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Bethlen. — Hiába visszük a legszebb ajándékainkat, ha bombákkal keresztezik az utunkat
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ÚjévreMegint új évre, új robotra Röpít a gyors idő robogva;Vak szekerén futunk, futunk:Isten tudja, hová jutunk?Hoz-e valami jobbat végre. Szeiidebb csillagot az égre.Kis jobb ruhát, kis szebb időt. Álmot, életet szépitöt?Gyújt-e kis lángot nagy' hidegbe. Szeretetet emberszívekbe?Tár-e öklökből tenyeret?Ád munka mellé kenyeret?Vagy ez is úgy tesz, mint a régi: A sárba rúgja, ami égi.Eltipor virágot, vigaszt S burjánoztat útszéli gazt?

Kiss Menyhért:— Programom az új évre? Dolgozom egv úi versesköteten. A legszebb versek már készen vannak bébé, csupán még a kiadó hiányzik. Mutatóul itt közlöm a .A megtért faivédő vallomása** című szonett első nyolc sorát:
Fürdik a holdvilág az és tens erében.
Méláz a faivédő josrend közelében.
Gumibot nyelére támaszkodva mondja:
Mért vertem be fejét elmezavaromba.

Édes Klebim. mindig javamat akartad.
Mért nem hallgat ram meg liberális ajkad.
Elmennék én innen, itthagynám ezeket.
Akár Heinrichékhez. de most már nem lehet.

Zsirkay János:— Tüzrendészeti ügyekben akarok néhányszor fölszólalni. Mégis csak helytelen, hogy egyes liberálisok folyton játszanak a tűzzel. Ami azt illeti, én magamért mindig tűzbe teszem a kezemet.Nem adja meg. amit igére. Éheztet kenyérre s igére S könyörtelen s ridegen Zötyögtet sivár köveken?
Ruppert Rezső:— Az úi évben néhány rövid cikket szeretnék Írni a Világba. Három-négy cikk megírásával eltelik ez az év is.
hevesi Sándor:Én nem tudom. — de iélve télek És vajmi keveset remélek.A mi sorsunk megátkozott: Minden év vitt, kevés hozott.

— Először jön a 36-ik Sekszpír-ciklus. aztán 36-ik Rácz L aci végül egy Pékár-ciklus. Tervbe vettem egy Szász Ká- roly-cik’ust is. Előadatom Szász Károly összes színdarabjait. Az első bemutatót a kitűnő iró centenáriumára tervezem.örömöt, áldást egy sem osztott.Egy-egy reményből mind kifosztott.Nemcsak új évek kellenek.De új szívek, új emberek. (JA ZIG )-------- o---------
program- és pogromnyilatkozatok az új évreMunkatársunknak sikerült illetékes helyeken bizonyos körkérdéseket e helyezni és azokra a választ is megadni. Meginterjúvoltunk több közéleti férfiút Kérdés : mi a programja az új esztendőre. Íme a válaszok :
Rakovszky Iván belügyér:— Rend, konszolidáció és nyugalom. Ebben a három szóban benne van a programom. Rendet akarok tartani Zalaegerszegen. konszolidálni- akarom az Ébredő Magyarok Egyesü etét és nyugalmat akarok biztosítani az országos főkapitány részére. Mégis csak hallatlan, hogy a liberális lapok sohasem hagyják nyugton.
Eckhardt Tibor:—r Akasztóíát akarok adatni az összes bombavetőknek. Megérdemli minden olyan bomba vető a kötelet, aki kötenek áll.
Wolff Károly:— Nagyszabású programom van. A fővárosban ebben az évben megszüntetem a lakásínséget. Építtetek. A vílanv és a gáz árát leszállítom. A B-listát eltöriöm. A magas élelmiszerárakat letöröm. A hivatalokban szakembereket alkamazok. Zilahv- Kiss Jenőt élcsapatom. Az uccákat nyáron locsoltatom. . .  stb.

U. /. Ha megbukom a választáson, a választók baja. Majd meglátom, hogy Vázsonyi végre tudja-e liaitani az én szép programomat. . .

Bárdos Artúr:— Programomat csak a Beöthy programja után hozom a nyilvánosságra. Nagyiában közölhetem, hogy programom homlokegyenest ellenkezik az övével. Azt már most kijelentem, hogy a „Farkasok az éjszakában" című darabot nem iátszuk a jövő újévig.
Kálla.v Tibor:— 1. Behozom a tőzsdeadót.2. Nem hozom be a tőzsdeadót.3. Hozom a kö’csönt.4. Hozómra hozom a kölcsönt.
Böiöny Miklós, az ismert súly- és bombadobó:— Meg akarom iavitani a bombadobás rekotdiát. Remélem,hogy a mai rekordokat országos rekord kilenc halott, negyven sebesült (az Erzsébetvárosi kör mitingjén). vidéki rekord két halott, 15 sebesült (Csongrádi A. C. versenye) — sikerül rövidesen megjavítanom. Hamarább megjavítom én a rekordot, mint a kormány a közbiztonságot... STELLA-------- o---------

A Sörház-uccából

Aki ma bombát dob, holnap sürgősen lépjen k i!
A kilépés visszaható erővel bir. Eckhardt s /

az É M E  elnöke-------- o--------
Boldog egyiptomiak,ők csak tíz csapást ismertek. Hegedűs Lóránttól és Kállav Tibortól megóvta őket az Ég.
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Szilveszteri álom
Az asztalon francia pezsgő. 
Selyem a szevaré falán:
Gianaclis füstié táncol rezgő 
Csáráást zengő húrok dalán.
Bolond mámor borul fölébem. 
Fiilembe hét angyal dalol:
Fejem egy szépasszony ölében.
A szivem meg — ki tudja, hol?
Szájam ki gyűl a csókok vágyán. 
Kivirágzik varázsbotom 
S huszonötévém selyemágyán. 
Szilv eszi er-éjjel, álmodom.

Tíz év múlva, az emberélet 
Felén, férfi korom delén:
Kinek szive csak mostan éled.
Szép lány. akkor iöii maid elém.

F hitvány sárgömb lábaimnál. 
Fejem az egeket veri:
Számat, mely csókkal, dallal kínál. 
Minden világrész ismeri.

