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Robbantás havonként egyszer. Liberálisok 50°/o dinamit- D__ . a.  .w
kedvezményben részesülnek. Előfizetőknek hordár ingyen ! Bomba-kiadóhivatal. Nagykorút és Rákoczi-ut sarok

FÉLHIVATALOS JELENTÉS
A bombamerényietek ügyében a rend

őrség fáradhatatlanul üti a nyomokat. Az 
Emke-kávéházban feketéző szőke hölgyet 
és egy szókéző fekete hölgyet sikerült 
jelentkezésre bírni. Marinovich budapesti 
főkapitány a budapesti rendőrség főkapi
tányát ezért táviratilag üdvözölte. A teg
napi nap folyamán sikerült elfogni két 
tettest, akikről megállapittatott, hogy köz- 
és váltóveszélyes őrültek. Újabb őrültek 
előállítása folyamatban van. Beavatottak 
azt beszélik, hogy Budapesten nemsokára 
mindenkit letartóztat a rendőrség s így 
tekintetbe véve azt a hatalmas pechet, 
ami a rendörközegek munkáját hasonló 
ügyekben kiséri, bizonyára éppen az a 101 
ember marad szabadon, akinek része 
van a merényletben. Akkor aztán ezeket 
elfogják. A hír még megerősítésre szorul. 
Az összes tényezők megfeszített nullá
val igyekeznek homályt deríteni az ügyre. 
Lapzártakor kapott értesülésünk szerint 
a belügyminiszter tolmács útján érintke
zésbe lépett a rendőrséggel és legmele
gebb jókívánságait tolmácsolta az eddig 
végzett munkához. Holnapra állítólag új 
nyomok várhatók. Tettesek holnap sem.

TÁVIRATOK
Bombay, február 23 

Bethlen gróf miniszterelnök ma nyi
latkozott a télikabátja prémgallérjának. 
Állítólag elégedetlenségét fejezte ki, hogy 
nem is őneki küldték a bombát s mégis 
nála robbant

Bolongombai, február 24 
A belügyminiszter ma találkozott az 

előszoba tükrében saját magával. Akik e 
nagyjelentőségű esemény tanúi voltak, azt 
mondják, hop' a találkozás feltűnően 
hideg volt. Állítólag heves hangú vita 
fejlődött ki és a belügyminiszter köszö
nés nélkül távozott.

Rabingránát, február 25 
Megbízható helyről nyert koholmá

nyok szerint a Bethlen-kormány a le
mondás gondolatával foglalkozik. Alljtó- 
lag a kormány le akar mondani minden 
reményről, hogy a bombamerénylet tet
tesei kézrekerülnek.

Mit mond Friedrich?
Róma, február 24

Friedrich István ma itt kijelentette 
munkatársunknak, hogy a 101-es társa
sághoz semmi köze sincsen. Különben, a 
szokáshoz híven, várja letartóztatását.

Kedves Borsszem Jankó!
Igaz-e, hogy a belügyminiszter az 

erzsébetvárosi bombamerénylők nyomra
vezetőjének kitűzött 100,003 koronát ván
dordíj alakjában fogja ezután minden al
kalommal fölajánlani?

Tisztelettel S —ó.

Egy primadonna naplójából
— Istenem, ha én is kaphatnék egy 

olyan bombát ! . . .

Bombás töprengések
— Vájjon akkor el hinnék-e a szak

értők a bombáról, hogy robban, ha szét
vetné őket?

— Vájjon kik küldtek részvétnyilat
kozatokat a bombaküldőknek?

Kinek küldték?
— Akármit beszélnek, fogadni merek, 

hogy a tettesek kimondottan a telefonos
kisasszonynak küldték a bombát.

— A telefonos-kisasszonynak?
— Az bizony! Mert biztosra vették, 

hogy ő bontani fog .

Megcsípték a bombaküldőket
Kedves Főkapitány Úr, örömmel jelen

tem Önnek, hogy ma éjjel megcsíptem a 
bombamerénylóket.

Tisztelettel Djfsojod

Meteorológiai jelentés
A Meteo-csürö-csavarológiai intézet 

jelenti : Bombás idő várható, helyenként 
hordárral. Itt-ott egy kis dinamit. Tette
sek se nem itt, se nem ott. Déli hőmér
séklet: meleg. Reggeli: kávé vajjal. Este: 
Magyarország.

Sürgönyprognózis : Reggel, délben, 
este : Blaha Lujza Színház : Dédé.

Vigyázó Laci izenete:
— Ilyen szelencéje isz cat annat a daz- 

dad Mitlósz Andoj bácinak van !

Hm!
Erős a gyanú, hogy Rassaynak a Re

formpárt küldte a bombát A pártját is ők 
robbantották szét.

Cáfolat
Nem igaz, hogy Miklós Andor főszer

kesztő és laptulajdonos a Bombaszögi 
elónevet vette föl.

Ugyan kérem,
kedves Szmrecsányi György volt kép
viselő uram, akkor is gratulált volna ön 
a merényletterv szerencsés menekültjei
nek, ha azokat a bombákat nem 1923, 
hanem 1920 elején küldték volna el a 
címzetteknek ?

H Í R E K

* Egy ismeretlen ember tegnap el 
akart sütni egy rossz húszkoronást. Jogo
sulatlan fegyverviselésért letartóztatták.

* A hordárok ma népes gyűlést tar
tottak, melyen elhatározták egy bomba
vető különítmény fölállítását. Határozati 
javaslatot fogadtak el, hogy a fővárost 
lövészárkok fölállítására kérik a veszé
lyes standokon. Egyúttal tankokat sürget
nek csomagok szállítására.

* Mint értesülünk, a Bonőonmére-kaba- 
rét ma a bombamerénylettel kapcsolat
ban előzetes letartóztatásba helyezték

* A fővárosi szeméttelepen ma egy 
konzervdoboz bombának képzelte magát. 
Ez az eljárás megindította a rendőrséget.

