÍItakozás
A Reuter-ügynökség azt ahirt kürtölte ki széles
e világtra, llogy az angolok önálló zsidő koztársaságot abarnak szervezni Palesztinában' A köztársaság
ellen ní.ncs kifogásunk, de a hely megválasztását nem
tartjuk célirányosnak. Elvégre ismerünk esy helyet,
melynek Palesztinánál joval régebbi előjogai vannak.
Tiszteiettel
Siót ok tfu doigazgatósága.

Szempont

I(ikeresztelketlni !
Most ez Úrton járók
Magánttrd'ósok és
Ú;t.a;ta

oo

bárÓk.

Perlig efölött is
Lehet restelkerlrri:
Csak egy zsidó képes
I(ikereiztelketlrri.

l sZERKEszToI ÜznnetEK | @@

Kéziratokat ésraizokai nem küld vissza a szerkesztőség.

Szent Ágoston áz ő
szószerint megjelent ez a híres uihelvi
-n-r. Egyszer már
c.est le cas.de le dire' et d'en rire, ugye?-ésolyan
kenyérjegy.Jelir1i
Y. L. és B. T. ttrá.n. Nyi1uanüló;;itdj
;
ilDa:'mlnoannylan ne|yett mtndannyiszor.t szedett ki a nvomdász.
szi|ár d meggy ő z ő dést hang oz tat,
hahahangoztat!
nem erdelnes Zajt csapni.
mint az a szikIa, amely nék|az
keresztneve és ats.mlaÍt
ő
- Dr. G. J. Lám, méqsem az
-amelyre' ha nem csalódom, egy házat szeretne föl* megfejtés 1 ; előállitott
B': .P: (De,brecen.). Azt a. csodálátos tIiraetefi, ámeTy
talpaláói vállalat,.-Íal lepte mee az orczá-talpból
',egész
épiteni. Sok kiadás, i' mein' námli: vie1e Auflagen, got,
a.JanJ<ó'csodabogarai közt már régen kifiguráztuk. : Kh;fi.
rret Auslagen. Nággyon is kényelmes volní és nogy'.onoknel sem lehet' tejet és mézet kapni, alig hihető. PróbáItalán maximális áron íelül' _ Agrár. Ha Botooguiniá[ir,
nággyon is nem volt érrdemes, a dologról enquétet kozzék
térjen át a'zsidó vallásra. Az omgebeliík szerint Magyíiói.'as;;
csinálni. Une quéte wár' ejntráglicher g'wesen; le csak
a zsidó Íöldbirtokosok boldbgulnak.
s. L..i(em t."iili;
jeu ne vaut pas la chandelle . . . Beg
1'our paráon, folytatásos közleményekre kötelezci.igéretet -tenni.l ie"iá ee'3'ü:
Kent
senr
old fe|low., de ez márr mégíscsák úi: szrinyogbóí
9ly1x.,,hogy.'sok vidá'mságot lehetne kicsiholni béi<íle.
a t?vo szamban.
(nem á bihárriakból) fölf ujt éléfaniterribie der - ro00 tevetro!
öff entlichen Meinung ! Manst, mitten in 'n Weltkrieg
Felelős szerkesztő: Dr. IlIoLNÁn .rnltŐ
nincs más dolgá áz,emberrnek, mint foglalkozni with
N1űvészeti szerkesztő: gÉIt DEzsŐ
the confession, die der ilerr Professer im Aug oder Kiadó.tulajdonos:
A B0BsszEM JANl({i |apkiadó.részvénytársaság
im Magen hat? Lachhaft! Nekem áz én zlidóm
Szent-Léháért rendesen tizeti á bérrt (i denk net an
den DeÍső). s.-ez épp elég. Nem á bérr, ae hoc' iendesen Íizeti. Es náIam csak akkor van zsidókérdés,
]'+ .'gy évre előre.kell a bérr. Úrbériiiérdés?zsidőbérrkérdés?As-you like it... ' nmtot<szel, Kríccsi
0ear. á megbo]dogult Desbarreauxra? Ká Sour.
Níncsen
száiviz,
nonnan emlékeznél?.Pedígő volt áz, áki egys)er,
mint a
bőjtös pénteke.n, egy korcsmában szilónnas ditottái
ren.delt s amikorr a patron, bár habozva, beiőztá,
,frognnE^{T4 - li,soroRfu€ eldörrdült az ég. A korcsmáros térdre .'.it, a t.oiio
':
|tihajitotta a rántottát áz áb|ákonn és rosszalólag
csak annyit mondott: Tant.de bruit pour une ome_
let1e au. lard ! Also, dass das weisst, isy á1| itt il á
dotog' lZ aZ Agoston csinált egy szalonnás lerántottát; ho| az a Desbarreaux' aki tiaonja az áb|ák.oÁ?
A rárrtottát, mein' i'
Im übrigen
truly your
Monocles

jobb

Pót

a lráborús víszolnlyok ! Semmi sern valórli már. Pót a kávé;pót a tej;bót ubi,, pót á tojái,
pót a pitlék, sőt végül pót mé'g. az imaiai
ist
E,z-9t1
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&
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KépreJtvény

17. oldal
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.A megfeités jutalma a Borsszem Jankó |9|7.re sziió Sraonel! q9!:szen |ankó 2596, (36.) számában kiiztilt kép.

!!P}1,!:
reltYeny

megte.itése:

... ..*'..'.$.jtök.

Vonósnégyes
a nyeries nevét a

számát.eq

jövö

szdmban

2..iki
megjelent-ta|ány helyes
,í
^s^!ámban
'
megteitését: (,,,'oroszldnrész*)
küldté_k be nyeries B7rI9.1o.|j!lF

;

-397.en
dossy Uyula 'z:ptember
(Hadtápposta 265,
vasuti állomás-parancsiokság) lett.

íiil0ptek lorsszem

Janlrot a Jrontral

Pásztor

kunyhóban épp oly kellemetlen, mint a
ftíúrikasté|yban ai esér vagv a oatkánv.

Csábitó illatú, baktériunröó e'sér- és
-

patkányirtó szeremmel néhány

,

Ora

emberre

és háziá|latra teliesen

méreg,

ártaÍmatlan, a|kalmazása egyszerÍÍ, használati

ulasltas

lngyen.

Gyártelepek, mezögazdák, raktárak

részérenélkülözhetetlen védelmi szer.

egérirtó-baktérium ára:

I adagos iiueg 6.- korona
5 adagos Iiueg lO.,,
DA 1| Vs z.féte patkiinyirtó baktérium.ára
3 adagos üvegben l5.- K
6 adagos üvegberr 3o'- ll

tltl

l-

l-

r1

li

I

:

GYóRI LlPoT

baktériumoi dgér. és pattáyitoszerek terjosztési vál|b|ata

Budapest' v. Úipesti Rakpart
.

kozépmelyet

egy modern nő sem emlegethet másként, mint a
szépség,báj és üdeség legbiztosabb zálogát,
szeplők, pattanások, vörÖs foltok egyedüli ellenszere,
elsőrangu kézfinomitó és arcápoló a

-

alatt teljesen- kiirtható. Nem

lörrlER-féte

A legfe|sőbb korökben épp úgy, mint a
osztá|y hölgyeinél az egyetlen varázsszó,

TeleÍon: 89.32.

3/[

Dhlt
D|alta krÉnt'
Próbadoboz vagy- tégely
1._ K
lr,
2.so
,,
n

Nagy ,,

Mlndeníitt kapható.