Királynőknél hatalmasabbá 
Koronázlak, te kis virág 
S neked, ki szivem tetted rabbá. 
Rabod lesz az egész világ.

Tíz év múlva . . .  túl robotos. rossz. 
Kezdőkoromnak évein:
Akkor emelkedj a daloshoz. 
Virágom,♦ akkor légy. enyim!

Fölébredtem A mámor elmúlt.
Eltűnt a pezsgő és selyem.
Hiúságom virága elhullt:
Fái a szivem, fái a fejem.

JÁ SZ A Y -H O R V Á T H  ELEMÉR| flOMBA Í/TÁN £ME KÖVETKEZIK ? I
Beszélgetés a tőzsdén— Na, mit szólsz hozzá, végre megértünk egy nem fekete pénteket.— Mi? Neked ez nem volt fekete péntek?— Na hallod, mikor így havazik!?...

R o b b a n ó  s iR e r

— Mondja csak, tényleg ismert festő ez a maga Piroska János kollégája?— Csak annyit tudok róla, hogy most leplezték le a Csongrádi csendélet című művét.
Id. Hombár Mihály védöbeszédeiből

Tekintetes Kir. Törvényszék! Igaz ugyan, hogy védenceim. Piroska János, Sinkó. Bölönvi Sági és a többi csongrádi legények közös elhatározással bombát hajítottak az ottani Zsidó Nőegylet á tál rendezett bálba és két embert megöltek, számosat súlyosan megsebesítettek, mégis fölmentésüket kérem. Sőt: a magam részéről a csongrádi Zsidó Nőegylet ellen emelek vádat, még pedig gondatlanságból okozott kétrendbe i emberölés és több- rendbeli súlyos testisértés miatt. Mert ha a Zsidó Nőegylet nem rendez báli mulatságot. akkor — kérdezem én — hova dobták volna a bombát? Véleményem szerint itt van a kutya eltemetve. Ismételten kérem tehát védenceim fölmentését. -------- o—-------
Éppen erre várn ak ...

Kedves Borsszem Jankó, nem tetszik tudni, kérem, van-e trén az ..Alfö’di brigádénál. Mert ha igen. akkor én önként ielentkezem. Tisztelettel egy Dob-uccai.

£  I BARANGOLÁS A SAJTÓ -D ZSU N GELB EN„önérzetes lombok*4A „Gyógyszerészek Lapja4 december 15-éről keltezett 31. száma „Karácsonyi Üzenet4* című vezető cikkében a következőket irja:„Sajnos, „a megélhetést biztosító fizetés az idők folyamán délibábos fogalommá vált s míg ehhez a fogalomhoz eljutottunk, ezalatt a kérlelhetetlen helyzet lenyesegette társadalmunk legyökerezett fájának önérzetes lombjait. Csupaszon maradt a fa, mert a magasba emelkedett ágakat a tomboló vihar kíméletlen brutalitással letördelte.44Szívünk mélyén együtt érzünk a derék, fáradhatatlan patikusokkal, csak arra kérjük őket, figyelmeztessék cikkíró kollégájukat*, hogy a „lombokéhoz nem lehet az ..önérzetes44 jelzőt keverni. Vagy talán csak a recipe volt olvashatatlan, amelyet a nyomdába küldtek?
Boldog egyiptomiak,ők csak tíz csapást ismertek. A villanyszámlával súlyosbított budapesti sötétségről fogalmuk sem volt.
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Heccfalvy a bombagyártásrólA Nemveszi Hírnöknél, mely, miként a mesebeli sárkány, naponta egyszer kirohanásává1 egy pár zsidót fogyasztott el ebédre, Heccfalvy volt a főfaktor. Heccfalvvnak hatalmas gyomra volt, nemcsak a ió enni- és innivalók befogadására, hanem a zsidók fölfalására is. Miként a trójai falónak, olyan tágas volt a gyomra, avval a kis kü önbséggel. hogv ő nem trójai, hanem zsidófaló volt. Mikor Heccfalvy este bejött a szerkesztőségbe, első dolga volt. hogv a tintatartót az orrához vitte és hosszan szagolgatta. Ebben a tintatartóban tudniillik zsidóvér volt. me'yet' a felelőtlen munkatársak és a felelős szerkesztő gyűjtöttek össze részére előző este a sziriai koponyákból és hajlott orrokból. Ez a szagolgatás az ihlet kedvéért kellett. Azután az Íróasztalával szemközt a falon függő nyomtatott táb ára tévedt a szeme, melyen kövér betűkkel e kérdés állt: ,.Mi lesz a zsidókkal?" Mikor Heccfalvy odanézett, ellepte a düh és ezt mormofgatta: . Csak a fejét, hogv meg ne sántuljon!“Csodálatosképpen, mikor ígv ült az íróasztalánál és mesterségesen izgatta magát, egyszerre csak széles  ̂ mosoly ielent meg az arcán, ió kedvre derült azon. hogv íme. ő milyen köny- nyen tud dühös lenni a zsidókra és miiven kevés fáradságába kerül neki a zsidók belébe mászni.Most a te’efon következett, amelven keresztül nap-nap után a különböző atrocitások hírei érkeztek füleihez. A telefon- kagylóban tüzes tapló volt elreitve. amely szintén tüzelte őt a zsidók elleni harcra. E pil anatban tudatták vele telefonon, hogy a csongrádi robbanásnál csak egy zsidót sikerült eltenni láb alól. ami Heccfalvvt a szokottnál is dühösebbé tette. Belemártotta tölát a zsidóvérrel teli tintatartóba és vörös betűkkel kezdte Írni a vezércikket. A cím ez volt: .Többtermelést a bombagvártás térén!’* A cikkben szerző kifeiti. hogv hazánk fejlődő iparát, a bombagyártást, a zsidók teljesen tönkre akarják tenni avval, hogv minduntalan nekimennek a bombáknak, odadörzsölik a hátukat, csak azért, hogv a szegény bomba- készitőknek anyagi károkat okozzanak. Persze a gyanútlan bomba ilyenkor fölrobban és nagy kárt okoz a szegény bombagyárosoknak. Már többször előfordult, hogy a zsidók hozzátartozói nem téritették meg a fölrobbant bomba árát. pedig egv Tyen bomba ma százezrekbe kerül. A drága puskapor, gyúitó- kanóc árát be kellene hajtani azokon, akik felelőtlenül dörzsö- lődnek a bombákhoz. . .  Persze a zsidólapok megint kórusban fognak bőgni hogy esik a korona, tönkremegy az ország, nem kapunk kölcsönt... Ez pedig mind azért van. mert egyetlen fejlődésre képes iparágunkat, a bombagvártást. nem veszi kezébe az álam. Olyan kormány kellene, amelv a bombagvártás terén a vöbbtermelést mozdítaná elő, hogy meglenne ennek a szerencsétlen országnak a napi betevő gvúitózsinória. . .
----------------------- CÁ PÁ M )

