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P R O G R A M B E S Z É D
I R T A  : H A R S Á N Y I  Z S O L T

Az elmúlt hét folyamán gróf M. György egységespárti, dr. F. 
Izsó demokrata, N. Zoltán keresztényszocialista, P. István kisgazda- 
párti, W. Antal fajvédő, B. Elemér szociáldemokrata és B. János ke
resztény gazdasági párti képviselőjelöltek külön-külön diszkrét le
vélben azzal a kéréssel fordultak hozzám, Írjak számukra program
beszédet, hiszen elveiket — irta mindegyik — úgyis pontosan isme
rem. Mivel másirányu elfoglalóitságom folytán mindegyik kérésnek 
külön nem tehetek eleget, megírtam egy programbeszédet, amelyet 
mind a hét jelölt egyaránt elmondhat. Postaköltség kímélése céljából 
ezúton nyújtom át a szónoklatot a jelölt uraknak.

Tisztelt választópolgárok, kedves ba
rátaim! Mikor c pillanathan az ónok 
színe elé állok, hogy bizalmukat kérjem, 
tisztában vagyok azzal, hogy ez a biza
lom milyen meg tisztelte test fog jelenteni
számomra. A ........................i választó-
kerület mindig hires volt arról, hogy itt 
soha terror, befolyás, vesztegetés nem 
homályositbatta el a választópolgárok 
tiszta meggyőződését és rendíthetetlen 
hazafiságát. Az én programomat, igen 
tisztelt polgártársaim, önök jól ismerik. 
Mégis szükségét érzem, hogy legalább 
nagy vonásokban összefoglaljam azokat 
a követendő irányelveket, amelyektől en
gem semmiféle befolyás eltéríteni nem 
lesz képes és amelyekért én utolsó leheí- 
letemig küzdeni akarok.

A politikai élet előterében álló kérdé
sek között, igen tisztelt választópolgá
rok, a legaktuálisabb a királykérdés. A  
mindenáron való érvényesülés vizein 
evező politikusok, mint ezt az én tisztelt 
ellenjelöltem példája is kiáltóan mutatja, 
szeretnek ez elöl a kényes kérdés elől 
óvatosan kitérni. Én egyenes ember va
gyok, igen tisztelt polgártársak, én az en 
határozott, nyílt férfiasságomat semmi
féle suba a lat ti érdekért fel nem adom. 
Elég volt a köntörfalazásból, tisztelt ba
rátaim. Én kimondom nyíltan és egyene
sen. hogy ebben a kérdésben tisztességes 
magyar embernek csak egy álláspontja 
lehet. Aki mást mond, igen tiszteit pol
gártársaim. az nem érdemli meg a ma
gyar nevet. Ennek a szerencsétlen or
szágnak békéjét más megoldás nem hoz
hatja meg. ezt hiszem és vallom az én 
magyar szivem teljes melegével, és ezért 
a meggyőződésemért kész vagyok akár 
életemet is feláldozni! fitt vizét kell inni.)

A másik nagy kérdés, igen tisztelt pol
gártársaim. a külpolitikai orientáció kér
dése. Akadhat-e hazáját igazán szerető 
magyar ember, aki ennek a súlyos és 
nehéz kérdésnek megítélésénél a pártos- 
kodást. a széthúzást keresi? Ha komoly

munkával összefogunk, hogy azok
nak a külpolitikai irányelveknek, ame
lyeket vázlatosan most szerencsém volt 
önök előtt kifejteni, megcsonkított ha
zánk érdekében érvényt tudjunk sze
rezni, akkor, tisztelt polgártársaim, Ma
gyarország, mint Kossuth Lajos mondta, 
olyan erős lesz, hogy a poklok kapui 
sem győzedelmeskedhetnek rajta! (V i
zet inni!)

Nézzünk továbbá a szemébe annak a 
kérdésnek is, tisztelt polgártársaim, 
amely immár évek óta nyugtalanítja ezt 
a békés épitőrounkára vágyó, ezer sebből 
vérző szerencsétlen országot. Ez a kér
dés, tisztelt polgártásaim, a zsidókérdés. 
Hiszen mindnyájan isméjük affnak a 
hosszú és elkeseredett harcnak a részle
teit, amelyet ellenzék és kormány immár 
évek óta vív egymással a numerus clau- 
sus kérdésében. Én, igen tisztelt választó- 
polgárok, a világos beszéd embere va
gyok. Gyerünk egymással tisztába, tisz
telt polgártásaim. Akinek a véleménye a 
mienkkel nem egyezik, azzal mi együtt 
nem dolgozhatunk. Mi kimondjuk a mi 
tántoríthatatlan meggyőződésünket isten 
és ember előtt: ebben az országban ad
dig rend nem lesz, mig ezt a kérdést az 
ország jövendő békés fejlődésének az 
érdekében gyökeresen meg nem oldjuk. 
Én, igen tisztelt választópolgárok, tiszta 
vizet öntök a pohárba. A magyar ember, 
tisztelt polgártársaim, nem alkuszik! A 
mi jellemünkkel a himező-hámozó, két
színű beszéd nem fér össze. Ezért itt, a 
nagy nyilvánosság előtt büszkén és bát
ran kiáltom oda a másik pártnak: mi 
haladunk tovább a magunk utján felemelt 
fejjel és minket ezen az utón semmiféle 
emberi hatalom megállítani nem fog! 
(Megint viz.)

Szólanom kell még, igen tisztelt vá
lasztópolgárok, az ország pénzügyi hely
zetéről. Ezen a ponton, őszintén meg kell 
vallanom, nekem egészen speciális állás
pontom van. Az én felfogásom szerint,

igen tisztelt polgártársaim, amelyet a 
közelmúltban már volt alkalmam a pénz
ügyminiszter ur előtt is részletesebben 
kifejteni, éppen ez a választókerület kü
lön elbírálás alá esik, amit én már akkor 
hangoztattam, mikor még itteni jelöltsé
gemről nem is volt szó. Az az állandó 
kedvezőtlen időjárás, amely ezt a külön
ben is sok csapást szenvedett vidéket az 
ország minden más vidékénél sókkal job
ban sújtotta, az idei termés okozta fáj
dalmas csalódás, az itteni lakosság szé
les rétegeinek anyagi megrendülése, — 
mindez, igen tisztelt polgártársaim, indo
kolttá teszi, hogy először is a helybeli 
közigazgatási hatóságok az adóbehajtás 
dolgában azonnal enyhítő rendelkezése
ket kapjanak a kormánytól, másodszor 
pedig küldöttségnek kell felkeresnie a 
pénzügyminiszter urat, hogy ebben a vá
lasztókerületben az adóbehajtásokra vo
natkozólag általános haladékot rendeljen 
el. És én felelősségem teljes tudatában 
kijelentem, hogy ennek az álláspontom
nak gyakorlati kivitelében minden esz
közt meg fogok ragadni.

Akadhatnak talán önök között, akiket 
ez az én egészen speciális álláspontom 
meglep, de meg vagyok győződve, hogy 
alapos megfontolás és józan mérlegelés 

Qután nekem ebben a kérdésben ennek a 
kerületnek minden jóhiszemű választó- 
polgára igazat fog adni. Ne hallgassanak, 
igen tisztelt polgártársaim, azokra a nép- 
bolonditó frázisokra, amelyeknek segít
ségével a tisztelt ellenjelölt ur az önök 
bizalmába akar férkőzni. De hiszen az 
önök józan magyar eszét az ilyesmitől 
nem is kell félteni. Derék, magyar, mun
kás, józan polgárokat látok itt, akik na
gyon is mérlegelni tudják az ilyen pénz
ügyi kérdések horderejét, és én csak 
egyet mondhatok önöknek, tisztelt pol
gártársaim: aki az úgyis súlyos terhek 
alatt nyögő helybeli lakosság terhein 
könnyíteni nem akar, az velem fogja ma
gát szemben találni. Ezt üzenem az el
lenjelölt urnák. (Megint viz.)

