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" C T j G n ^ - l o e r e ^ .

Vadnai Károly.
A nagy híresek apránkint elbuknak.
Ideje, hogy az apróhiresek  lépjenek föl.
Amazokat elsodorja a pártharczok viharja, 

kihullatja rostáján a kritika, eltakarja a feledés 
hantja, elnyeli a szenvedélyek hulláma.

A politikusokat a politika dönti ki — jöj
jenek hát, akik nem azok. Mivel nem a mestersé
gük, tán értenek hozzá.

Amit talpra nem állít a vezérczikk, azt föl
építi a rövid hir.Amit elejt a rhetorika, azt szár
nyára emeli a poesis.

Uralkodjék egyszer a prozódia kódexe is, 
paragrafus helyett a strófa, törvénybővités he
lyett a novella.

0, a múzsák bájoló minisztériumának tit
kárja, a jóizlés Bayardja, a finom tónus hirdetője, 
Magyarhon hölgyvilágának accreditált nagykö
vete Hymen udvaránál — V a d n a i vállalja ma
gára, hogy az általa képviselt jóizlésnek és finom 
tónusnak híveket, szerezzen az uj házban; s mint 
lapjában ellenzi a tournure kicsapongásait: j 
szabjon irányt p o lit ik a i  d iv a tn a k  is, mely né- [ 
melykor a durvaságot proklamálja erélynek, 
mint a világi divat a rutát szépnek.

Különös, hogy ellenjelöltje, M ezei Ernő, a 
»Fővárosi Lapok* legtartalmasabb irói közé 
tartozik. De nagy bűne Mezeinek, hogy a hymen- 
rovat nem fogott rajta. S ezért megkell buknia! 
Legény lehet hazafi, de csak a páter familias 
lehet honatya.

V adnai — s ezt elfelejtettem fölemlíteni — 
szellemes ember. Ez hiba. De eszes is, amivel ama 
fogyatkozását helyre ütheti. Energikus és szor
galmas; megbízható, diszkrét és pontos. Félté
kenyen fogja őrizni az ország igazát, s nem fogja 
megengedni, hogy csorba essék rajta.

Ép birodalom a szép irodalomban.

fUTTYOMBERKI § ÁRIÜS
a  H e ly -H e zet sigm a.tnrá.já.ról.

Haza minden előtt. I
Meg vagyok szomorodva — el vagyok szontyolodva, 

mikor a választási mozgalmakat olvasom. Nem azon a j 
sok uj emberen, akik a választási urnát megrohanják; ' 
mert azzal vigasztalom magamat, hogy sokan a hivatot
tak, de kevesen a választottak.

Más az, ami busit.
Az a kormánypárti ragály, mely oly szörnyű módon 

terjedez!
A múlt választáson a nemes ifjúság közt a függet

lenség, az ellenzékiség divatozott s a régi jó mameluk- 
nak ellenükben megvolt az ágiója. A generális becsülte 
valamennyire — az ember számot tett.

De hová lyukad ki a helyhezet, ha az egész világ 
elmamelukosodik, ha már kötéllel is alig lehet ellenzé
kit fogni és a bonton azt kivánja, hogy az ember kor
mánypárti legyen ? Milyen lesz a régi gárda becsülete ?

Roppant disagio fenyeget.
Párthüségünk rémitő devalváczióval találja magát 

szemben. Párthülyeségtől tartok.
A kormánypártiság már 

se nem nagy tu s , se nem 
virtus; hát még mi lesz, ha az 
a sok ifjú rivális mind besza
badul a Sándorutczába!

Ez az, ami egyénileg fáj, 
bár pártszempontból jól esik 
nékem.

Ami busit, noha örülök 
rajta.

A generális mosolyog a 
pápaszeme mögött, én meg 
elkeseredve kiáltok:

— Pakkolj P is ta !

Tönődések
S e i f f e n . s t e l n . e r  S o lo n a .o n . t ó l .

— Naczerö oz o hant- 
medjei karmánpárt ! 14, záge 
tizennégy florinnal megveszte
geti választókat, megboktatja 
ellenzéket és még VÍSSZO is kapja 
a 14 p o rin t!