Tőzsde itanácsAddig nyújtózkodjál, ame Jig a fedezeted ér.
■-------------« -------------

Ártatlan földrajzi kérdés— Vaiion messze van-e Csongrádtól Kecskemét?
Az új szobalányAz úr. — Juci, aztán figyelm eztetem... ha rosszul iogja magát viselni, a feleségemtől egy pár nyaklevest kap, tőlem pedig — egy pár lakkcipőt.

Retten bes3élneh
(lsen, kettőn beszélnek. A nőét a és a siber. Az egyik 

szőke, a másik barna. Hogy ki melyik, azt a párbeszédből 
könnyű kitalálni.)A BARNA. — Folyton esik.A SZŐKE. =  És ez úgy elkeseriti magát? Látszik, hogy nincs érzéke a stiláris dolgok iránt. Én például határozottan élvezem ezt a lucspucsos időt. Ulaint mégis ki kéne engedni.— Miért?— Ez a lucspucsos idő éppen neki való. Tudja kérem, ez a köd. ez a körvonalakat csupán sejttető, misztikus félhomály... mennyi költészet, istenem !... Miattam eshet reggelig ...— Nem az esőről beszélek. A papírok esnek.7= És aztán? Nyüton almája is esett. Ez csak a Föld vonzóerejéről tesz tanúságot. . .  A nehézkedés törvénye a’ól a papir sem vonhatja ki magát.— Flóra is esett.=  De nem az én szememben. Flóra maga a gyöngédség, a báj. Flóra az én szerelmem. Imádom őt.— Mindenemet belefektettem.=  Válogassa meg a szavait. Flóra megközelíthetetlen. . .  Lovagias köteleségem védeni őt.— F'órában mindenki csalódott.Én nem. És elhiheti, olyan tisztelettel nyújtom feléje a kezem . . .— Flóra után?=  Igen.— Megőrült? Hiszen a Flóra éppen ma esett harminc százalékkal. . .=  Pfuj. Micsoda prózai lélek maga. Flóra-részvényekre gondol Flóra helyett. . .  Menjen, egészen kiábrándulok magából. Kérem, ne rontsa a hangulatot. Éppen ma este van randevúm Flórával. . .  A boldogság, ami átfűti a szívemet, még csak a gondolatára is. hogy ve’e leszek. . .  Az élet mégis csak gyönyörű . . .— Az élet egy vacak.=  Pardon. Távozom. Pedig bevallhatom, azért kerestem föl, hogy egy kis ihletet merítsek magából. De már itt sem vagyok. Alászolgáia. poéta úr. Magától sem olvasok többverset. (Otthagyja.) ÁLY—------ o—------

Modern lépcsőház

Menedékhelyébredö-gyülesután Zöldsé
g- áruház

Liftnem működiksS£*2?Bomba &»15= ~CZlerakóhely c
£ cv 2C

Iksz-Nikszbe- és kiviteli r.-t. | Kapu ,

N<9J=Mm>, CukorkakirálycN'S) A KOSZTPÉNZszerkesztősége éskiadóhivatala(0o-<BN5 Bank- és tózsdeüzlet
— Frontszélesség: 21/* lépés. —o

Kedves Borsszem Jankó!A Duna beiajryott. Vaiion cé’zás akar ez lenni? Tisztelet- tel egy szabad király választó.
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SA S ED E,

;  s 'V O

aki sértetlenül került ki a „Menyasszonyháború“ -ból.-------- o--------
Ruczaháti Tarjagoss Illés pohárköszöntője

URRAM . U RRAM ! Nae.vsdeos 
és méltóságos wolfenaui und lipicai 
W O LFF K ÁR O LY feömufti urram. 
ítzvis mint Ritter von Kráickurzus, 
úgyis mint (illundóun felszínen 
forgó politikai vezérférfiiuh. úgyis 
mint néhai udvarnagyi exlex-feő- 
itélőmester. momentán pedig ex- 
lex öndezignált miniszterprezident 
kontra és rekontra. de úgyis, mint 
a konjunktúra forgószelével he- 
röpült városatya, seöt ez atyák 
keresztanya és feömundarinia. 
azonkívül úgyis, mint nemzetg.vülö- 
lési faiképvisellö. aki a budai fai- 
spiszbiirgerek képét viselled tölled- 
telhetö nagy képpel, továbbad úgyis 

mint a görögne megye sült keresztény gazdasághx párt póttarta
lékos vezérhelyettese és csdkugyan úgyis, mint a kukaóbombon- 
gyár mint (zsidó-)fogyaszrási szövetkezet feőrészvényese, vala
mint a gumifainolitikát űző brigádok és seregietek brigádé- 
rossa és diszbálványa. summa summárum: a rehakcihó Atya
mestere. — szállók az Orrhoz!Eőssy fajjmagyar tradicihóm és nevemhez méltón, mint vén Tarjagoss nem a fölkellö. hanem lealkonvuló Napod éife’én. a 12-ik órában kukurékolok ódát Tehozzád. oh nagy kukuruc! Ugyan úgy rémlik, mintha már beölcseödnél beölcsen csókolt volna homlokon Árpád apánk eős szelleme, rehád parancsolván: ..Károll fiam, Teh. Utolsó- Téged jelöllek ki arra. hogy úira foglald el a Hont a destruktív betolakodók karmaiból/4 S amikor közférfiúvá fölcseperedi'él és állami lipicai fehér fajmének által vont ekvipázsodon végigdefilliroztál leigázott faj- és hitsorsos- said nyomortanyáin, rögvest arra ébredtél, hogy uralomra törj, E törésben és törtetésben a destruktivokat is letörted, seőt tö- rö’ted a választói listákról is.Egy csapásra és csapásként uralogtál szeretett Feőváro- sunk fölött s annak vezérkarában sikerült kurzus-vezérkari széked keményen tartani. Seőt. az üzemeket is kiragadtad a