A kormány szabaddá tette a kivitelt. 
A kijárás megindult.

ól kacagó szőke nő
merényletekhez ajánlkozik. Kí
vánatra színét változtatja. .Gyil
kos soffőr* jeligére a kiadóba.

Ha bom bát akar
föl robbantani, használja a Szak

értő bizottság receptjét.

Áztassa vízbe !
Biztos hatás ! Világszabadalom !
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A  víztelen Budapest

Reb Menachem Cziczeszbeiszer
válogatott átkozódásai

— Ledjen neked oz o megnyogvásod  
oz ellened elkövetett m eréngylet otán, 
hód saksopán véletlenül robbanta fül o 
bom ba!

— Ne lediél te m egelégedve, m ikar te- 
nálod vizitel Zalachegerszegen o porla- 
menti deputáciőn!

— Prompt teliesöliön neked o más- 
világbo vetett iúrem énységed!

— 0  Sürhdz-uccábul szállítsák ház
hoz o sóletodat!

— O ,Jtépu protezsálion be tégedet 
o népnek Izsákon meg Orgovángyon!

— L ediél te inzofoent és  o Sipúcz pülgárm ester oresdg  
cdieztessen  tégedet o hitelezűiddel!

— 0  tem etéseden derölie ki. hód oz ói rabbi ed kitönő szónok!
---------o---------

A folyosói verekedés után
több képviselő körülvette a botrányt okozó Bogya Jánost és 

fölháborpdva mondta :
— No de ilvet! Hogy tehettél ilyet?

Kérlek, — felelt hebegve Bogya János — ez a Drózdy 
azt mondta rólam, hogy az örültek házába való vagyok.

— No és azt mindjárt be is kellett neked bizonyítani ? ! — 
kérdezte általános derültség közben Bogva egyik ellenbarátja.

Ankét a vízről
Egy idő óta ismét aktuális lett Budapesten a híres kérdés: 

„Mi van a vízzel?" Ismét dúdolja a pesti polgár a vízcsapnál 
elkeseredve: „Folik, vagy nem íolika. A kérdésre a csap egy
hangú feleletet ad. nem folik. Vízügyi szakértő munkatársunk, 
jobban mondva vízállás-rovatvezetőnk a vízhiánnyal kapcsolat
ban fölkeresett néhány közéleti kitűnőséget és megkérte őket, 
hogy nyilatkozzanak a vízről. Alább adjuk a nyilatkozatokat:

Szerencse, hogy a vízhiány nem öltött nagyobb méreteket. 
Jól néztem volna ki, ha a vízhiány akkora lett volna, hogy a 
bombáknak nem jutott volna nedvesség. így legalább kinn va
gyok a vízből. Rassay Károly

Ami az ügynek külpolitikai vonatkozásait illeti, én mint vér
beli diplomata csupán azt konstatálhatom, hogy képviselőházi 
nézeteltérések után nagyon jól fog esni a víz — borogatásra.

B ogya Ján os
Egyelőre nem nyilatkozom. Meg kell vámom, mi a véle

ménye a vízről Mussolininek. Nekem ugyanaz lesz a vélemé
nyem. Friedrich István

Nekem meg kell vámom Friedrich nyilatkozatát. Pont az 
ellenkezőjét vélem annak, amit ő mond. Peidl Gyula

Nincs víz? Hogyan mosdatjuk meg Zsirkay Jánost?
---------•---------  Hir G yörgy és  társai

Kállay Tibor monologizál :
— Ha olyan könnyű lenne Zürichben a magyar koronát föl

pofozni, mint Budapesten egy zsidót lepofozni !
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így mostok ti
Történik az Első Magyar Irodalmi Gőzmosó és Vegy

tisztító Intézet irodájában. Háttérben a polc, melyen részben 
szennyes, részben tisztított darabok hevernek. Előtérben a 
pult, ahol a mosásra benyújtott darabokat előadták. Van itt 
még egy vasalódeszka is. Ezen vasalják be a tisztításért iáró 
költségeket.

író. — A darabért gyöttem. . .  A „Folt“ című darabomért.
Szennyőr. — Kérem a számot.
író (cédulát vesz e lő ): Hatszázötvenkettő és fél. Nem tu

dom, mért kaptam törtszámot.
Szennyőr. — Bizonyára azért, mert nem adott be egy 

egész darabot.
író. — Bocsánat. . .
Szennyőr. — Semmi bocsánat. Itt a darabja. ( Átnyújtia.) 

Vigye. Soha szennyessel még ennyi bajunk nem volt. mint a 
magáéval. Menjen. . .  menjen, színét se akarom látni a darab
jának. Kifőztük, kilúgoztuk, kimostuk. Az összes foltokat ki
vettük belőle. Még a címéből is . . .

író. — A címéből? A Eolt-ból?
Szennyőr. — Kivettük a foltot.
író. — Csak a névelő maradt meg?
Szennyőr. — Haboztunk, vájjon kimossuk-e a névelőt is? 

Úgy kezeltük, akár egy kézelőt. Még ki is keményítettük. író
kéz ilyent még nem viselt. Irokézek kloákája volt e z . . .

író. — És mi lesz, kérem, a névelővel?
Szennyőr. — Beadtuk a bakteriológiai intézetnek. És bár a 

névelő határozott volt, a bakteriológiai szakvélemény mégis 
határozatlan lett. Mért is az egész névelőt törölnünk kellett. 
Nem tehettük ki a darabot a címkórság veszélyének. . .

író (rezignáltat!): Tovább... tovább...
Szennyőr. — Az első fölvonást a legintenzivebb gőzölés

nek vetettük ajá. Szereplői összevéve nem ettek annyi meszet, 
mint amennyi klórmeszet lelkiismeretes munkánk fölemész
tett. Var. az első fölvonásban egy jelenet, ahol a hősnő így 
liheg: Oldd meg az övemet! Hát instrukció szerint mi ezt az 
övét csakugyan oldani kezdtük. Vegyi alkatrészeire próbáltuk 
bontani. De semmi jó nem jött ki belőle. Végre is az egész föl
vonást az övvel együtt úgy oldottuk meg, hogy elejétől végig 
töröltük. . .