—— Vannak sok emberek, 
okik emlegetik foltonosan a 
herr fűn Polszkytul az orr, 
Pedig okik a herr fűn  Polszky- 
ba nem látják edjéb, mint egy 

naid orr, ozok nem látják tovább a sóját orruknál.
— Alvások az ojságba, hojd fiiltandltakoj poska- 

por, ami csők elzárt helen explodálja, szobodba nem. — 
Forcsa ! Hát ez is ójság ? Hiszen szobod helen eddig se 
voltak exploziónok, hanem csők elzárt helen; példád! 
Moszkaországba.

— Azok a baland románok mindig sinálták lár- 
ment, hojd meg okorják nyirbálni oz üvék ünállóság. 
Pedig nemsok hóid nem nyirbálonk, még mi odonk neki 
orony jopjó.

— Mi edjáltolán nem okorjok keletet, mi okorjok 
nyugotot.
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Pulssky papa 50 éves jubileumára.

iharedzett öreg gálya,
Mögötte nagy, nehéz pálya,
Félszáz évnek minden vésze;
De töretlen minden része,
S büszkén duzzad vitorlája.

Ismerőse minden orkán,
Átment minden örvény torkán, 
Zátonyon és csodás mélyen —
S ma is ott lebeg kevélyen 
Hullámvölgyön, habok ormán.

()reg gálya! Pulszky papa!
Véled hány vész hajba kapa!
De hiába czibált, tépett — 
Atküzdöttél ötven évet 
S diadalmad napja a ma.

Mert van benned élez és szellem, 
Rágalmaz sok megvert ellen;
S mert nincs benned bamba páthosz, 
Hamis páthosszal kiáltoz 
Sok tehetségtelen ajellem.«

Tömjénüket nem is kéred,
De ma méltán büszkén érzed:
Sokat tettél — s ha botoltál 
Akkor is csak em ber voltál,
Ahhoz is volt eszed s véred

Történeted összeforrott 
A koréval, a mely hordott 
Követ kőre. — S a hol tettel 
Kölle győzni. — ott meredt fel 
Mindég epochális orrod.

Ez orr — az orrok királya;
Rád miatta sok gúny szállá.
De egy áll, hogy bár a vége 
Elvész a kék messzeségbe:
Mindég tovább láttál nála.

pSZÁ G G Y Ü LÉSI füD Ó SITÁ S.
(F ro m  o u r  ow n.)

Országi) Sándor. Legyen úgy mint régen vöt,
Silvegelje meg a magyart,
Mind az oláh, mind a német,
Mind a — góth !

Hogy ez megtörténjék, e hódolat jelképéül építsük 
az uj országházat góth stílusban.

Orbán Balázs. Én azt nem engedhetem meg. Még 
pedig különböző okoknál fogva. A tót nem ember — 
tehát a góth sem székely. Magyar büszkeségem tiltja, 
hogy nem emberi stílusban épüljön a magyar országház. 
Kém kell nekem az a ház ott, azon a helyen. Kívánom, 
hogy az uj országház oly szélességi és hosszasági fok 
alatt épittessék, ahol semmiféle olyan atyafiságnak nincs 
telke, mely a kormányhoz közel áll. Vagy legalább 
köteleztessenek az illetők, hogy összes telkeiket 24 óra 
alatt eladják.

Meszlényi Lajos. Az én kifogásom kettős. Pro primo 
nem kell a góth stil, mert az hegyes stil. Az országház 
a magyar faj háza lesz ; a magyar faj pedig lapályon 
lakik; csinálják meg hát azt a házat valami lapos stílus
ban. (Helyeslés a szélbalon.) Második kifogásomat az ország 
szegénységi állapotából merítem. H a az ország szegény, 
elég neki egy disz-viskó is, vagy egy nemes formákban 
épült kalyiba.