rombolók kezéből és saját üzelmeidde1 virágoztattad föl azokat. mell dicstetteid úgy ragyoglak és vibráltak, miként az Egyesült Villany, úgy robogott föl a tarifára, mint az Egyesített Közúti és gázolt, miként a Gáz. melynek kontóiban p uszt és rekordot teremtettél, oh nagy Teremtő!E pár konstruktív alkotásod is elég a sok közül arra. hogy az adófizető polgárok táborát — akiket a titkos inkvizitori szellem adósrófok és illetékcsavarok kínzó és nyúzó szerszámaival majdnem agyonnyomoritott — egy csapásra megmentetted a csőd hulámaiból s az úi esztendőben ez alanyok és fogyasztók nap-nap után átko . . .  szorúzzák tar homlokod. S most, amikor az új választás sötét föllegei tornyosulnak s a prolongácihós taktikát konok kormánykobak kontreminállja, ne dőlj azért kardodba, oh nemes Néptribun, mert most jön a jobb kor és az a bizonyos konszolidácihó és ewrewk béke, amelyet proiekcihós díszkriptád egyeduralomra berendezett bensőjében fogsz befejezni, az emberi kor legvégső határán!Addig is az inficihált politikától megcsömöröhölve s a boldog jövő várandós állapotában kocsikázzál Elvsium kertiében, ahova hozsannázva zengem Tenéked: B. U. É. K., mell kaba- ’isztikus mementó lebegien előtted ez úi szökőévben, vagyis: Ztobula! Ulain! ÍM E  ! Kampóskereszt ! Gondold meg hát és igyál, a Kurzus örökké nem áll! Vivát! Ex! — seőt: Ex-Iex! -------- o---------
Boldog egyiptomiak,ők csak tíz csapást ismertek. De hogy stabil, pénz mellett négyszeres-ötszörös lehet a drágaság, arról nem is álmodtak.-------- o--------
A takarékos fővárosEnnek a mi telhetetlen közönségünknek nincs belátása. Folyton szidják a fővárost, hogy nem elég takarékos. Micsoda beszéd! Lám, a hófuvarozásnál is megtakarít négy betűt és a hófuvarozásból ily módon hófúvás lesz és ezzel a maradékkal ingyen hordatja el a havat.■-------- o--------

Jogos kívánságNagy Emi’ igazságügyminiszter azt mondta, hogy a tárcáját köti javaslata tető alá hozásához. Mint szakkörökben hírlik, az igazságügyminiszter kívánsága teljesen jogos, mert a javaslatának tényleg nincsen teteie.--------o---------

— A feleségem mindenáron bá’ba akar menni.— Hadd menjen!— Igen de bombamerénylettől fél.— Akkor vegyél neki bombamentes estélyi ruhát Holzer-né!.
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Egy kis séma és antiséma
az ország egyik legvirágzóbb iparágának: 

a bombamerényletnek kezeléséhezTehát mondjuk' legközelebb Mucsán robban a bomba. Mindenki megrémül nem is annyira Mucsán. aha' egyesek fejüket 
vesztvén, már nem rémüldöznek, mások szabadlábukat veszt
vén. még kevésbbé rémüldöznek. Hanem: Budapesten, a hatóságok körében, a különböző pártkörökben és szerkesztőségekben általános az ijedelem. Horniét iött a bomba? Kik a közvetlen tettesek, kik a fölbújtók? Mit mondjon Gömbös? mit a ..Szózat**? mit a miniszterelnök? mit a belügyminiszter? mit Rassay? mit a :.Vi ág**? mit a rendőrség? mit az .Egyenlőség44? stb.Egy kis kézikönyvet akarunk az alább következőkben a miniszterek, pártok, uiságok. hatóságok részére adni. Mindenki 
gondosan vágta ki a lapból és tegye a noteszébe, hogy adott alkalommal (alkalom rendszerint adódik) megtalálta benne a kellő útbaigazítást. Garantáljuk, hogy a jövőben mindenki már az első pillanatban tudni fogja, mit kell mondania és cselekednie. I. FEJEZET (Semleges)

Bethlen István gróf teendője: nem tesz semmit. Rendszerint úgyis külföldön jár. amikor a bombák robbannak. Ha pedig itthon van. még kevésbbé kel cselekednie vagy beszélnie Egy okos miniszterelnök nem csinál semmit ha egv bomba robban. Mert mire csinálna valamit, már a második bomba robban. Sosem volt jó az a nagy siefségí
Rakovszky Iván belügyminiszter teendője: gyorsan kikeresni azt a pár tucat beszédet, amit a bombamerénylők ..kérlelhetetlen üldözéséről**, a ..töké etes vagyon- és személybiztonság helyreáílitásáról** mondott. Legjobb, ha rövid kivonatot készíttet ezekből a beszédekből. (Kivonatot leggyorsabban és ’egmegbizhatóbban Nádossv országos főkapitány szállít.)
A rendőrség: nyilatkozik. Az első napon két hasábon. A második napon: letartóztatások. A harmadik napon: a letartóztatottak részben való szabadonbocsátása. A negyedik, ötödik stb. napon: nyilatkozik. A tizenötödik napon: a még letartóztatva voltak szabadonbocsátása. Azután: szünet. Azután: da capo, t. i. a legközelebbi bombamerényletnél.II. FEJEZET (pro)
Gömbös Gyula teendője: gyorsan és energikusan elítélni a merényletet, azután még gyorsabban és még energikusabban intézkedni hegy a ..Szózat*4 és ..A Nép" kellőképpen kommentálja az eseményt.A Szózat és A Nép cikke: „Undorral fordulunk el a veres cseekedettől. amelyet meggondolatlan, zavaros feiü emberek követtek el. Mindig mondottuk: nem lehet gyilkossággal, gumibottal és kézigránáttal elintézni a zsidókérdést. A zsidóság mérges kelevénv a magyar fai testén. Ezt az élősdi hadat okvetlenül el ke l távolítani. Mi szegényen, éhezve és fázva tűrjük a meggazdagodott zsidók vad tobzódását, ronda csámcso- gását. autóik surranását. bundáik suhogását. Az elkeseredés