író. —_ Tovább... tovább...
Szennyőr. — Ami a második fölvonást illeti, minden kefénk 

tönkrement. Gyomormosást kellett alkalmaznunk, hogy a sze
replők által jóízűen elfogyasztott keféket is fölhasználhassuk 
a tisztítás céljaira. Egyik mosógépünk kereke eltörött. Kény
telenek voltunk a főhős ötödik • kerekét leszerelni és beállítani 
a mosógépbe. Hanem amikor aztán elérkeztünk oda. ahol a 
hősnő föltárja múltjának minden szennyesét, hát kérem, itt 
kezdtünk zavarba jönni. Igyekeztünk kifőzni ezt a múltat, 
valóságos irodalmi kifőzést eszközöltünk párolt kutyanyelv
vel, babérral és egyéb zöldségekkel, de egyebet nem tudtunk 
kifőzni, minthogy az egész második fölvonást egyszerűen tö
röltük . . .

író. — Tovább . . .  tovább . . .
Szennyőr. — A harmadik fölvonás már könnyebben ment. 

Ezzé! a módszerrel mi már Bús-Fekete darabjait is patyolat- 
fehérre mostuk. A fátyolról van itt ugyanis szó, amelyet a 
hős a hősnő múltjára borit. Hát mi ezt a fátyolt kilúgoztuk, a 
hős agancsait kiteregettük, humorával kiszárítottuk és a napi
lapok kritikusaival szálaira szedtük. De mert kisült, hogy ezek 
a szálak a cselekmény szálai voltak, az egész harmadik föl
vonást töröltük. . .

író ( kétségbeesve):  De hát akkor mit hagytak meg benne?
Szennyőr. — A függönyt, kérem, a függönyt. Mind a három 

fölvonás végén meghagytuk a függönyt, összesen hármat. De 
ezek tisztítását mi nem vállaljuk. Ezeket érintetlenül vissza
adjuk. Vigye a Kováidhoz. . .

író (felhördül): Irgalmas Isten!
Szennyőr (grandszennyöri gesztus): Mit akar? Beadott egy 

darab foltot és visszakapott három darab függönyt. És még 
panaszkodni mer? E. M.

Az új szubrett
Kassáról jött Biller Irén 
S úgy hat a szívre, mint szirén, 
ü  meg a siker: iker.
Nem hiába, hogy Kassáról jött.
Vele jött a kassa-siker.

Jogos feltevés
— (Jgy hallom, Burián tegnap nem mondott le az előadásról.
— Mi az?! Beteg szegény?

---- o—
Primadonna-permutációk

Ruhr és bomba, drága étel.
Lakbér, adó. jóvátétel:
Minden sifli, lári-fári.
Csak az izgat: Fedák Sári 
Mit# tesz s mit nem tesz Kosárv 
S tíova pördül Petrás Sári?
Továbbá, hogy Péchy Erzsi 
Sikereit merre szerzi 
És hogy vájjon Honthy Hanna 
Hol volna, ha nem maradna.
Lábass Juci régi hirén 
Nem rontott-e Biller Iré n ? ...
Idemennek, odamennek 
S vájjon mi a nyitja ennek?
Csupán azért vándorolnak.
Hogy legyen mit Írni róluk 
Tegnapelőtt, ma és holnap 
Fürge ujságiró-tollnak.

Különös ! —
valamennyi kritikus, sőt — mi több — a közönség egyhangú
lag konstatálta, hogy Az árnyék-nak csak fényoldala van.

---- o----
„Marinka, a táncosnő"

Az operettgyárosok
Méla dalt vernek a kobzon:
Az ördögbe, sok ami sok.
Újat talált ki Jacobson .
Értelme van a mesének . . .
Ez ellen protestálni kell a céhnek.
A stré b e r !... Ilyesmit követ el!
Most majd a publikum tőlünk is 
Izét. . .  cselekményt követel.

# „Ellák"
— Mit hallottál Harsányi Kálmán történelmi tragédiájáról, 

az Ellák-TÓ\?
— Csak azt tudom róla, hogy hún dráma. És te?
— Érdekes! És nekem azt mondták, hogy hun dráma, hun

nem dráma. — o—
Szinházi visszhang

Én. — Melyik az a dráma, amelyet nem néznek meg a lipót
városi Ellák? 0

A visszhang. — . . .  Ellák.
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BUDAPESTI HÍRESSÉGEK
XXII. Dr. KOHNER ADOLF báró

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

»>Jiki az ekrazitot szereti, jó ember nem lehet*4
(Rakovszky összegyűjtött aranyköpései, I. kötet)

Bizony, bizony nagyon fején találta a szöget a mi okos, 
szellemdús belügyminiszterünk: nem lehet az ideálista ember, aki 
borsó helyett ekrazitot tör felebarátja orra alá. És mennyire igaza 
Van Huszár Károlynak is: nem lehet az igaz, becsületes magyar 
ember, aki orvul pokolgépet pakol be és pakolgéppel akarja 
juttatni felebarátját a pokolbe. Bizony, bizony mondom nek
tek: nem lehet az jó ember, aki embertársát inegölési szándék
ból fölrobbantja, vagy fölrobbantási szándékból ekrazitot küld 
ajándékba neki. Nem lehet az jó ember, annyi bizonyos. De 
ne ítéljünk elhamarkodottan. Vannak jó emberek is, akik aka
ratlanul ártanak embertársaiknak és nem tehetnek róla. Van
nak angyali jó és ártatlan lelkek, akik mindig csak jót akarnak, 
de pechük van és valamely tévedés, vagy a véletlen sajnálatos 
játéka folytán az ajándékba küldött seprő — elsül. Hallottam már 
olyan esetet is, hogy valaki csak meg akarta cirógatni a barát
ját, csak kedvesen, tréfálkozva pofozgatni akarta s a véletlen 
folytán olyan rettenetes pofon csúszott ki a keze alól. hoey a 