Ezekben voltam bátor számot adni az 
cn politikai hitvallásomról, igen tisztelt 
polgártásak. És ebben az ünnepélyes pil
lanatban az én egyenes, magyar szivemre 
tett kézzel fogadom önöknek, hogy má
tól kezdve szüntelenül csak egy gondo
latnak akarok élni: a ............ ..  . . i vá
lasztókerület felvirágoztatásának. Aki pe
dig ebben a gondolatban velünk nem 
akar, vagy nem tud egyetérteni, annak 
lelkem minden nemes haragjával kiál
tom oda a lánglelkü költő, Petőfi Sándor 
halhatatlan szavait: A magyarok istenére 
esküszünk, esküszünk, hogy rabok to
vább nem leszünk!!
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PESTI HÍRESSÉGEK
— Uj sorozat —

KRAUSZ SIMI,
a romantikus NOVArro, aki Ramon 
Novarro népszerűségével vetekedik.

ADALÉK A MAGYAR TRAGÉDIÁHOZ

A francia nemzet dekorativ kegyelete 
megalkotta az Ismeretlen Katona fogal
mát.

A magyar politikai pártélet megterem
tette az Ismeretlen Képviselőjelölt fo
galmát.

Parisban szobrot állítottak az Ismeret
len Katonának.

Magyarorszáígon mandátumot adnak az 
Ismeretlen Képviselőjelöltnek, akiből öt 
évi közbeböfögés és botrányökozás után 
ama bizonyos Ismertnevü Politikus lesz.

A NEW YORKBAN

A mii vészaszta Inál elkiáltja magát egy 
megrögzött nem fizető:

— Four, fizetek!
— Hová kell ezt íelirni? — kérdi cso

dálkozva a főur.
— Felirni? — révedezik a vendég — 

Igaza van, apuskám, inkább Írja fel.

A békési felölt

ÁNGYÁN BÉLA:
Akinek az egész Presse jó,
Nem kell annak semmi presszió. 
Olyan biztos, mint ,»A Mai Nap“ : 
Szakács Andor tőlem itt kikap.

ÉLJEN A  LAJSTROM OS S Z A V A Z Á S  !
—  Ellesett párbeszéd egy politikai klubban —

Irta; MOLNÁR JENŐ

— Mondd kérlek, Mórickám, hogy ál
lunk tulajdonképpen azzal a vörös ké
ményseprőmesterrel ?

— Hát kérlek, Palikám, ez a ronda 
vörös csak százmilliót akar adni. . .

— Hisz ez nagyszerű!
=  A fenét nagyszerű. Százmillióért a 

legjobb helyet akarja.
— Na h a llod !... Ha csak ez kell! 

Mindjárt telefonálok a Zsidó Szent
egyletnek és a legjobb helyet kapja meg 
a régi temetőben.

=  Várj! Ez egy jó ötlet. De előbb ma
gának a piszok vörösnek kell megtele
fonálni, mert ettől nyomban megüti a 
guta és akkor megvan a legjobb hely és 
nekünk megmarad a százmillió.

— Na és mi lenne, ha egyáltalán nem 
jelölnénk ezt a ronda kéményseprómes- 
tert?

=  Először az lenne, hogy magában füs- 
tölögne, másodszor az lenne, hogy át
pártolna a konkurrens listához.

— Bánom is én! Söpörjön mindenki a 
maga kéménye előtt. Egyszóval: vagy 
kétszázmilliót ad és ott egye meg a 
fene, akkor a harmadik helyen jelöl

jük, v a g y ... Mondd csak, mi lenne, ha 
ötszázat adna?

=  Az a s muci g disznó? . . .  Biztosan a 
második helyet követelné. Mondhatom, 
jól néznénk ki. Mindjárt a második he
lyen: Csipcselka János kerületi kémény
seprőmester.

— De ötszázmillió, Mórickám, ötszáz- 
millió. Azért már nemcsak mondátumot, 
hanem autót is kap az ember, mit? . . .  
autót? . . .  azért már egy egészen rendes, 
átjátszott másodszubrettét is kap az em
ber Pesten.

=  Az lehet, de a mandátum öt évig 
tart. . .  és egy szubrett? . . .  Meddig tart 
egy szubrett?

— Ameddig tartják.
=  Ne bolondozz, Palikám, itt most 

magasabb politikáról van szó Mondd, 
kérlek, mi lenne, ha az az utálatos Csip
cselka egymilliárdot adna és mink oda
tennénk az első helyre?

— Meg vagy őrülve? Mi lesz akkor a 
pártvezérünkkel ?

=  Nézd csak. . .  A vedért még négy 
helyen jelölték. Mucsán. Bugacon, Ka- 
jászóröcsögén és Büdszentrókuson. Vala

hol csak bejön, n em ?... és akkor meg 
vagyunk mentve.

— Na és mi lesz, ha mindenütt meg
bukik a vezér és egyedül Csipcselka Já
nos jön be mint első a listán? Mit csinál 
majd ez a förtelmes Csipcselka a par
lamentben?

=  Hogy mit csinál, Palikám? Na hal
lod . . .  Az a parlament Budapest legna
gyobb épülete. Lehet benne húsz . . .  de
hogy is húsz . . .  ötven . . .  mit mondok? 

# — ötven? — legalább is száz kémény. 
Senkise fog annyit dolgozni a parla
mentben, mint a mi szeretett képvise
lőnk. Tudod mit? Máris és jogérvénye
sen: Éljen Csipcselka János listavezető! 
Én egészen meg vagyok győzve.

— Föltéve, ha egy mrlliárdot ad.
=  Na és ki jöjjön akkor a második 

helyre?
— Mindenesetre te, Mórickám.
=  Nem, kérlek, Palikám. Ezt nem te

hetem. Kettőnk között te vagy az első.
— M it ? .. .  Hogy én oda engedjem 

irni a nevemet a Csipcselka után?..
=  Na és ha te igy gondolkozol, ta

lán én engedjem ?...
— Valamit ki kell találni! Csak nem 

hagyhatjuk a listán egyedül Csipcselkát.
— Hopp, van egy ötletem! Tegyük 

utána másodiknak Léderer Gusztáv ne
vét. Arra mindenki rászavaz. Annak min
denki keresztet ir a neve mellé.
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Hogy terem a képviselő?
írta: KUN ANDOR

He g yen-völgyön Iáik  oda lom. Most nem 
büdös paraszt ám a paraszt és nem büdös 
zsidó ám a zsidó. Kortesék száguldoznak 
országszerte és külön vonatokat kell be
állítani, mert a jelöltek sóik ezernyi tö
mege alatt már roskadoznak a rendes 
vasutak. Némelyik egész ruhatárat cipel 
magával. Tanyára bekecset téve, ráncos 
csizmát, pörge kalapot — ott kisgazda. 
Dzsentri helyen kamásniban, bugyogós 
rövid nadrágban, lódenkalapban és címe
res pecsétgyűrűvel jelenik meg, — ott 
Országos Kaszinó-tag. Katolikus helyen 
pápai éremmel és a Regnum Marianum 
jelvényével, református helyen mint szél
ső kálvinista és sváb helyen nagy szem
üveggel, euggos cipőben, esernyővel, mint 
valami német professzor, ö  is elmond
hatja magáról azt, amit az egyszeri 
Krausz.

Ezt a Krauszt a millennium évében, 
amikor javában virágzott az ösbudavári 
ál-török világ, Krecsányi rendőrkapitány 
elé állították, mert nem tudta magát 
igazolni.

— Van én nékem becsületes foglalko
zásom — erősitgette Krausz, — de nem 
akarják elhinni a rendőr urak. Azt mond
ják, hogy ne vicceljek.

— Hát mi a maga foglalkozása?
— Tekintetes kapitány ur — felelte 

erre buszke komolysággal Krausz — nap
pal bosnyák vagyok, este török, eg/ész nap 
meg zsidó.