érthető, az izgatottság általános. Mi nem vállalunk közösséget a merénylőkkel. A zsidó fait ki kei' pusztítani. Magunk is követeljük. hegy a tettesek vegyék el méltó büntetésüket. A zsidó fajt ki kell pusztítani. Ha másképpen nem, a legszigorúbb rendszabályokat léptesse életbe a kormány a bombavetők e len. nehogy ránk, tisztalelkü és még tisztább kezű fajvédőkre essen árnyék. Mert a nyomorult destruktív saitó ránk akarja kenni megint az értelmi szerzőséget. Micsoda alávalóság! Utolsó ize- netiink: A zsidó fait ki kell pusztítani.44Ili. FEJEZET (kontra)
Rassay Károly: nyilatkozik. ..A liberális ellenzék nem tűri tovább a tömeggyilkosságot. Statáriumot követelünk!** (A legközelebbi bombamerényletnél fordított sorrendben lehet mondani a változatosság kedvéért. Különben azt mondaná a kormány: ezt már hallottuk.)A Világ helyzete nagyon nehéz. Ezredszer kell Írnia ugyanerről a témáról és újat kell mondania. Hát lehet itt úiat mondani?Az Egyenlőség szerepe aránylag a legkönnyebb: az áldozatok rendszerint zsidók lévén, kártérítési port indít ismeretlen (?) tettesek e’len a lap előfizetőinek rendszeres apasztása miatt

Már Rassay i s ? . . .Rassay Károly statáriumot követel a bombamerénylők és egyéb gazemberek ellen. Hm! Ha iól emlékszünk. Friedrich Pista leplezte le a parlamentben azokat a statáriumos időkben halálra Ítélt és fölakasztott fiatalembereket, akik Nyugai*magyar- országon ..ke’tek föl44. És ezek után Rassavnak statárium kell? Véleményem szerint tartsunk ki a jó öreg Csemegi Károly mellett, akinek az uccáiába úgyis bekerültek a csongrádi bombavetők. (Hogy el ne felejtsük: a Csemegi Károlv-ucca felől hajították a bombát a bálterembe.)

Furcsa időket élünk! Csongrádon Piroskq suhintójával gyújtanak, pedig az egész ország a P.vros-suhintóval akar oltani.
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A  libátó l a L iban on ig

— Ejnye, de drága ez a liba !— Nem én tehetek róla, nagysága, hanem az a kegyetlen béke, az a Trianon . . .— Jó, hogy még messzibbre nem megy vissza és azt nem mondja, hogy a Libanon.
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Reb Menachem Cziczeszbeiszer
válóját )ttátkozódásal— Oz ébredü oreságoknak ledjen 

mondva olejan esztendű, omiljent meg
érdemelnek!— Ledjen o le hojodon lángyod ole
jan úrtotlon, mini o kölönféle bomba- 
méréngyléfek miott szobodon bacsálott 
edjének!— Ledjél te nádion mexorulva és 
Hunyadi János-viz heljelt kiüljön tene
ked várni o külföldi kiilcsiinre!— Nyogtasson meg oz o tódul, hódi 
o sérülésedet nem ekrazit okozott, ho- 
nem kakaóbomba!— O Káli a y pénzödjminiszter ore- 

ságra ledjen bizvo o te mogánháztortásod edjensúlja!
' — Ebben o rettentü hidegben edjedül o vásárcsarnoki 

árak fütsenek be neked!— Oddig ledjél re saksopán szegéngy ember, ómig bessz 
von o tőzsdén! --------o

Piroska és a farkasismert meséje a csongrádi bombamerénylet után remélhetőleg nem az eredeti mintájára ismétlődik meg. Ezúttal talán elmarad a nagyhatalmú vadász, aki fölvágia a farkas hasát és kiszabadítja — Piroska János urat.
Jancsi véleménye— Papa. úgv-e gazdag ember a Pista bácsi?— Miből gondolod, fiacskám?— Abból, hogy ilyen drága postatariía mellett levelező- tagja lehet az Akadémiának.

NACCSA8A !