Apponyí Albert gróf (az ablakon kibeszélve.) T. ház! 
15 millió! Sok pénz! Nagy összeg, melyet a szegény 
ország elcsenevészedett vázának zsírjából kell kisajtolni. 
Elemezzék aztán vegyészeti utón ezt a folyadékot. Hány 
rész lesz köny, hány rész verejték, hány rész vér ? És 
önök képesek volnának ily épületben lakni, melynek 
csarnokaiba az éjfél néma csendjében az érette ártatla
nul exequáltak lelkei járnának haza ? Borzalom! Akiben 
érzés lakik, lehetetlen, hogy ennek elgondolása végig 
nem borsóztatja egész bátát. Nem, uraim ! N em ! Mennyi
vel szebb, jobb, nemesebb és helyesebb volna, csak 6000 
forinton építeni országházat, a fennmaradt tizennégy 
millió kilenczszázkilenczvennégyezer forintot pedig ki
osztani a szegény nép közt. Emeljék föl inkább a nyo
morult diurnisták fizetését, alapítsunk borleves és kol
bászosztó intézeteket a nép számára. Mennyi díszes czél! 
De nem, sötét arezuk zordonságából tagadást olvasok, 
önök megszavazzák ezt az összeget is, mint annyi mást 
és megjósolhatom könnyen, hogy amig mi nem kerülünk 
kormányra, a nép nem fog borral mosakodni és kolbász- 
szál törülközni! (Kidugja nyakát a piafond ablakán s meg
győződvén róla, hogy ott künn meghallották, leül.)

E l i O U L l
A  vád  kiszem eltje  —  a p á r t kiszem etelt}e  

vagyok én.
F o r t i in a t i iH  G y u la .
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T o j á s s  D á n ie l
k a s z n á r n a k  gazdaság i  tu d ó s í tá sa i  

Ngysgs Vöröshegyi Dávid úrhoz salyát-pafotájában.
1*» Gecsér, az Urnák 1884. Esztendelyében 

április hava 29-dikónn.

Nagyságos Uram! 
Kegyes Jó l tévőm! 

Ólján cssők esének e 
napokban, hogy a varan- 
gyékos Békáknak farka 
nyőlt, amely tünemény
ből dús termésre nyillik 
ki látás, — de lég elő 
emléttem a legelőt a 
mely szinténn meg far- 
kasodott edgy oda té
vedt mezeji farkas által, 
ki három Bárányoknak 
oltvánn el élettyeiket, 
üldöző Juhász kutyáink 

által annyira űzőbe vevődött, hogy a farkas el maradt 
megettek; igenis —

szépen virét az természet és ha ide kiméltóztatik 
rándulni, a virágokban diszlő mezők lelkesen fogják 
fogadandani az ő Nagyságos Urokat.

Az öreg Kanokat ki vertük, hogy ezen kellemetes 
Levegő által egyenesebbre húzódjon a gerintzök, meg 
vallom, hogy a téli Tzirok etetés nem vállt rajtok sza
lonnává, most is igyekvéndem őket a korai te9t el ömlés- 
től meg óvni a mennyibe hogy túl ne hízzanak az ugaron 
fognak járni a tilalom ellen őrzése mellett.

A Malatzok már nem szopnak még is vigan vágy
nak — ezen különös jó hatás csak is a Nagyságod faly- 
tajánál észlelhető, igenis.

a mi Ngdnak azon hozzám intézett Parancsolattyát 
illeti miszerént iparkodgyak a Hús véti Innepekre fel 
használlandó mustra Bárányoknak mentül nagyobbá 
tételére, meg értettem, — azonba ezen kegyes Paran
csolat ezen Esztendőre el késett — iparkodándvánn jövőre 
ezen tzélra szeméjjes ténykedés által oj Móddal be fojni 
hogy a korai Párosodási meghzavarvánn nem teli vér — 
tehát Mustrára való korai Bárányokat produkálhas
sak. —

a 3-mad éve meg kezdett rambulléti és negretti 
Kosokkal való keresztezésre a Báchkay ratzka Bürge 
falynak most az idei ivadékánál kezd érvényre emelkedni 
—ugyanis: egészen át látszó Füleikben szépen észrevehető 
az Nemesi tzinóberes Stámpilia és igy már 50-ven lépé
sekről fel esmérhető ezen Nemesitett ivadék — Az 
Bárány jelölést és farkolást be végezvén a közölt Kegyes 
Rendelet szerént a le tsavart farkakat csatolva küldöm — 
hig tolyásban kirántva kedvencz tsemegéji leéndenek a 
Ngs Asszonynak.

Újabb lendületet vévénn az Politikai mozgalom, 
tzél erányosnak vélelmezném zápult tolyásainknak a 
Piartzra való hozatalát. Első küldeményünk Tzegléden 
ki válóan be vált.