Krecsányi jót nevetett erre; megértette: 
nappal mint bosnyák árul bicskát, pipát, 
botot, — este pedig török házaJó ösbuda* 
várában, sőt hosszú ideig ő volt a Se rák- 
rezsimben, amikor kidöglött minden va
lamire való, jobbérzésu állat az Állat
kertben, az az oroszlán is, akire csukás
kor igy szólt rá Molnár Ferenc szerint 
az őr:

— Krausz, hazamehet!
Sok ilyen nappal bosnyák, este török, 

egész nap zsidó — Krausz járja ma az 
országot s a választás után legtöbbjének 
azt fogja mondani a választási elnök: 
Krausz. hazamehet.

Az önjelöltek legtöbbjének a nevét is 
alig tudják megtanulni a választók. Ne
hogy úgy járjanak aztán, mint Bamberger

MARCK
O T I O S Z . C Á N J A I

még csak e hó végéig maradnak a

R O Y A L  O R F E U M - b a n

Béla, aki igen kiváló ügyvéd volt, jeles 
jogtudós, jómódú ember s lelkes áldo
zatra kész hive a Tiszáknak. Tisza fel is 
léptette jelöltnek a somlyóvásárhelyi ke
rületben. A választók azonban nem igen 
tudták megtanulni a nevét. A kortesek 
hát igy tanították be a népet a Bamber
ger nevére:

— Hogy szól a harang, amikor meg- 
konditják? Ugy-e igy, hogy: bam? És 
hogy hívják a regále-bérlót?

—  Berger -4- válaszolták a választók.
— összeszedik hát kendtek azt a szót, 

ahogy a harang szód —- bam — és a regále- 
bérlő nevét — berger — és úgy mondják 
a választási elnök előtt, hogy — bam ber
ger, — megértették?

Persze, hogy megértették. Folyton a 
harangkongás járt eszükben: bam, meg 
a bérlő neve: Berger — és választáskor, 
amikor az elnök megkérdezte, hogy ki az, 
akire szavaznak, — bátran kivágták, 
hogy:

—  Bergerbam!
Meg is bukott a derék Bergerbam, azaz 

Bamberger.
Egy csomó önjelölt, akinek névért most 

tanulják a választók, be fog jönni, de se
baj — az igazi öröm mégis csak a kár
öröm — megéri azt, hogy egy rakás ki
bukik. Az ember összecsapja a kézéi, 
hogy kicsoda-micsoda emberek mernek 
arra gondolni, hogy képviselők, törvény
hozók, honatyák legyenek — atyái ne
kem, neked, egész hazánknak! Ritkaság 
ma az olyan ember, aki nem érez magá
ban elegendő erőt, bátorságot, felelőssé
get a képviselőség vállalására. Régente 
pedig nem sok volt ilyen.

Szarvason például sok ideig nem tud
ták rávenni a derék és csodálatosan nép
szerű Bolza grófot arra, hogy vállalja 
kerülete képviselőségét. Ahányszor rá
beszélték, kérlelték a küldöttségek, min
dig szabadkozott. Nincs neki ehhez ele
gendő tehetsége, tekintélye, rátermettsége. 
De a szarvasi tótok csak biztatták, kér
lelték. Végre is a szomszédos Békésszent- 
andrás egy jóképű magyarja szólt rá a 
tótokra:

— Ne erőltessék kendtek a gróf urat. 
Ö tudja a saját tehetségét, nem kendtek, 
hiszen minden szamár maga érzi a maga 
terhét.

Ufabban azonban a szamarak nem igen 
érzik a maguk terhét és valóságos igaz
ság lesz, ha a bölcs embert megkérdik.

hogy mért jár gyalog, mért nem jár sza
márháton és azt feleli, hogy:

— Azért járunk, felebarátom, mi böl- 
csak gyalog és nem szamárháton, mert 
minden szamár kocsin jár.

A választások előtt van persze keletje 
a felekezetieskedésjiek is. Katolikus re
formátust mar, református a katolikus 
lábaszárába harap. És mindenki rúg egyet 
a zsidón. Hiszen az embereket á  legjob
ban azzal lehet megszervezni, ha a szom
széd templomra uszítják és ha azzal 
viszik neki a többinek, hogy amannak 
más a hite vagy a fajtája. Szerencse, 
hogy megcsapolták már a faluk nagy 
korcsmáiban a hordókat, mert hiába, 
borocska nélkül nincs hazafiság — és ez 
felekezeti egyetértést fog teremteni, mert 
megmondta már Szamosujvár valamikor 
hires bölcs plébánosa is, hogy:

— A jó bor katolikus, mert erős. Refor
mátus, mert tiszta. Zsidó, mert nincs meg
keresztelve. És luteránus, mert mindegy 
neki, hogy akár ti isszátok, akár én 
iszom

A bornak mindegy, a választóknak 
azonban nem mindegy. És ha ők isszák: 
meg tudnak egyezni a bor minden feleke
zeti tulajdonságával, s igy legalább meg
lesz a vallási egyetértés a minden hitet 
egyesitő borocska szopogatásában.

Előzetes jelentés
Tisztelettel értesítjük a n. é. kö

zönséget, hogy

Országház-téri kabarénkat
január 25-én újra megnyitjuk. Az 
adóalanyok pénzét nem kiméivé, a 
Kabaré épületét kibővítet tűk,
amennyiben az alsóház fölé egy 
felsőházai építettünk.

A me g nyitóelőadás keretében mu
tatjuk be

A Bethlen-fiu esete az Ugrón Gabival
cimü anekdotát, Kállay Tibi rende
zésében.

A pénztárban a közkedvelt Búd 
Jani a csengőnél Zsitvay Tibi ül.

Ruhatárunk csak levetett elvekért 
és kifordított köpönyegekért vállal 
felelősséget.

Ellenzékieknek kényelmetlen be
járás, kormánypártiaknak kényel
mes kijárás. Zene nincs. Zenebona 
lesz.

A színház épülete szolid. Wolffék 
kívülről is támogatják, sót Le huer- 
Lendvai is, ha kivételesen ő maga 
nem szorul támogatásra.

Részletes program kabarénk 
hivatalos lapiában, a Borsszem 
Jenkó-baiL

Az Országház-téri Kabaré 
igazgatósága.
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Kner Izidor: Agyafúrt alakok

Több mint tizenhárom esztendeje Csi- 
cseri Bors ( Ágai Adolf) karikásostorá
nak vig pattogása mellett cserditett a 
placcra Kner Izidor, a hires-neves gyo
mai könyvnyomtatómester, mint édes 
sziilöapja egy regiment vidám, agyafúrt 
alaknak, akik hol itt, hol ott csintalan
kodtak, egyszer a Borsszem Jankó hasáb
jairól kandikáltak elő, máskor a vidéki 
kaszinók kártyaasztalai körül húzódott 
széles mosolyra a szájuk. Most Molnár 
Jenő friss előszavával toppannak újra 
elibénk a Kner Izidor agyafúrt alakjai. 
Maga a szerző gondoskodott a figurák

pompás adjusztirungjáról, — adott is rá
juk olyan köntöst, hogy minden könyv
tárnak díszére válik a gyomai iró-nyom- 
dász humoros gyűjteménye, amelyet 
Bér, Garay, Geiger, Homicskó, Kalivoda, 
Mühlbeck, Szigethy és Vadász 253 eredeti 
rajza tar kit. Mutatóba ezt a két tréfát 
adjuk kitűnő munkatársunk könyvéből:

MÉGSE JÁRJA

— Hát törvényt ültek Csapó Miska 
fölött.

— Ültek, ültek . . .  Vén, részeges disznó

volt az apja, de azt mégsem értem, hogy 
csali nyolc napot kapott a Miska, mert 
az apját agyonvágta.

—1- Biztos, hogy zsidó bíró Ítélte eny- 
nyire.

— Honnét véli kend?
— Onnét, hogy a zsidók ülnek nyolc 

napot, ha meghal az apjuk.