■ \ )  ÉN CSAK

' A befagyott kézirat
(Lapzárta előtt félórával beállítok a szerkesztőségbe. A 

szerkesztőm rám néz Ajkamra fagy a szó. Drámai pillanat.)Ö. — Beszéljen.Én. — De hát hogyan is kezdjem? Mit mondjak? Miféle jégvilágnyelven ecseteljem azt a kétségbeesést, ami most keblemben dúl. Tizenhét fok a nulla alatt4. . .Ö. — fis aztán?Én. — É s aztán? Kérem, hát nem disznóság, hogy már az idő is ráadta a fejét a tőzsdére? Igaz, az idő pénz és ha pénz, mért ne játszana? Igaz. De a kutyafáját, mért játszik pont most, amikor bessz van? Azért zuhan úgy a nulla alá. Odahaza a tintatartómban befagyott a tinta.Ö. — írjon ceruzával.Én. — A grafit is befagyott. Kettes számú Írónőm olyan kemény lett, hogy vágja a papirost.Ö. — Kapott elég témát. Mit irt meg belőle?Én. — Hát először is . . .Ö. — Mi van a csongrádi négyessel?Én. — Befagyott.ő . — Mi van az olcsó ruhaakcióval?Én. — Befagyott.Ö .—  Mi van az uzsorabircsággal?Én. — Befagyott.Ő. —* Mi van a búzaár esésével?Én. — Befagyott.ő . — Mi van az újévi ajándékkal?Én. — Befagyott.ö . — Mi van Kunapé álmával?Én. — Befagyott.Ö. — Mi van az Ígért amnesztiával?Én. — Befagyott.Ö. — Mi van az emigráció kérdésével?Én. — Befagyott.Ö. — Mi van a konszolidációval?Én. — Befagyott.ő . — Mi van Fedák hangjával?Én. — Befagyott.Ö. — Mi van a tőzsdén a ,.Jég“ -gel?Én. — Befagyott.Ö. — Mi van az Ébredők föloszlatásával?Én. — Befagyott.ö . — Az ördögbe is. Mi van a krokival? Hol a kézirat?_  íjéggc dermedve): B e-fa-gyott._________________________ D
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Újévi versike
lit az újév, új, úl. új.
Vaiion mit hoz. uiuiui?
Lesz-e bor. békesség, búza —
S ki az úiévet kihúzza?
Mit várhatunk: besszt vagy hosszt? 
Jó  üzlet lesz még a koszt?
Bomba úr lesz vaiion. kit a 
Feriének hiv Atro Zita?
Mennyit kóstál maiá egy oráó 
S istenség lesz még a hordó? 
Wolff lesz úr a városházán.
Vagy tán egy szeliáebb — bárány? 
lóba lesz-e Zichy Wolffal.
A iobb- és a féliobb oldal?
Jóba lesz-e Bethlen s Eckhardt. 
Vagy egymásra ütnek egy várt? 
Felel-e a felelőtlen?
Marad if iák fele nőtlen?
Lé szén-e még nagyságos úr.
Ma mindenki följebb nyomul? 
Szökő lévén, lesz-e bőven 
Szökés az úiesztendőben? 
Föloszlik-e maid az EME.
Vagy marad a iogrend réme? 
Parlamentben berekednek? 
Egyetemen verekednek?
Stagnáló korona mellett 
Mindenki vígan emelhet?. . .  Csűr:a kérdés előtt állasz. — 
Olyikban bent van a válasz.
A többivel vári. te dőre.
Mindent megtudsz — esztendőre.-------- o---------

Jégpályán— Bandi, nézze csak, hogyan köröz az az úr! — szól korcsolyázás közben egy bakfis az udvarlójának.Az ifjú tőzsdés, aki hallja a megjegyzést, majdnem hasravágódik rémületében.— Köröz? — riad föl magában. — Jó Isi'en, hát már rá jö ttek ?...—------ o--------
Destruktív töprengés— Vaiion mi folyt az „Alföldi brigádénál: sorozás vagy sörözés?

A  Kis H o n l e á n y

— Aztán hogy tudtad ezt a bűnt elkövetni, édes lányom ? . . .— Hát kérem, fötisztelendö úr, a Jóska mindig azt mondta, addig nem lesz boldog ez az ország, amíg nem lesznek itt más állapotok.
Kubista kávéházban— Pincér! Miért lármáznak odabent annyira az expresz- szionista iró urak?— Semmi, kérem. Csak egy kis rögeszmecserét folytatnak.

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

Kedves Borsszem Jankó!A vendéglőben két társaság összevész. Különféle szelidebb sértések után egyik odavágja a másiknak:— Pimasz zsidó!— Zsidó az öregapád! — vág vissza fölháborodva a másik. Maid rezigná’tan teszi hozzá:— Egyébként az enyém is.

Kedves Borsszem Jankó!Érdekes! Minduntalan azt olvasom, hogy itt* ébredő szellem van. Nem igaz. Hiszen ha itt szellem volna, nem ébrednének annyit. -------- 0________
Boldog egyiptomiak,ök csak tíz csapást ismertek. A budapesti tőzsdéről halvány sejtelmük sem volt. -------- *---------

Kedves Borsszem Jankó!Hazugság, hogy a felelőtlen bombagvárosok nem isszák meg semminek a levét. Hát a. szőlő meg az árpa. az sem m i?... Tisztelettel egy velük egyivdsú faivédő.

c m -c L c tc jIm l
a  t  .U c jx í

I l i  / /  * 0 C / C t f  f  J C J C i C J f  >  (  H l r .
' H l c L ^ y a r  p a k & k o d i o r k ü i ö n l e j 0 4 ? ) f é ó < z A / ^ y x c / i c í .  7.
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Vajszívű Richárd házasságaVajszívű Richárd a röcsÖKe-csaiági agglegény-klub elnöke volt. Egyébként falusi jegyző. Róla akarom elregélni ezt a mélabús történetet.A név a jellem tükre lévén, nem volt az a hosszúlejáratú kölcsön, amit meg tudott volna t*agadni. Csak egy irányban volt kérlelhetetlen. Nem hitt a szerelmi házasságok lehetőségében s váltig fogadkozott, hogy negyvenéves legénységétől csak igen drága áron fog megválni. És ebben a tekintetben gyakorlatilag is túltett a legridegebb üzletemberen. Nála az eladó lányokkal való -ismeretség a telekkönyvi kivonatnál kezdődött, így emlékeztem reá vissza még évek múltán is, mikor már rég áttettem domiciliumomat röcsöge-csajági nagyvendéglőből a dörgicse-alkálibeli gazdakör fehérabroszos terítékei mellé.Egy zimankós, zord téli estén azután a fővárosban láttam évek múltán viszont. A „Csak szorosan44 nagymozgó előtt topogott. Látszott, hogy vár valakit.— Gyere, kisérj el, a harmadik sarkon van dolgom, — szóltam neki, tudván, hogy ily csekély szívességet nem tudhat tőlem megtagadni. De Richárd tagadólag rázta a fejét:— Nem lehet, öregem. Várom a feleségemet.— Hát m é g is? ... És rem élem ...— Emlékszel, úgv-e. Betyár Gazsira, a volt röcsöge-csajági segédjegyzőmre. Jóképű, mokány gyerek volt. cimbora, bajtárs, asszonyok kegyence. Egyszer, mikor hosszabb szabadságom alatt helyettesített és nem akadt, aki a kezére nézett volna, bevitték Gazsit az ügyészségre. Pótoltam volna magaméból a hiányt, de hát már elkéstem vele. Letelt a két év, amit Gazsira sóztak, amikor egy akácillatos nyári estén cséza gördül az ablakom alá s fölhangzik a Gazsi szava: „Nótárius uram, gyerünk lyánvnézőbe." És már pakolt, vitt magával Akaratos pusztára. Útközben elmondta, hogy báios a lány, százholdas a birtok. Éppen hozzám illik. De tíz hold a százból az övé, Gazsié, gügyü-díjba, azon a tíz holdon akar új életet kezdeni. Vonzott a száz hold. meghódított a lány. Nem dicsekszem, szép asszony a feleségem . . .  De csak az esküvő után tudtam meg. hogy a betáblázások leszámításával kerek tíz hold marad rám tehermentesen. Az a tíz hold a gügyü díja. Nem pö- rösködhettem, Gazsinak úi életet kell kezdenie, nekem megvan a röcsöge-csajági állásom. Hanem a feleségem csodanő. Különben mindjárt itt lesz. Ugv látom, már ion ki a közönség. Tudod, én nem szeretem az ilyen mozikomédiákat. A Gazsi is velünk van, a feleségem úgy ragaszkodik hozzá. Hálás neki, hogy ilyen ió férjet szerzett neki — s itt büszkén a mellére vágott.És csakugyan, a „Csak szorosan'* kapuján ekkor egy magas, elegáns fiatal hölgy lépett ki a Betyár Gazsi karjára simulva. A ‘haja kissé kuszáit volt. az arca kipirult, ruháján is mintha nyitva lett volna egy kapocs.Vajszívű Richárd önérzetesen mutatta be:•— A f e l e s é g e m ! ___________________________________ N/MRÓI)