*  barátja leesett a székről és azonmód szörnyethalt. Múlt héten 
Például a következő eset történt — de ezt azok a gaz liberális 
lapok elhallgatják — : egy ébredő Wolffnak a nevenapjára egy 
k»s mákospitét akart küldeni és kedvességből maga készítette 
eb de véletlenül összetévesztette a mákot a dinamittal s azt 
dagasztotta bele. Nohát, ha ilyenek megtörténhetnek, akkor 
Piindjárt egészen más szempontból fogjuk ezt az esetet is el
bírálni. Megjegyzem, távol áll tőlem a bűntény védelme, de

figyelmeztetnem kell a belügyminisztert, hogy a látszat sokszor 
csal és mégsem lehet lecsukni a csalásért. Kár volt olyan gyor
san kijelenteni, hogy azok nem lehetnek ideálista lelkű embe
rek, mert igenis lehetnek azok. Nagyon megsértődhetnek ezek 
a finom, szenzibilis lelkű emberek az ilyen durva kifejezések
től. Alábbi egyéni nyomozásom eredménye azt bizonyítja, 
hogy a belügyminiszter úr hamis nyomokon jár és elhamar
kodott nyilatkozatot tett, mielőtt még tüzetesebben megvizs
gálta volna az ügyet.

Nézzük csak. Kakaósdobozban küldenek valamit Rassay^ 
Károlynak és Miklós Andornak. A dobozboritékban egy cédula : 
„Üdvözlet a 101-estől.“ Lehet-e ez gyilkossági szándék? Kizárt 
dolog! Inkább az valószínű, hogy e két férfiú ismeretlen 
tisztelői arról értesültek, hogy Miklós és Rassay a liberálizmu- 
sért vívott nagy küzdelmükben teljesen lesoványodtak, ki
merültek a sok munkától s valami finom táplálékra van szük
ségük: küldtek hát nekik két doboz kakaót. Hogy ekrazit volta 
két dobozban? Az csak tévedés lehetett. Csak úgy történhetett, 
hogy az ideális lelkű, érdeknélküli férfiak ügyetlenek kissé a 
háztaftási dolgokban. A konyhában valószínűleg két egymás
melletti fiókban volt a kakaó és az ekrazit s ők gyanútlanul el
cserélték a két táplálékot. .Egyébként ez is csak jóakaratukat 
bizonyítja: elküldés előtt nem akarták megkóstolni, nehogy 
megdézsmálással vádolják meg őket. Fő érvem a követ
kező: a kakaó és az ekrazit megszólalásig hasonlít egymáshoz, 
tudniillik a kakaó nem robban, tehát nem szólal meg — és az 
ekrazit . . .  No hát az robbant? CÁRÁMY

---------o---------
Ujságiró-jubileumra

Van nékünk m ásik  Friedrichünk,
Kit nem egy őszi zivatar 
Vetett közénk . . .  Kiben hiszünk,
Mert csupán dolgozni akar.
A neve? (jdpdai± ip u p a u j)

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

Kedves Borsszem Jankó!
A destruktív lapok azt ugatják, hogy a tettesek méz nincse 

nek mez. Ellenkezőleg! Méz mezvannak. Tisztelettel ezv  falusi.
---------o---------

Öncím-adományozás
Bogya János képviselő a Drózdy-féle hátbatámadás után föl

vette a vitéz Hintenburg előnevet.

Két év után

— Istenem, istenem, hol is volt a fejem, amikor igent mond 
tam neked?

— H ol?. . .  A vállamon.
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Milyen zavarba jönne sok nagyszájú álhazafi, ha azt 
kezdenék firtatni, hogy hol is van a vereckei passzusa ?

---------o---------
Mit tenne Mózes?

A Biblia szerint Mózes a sziklára csapott botjával és ki
buggyant a víz. Mit gondolnak, kérem, ha Mózes, a bölcs, ma 
szenvedné végig a pesti vízhiányt, akkor is a szikidra c§apna a 
botjával? ---------c---------

Mathematikai töprengés
— Ha a Ruhr-vidék megszállásának visszafizetésére kerül 

a sor. mennyire fog az rúgni kamatostul?
---------o---------

Sokorópátkai Szabó István 
levele Patacsi Déneshez

Kedves komám. Dénes! Miképpen a medve,
Mejj téli álomba vala gémberedve. 
Gyertyaszentelőkor ujj életre kábul.
Kibújva otthonul szolgáló jukábul:
Azonmód kibújok én is a jukambul 
S röstségem kivetve patinás nyakambul. 
Tenyerembe pökök: — hopp. Estván, sarokra! . 
Biztatom magamat: — kapd pennád marokra. 
Úgyis régtül pihen rigmusoló vénám.
Peig' a gazdája még csöppet se vén ám:
Bebizonyítottam aztat ékes szóban
Ott fönn a Pátria irnok-kaszinóban.
Közgazdaságosan vacsorádztunk ottan
S nem hagytak ám békén, míg föl nem szólottám.
Peig a hasam már félreállt kétódait
Mégis elcsicsogtam egy szép Sokuró-dalt.
Épp hajórul beszélt kománk. Milotay,
— Bár nem tudom, azzal mit akart mondani — 
Én meg, szavajimat Keverve szavába.
Evedzőt forgattam istenigazába.
Ámbátor a vizet mindétig utáltam.
Ezt a hasonlítást hejösnek tanáltam.
Míg Beden kormányoz, evedzek én hóttig.
— Képletesen, persze, mert úr nem kínlódik — 
Gondosan ügyelve a szegény hazára
S röpül is a csónak, meg a búza ára.
Mert a közgazdaság a búzán alapszik.
Akárhogy tagadják görbelábú Makszik;
Míg a búzaár nyöl, addig nincs baj. koma!
Hát így fojt le az a közgazdás lakoma.
Másképp megvan jól az úri falamia.
Katit megkérette a Böndösék fia.
De vertem is tüstént a szömtelent szájon:
Mán Én csak parasztnak nem adom a lányom! 
Teli a hordók mind finom szőlő-lével, 
ö t gyesznót is öltünk isten segéjével;
No. a szomszédok is segitettek, — enni,
Azomban ezúttal elég ebbül ennyi.
Fogadd becsesemet, jó nagyot nevess rá: 
Sokorópátkai Szabó Estván. es k á .