IRATKOZÁS
—* Vegyes párok vagytok?
— Az, csókoljuk a kézit, szentatyám. 

A Pista férfiú, én meg lyány vagyok.

— Nem úgy értem, hanem vallásra.
— Úgy is. könyörgünk alássan.
— És van-e megállapodás közietek a 

gyermekekre?
— Igenis, főtisz telendő uram kérem, 

van. Eztet a Pista vállalja és aztán meg 
még egy lesz.

ALKOTMÁNYOS HUMOR
— Mi a különbség a választóvíz és a 

választó között?
— A választóvíz az aranyat elválasztja 

az értéktelen elemektől, a választó ara
nyért választ értéktelen elemeket.

MAGYARÁZAT
Samuka a történelemkönyvet lapozza 

és igy szól:
—- Papa, mit jelent ez a szám itt II. 

Lajos neve mellett, hogy 1526?
— Biztosan a telefon szám —  mondja 

az öreg.

AZ ÉME ALBUMÁBA 
Te mész jobbra Eckhardt Tibor.
Én meg megyek balra.
Azért ne féli, — rád hallgatok.
Ha senkise hallja.

Kiss Menyus.
LÉLEKJELENLÉT

— Hallottad? A Royal Orfeumban a 
múltkor elájult az oroszlán szel idi tónő

— Na és mi történt?
— Szerencsére az ijedtségen kívül kü

lönösebb baja nem történt — egyik 
oroszlánnak sem.

Választási plakátok

Nem törüljük el a numerus clausust
ha ránk szavaztok, de ha nem 
miránk, akkor meg pláne nem 

KLÉBELSBERG

Erger, Berger, Schossberger
mindnyájan ránk szavaznak
________________________ WOLFF

Minden zsidó gazember
politikát folytat, ha nem miránk 
adja le szavazatát 
___________________ BUDAVÁRI

Kisebb lesz az adó
vagy nagyobb, ezt egyelőre még 
magam sem tudom

Rabik leszünk, nem szabadok,
ha nem én rám szavaztok

____ ECKHARDT

SZABÓ DEZSŐ JELÖLTSÉGÉHEZ 
A parlamentben kellemes 
látvány lesz Dezső mester. 
Elvégre jó ott egy Szabó, 
hol olyan sok a suszter.

KÉPVISELŐJELÖLTEK!
Ha nem lép föl, 
ha visszalép,
ha nem kap elég szavazatot, 
ha zsidó hitre tér,
BIZTOSAN MEGVÁLASZTJÁK

az ellenjelöltjét

Z á l o g c e d u l á k a t
kiváltok. Ékszereket, brilliánsokat 

bárkinél drágábban vesz
?7Ókúlv Emil Budapest, Király-utca 51ULUUulj Llllll Teréz-templommalszeaben.Telefon

J 105-35.
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M A G Y A R  SZÍNPADI SZERZŐK  
I.

H ELTAI JENŐ, A Z  ELN Ö K
Márk Lajos 
karikatúrája

Megmozgat minden kis és nagy követ, 
A rangja: irodalmi nagykövet.

Fáj a fogam
Irta: Szenes Béla

Miirtba a bútorok is aludnának. A 
sarokban nénién gubbaszt a fekete pia
nínó, égisz nap járt a szája, de most ö is 
hallgat. Az óra sem ketyeg, a mutatók 
felhagytak sé látásukkal, nehogy lépteik 
zajával megzavarják a boldog esti perce
ket. A kód, mely gondolataimat takarta, 
hirtelen szétfoszlott s a gondolatok, mint 
nyugtalan madarak, csodálatos fürgeség
gel szállnak valami leírhatatlan tiszta
ságú kékségben egyre magasabbra. Az 
íróasztal fölé hajolok, a fehér papír vá
rakozón tekint rám, a toll remeg a papír 
fölött a boldogságtól, hogy egy perc múl
va megcsókolhatja karcsú árnyékát.

Jaaaj.
Jaj, rettenetes. A fogam. Az utolsó

előtti zápfogam, a felső, mintha tűvel 
szúrtak volna az idegbe, oly becstelenül 
éles fájdalom, jaj megint, a tollat oda- 
vágom az asztalhoz. Az istentelen szag
gatás felfut a szememig és onnan leugrik 
az alsó állkapcsomra, befurakodik a fü
lembe, majd hirtelen az agyamban kezd 
kalapálni.

Jaj.
A fogorvosom a múlt héten megüzente, 

ha nem járok fel rendesen hozzá, csúnya

Barátja sok van, tisztelője számos,
Mint költő: Krőzus, elnöknek: napszámos.

bajok lesznek. Csak most az egyszer múl
jon el, holnap elmegyek a fogorvoshoz, 
minden nap elmegyek hozzá, intelligens 
ember nem hanyagolja el a fogait, csak 
most az egyszer, csak most az egyszar. 
Talán ha a nyelvemet rátenném — még 
jobban fáj, mit tegyek? Fel-alá szalad
gálok a szobában, az asszony fölébredt, 
— „igen, a fogaim*' — „ha elmentél volna 
a fogorvoshoz", — „ha! kérlek, ne idege
síts még ezzel is, fáj a fogam, majd meg
őrülök és te azt mondod, ha. Jó, hogy 
nem mondod, hogy ne gondoljak rá, majd 
elmúlik" — „igen, de ha elmentél volna
a fogorvoshoz__" — az asszony nem
nyugszik. A fog sem.

Jaj.
Hideg viz? Megpróbálom, őrület. Asz

pirint? — igen, gyorsan, kettőt, hármat, 
amennyi van, add ide gyorsan. Hideg 
borogatást! — olyan legyen mint a jég. 
Egy kis rumot, rum, az jó, múltkor is 
használt, na látod, ugy-e mondtam. Jaj, 
most még ezerszer jobban fáj.

Lefekszem, hátha elalszom. Hát lehet 
igy eludiri? Eloltom a lámpát, felgyújtom 
a lámpát, olvasok. eldobom a könyvet, 
eloltom a lámpát, az arcomat beletúrom 
a párnákba, felgyújtom a lámpát, behu
nyom a szemem. Holnap, hajnali ötkor 
elmegyek a fogorvoshoz, de most még 
csak éjfél, hol van még hajnal? Hogy

lüktet az átkozott, meg fog dagadni, bár 
már dagadt volna, akkor majd nem fáj 
úgy. Hogy lehettem ilyen könnyelmű, 
miért nem mentem el a fogorvoshoz? Fel
gyújtom a lámpát, bemegyek az Íróaszta
lomhoz a lapokért, vissza fék szem az
ágyba — hát lehet igy újságot olvasni, 
mit bánom én a választásokat, elol
tom a villanyt. Ha valamennyi fogamat 
kihúzná az a fogorvos, az sem fájna 
ennyire, hogyan is lehettem olyan gyáva,, 
jaj, holnap mindjárt elfutok hozzá.

Egy kicsit mintha aludtam volna. Azt 
álmodtam, hogy a fogorvos itt volt ná
lam és könyörgött, hogy húzzam ki gyor
san a fogát. A fogorvos arca retteneteszn 
fel volt dagadva, — „nyissa ki a száját!"
— kiáltottam rá és a villanyfúróval bele
másztam a szájába. A fogorvos ordított 
a fájdalomtól és a betegei, akik mind ott 
álltak körülöttünk, tapsoltak örömükben.

Mintha egy másik fogam fájna. Fel
gyújtom a villanyt, megnézem az órát, 
eloltom a villanyt. Mi lesz, meddig tart 
ez még igy? Felhúzom a paplant a le
jemre, ez mintha jó volna, egy kissé el
zsibbadt. a paplan határozóban jó a 
rögnaik.

Tíz óra mul-t, mikor fölébredtem. A 
fogam nem fájt. Elmúlt. A jó Isten ráfujt 
a fájdalomra és eltűnt. „Fiam, a fogor
vos" — mondta az asszony. — „Igen, 
azonnal!" — mondtam én. „Siess, tudod, 
csak délig rendel." Sietek, fiam, nem lá
tod, hogy sietek." „Miért olvasod itt fiam 
az újságot, a fogorvosnál olvashatsz, tu
dod, várni kell." „Újságot sem olvashat 
az ember?"