i
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U Á f I D O  J A V Í T H A T Ó
I N E U M A N N  GÉZA, Nagymezö-u. 44

Ahol Joórend van . . .
Kedves Borsszem Jankó! Nem csoda, ha a csongrádi bomba- merénylőket nemcsak kinyomozták, de el is fogták. Az ottani csendőrség vezetőiét Joórend Gvulárytk hívják. Hia. ott ió rend van! Tisztelettel egy régen megrendült jogrendi.---- o--------

Újévi töprengésVaiion ió4 kezdődhet-e az úi év. mikor inindiárt az e’ső nap annyiba került a b. u. é. k.?
SZER K ESZT Ő I Ü ZEN ET EKKéziratokat és rajzokat nem küld vissza a szerkesztőség.

A Borsszem Jankó jelen számát szerdán. január 2-án zártuk 
le. — Fribor. Versnek nem vers, szatírának nem elég ötletes. A kisérő levél sokkal ügyesebb. — K—fy. A jövő számban.— Leander. Teljességgel nem nekünk valók. Talán ha más témával próbálkoznék. — lime. Egyet fölhasználtunk. — Egri lány. Valamennyiből egészséges, tiszta hangulat árad. Egyelőre ez az egyetlen, de nem kicsinyelhető értékük. A művészi kifejezés eszközei még fogyatékosak, de — úgy* látszik — idővel rendelkezni fog velük. — Csongrád. Honnét tudhatjuk azt mi, hogy az a Piroska nem volt-e valamikor Vöröske? — K. E. A két sütetben több mazsolaszem találkozott, mint régebben. Bár mostanság meglehetősen csempészik a mazsolát, azzal az elismeréssel is szolgálhatunk, hogy az ön mazsolái— legálisak. — N. J .  ön csodálkozik rajta, hogy „eltűnt*4 és körözött emberek nyugodtan ülnek a lakásukon. Mások azon csodálkoznának, hogy — ha nem is egészen nyugtalanul — a börtönben ülnének. — Vidéki. Hozzá vagyunk szokva, hogy az ú. n. budapesti társaság nyomdafestéket nem tűrő viccei bizonyos idő múlva az ország különböző részeiből mint vadonatúj helyi szellemességek kerülnek föl hozzánk. Amiket ön leirt, azokon még a hossz idején pironkodtak a férfiak és kacagtak a , jobb*4 nők. — Sz. Gy. Tessék csak odaküldeni és ránk hivatkozni. — G. J .  Nincs új mondanivalója. Versben nem elég a szabatosság. — V. N. Mikulás-témával már nem jöhetünk. A szövegben van ötlet. — Több levélről a jövő számbanSzerkesztik: Molnár Jenő és Bér Dezső A szerkesztésért felelős: Molnár Jenő Kiadótulajdonos: Borsszem Jankó lapkiadó r.-L Igazgató^ Szekeres Rudolf

KÖZGAZDASÁGA M agyar Erdőbirtokosok Fa- értékesito r .-t. részvényei legutóbb kerültek a budapesti tőzsdén a Stux Gyula és Hugó bankház által bevezetésre. A részvénytársaságnak mintegy
300,000 kát. holdon van termelési és termeltetési joga. Telepei Budapesten, Győrött. Székesfehérváron, Nagykanizsán és Papán vannak. A részvénytársa- ság elnöke Esterházy Pál gróf (rédei).

M in t  é r t e s ü l ü n k ,  az ezüst- és aranybeváltáson kivül brilliánsékszerbeváltás is eszközölhető, IV7 Vármegye-utca 7. Brilliánsbeváltás 10—12-ig. Pénztán órák aranyra és ezüstre 9—5-ig._______________________________________
El ő f iz e t e k  ö n n e k

a BORSSZEM JANKÓ-ranegyedévre 80,000 korona névértékű elhasznált magyar bélyeg beküldése ellenében. JÁSZAI BORISKA bélyegkereskedés 
Budapest, IV., Kossuth L ajos-ucca 6.____
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Képrejtvény

A megfejtők között tizennégy jutalmat sorsolunk ki. Sorsolásunkban csak lapunk előfizetői vehetnek részt. Jutalmaink a következők:1 10 üveg Szent István duplámalátasör. 
a Polgári Serfőzde gyártmánya (házhoz szállítva),

it

1

2. egy nagy doboz „Óceán* 
cukrozott gyümölcs.

3. egy doboz

4. egy nagy doboz 
„Virág*4-féle dessert,5. két darab ..Mátra44-szinszappan.