Mokány Bertalan Tekéntetes eöcsém uram ojan 
szivéjes volt erányomba, hogy egy »Magyar Föld* 
tzémezetü ulyságh azon Numeráit, mellek Szalonna taka
rásra nem alkalmatosak, át küldözi hozzám — ezen 
ulyságh lapokból olvasom, hogy edgy Amérikánus yank- 
lis fiáker, aki magárul azt mondgya »fármer!« mi némü 
tanulmányokval dicsekszik, ugyanis — hogy a vető béres 
utánn berenát akaszt és az a mit a barázdában hullajt, 
bé is takarja — vélelmem szerént azt is meg tehetné, a 
mit a matska, hogy bé is kaparná edgy úttal és igy a 
földet is kövérittené, igenis —

továbbá két kapa vasat csináltat edgy nyélre és igy 
edgy ember kettő helett kapáll — ha ki nem áll — de 
még két felé vágó kaszával is kaszáltat — a kis asszony 
Lyányai penigh az urffijak szép tevése alatt főzik az alma 
keszőtzét.

ám nem tsupánn az Amérikánusban — de Ke
gyes Jól tevőmnek alázatos tanulmányos szolgájában is 
támadnak egyszerre több féle ténykedések — példának 
okájért: ha az Kanász az Kolompár földön guánajoz — 
futok oda — futtomban rugdalom az putzok túrásokat, 
ki abállok az Kanászra, seőt még a Pipámat is szívom és 
káromkodok is ! — igen is — öt szőrös munkát végzek 
tehát egy szerre —

Azomba még is alázattal esedezek Ngod kegyes 
színe előtt méltóztatna a Nemesi Birtok részére edgy 
amojan elől hátul mívkedő keszőtze keverő kanalat meg 
rendelni — és edgy nagy lelküségi rohamába a »Oal- 
lu,8* tzémezetü tikmonyos Orgánumot is, mint a mejnek 
prográmja annyira talál tsaládi bel terjes ténykedésem
hez, igenis —

mellyek után öröklök 
Ngs Uramnak

Kegyes jóltevőmnek
hóduló tanulmányos hiv szolgája

T o lyá ss D á n ie l  m, p.
oklev. gazdász.

Pót Skriptum. Az urasági szakáts Nőnek külön 
meg írtam a küldött soványkás Bárányoknak bőv prézli- 
ben való ki rántását —

edgy kínos jelenet is fojt le az udvarba — az úly 
kultsár Nő, a Régi, a szép kertész Nővel összve zör- 
dült •— de nem ártottam bele magamat a pörükben, — 
ezen lég felsőbb jogot fenn tartván az én Kegyes Uramnak.

I. ((. s.

g Y C L O P E D I A .

Bitó =  Balaton és Fertő tava. — Bálvány —  Tán- 
czosnő. — Gyűlölet = '  Kávéház. — Hágcsó =  Kancza. — 
Husvét =  Mészárszék. — Papramorgó =  Bismarck. — 
Ragály —  Bélyeg. — Szökevény —  Sáska. — Újság —  
Gyüsző. — Ültetvény =  Fegyencz. — Verseny =  Köl
tészet.
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©ttbapcltcr
erdeim  itnrner in bie grul), 

o6 er boci ju f|>at. J á g f i t o f t
‘'Pranumccatío

auf ganje 3o(ir ft. 14 Ceftr. 2). 
„ fyolbe Sjaljr „7 „ „

2©trí> gejdjrteliett uttb nuSgcgcbcit öoit grofee unprifdje (JJítriiítcS unb vSdjrcibcr.

ip r o b ir  -J íu u iin e c .

tdnsure Ifrográrn.
2Bir tóolíen bie 2BaE>r[;ett 

auSfagen, tóéit tóortauéfagenbe 
2Jtdnner tóír fínb, tóié pafjt ju  
Urtgár SJÍenfrf;. áönnert aber 
2Bart;eít nidit gut ausfagen un= 
gárifcb, batum  tóír tódtjten beut= 
fdie ©prabe.

©piftiren jtóár beutfdfe 
23tatter, aber fagen bér 9íegier= 
ung níemalá fetne SBabrbeit 
nid)t, unb baS ipubtifunt au= 
ííauben (rászedik) mit faífcfjen 
Szatén  u . iíieilbiegenbe (rész
rehajló) Stritif.