Az utcán találkoztam egy barátommal, 
nagyon rég nem láttam, elkísértem egy 
darabig. „Nem jönnél egy kicsit sétálni?"
— kérdeztem. „Sok dolgom van, szer
vusz!" — felelte. A fogorvos délig ren
del, még van idő, sétálok egyet. Milyen 
szép nyakkendők vannak ebben a kira
katban. Hopp, elmegyek a könyveshez, 
megkérdem, megjöttek-e a megrendelt 
német könyvek, onnan aztán rohanok a 
fogorvoshoz. A könyvek? Most csoma
golják ki őket? Jöjjek vissza egy óra 
múlva, vagy ha nem sok az idő, foglaljak 
helyet, talán egy félóra múlva is meg
lesz. Várok, kérem, nagyon szívesen 
várok.

Istenem, istenem, hogy röpül az idő, 
egy óra is elmúlt. Becsengetek a fogor
voshoz.

— Rendel még a doktor ur?
— A doktor ur már elment ebédelni. 

Tessék kérem bárom órakor jönni.
— Délután nem érek rá, majd holnap

— mondom és könnyed léptekkel, boldo
gan, vidáman fütyörészve sietek le a 
lépcsőn.
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SENKI LISTÁJA 
Nézem, nézem, a t. kép

viselőjelölt urak névso
rát: egy-két kivétellel
csupa szürke, szomorú 
név, ami mögött nincs 
se nagy tudomány, se or
szágos érdem, csak az a 
fenemód birizgáló ambí
ció. Az a bizonyos poli
tikai giliszta. És ahogy 
olvasom a rengeteg ne
vet, a Senkik lajstromát, 
önkéntelenül is felsóhaj
tok:

— Most már tudom,
melyik lista győz ebben 
az országban. A nimo- 
lista.

BETILTÁS
Félhivatalosan jelen

tik: Eckhardt Tibor dr. 
fajvédnököt Nagylak és 
Dorozsroa választókerüle
te betiltotta. A volt kép
viselő a jövőben már 
csak a saját képét lesz 
kénytelen viselni. Azzal 
is éppen elég baja lesz: 
olyan nagyképü.

A TERÉZVÁROSBAN
— Tudod-e, mi a kü

lönbség Görgei Arthur és 
Görgey István egységes- 
párti képviselő jelölt kö
zött, aki szégyenfoltnak 
mondta a numerus olau- 
sust?

— Várj csak . . .  Gör
gei Arthur a szabadság- 
harc vezére vo lt. . .  Gör
gey István pedig . . .

— . . .  a Szabadság-tér 
vezére lett.

KI MELYIK JELÖLTRE 
SZAVAZ?

A menyasszony: a vo
ie gényjelöltre,

a Belvárosi Színház: az 
igazgató-jelöltre.

Fedák Sári: az uj Va- 
lentino-jelöltre, 

a Bajtársi Szövetség: 
az uj zsidó tanárjelöltre, 

a Lipótvárosi Társas
kör: a belügyminiszter
jelöltre,

a demokrata kiskeres
kedő: az ügyvéd jelöltre.

a legitimista: a király
jelöltre,

K i  m i t  v á l a s z ! Nyíregyháza
szenzációja!!

Rakovszky Iván megtisz
tult a rituális fürdőben

Akármennyire lát
sz k valószínűtlennek, 

megtörtént: Rakovszky
Ivánt, aki annyi kaftáno<s 
hitsorsost utasított ki az 
országból, vendégül látta 
á nyiregyházi ortodox 
templom, ahol Rosen- 
wasser Adolf ideiglenes 
hitközségi „elnik" fogad
ta az excellenciás zsidó
rajongót, majd bekalau
zolta a rituális fürdőbe. 
Hogy itt, a mikve-ben, 
mi történt, arról csak Ro- 
senwasser és Rakovszky 
urak tudnának beszélni, 
de ha hinni lehet az 
őszinte megtérésben, föl
tehető, hogy a kegyel
mes ur megfürdött s ez
zel mindörökre megtisz
tult a numerus clausus- 
tól és egyéb kurzus- 
nyavalyától.

Rosenwasser ,,elnik“ ur 
(mert ő igy beszél) di
csekedve mondta a meg
tisztálkodott képviselő
jelölt urnák:

— Én csináltam uj 
templom, én csináltam 
fürdő, most csinálok pa-

A nagytehetségü Ro- 
senwassemek melegen 
gratulált Rakovszky és a 

# kaftánosok ujjongó öröm
mel nézték a megható je
lenetet.

Én pedig azt kérdezem 
Öntől, kedves Borsszem 
Jankó, mi lesz Rakovszky 
Ivánnal, ha a rituális 
megtisztulás ellenére — 
holilc! — mégis meg
bukik. Akkor nyilván azt 
fogja mondani:

— Most itt állok ri
tuálisan megfürödve!

A sajtójogi felelősséget 
vállalva, vagyok a ked
ves Borsszem Jankónak 
hu olvasója

Nyíregyháza, nov. 24.

Gedálje Hómeceg 
vagy: egy a mi népünkbőL
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Hogy keveredik az ember jóhirbe?
Irta: MÓRA FERENC

Az én Íróasztalomon már hosszú idők 
óla nincs se olló, se kés, se semmiféle 
vágó- vagy szuróeszköz. A papirvágó ké
sem is csak fából való. Mindezek a be
rendezkedések azoknak a látogatóimnak 
a védelmére szolgálnak, akik engem kéz
iratokkal keresnek fel, akár mint költők, 
akár mint prózainak. Én nagyon elnéző 
vagyok mind a két emberfajhoz, mert 
szögről-vé grül magam ’ is beletartozom 
hol egyikbe, hol másikba, de azért nem 
állok jót magamért, hogy nem teszek-e 
kárt bennük, ha egyszer rosszkor jön
nek.

De most már mit lehessen csinálni 
azzal, aki nem a fejét küldi előre, ha
nem a vizitkártyáját? Jó név, rendes 
ember, sose jutott eszébe olyan bolond
ságot mivelni, hogy széles papíron rövid 
sorokat írjon. Gazdag ember is, éppen a 
minap hallottam a feleségemtől, hogy 
látta a piacon a feleségét, amint tiz to
jást is vett egyszerre. Aztán mindenek- 
felett, öreg ember. Én is szeretnék egy
szer öreg ember lenni s én se szeretném, 
ha akkor azt üzennék ki valahonnan, 
hegy ,tjöjjön máskor!**

—* Tessék. Engedjék be.
ö t  percig bemutatkozunk. A hatodik 

percben már olvassa az első felvonást. 
Nagyszerűen kezdődik. Egy romantikus 
hajlamú hagymakereskedó a végrendele
tét diktálja a közjegyzőnek. Végakaratá
nak az az utolsó pontja, hogy őt. ha 
meghal, tegyék ágyú csőbe és úgy lőjjék 
ki a végtelenbe.

.— Ugyebár, az expozíció érdekes?
— Szenzációs, — mondottam udvarias 

mosollyal — de tán még érdekesebb 
volna, ha élve tennék ágyucsőbe a hőst. 
Megérdemelné a gazember, aki hagyma- 
kereskedő létére romantikus.
■ — Tessék csak kivárni, kérem, — mo
solygott hamiskásan az iró. — A máso
dik felvonás fogja önt igazán meglepni.

— Hány felvonás lesz?
— Ez csak öt- De ez tulajdonképpen 

egy trilógiának az első része.
— Szabadna arra kérgein. hogy talán 

csak vázlatosan méHóztassék elmondani 
a mesét.