lönődések
Seiffensteiner Solomontul

O 0  Nósze Nimmersatt. ed szegéngy  
hitsarsas, tonálkoztu a csarnokba oz üvé 
gozdog rokonnyal. o-D óvedl Epeszszel. óid 
épend ed nod halt vette péntek estére. 
Mondja neki sniipecolva o N ósze: „Neked 
köngyü, illejen ünam falatot enni, de mit 
én sináliak!?u Felelt o Dóvedl: ..Todod 
mit? Ho tudsz, gyere el hozzám vacso
ráról“ 0  Nósze nádion megküszünt oz 
invitációnt és este ment ürümmel a Dó- 
vedlhoz. Omikor be ökör nyitni, oz ajtót 

zárvo tonálta és hiába zürgette oz obiokon is. nem beeresztették  
ütet. Másnop o templomba sinálto o Nósze o Dcvedlnek heves 
szemrehángyást. „Micsede dalag ez ! — koiebált — te engemet 
meghívsz és zárva von oz ujtó!“ — „Én oztot mondtam neked. 
— mondott erre o gozdog rokony  — hód gyere hozzám. — ho 
tudsz!u — Cince-conce o tiibbtermelésrül szálú sak beszed. B e- 
invitálnok oz ipart o monkáro, mikar oztán meggyelenik. zárt 
ajtót tónál o Deviznküzpantnál. Vad tolán ükét is olejanfarmán  
hívták meg. mint o gozdog Dóvedl o szegéngy Nőszét? Termel
jétek  tübbet, ho todtok!

O Oz ángliusok edre indignálódják, hód o fronce jak  ölei an 
súnyán rátürtek o védtelen németelzre. de omellett egészen júl 
megtűrik, hód tovább is gorázdálkodjonok o Ruhr-területen. — 
Osz-posz o szép m enyecske, okihez o férgye távollétibe be- 
sampalog o tijotol albérlő és om ikor o meglepett asszonyka  
tiltokozásáro ijetten el okor menni, ez fülkiált: „Elmenésrül szú 
se  nem lehet, d e őzért mégis ed ho.lotlon szü m telen ségr

---------o---------
„A Nép" helyett

A bombaküldés után dupla forgalmat csináltak a boulevard- 
lapok. Egy úr, nyilvánvalóan nem a destruktivok fajtájából, 
kesernyés arccal jegyezte meg :

— Látja, kérem. így lesz a bombából — bombaüzlet.

Sanyaró Vendel nyögései
— Azt a szép szót szeretném én hallani, amivel az én szá

jamból csak egy falatka sajtot is ki lehetne csalni.______

Péchy Erzsi levele a ZoZó-céghez:

leÀ W

. /íM **
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A  bö jti b e r in g  és a vízhiány

— Nagyon drága ez a hering. ■.
— Már hogy lenne drága, kérem! Hiszen csak hetven korona darabja.
— Igen ám és a száz korona ára víz, amit utána inni kell ! . . .
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Még egyszer a lakásrendelet
i.

Az új lakásrendelet-tervezettel kapcsolatban a háziurak gyű
lést tartottak. A gyűlésen Steigerfi János háztulaj elnökölt és 
rámutatott arra, hogy a lakók az utolsó párnát is ki akarják 
rántani a szegény háziurak feje alól. A tatarozást senkise 
akarja fizetni és így éppen megforditottját vallják annak a jel
szónak, amelyet angol kollégáink hangoztatnak. „Az én házam: 
a váram4* mondják angol kartársaink, ezzel szemben mi így 
szólhatunk: „Az én házam: a várrom**. A nagy tapssal foga
dott beszéd után Abtrittsgeld Manó előadó ismertette a házi
urak kívánságait.

— A kocsisok — mondta — már rég elérték a 140-szeres 
tarifát, a kisgazdák pedig a búzáért az 520-szorost. Mi még min
dig békebeli árakat kapunk. Ebből az következik, hogy ebben az 
országban nemcsak a kisgazda, de még a kocsis is előnyben 
részesül a szegény háziúrral szemben, aki néhány saroképület 
birtokában is nyomorogni kénytelen. (Fölkiúltások: Szegény  
sorstársaink!) Házainkat eladni se tudjuk, hiszen akinek pénze 
van, az kosztba adja, nem pedig házra. Követeljük a szabad 
fölmondást, szabad stejgerolást, szabad kilakoltatást. Nçm járja, 
hogy angol szabad, német szabad, magyar szabad, csak éppen 
háziúr nem szabad. Elég volt a lakók terrorjából! Mi se fogjuk 
tovább tűrni a jármot, hanem íöilázadunk s akkor jaj a Lakók 
Szövetségének. Hiába nyilatkozgat a rettenetes Bródy Ernő, 
végül is győzni fog az igazság. Főtörekvésünk az, hogy Vass 
miniszter azonnal mondjon le állásáról, mert míg ő* van a 
lakásügyek élén, addig nem lesz rend.