8. egy Sphinx-.3 1 -0 2 ON Eu-készlet (egy üveg szájvíz, egy doboz kettős francia fogpor. egy tégely fogpaszta).9. egy darab P. Márkus Emilia arcápoló szappan.10. egy nagy 
üveg ZoZó 
kölni viz,11. egy doboz ..UHUa kávé pótlék.12. két pár Ber son-gumisarok (férfiaknak és nőknek),13. egy nagy palack RAPID O L folyékony fémtisztit6 szer,14. a Borsszem Jankó egy évfolyama (1917—1922. évekből).

Fővárosi nyerteseinket fölkér lük. hogy a nyereményutal
ványért. illetve a jutalomért kiadóhivatalunkban jelentkezzenek. 
Vidéki nyerteseink posta útján kapják meg a nyereménytárgyat.A Borsszem Jankó 2918, (52.) számában közölt képreitvénv helyes megfejtése: KarácsonyA multheti számunkban megjelent talány helyes megfejtését 138-an küldték be. Nyertesek: 1. Dr. Leichtmann József 
(Budapest, V„ Vilmos császár-út 10), akinek tíz üveg Polgári Serfőzdéi Szent István duplamalátasört; 2. Bleucr Ottóné 
(Budapest, IV., Régi posta-u. 5), akinek egy nagy doboz „Óceán44 cukrozott gyümölcsöt: 3. Csulla Etel (Budapest, I., Mészáros-u. 64), akinek egy doboz „Ovomaltine“ tápszert: 4. 
Hoffmann Mariska (Budapest, VI., Révay-u. 18), akinek egy nagy doboz „Virág44-féle dessertet; 5. Glück Bella (Gödöllő). akinek két darab „Mátra44-színszappant; 6. Haas Dávid (Buda
pest, VII.. Dembinszky-u. 8), akinek egy üveg „Lysoform44-ot; 7. Klein Sándomé (Budapest. VII., Kazinczy-u. 10), akinek egy üveg „EGM A“ -likőrt; 8. Szondy László (Budapest. VII., Al- mássy-tér 18), akinek egy Sphinx-,.BI-OZONE“ -készletet; 9.

Steiner Sándor (Nyíregyháza), akinek egy darab P. Márkus Emilia-szappant; 10. Bauer Sándorné (Budapest. VIII., Orczy- út 15), akinek egy nagy üveg ZoZó kölni vizet: 11. Rönner Gizella (Vác), akinek egy doboz „Uhu44 kávépótlékot: 12. Dr. 
Szőllőssy Lajos (Budapest, VI., Gr. Zichy Jenő-u. 3), akinek két pár Berson-gumisarkot: 13. Kohn Gyula (Nagytétény. Duna-u. 12). akinek egy nagy palack „RAPIDOL44 folyékony fémtisz- titó szert; 14. Kereskedelmi Kör (Törökszentmiklós). amely- nek a Borsszem Jankó egy évfolyamát küldi a kiadóhivatal.

V I R Á G  O S Z K Á R
CUKORKA- ÉS CSOKÖLADÉ-ARÚGYAR R.-T. 

—  BUDAPEST, VII., N E F E L E JTS -U C C A  12. —

--------------------------- ÍVBŐL K APH ATÓ -----------------------------

RAPIPOL~ = 3
■ « « ja r  B*pld*l b. U Badmpeet, TIX, űrt rmfm I I .

Telefest J6u « f  1 1 9 - U .

UmlcrtMi a ln to iil

II BORSSZEM I t t
hires régi évfolyamai 
megrendelhetők akiadó
hivatalban és a Kultúra 
könyvkereskedésében, 
Budapest, VI., Teréz- 

körut 5. szám.
Ax 1917. évi. 25000 kor. 

.  1918. ,  25000 .

.  1919. .  25000 .

.  1120. ,  25000 ,
,  1921. .  25000 .
,  1922. .  25000 .

Br il l iá n s o h a t ,  HÍÍÍ’SWiiVíír’.VS
Székely Emil ékszerüzlete ? (Teréz-Templommal szemben ) 

C lw r e  te M é lt Bgyalw i.________ T o la f o n : J é m t  105*88.

Saját gyártmányú n y a k k e n d ő ,  
újdonságok, férfi fehérnemúak, 
k a l a p o k  stb. Ú r i  d i v a t á r u k

YAKKENDÓHÁZ
IV., Kígyó-ucca 5 (Klotild-palota) 

Nyakkendők viszontelárusitóknak is

N
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Egyúttal búcsúzom is, Ilonka. Megyek nyaralni.— Nyaralni ? . . .  Most ? . . .  És ugyan hová ?— Még ezt is kérdezheti? — Szibériába.
H ó -  és S8Lr**cip6-
“ IS oöS S port-é . Gummiárúházban

VII., Király-utca 39Szakszerűja v ítá so k Jó zse f 128-21

Művészies képkeretekKézimunkák szakszerű keretezése
Váradi Bélánál, Budapest, Andrássy-út 43. j

n  v é r -  és nem i bete- 
. gek r é s z é r e .

b in  la in rn ti oltás!R end elés e g é sz  nap. 
B á k ó c s i -ú t  32y I. em . If a R ó k u s -k ó r h á z z a l  s z e m b e n .

rvisir
Ingatlanok, gyárak, irodák, üzlet- 
helyiségek, lakások, albérleti szobák 

k e
U I I C 7 Á D  I I  adás-vételi i ro d a , f . .  Z r in y i -u cca  
n U J & H K  M e  T e l e f o n :  8 1 -0 8 .  (G re a ha m -p a lo

_____ f .
palota)

HUNGARIAN
• ^ S ^ W H I S K r y S .  GG I N

Xi

%  I
s a m * .

VERMOUTH • O

EGMA
LIKŐR-KÜLÖNLEGESSÉGEK GYÁRA

KÖRIS-UCCA 1 8 -2 0 . SZ.v Ar o s i  l e r a k a tEISNER-DROGÉRIA
JÓZSEF FŐHERCEG KAMARAI SZÁLLÍTÓJA. 

ANDRÁSSY-ÚT 37. TELEFON : 8 5 -2 4 .

A Pesti Llo>d-társuiat nyomdája, Budapest, Vn Mária Valéria-ucca >?. (Nyomdaigazgitó MARKUS PÁL.)