— Kérem. — peckesedik hátra, egy 
kicsit sértődötten, de aztán hogy bele
jön az elbeszélésbe, megroámorosodik a 
saját szavától és most már se hall, se 
lát többet.
V — Ezzel a dördüléssel fejeződik be a 
darab, kapta fel az öklét az asztalról, 
ahová jó erősen oda ütötte csattanónak.

— De nem tetszik gondolni, hogy ez 
egv kicsit homályos?

Nagyon őszintén felelhettem neki, hogy 
igaza van, itt mintha nem volna egészen 
világos a dolog. Nekem nem is az, mert 
én attól fogva egy szót se hallottam be
lőle. hogy a hagymásra és a közjegyzőre 
legördült a függöny.

— Hát hogy lehetne ezen segíteni, kö
nyörgöm? Éppen ezért fo/dultam önhöz 
bizalommal. Talán jobb volna, ha Muriel 
nem itt idézné fel a bosszú szellemét, 
hanem már a harmadik felvonásban?
K — Hát igy hirtelen nem tudok hozzá
szólni, — mondom elszomorodva, mert

látom, hogy ebből még egy látogatás 
lesz, most már szerzett jog alapján.

— Ha szakíthatna rá egy kis időt, ta
lán tessék rajta gondolkozni és egy pár 
sorban tudatni velem, hogy mikor nem 
leszek alkalmatlan. Inkább itthagyom a 
névjegyem. Ni, hiszen itt is van az aszta
lon, csiak ráírom a lakásomat, igy ni!

Én pedig ráírom, hogy homály s alá
húzom kétszer is. Hadd lassa a jó em
ber, mennyire szivemen viselem az ügyét.

Melegen megrázzuk egymás kezét és 
biztosítjuk róla egymást, hogy nagyon 
örültünk s mikor magamra maradva, 
csakugyan örülni kezdenék, mar akkor 
megint itt van ez a Cerberus és jelenti, 
hogy valakinek már megint nem harapta 
le a fejét.

— Küldje pokolba, János. Megálljon 
csak. Kiféle az az ur?

— Nem ur az, csak olyan lesz-ur. 
Olyan nevendék.

Szóval valami nagyhaju szegény deák- 
gyerek. Hát persze, hogy azt nem lehet 
elkergetni.

—  Küldje be!
Félénk kopogás. Félretaposott cipó, ki

térdesedett nadrág, fekete bozont, ra
gyogó szem. A kezeivel ném tud mit csi
nálni. Mintha csak magamat látnám hu
szonöt esztendővel ezelőtt.

De hát engem se szabadított kócos ko
romban senki a nyakára. Ennélfogva erőt 
veszek magamon és izoláló hangon kér
dem, nyújtva a kezemet:

— Ballada?
— I-igen, — mondja elcsodálkozva.
Magam is csodálkozom, hogy még min

dig van olyan gyerek, aki balladát ir. 
Egy kicsit meg is vagyok halva, de nem 
mutatom.

— Hát csak hamar, fiam, mert nem 
érek rá.

— Kérem szépen, igy nem adhatom 
oda. Valami még hiányzik belőle. Talán 
elmondanám a tartalmi kivonatát, ha 
meg tetszenék engedni . . .  Éj van . . .

— Rémes éj. Persze. Vihar vadul vo- 
nyit a szélben. . .

— De kérem . . .  — hebegi — szőról-
szóra igy van. Honnan tetszik tudni?

— Régi praxisomból, fiam.
— Akkor talán azt is tetszik tudni, 

ami azután jön. A vad éjszakában vadul 
vágtat a ló és rajta kivont karddal a 
lovag.

— És leszúrja?
— Igen. Leszúrja Ed ómért.
—  Nagyon okosan. És ezzel kész?
— Nem egészen. —- derül föl a költő 

értelmes arca és kifejtvén a ballada el
méletét Greguss Ágost alapján, bebizo
nyítja. hogy az ó balladájából még hiány
zik a balladai homály.

— Homály? Homály? — tűnődöm el 
onképzököri emlékeimen. A szemem rá
téved a drámaíró névjegyére. Rajta a 
homály, kétszer aláhúzva.

— Ismeri ezt az urat, fiam? — kérdem 
felsőbb sugallattal.

— Nem. kérem.
— Hát majd megismeri, ha elmegy 

hozzá. Igen kiváló esztétikus. Mondja

meg neki, hogy én küldtem a homály
ügyben.

Azóta egyik se járt nálam, tehát azt 
hiszem, rendbejöttek egymással. A drá
maíró átengedett a fölösleges homályból 
a halladaírónak és igy mind a ketten 
jól jártak. De rosszul jártam én, mert 
ezek most mind a ketten azt a hírt fog
ják rólam terjeszteni, milyen derék, jó 
ember vagyok én és be fognak ajánlani 
az összes homálykereskedőnek.

Éppen ezért hozom nyilvánosságra a 
dolgot idejekorán. Tiltakozom az alap
talan rágalom ellen, hogy én jó ember 
vagyok s egyben bejelentem, hogy pa- 
pirvágónák most már kaukázusi cserkesz
pengét vezettem be, a papimé he zékeim 
pedig a Keopsz piramisából való gránit- 
kockák.

Képrejívény
— A  hét legravaszabb rébusza —

Megfejtése: a Borsszem Jankó decem
ber 5-iki számában.

A megfejtők értékes könyvjutalomban 
részesülnek.

A Borsszem Jankó legutóbbi számában 
megjelent két rébusz megfejtése: I. Frank- 
ügy a táblán. II. Szörnyű félelem. A meg
fejtők közül Koch Margit (Budapest, 
Peterdy-utca 18) könyvjutalmat nyert.

MEGJELENT
104 VÉNNYEL!

Kérte minden fűszer- és csemege üzletben! 
Ha ott kifogyott volna, kívánatra ingyen 
küldi gazdasszon y oknak, szakácsnőimé k. 
háztartási iskoláknak, vendéglősöknek

Dt. fit. Oelher
Budapest, VIIT.f Conti-utca 25. 9zám
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SZABÓ DEZSŐ
is föllép képviselőnek

(ELRENDELT SODRÓDÁSSAL MEGY 
A PARLAMENTBE — MINDEN ELLEN
JELÖLTET ELSODOR UTJÁBÓL  —  A 
CSODALATOS ÉLETŰ ÍRÓ —  SZABÓ 
DEZSÖ-PROGRAMMAL VESZI FÖL A 
KÜZDELMET AZ ELSODORT FALU
SZÖVETSÉG HIVATALOS JELÖLTJÉ

VEL SZEMBEN)

Szabó Dezső, a kiváló ősbölény és 
író, mint a meglepetéstől leülve értesü
lünk, szintén belesodorja gigantikus 
alakját abba az általános sodródásba, 
a mii tájékozatlanabb elemek választások
nak neveznek. Sóit már neki is indult a 
választási küzdelemnek s hozzá, mint 
halljuk, olyan vehemensen, hogy dongó 
lépteitől messze reng a parlag, amelyen 
eddig politikai képességeit hevertette. 
Hir szerint Győrben veszi föl a küzdel
met az Elsodort Faluszövetség hivatalos 
jelöltjével szemben s ahogy az ő tempe
ramentumát ismerjük, nem kétséges, hogy 
maga alá győri ellenfelét.

A csodálatos életű iró jelölésének hí
rére azonnal Győrbe stettünk, hogy jelen 
lehessünk ennél az országos jelentőségű 
eseménynél.

Szabó Dezső kijelentéséből megtudtuk,
hogy Szabó Dezső-programmal lép föl, 
nem pedig holmi Kossuth-programmal.