(Nagy vivát. szónokot számosán üdvözli k J

II.
Az új lakásrendelettel kapcsolatban a lakók gyűlést tartot

tak. A gyűlésen Nebich János lakó elnökölt és rámutatott arra, 
hogy a háziurak az utolsó párnái is ki akarják már rángatni

PALMA
KAUCSUK CIPŐSAROK

tartóssága és ruganyossága 
utolérhetetlen !

a lakók feje alól. Szerencse, hogy már nincsen Pesten lakó, aki
nek párnája lenne. A tatarozást senkise akarja fizetni és a 
mennyezet ebédkor belchull a levesbe. A húsba nem hull be, 
mert húst nem eszik a szegény lakó. Este nem is tudunk há
zainkban ülni, mert a villany nem működik, gáz nem működik; 
kénytelenek vagyunk az egész estét bárokban tölteni. Meg
változtattuk az angol közmondást. „Az én báram: az én házam44 
— mondjuk mi, mert a bárban legalább nem kell közüzemi pót
lékot fizetni.

A nagy tetszéssel fogadott beszéd után Fertály István is
mertette a lakók kívánságait.

— Folyton hangoztatják, — úgymond — hogy vissza kell 
térni a békeállapotokhoz. Miért nem kezdjük el a házbéreknél? 
Mi lakók hajlandók vagyunk a békeárakat megfizetni. Követel
jük, hogy a lakások bérbeadása életfogytiglanig szóljon. De nein 
a háziúrra vonatkozólag életfogytiglan, hanem a lakóra vonat
kozólag. A háziurak képesek volnának öngyilkosságot elkövetni, 
csakhogy a lakónak fölmondhassanak utána. Főkövetelésünk, 
hogy Vass miniszter mondjon le állásáról, mert míg ő van az 
ügyek élén, nem lesz rend.

A nagygyűlés ezután meg akarta választani dísztagnak I akó 
Imre nemzetgyűlési képviselőt, de kiderült, hogy Lakó nem 
lakó, hanem — háziúr.

III.
Lapzártakor jelentik : A háziurak és lakók kívánságait nem 

lehet összhangba hozni. Csupán Vass minisztert illetően van 
köztük teljes egyetértés. STELLA

--------- o---------
Jancsika tudta

— Papa, én tudtam, hogy Pesten nem lesz víz.
— Miből tudtad, fiacskám?
— Abból, hogy Budán van a Víziváros.

A bíró előtt
Vádlott. — En a panaszossal szemben teljesen parlamentáris 

kifejezést használtam.
Bíró. — Ne mondjon ilyet, hiszen a végén pofon is vágta.
Vádlott. — No, igen. Az volt a parlamentáris befejezés.

"ffiSí1,"' FEKETE MIHÁLY
gramofon- és lemezosztálya. Budapest, József-kőrút 9. 

IN G YEN  küldünk újdonság! m űsort.
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Pesti aukc iók

— Most jövök egy aukcióról. Gyönyörű dolgokat láttam. Csupa antikvitás.
— Nem tévedsz ? Nem lesz az csupa vitás antik ?

A világ legnagyobb árúhalmozója
Eddig azt hittük mi naiv európaiak, hogy ezen a nyomorult 

kontinensen kell keresni a bűnös árúhalmozókat. Alaposan csa
lódtunk. Az egyiptomi Fáraó-sír felbontásánál — csekélység! — 
háromezer év óta elrejtett cikkeket talált a londoni ásató- és árú
kutató bizottság. Képzeljük, milyen büntetés vár Tutankhamenre. 
Egyetlen reményünk még, hogy' zsidók is vannak a bizottság tagjai 
között. Azok bizonyosan megkegyelmeznek a hozzájuk méltó 
fajtestvérnek.

Kállay Tibor albumába
Aki költséget vet, deficitet arat.

Nem értjük a t. Házat
Kedves Borsszem Ja n k ó !  Miközben a mérnöki rendtartást 

tárgyalták, a Házban a következők történtek : legalább 20 elnöki 
rendreutasítás, Bogya verekedése, a víz a Házban se folyt, Zsirkay 
bizonyos föltételek mellett kezet akar fogni Peidl Gyulával. Csupa 
rendellenes, dolgok. Hát már most tisztelettel kérdezem, kinek 
volna előbb szüksége rendtartásra ? Tisztelettel egy mérnök babája , 
kinek a mérnöktől rendes tartása van.

Használj állandóan L y s o f o r m o t ,
hogy hosszú életű légy e földön !

rModern szemüvegek
látcsövek, id ő je lző k  
készítése és javítása  
a legolcsóbban csak

B A R N A  A N D O R  látszerspecialista
m űhelyében VII., Izabella-utca 11. Postai szétküldés naponta.
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gp mi.

V /Z ' ^ S fű -  s íz  /U lA

Ha Petőfi ma élne, 
melyik újságnak dolgozna?

L

®® SZERKESZTŐI ÜZENETEK ®®
Kéziratokat és rajzokat nem küld vissza a szerkesztőség.

Azt hiszem, egyik újságba sem. Mert republikánus versei 
miatt régen meggyűlt volna a baja a kormánnyal és bizonyé • 
san olyan helyen tartózkodnék, ahonnét nem szoktak nyilvá
nosságra kerülni a szellemi termékek. Cs. J.

II.
Böngésszünk csak Petőfi verseiben, talán rájövünk, mi lenne 

a véleménye egyes mai újságokról.
„Boldogtalan Nép. mért gyűjtőd fejedre az Isten átkát?4* (..Az 

apostol**.) — „Elet. élet. áldástalan élet!*4 (..A toronyban delet 
harangoznak*4J  — „Ah siralmas idő, oh elfajult Világ!" (..A tábla- 
bíró**.) — „Hiába fented kardodat M agyarság! Felsőbb hatalom 
esküit ellened**. („Lehel44.) — Te sem termettéi ám szakácsnak, 
M agyarország . . A sült egy részét nyersen hagynád, S el
égetnéd más oldalán**. (..M agyarország44.) — „Gyalázatos Világ. 
mit nem gondolsz ki még. Hogy szívemet seb ezd ?... („G ya
lázatos világ44.)