Ott voltunk a nagy Dezső program
beszédén is, amelyet a pesti előadóest
jeiről kivonult kis hisztérikák jelenlété
ben tartott meg. A programbeszédet 
pesti imprezáriója, a Koncert rendezte. 
Mikor a Mester a hangverseny-hordóra 
lépett, a leányok az izgalomtól lélekzet- 
fojtva igazítottak egyet-kettőt a szájukra 
kent rúzson és

SZABÓ DEZSŐ

beszélni kezdett. Hogy aszongya:
— Igen tisztelt választópolgáraim, sza

vazókká vált csókjai a pusztuló magyar 
csa Írtnak, elhoztam közétek felragyogó 
rakétáját ennek a tetves kis Glóbusnak: 
magamat, hogy ájult örömmel megvá
laszthassatok. Ne gondoljátok, hogy ez 
az elhatározás a politikai érvényesülés 
fityfranca nálam. Ménkű, aki megüti, 
tisztelt választóim. Nem holmi politikai 
perverzitás maszturbálta ki belőlem az 
elhatározást, hogy képviselő legyek.

— Engem a szánalom küldött ide, 
mert egy napon belesajdult a szivembe a 
szörnyű gondolat, hogy ti már évek óta 
várjátok, hogy jöjjön valaki, aki bele- 
feszitse hatalmas mellkasát ebbe az átkos

parlamenti tülekedésbe, aki beledörögje 
az igét ebbe a közéleti káoszba, az igét, 
amit hiába vártatok eddig, az igét, amit 
csak ő tud, az uj magyar Messiás, akit 
vártatok s aki most eljött. Mert, amint 
látjátok, itt vagyok.

— Furcsa, elrendelt sodródással jöttem 
közétek, mint a friss kenyér szaga az 
éhesen szaglászó orrokba. Minden orrba. 
Fajra és felekezetre való tekintet nélkül. 
Az éles mágnás orrba ép úgy, mint a mé
lán görbülóbe, a tányérsapka alól föl
figyelő sváb esőfogó orrba ép úgy, mint 
a birsalma fölé hajlóba, vagy mint a Pé
kár összes müvei által benyomintott topa 
tót orrba.

— Nem is tudom, hogy volt, mikor elő
ször jutott eszembe, hogy jelöltetem ma
gam. Babonás végzetszerüség volt benne. 
Egyszerre csak valahogy rám jött. Valami 
mély el rendeltség gél, anélkül, hogy akar
tam volna, rámjött, mint mondjuk vala
melyik igen tisztelt izraelita választómra 
a fürdés. 1

— És most itt vagyok és várom, hogy 
porig hajoljon előttem diszmagyar és 
kaftán, levegőbe repüljön kócsagtollas 
föveg és sábeszdekli s hogy misét mon
dassatok, vagy miseberachot, mert itt va
gyok, mert megválaszthattok s mert el
kiálthatjátok mély magyar basszussal, 
vagy davenoló sémi hanghordozással: 
„Éljen szeretett képviselőjelöltünk, Szabó 
Dezső! Skajach/“

Hesz Ferenc

A GYÖNGÉD FÉRJ
— Maga ledobta a feleségét a harma

dik emeletről. Mit tud felhozni a ment
ségére?

— Tekintetes Törvényszék, tessék figye
lembe venni, hogy kíméletes voltam. Az 
a ház tudniillik, ahol laktunk, hat
emeletes.

V IL L Á N Y I P E Z S G Ő

K özp on t i  Iroda:

Budapest. V.. Béla ucca

BORSSZEM JANKÓ 
A SZÍNHÁZBAN

Miért bukott meg a Belvárosi?
Az egyik jelentés szerint azért, mert 

az az átkozott tulajdonos nem akart 
pénzt adni. A másik jelentés szerint 
azért, mert az a haszontalan közönség 
nem akart bemenni a színházba. A har
madik jelentés szerint azért, mert na
gyon meleg az idei ősz, meg azért, mert 
az az ármányos Vígszínház elcsalta a 
publikumot a „Noszty-fiu“-val. És igy 
tovább. Ezzel szemben a mi jelentésünk 
egészen valószínűt lenül hangzik. Azt 
mondja tudniillik, hogy azért bukott meg 
a Belvárosi Színház, mert gyalázatosán 
rossz darabokat játszottak benne. Lehet. 
Mi nem tudjuk. Mi sem néztük meg. En
nélfogva információnkat csak fonta rtás- 
sal közöljük. Részvétünk föntartásával.

BOB HERCEG —  BILLER IRÉN 
Néhányat sercintett ,  néhányat sercegett 
És eljátszotta a jó Bob herceget.
Fedák nem bírta ki, menekült már jóval 
A röprizke előtt két Valentinoval.

KÁLMÁN BÁCSI MESÉL
— No, Kálmán bácsi, meséld el, mért 

nem hoztál haza több dollárt Amerikából? 
— faggatják a nagyszerű Rózsahegyit a 
Nemzeti Színház előtt.

—  Hát, tuggyátok, az úgy vót, hogy 
azt hittem, én leszek Amerikába A vén 
gazember, oszt a végin kiderült, hogy — 
a publikum az! Ennyi az egész.

AZ OPERAHÁZI SZFINKSZ TÖPRENG:
— Ha már ilyen Rombach-uccai nevű 

Jan Kiepurá-1 léptet föl az igazgatóság, 
mért nem énekelteti legalább a hires 
tálján Zandonáj operáiban?

GYERMEKVERSIKE
Kot-kot-kot-kot-kot Kodály,
Operát írni nem muszáj.
Szép a mü és szép a dal,
De a dalmű „fiatar.

FÉLÜNK T Ő L E ...
— Hallottad? A Dunaünnepély és a 

Hegedűs-turné belügyminiszteri engedély- 
lyel megváltoztatta a nevét.

— Na és mi lett belőle?
— Magyar Tulipán.

VACSORAUTÁNI SZÍNHÁZ
— Mondja, Sanya ró ur, mért nem 

vált jegyet a vacsorautáni színházba?
— Már hogy válthatnék, mikor én so

hase vacsorázok?!
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Reb Menáchem Ciceszbeiszer 
bejelenti igényét 
a felsőházi tagságra

E heti postáinkkal a következő levert kaptuk:

Mélyen tisztelt Borsszem Jankó!

Olvastam oz „Egyenlőség"-be, hodj 
részünkre o boldogult nemzetjülés (ed 
görög krie led jen rá mondva!) mexava- 
zotí o felsőházi képviseletet. Végre ütötte 
az én órám! Tübb mint fél század óta 
hangoztatok azokat o jókívánságokt, 
amik mostand meghozták o megérde
melt jümölcsöt, o felsőházi tagságot.

Ezennel bejelentem igényemet o tür- 
véngyes képviseletre és biztosíthatok min
denkit, hodj cégének érdekeit eredménye
sen képviselni fogok. Kérem Bethlen ex- 
cellenc oreságot, szíveskedjen rólam re
ferenciát o Borsszem Jankónál besze
rezni, oki bizonyítani fog, hód sohase nem 
kwántom oz ü Gümbüs Jola boráijának 
mást, mint omit ü kívánt nekem.

De ha eï nem elég lenne, ed olejan

jogcímet bemondok itt, ominél különbet 
edjetlenedj sodarabbi se fülmotatni tud. 
Megmondták o legbülcsebb állami érjfiak, 
hodj minálunk o politika: régi mad jár 
átok. Nü, ha átok, akkor itt vad jók én! 
Nálam többet oz átok-brancsba senkise 
nem produkált.

Megnyugtatok ünt, tisztelt Szerkesztü 
oreság, hod mint felsőházi tag is leeresz
kedni fogok o Borsszem Jankó alsóházába 
oz én szerénj átkaimmal. Most pedig zá
rom levelem,• kívánva, hodj annyi sze
mül cs nőj jön oz ellensé ginek oz orrán, 
mint ohángy ortodox rebe okor fürend 
lenrii.

Szívélyes átkozódással

Reb Menáchem Ciceszbeiszer

25. szám

A  Borsszem Jankó üzenetei
A Borsszem Jankó jelen számát novem

ber 24-én, szerdán zártuk le. — Kéziratok 
és rajzok kizárólag a főszerkesztőhöz 
(Budapest, Mozsár-utca 9) küldendők. — 
Kéziratokat nem adunk vissza.