Ezeket olvasva, én azt mondom, hogyha Petőfi ma élne, egy
általán nem ima sehova, hanem eldalolná, hogy: „Függ már a 
lant megérintetlenül. . . “ ( .fü g g  már a lan t. .  ") és a jelen vi
szonyok között: „Élni. jól tudom, hogy nem igen k ívánna...“ 
(..A régi ló  Gvadányiu.) Dr. Nagy András ( Ti száláé)

*
(A pályázatok eredm ényét a Borsszem  Jan kó  jöv ő  szám á

ban tesszük közzé.) ---------o --------

Kedves Borsszem Jankó!
• Nem értem azokat a képviselőket, akiknek tetszett Zala
egerszeg. Hiszen ha szépen megkérték volna az internálótábor 
vezetőségét, talán kivételesen megengedte volna nekik, hogy 
ottmaradjanak. Nekik legyen mondva ez a paradicsompótlék! 
Tisztelettel egy  volt bennlakó.

Ezüst evőkészletek

„PNEP WIMPASSIMfl“
Egyesült ruggyantaárúgyár r.-t.,

ezelőtt Meunier J . N. Reithoffer.
Budapest, VI., Andrássy-út 8.
Telefon: 99-47. : :  Sürgönyeim : Asbestos, Budapest

A Borsszem Jan kó  jelen számát kedden, február 27-én zár
tuk le. — N. A. Egy-kettőt esetleg fölhasználunk. Legtöbbje 
régi rébuszok változata. Mindenesetre a nyerők közé soroljuk. 
Üdv! — Bandi. Hangulatával, gondolataival, sőt tormájában is 
erősen emlékeztet Petőfi „Szeptember végén" című halhatatlan 
költeményére. De bizonyos készség és frisseség megnyilatko
zik benne. — M. M. Oly elmésen fej tette meg „Nőüladás44 rébu- 
szunkát „Kézfogásának, hogy a nyerők listájára került. — 
R. Gy. Valamennyi hangulatos, friss, itt-ott szívhezszóló. Kár, 
hogy mindegyikben megtörik hol a lendület, hol a gondolat. 
Legsikerültebb az „öregszem" című, amelynek első gyönge sorai 
javításra szorulnak. Próbálkozzék meg vele és küldje be újra. 
A kabaré olcsó limonádé-lírájától óva intjük. — özv. H-né. 
Reméljük, nekünk csak elhiszi, hogy amikor „A cserbenhagyott 
Rassay44 című képünket közöltük, halvány sejtelmünk sem volt 
a bombaküldésről. Viszont mi is örülünk, hogy utólag nem keil 
„A helybenhagyott Rassay*4 címen a múltbeli téma változatát 
adni. — B. J . Ugyanezt a gondolatot más kivitelben megtalálja 
mostani számunkban. — J . K. Vagy hármat besoroztunk. Üdv! 
— K—r. Jó az öreg a háznál, de a műhelynél se utolsó. — 
B. F. Sajnos, csppa avult témát dolgozott föl, anélkül, hogy 
új ötletekkel spékelte volna. Az apróságok közül kettő pom
pás, csak az a bibi, hogy ötven évesek. Humoreszkhez nem 
elég a folyamatos Írás, ahhoz kedély, elmésség, lelemény is 
kell. Sokkal fiatalabb még, semhogy idővel — esetleg — ne 
sikerüljön. — —s. S. Útnak indítottuk. Reméljük, kiérdemli; 
eddig rászolgált. — Vízcsap. Az istenért, nevezze ki végre 
magát hatósági nyomozásnak. Akkor örökké folyni fog. — 
Szoci. Igaza lehet. Amit Bogya adott, az konyakleves akart 
lenni. — Uj hiradó. Igaza van. Guthard Tódor, a „beszerzési" 
vezére, a legnagyobb életművész, mert aki, mint ő, ötvenedik 
évére csupa barátot szerzett, az megérdemli ezt a címet. — 
Több levélről a jövő számban. _________________

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

Kiadótulajdonos: Borsszem Jankó lapkiadó r.-t,
_______________ Igazgató: Szekeres Rudolf

KÖZGAZDASÁG
A Kronberger-féle faipar r.-t.

alaptőkéjét 3X000.000 K-ról 00.000,000 
koronára emelte. Valamennyi új rész
vényt a régieknek ajánlják 1100 K-ért.

A Magyar- Fém- és Lámpáéra-

gvár r.-t. 48.000,000 K alaptőkéjét 
120000,000 K-ra emelte. Valamennyi új 
részvény 2 :1  arányban a részvénye
seknek ajánltatik föl. Elővétel március 
2-ig darabonként 10,800 K-ért a Hitel
banknál.

• Ú JB Ó L  K A P H A T Ó ■
l*CJokfc f« ljé k * a yRAPIPOL

■ agy ar lU p ld al b. L U ad ap u t, T1L, HAwfi mtmm 07. 
T alefoa i J ó u « t  189—88.

H í i m i c  f n n n l / n t  darabjátr400;K-ÍQ veszek, aranyat lldm lb l U y d K c U  és ezüstöt legm agasabb árban.
W yscho gro d, Tisza Kálm án-tér 13. Levelezölaphivásra jövök

yîrany- és ezüstbeváltás: Vármegye-utca hét. hivatalos órák
:: 9—5-lg. ::



9. szám BORSSZEM JANKÓ 11. oldal

Képrejtvény

A megfejlek között tiz jutalmat sorsolunk ki. Jutalmat 
csak  lapunk előfizetői nyerhetnek. Jutalmaink a következők:

1. 10 üveg Farsangi sör. 
fözde gyártm ánya (hi

2. Egy nagy doboz 
..Virágú-féle dessert.

3. egy Sphinx-..Bl-OZONE^-készlet (egy üveg szájvíz, 
egy doboz kettős francia fogpor. egy tégely fog
paszta),

4. egy üveg „Óceán" lám, befőtt vagy egy doboz cuk
rozott gyümölcs.

5. egy darab P. Márkus Emilig arcápoló szappan.
TELETÖM.

6 egy kis üveg

7. egy nagy 
üveg ZoZó 
kölni viz.

8. egy  félkiló „Uhu" kávépótlék.
9. két pár Berson-gum isarok (férfiaknak és nőknek),

10. egy nagy palack RAPIDOL fo lyékon y fém tisztitó szer.
A Borsszem Jan kó  2874. (8.) számában közölt képrejtvény

helyes megfejtése: Nyomdavezető
A multheti számunkban megjelent talány helyes megfejtését 

38-án küldték be. Nyertesek: 1. Schulmann Ignác (Budapest. 
V., Csáky-ucca 15). akinek tíz üveg Polgári Sdtíözdei Far
sangi sört; 2. Hoffmann Antal ( Budapest, II.. Csalogány-ucca 
37), akinek egy nagy doboz „Virág“-íéle dessertet; 3 . ár. Hai- 
ser  János (N agykanizsai, akinek egy Sphinx-,,BI-OZ()Nfc: - 
készletet; 4. Kelemen  Frida (Budapest. VII., Király-ucca 45), 
akinek egy üveg „Óceán"* jam, befőtt vagy egy doboz cukro
zott gyümölcsöt: 5. dr. Ritscher József (Körmend), akinek 
«gy darab P. Márkus Fmilia-szappant; 6. dr. Szőke  Sándor 
( Budapest. V1L, Barcsav-ucca 11), akinek egy kis üveg Hun
gária Casino habzóbort: 7. dr. Nagy András (Tiszaluc). aki
nek egy nagy üveg ZoZó kölni vizet: 8. Som ogyi Lujza (Buda
pest, lL  Kapás-ucca 16). akinek egy félkiló „Uhu“ kávépót
lékot; 9. H ofbauer Károly (Budapest. IL, Toldy Ferenc-ucca 
22), akinek két pár Berson-gumisarkot : 10. Pintér Sándor
'Vasvár), akinek egv palack ..RAPIDÜL* lolyékony fémtisz-
nio szert küld a kiadohivat:

P A L A
Á  S  V Á  N Y 1

SZT.
MARGIT
SZIGET

il.

TINUS
V I Z  &

ÜDÍT,
JÁRVÁNYOK- 

1 TÓL MEGÓV

Szakorvosi
Budapest, VII., Dohány-u. 39. Rend. d. e. IW-, d. u. 4-7-lg.

S a já t  g y á r tá s ú

f é r f i - f e h é r n e m ü e k  
n y a k k e n d ő k ,  ú r i  d i v a t á r u k

NYAKKENDÓHáZ
IV., Kigyó-utca 5 (Klotild-palota).

N yak ke n d ő k  na gyb a n  is .

ABADIE
valódi ftuncin papír

Ugalctóöb rinteftl
H BORSSZEM I M I
híres régi évfolyamai 
megrendelhetők akiadó
hivatalban és a Kultúra 
könyvkereskedésében, 
Budapest, VI., Teréz- 

körut 5. szám.
Az 1916. évf. 1300 kor.
. 1917. .  1300 .
,  1918. .  1300 ,
.  1919. .  1300 .
.  1920. .  1300 .
,  1921. .  1300 ,

« é r -  és n e m i tools-

id fó ltraH ttl
R en d elés  e g é sz  nap.

R é k é c z i-ú t  32, I. e m . I, a R ó k u s -k ó rh é z z a l ö ze m b e n .



M u n k a k ö z b e n

<j  <? /

Ejnye, komám, honnét veszi a hatóság, hogy napról-napra több a víz? 
Hogy honnét? Hát fe jb ő l!

mozit akar?Családi, 
iskolai, 
színházi

fo rd u ljo n

Hatschek és Farkashoz
IV . ,  B u d a p e s t ,  K á r o ly - k ö r u t  2 6 .  s z á m

és h ó c i p ő  legjobb i o w i t h a f Á  
minőségben kapható és j c z v i m a i u

Neumann Gézá nál
V I . .  Nagymezö-u. 4 4 .  Telefon 1 3 8 -7 7 .

KABATA CSOKOLÁDÉ VALÓDI
FINOM

Br illiá n so k a t , HftT’StfttfíKS'VtfS 
Székely Emil ékszerüzlete, {feíStS&SS4̂ ! !? ;
C ím re  tessék figyelni. T e l e fo n :  József 1 0 5 - 3 r

peeeeeee—  mmmmmmmmmmmm mmmmmmmummmm —  ee— ■■■■■ eseaeeeeeees

Művészies képkeretek j
Kézimunkák szakszerű keretezése

Váradi Bélánál, Budapest, Andrássy-út 43. ;

Szőnyegeket
^  T i in u i r  T i n á n a r  ■-rőnUi » . i 9UUÁ é .  *i

r é g i r o n g y o s o k a t  le ,
a legmagasabb árakon 
v e s z  vagy c s e r é l  

T U D U K  T IV A D A R  szőnyegjavitó é s  tisztítótelepe, VI., Dalnok
b a . Fióküzlet: IV., Fsrenoiek-tere %l. «î*n. Te'efon 16-53. Meghívásra házhoz jön.

Y Dr. Lendl Adolf
utóda : Fába  R ezső 
=  preparatoriuma =  

B UD APEST, II., Donáfti-utca 7.

Szakszerű javítások ás tömések elfogadtatnak.

1923-ban hol
A Zenepalotában

Stern berg-rendszerű Etofonok és lemezek; Sternberg- 
féle verklik (kottákkal); Sternberg önműködő zenélő
művei; Sternberg hangszergyár összes mesterkészitményei: à

vásároljunk ?
VII., Rákóczi-út 60

hegedű, cselló, lant, gitár, mandolin, fuvola, tárogató, cim
balom, harmónium, hárfa stb. stb. 
Sternberg angol zo n go rái. '• B

A Pesti Lloyd-társulat nyomdája, Budapest, V., Mária Vaieria-utca 12. (Nyomdaigazgatá MÁRKUS PÁL.)