Olvasóinknak. Örömmel jelentjük, hogy 
Gáspár Antal, a kiváló rajzolómüvész, 
hosszabb betegségéből felgyógyulva, újra 
megkezdte munkásságát a Borsszem Jan- r
&ó-ban, első nagy sikereinek színhelyén.

K—r. Köszönet a íkisüsTon főtt bizalo- 
mért. Várjuk a folytatást. — H. Iván. 
(Kecskemét.) Beszéd és értelemgyalkorla- 
tokból nem elég az a Kiss Frantzia 
lecke. — K. E. Elmésebbeket kérünk. —
E. S. A beküldött dolgok közül nem tu
dunk választani, mert a képviselőválasz
tással vagyunk elfoglalva. — Sp. Elsózta 
őket. — J. Gy. ( B.-csaba.) E helyen is for
ró, hálás köszönet a manapság oly ritka 
s nekünk annál értékesebb buzgalomért. 
Hűséggel, szeretettel és hétröl-hétre vi
dámabb, nivósabb lappal igyekszünk 
meghálálni. — Cegléd. Hogy állunk az 
Ízléssel, polgártárs? — Dr. T. D. (Békés
csaba). Szeretettel zárjuk szivünkbe a 
lelkes, uj barátot s igyekszünk megtar
tani magunknak őt is, a gárdát is, ame
lyet magával hozott. — Belvárosi. Sose 
féljen! Bárdos Artur nem lép föl, — a 
politikai színházat igy hát nem fenye
geti a bezárás veszélye. — Fedák Sári 
(Atlanti-óceán). Ép most értesülünk rá
dión, hogy Hollywoodban száz fehér- 
ruhás ártatlan Válentino-jelölt várja ke- l 
gyedet. Csak győzze művészettel! —
Pr. S. Komoly verseket kizárólag a na
pilapok Humor-rovata közöl. Küldje be 
nekik. — Berlin. Az az Eugen Molnár, 
akinek humoreszkjeivel, szatáráival és 
novelláival a berlini Dér Tag, a Frank
furter Zeitung, a Prager Tagblatt, a bé
csi Die moderne Well, a Neues Wiener 
Journal stb. tó rca rovatában szokott ta
lálkozni, a Borsszem Jankó felelős szer
kesztőjével azonos. — O. F. (Hidegkuti- 
ut.) Nagyon régi ez a műfaj. Nyugodjon 
békében, ön pedig próbálkozzék valami 
újszerűvel. — Több levélről a jövő szám
ban.

A BORSSZEM JANKÓ
előfizetési árai:

Egész é v r e ---------------------------  240.000 K
F é l é v r e ------------     125.000 „
N e g y e d é v r e ---------------------  65.000 ,,

Kiadóhivatal: VI., Mozsár ucca 9. 

Felelős szerkesztő és kiadó:
MOLNÁR JENŐ 

Laptulajdonos:
Borsszam Jankó Lapkiadó Rt.

Igazgató: MOLNÁR EMIL 

Szerkesztőség és kiadóhivatal:
VI., Mozsár ucca 9. (Telefon: T. 33— 24.)

Háromszáz üzlet
van a

r

uccában
Itt mindent, amire csak szüksége van, meg
talál és mindent jól és olcsón vásárolhat

Viktória nyomda, Magyar-u. 52.
Felelős tulajdonos: Goldstein József.

>
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Sasok é s  p a sa sok

Rassay (V a 1 e n t i n o-Qoz) : Gyere velünk, fiú! egész raj
fascisía fekete sasra van szüksége Salgótarjánban, -  mi beérjük egyetlen ilyen 

UFAscista F ek et e  s a s-sal az egész országban.
c»csah®c8a<8csófcscsaKSCsaKS<»3<8csaKSasaK§osoKSCgcS<sc£at<^saKSCíaK§csaí<s^

V Á L A S Z T Á S I
K A B A R É

AZ Ö LISTÁJA
— Lendvai-Lehner melyik listán szere

pel?
— Az alkoholistán.

A FÉSZEK-BEN
Egy premier előtt álló fiatal szerzőnek 

azt mondja a kollegája:
— Legjobb lenne, ha a darabod Beth- 

len-párti programmal kerülne szinre.
— Miért?
— Mert akkor talán az se bukna meg.

FEMINISTA-PROGRAM
— Ez az öreg feminista hajadon mi

lyen programmal lép fel?
—■ Pártónkivüli programmal.

A DOB-UCCÁBAN
— Te Dolfi, mit keres az a Vass Jó

zsef miniszter reggel nyolc órakor Gyön
gyösön?

— Nekem legyen mondva! A negye- 
► dik mandátumot.

• KIÁLTVÁNY !
Felszólitom híveimet, hogy föltétlenül 

erre a listára szavazzanak:
1. Budavári László
2. Lehner (Lendvai?)
3. Zsirkay János
4. Sokorópátkai Szabó
5. Kuna P. András
6. Csontos Imre
7. Friedrich István
8. Eckhardt Tibor
9. Haller István

10. Pékár Gyula
mert a legkomolyabban vicc nélkül mara
dok, ha ezek — isten őrizz! — nem jut
nak be a képviselőházba. Üsse kő, inkább 
legyenek a hon atyái, semhogy bedugul
jon a politikai viccforrás.

TÖBBSÉGI VÉLEMÉNY
— Mért tartóztatják le azt a szeren

csétlen Kiss Menyhértet, amikor kortes
kedik?

— Hát mikor tartóztassák le?
— Amikor verset ir.

DEMOKRATA ALBUMBA

Ugy-e megmondtam, papuska,
Hogy az a Huska
Csak afféle fapuska.
Lám, kormánypárti lett ő,
Szterényi: egy, Huska: kettő,
Ugrón: három, de még nem ácsi! —
Mert aztán jön majd a Bárczy
Meg a Sándor Pali bácsi.

TÉLI VÁLASZTÁS
— Hogy ez a Bethlen milyen ravasz 

góbé!
— Mit csinált már megint?
— No hallod, föllármázta az egész or

szágot, hogy téli választás lesz . . .  és nézd
csak meg a hőmérőt__  hát nem nyári
választás ez?

A DOB-UCCAI SZAVAZATSZEDŐ 
BIZOTTSÁG ELŐTT

Elnök: A maga szavazatát visszauta- 
sitom.

Galitzenstein Pinkász: Hogy-hogy?
Elnök: A szavazás titkos, a maga sza

vazata pedig az orrára van írva.

i
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FELELŐS SZERKESZTŐ:

M O L N Á R  J E N Ő

Budapest, 1926. november 28. 25. (3039 szám) Ötvenkilencedik évfolyam

1* óka iné dilem m ája 1926-ban

— M e ly ik e t  szeressem  ? . . M e ly ik e t  szeressem  ? . .

ECKHARDT NAGYLAKI FUTÁSA
Nagylak áll a kis duma mentében, 
Odaálltam fajvédő-mentében.
Jó nagy svungot vettem felhevülten, — 
Csoda-e, ha Makóig repültem?

Haller István — Vass Józsefhez
Ateked n é g y e i is  a d o tt vég 

ze ted ,
k e lte m  c s a k  egy  vo lt, — a z  is  

e lv e sze tt

KORTESNÓTÁK
Nimand vagyok, nimandnak születtem, 
Ennélfogva követjelölt lettem;
Autón járok, buta frázist fújva,
S ha megbukom: nimand leszek újra.

*
Gömbös Gyula azt izente:
Nincs fekete regimentje.
Ha még egyszer azt izem,
Nincs generál stréber-zseni.

*
Esik eső karikára,
Bethlen Pista kalapjára.
Valahány csepp esik rája,
Annyi jelölt kacsint rája.

CSAK PÉKÁR GYULA
képviselheti a parlamentben a magyar , 
irodalmat. A parlamenten kívül csak 
hadd képviselje tovább is az a Molnár , 
Ferenc.

A közönség

JŐ PARTHIE

— Mi a vőlegényed, Manci?
— Képviselő.
— Jó párti?
— Azt elhiszem. Kormánypárti.