3 ft SISafjrEjeit fü§, fauer ober 
bittér, tóit auSfageit. 2Bir be= 
íampfeu tóerben unfere ©teuer 
(korm ány) unb ©teuermcinner, 
tóéit fie í)iíben gefcttfcíit ftaat§= 
redjtíídje ©afi§, paben bergíftet 
fron tién , barurn aud) biefe 
9tatio gíftig ift unb fpudt ín bem 
©eficpte unj.

iltber níd)t nur befatnpfen 
mttg Zeitung, aud) 9?atí) ert^ei= 
len unb forgen für genaue ütem 
igfeiten, tóarum tóir aud) bie 
beften 9tad)rid)ter angetoorben 
babén.

Siód) einen grogén íDtanget

jeigen tjiefige beutfcbe Sídtter. 
©ro§e§ ®euifd)pubtífum im $80= 
terlanbe íieft feíne antifemith 
fcben 2íu 3plat5imgen gégén ber= 
et;rte Qubengefcfjtóifter, nur 
„Söefiungarifdfe SDienftbotíie^ 
plafft au§, aber tríibt nid)t biel 
SBaffer. ©öltté 9totl) barauf fein, 
fönnen in biefe 9íic£>tung unfere 
2lufmerffamfeit breben.

®ie§ ift unfere íprográm. 
Unb, tóié bér SDic£)ter auffdjreit: 
in feine ©prad)e tebt bie Dtatio! 
— fo tóír tóotíen fotgen feíne 
fcbbne SBörter!

Síiíroli) ©ícyaf,
beantíoortenber SRebaítor. 

qJefrt-'íOfen, 30. Stpr.
** §eute Ulunifterratb ift ge= 

mejen, bér fid) mit fíiejjenben ©e= 
genftanben tjat befcfeaftigt. Staum= 
luennidjt (alighanem) mar Don 
Sükinbefdjaffnng baö Sülort für 
Sü$aí)len. ©ölelje ift unfere 9iegie= 
rung!

06erftiibtifiJ)e (fővárosi) 9lac^s 
ri^ tcit.

© t e u e r a u d m e r f u n g .  
Öberffabtifdje ©teuerauSroerfungS* 
Síomiffionen merően l . Wai iKeoe= 
nüetifteuer 3. (ílaSStá bér uuter 
folgenbe tpauénummern jufammettí 
gefcbriebene $albfcbciten (felek) ge= 
genftanben (tárgyalni): 1. unb 2.

Sejirí Sülofferftabt 2463—2588. 3. 
S8e,iirf bie jjtutrooljuer (Újlak) 
4341—4500. $ajj Somiffio nur 
jelber eingeftetjt, baji eittflicfjenbe 
©teuer a u é g e  mo r f é n  merheti.

(gitt beutfíier ©deljríer in ©u- 
Jjufjcőt. 2)r. sjj a b j t ®trelttoné= 
abjnnctud non berliner SRufeum 
bier angefommen unt ©olbarbcit= 
augftelluug ju berouubern mtb 
anbere mi|fenjd)aftlid)e Stíubd jn 
betrgebteu. ©ott íjat üjn gebraebt!

Ükrgefafjren. ©inc flcine 3u> 
ben=st>ub non einem §errn §errn 
Sfraelit ift über morbett gefabren, 
namentlidj Saíob Sí o b n. fjerbe 
befinben ficb gefunb.

$cgrüjjung§U )citjif)riffrn.
©ref^fiurg, 1. 9)iai. ©errroaéi, 

©riaberln! ífbr feibé bie hexti mó- 
tyor empereg! 9iur íjeiter unb 
inttner meiter! tp. p .!

Sobiaé .lUarcthubce,
Oeeibigter ^auSetgenbienter 

unb SSabriott.
*

Sticnpurg, 2. SDiai. 3cb fcblüfe 
micb metn íeebrben ©urrebner ait. 
Ellj én !

OTatbiab SeberftecE,
gebrtefber ^ójonie  ̂unb jet^ber 

gteifdjljanbler,
*

©ogoni, l. StJíai. $odj bi maderen 
Síampenbeutfcber©ttteunb ©pradje 
in llngarn! SUiit brüberlidjem ©ruf, 
unb ^lanbfdjlag

». (gibifdjtetg
beeibigter diplomát 3. ®.

J ő lijíto u  tton „fiubnpellef 
íl;igb lo tt“ ._ _ _ _

(s íim b e n  o íc r n i í i t  fdjreibcn?
S8 on gjiinofd) 2Bajba.

(Urfpritnglic^cSlrtifel bc§ „Söuba .̂ £ág6I/') 
Hitt »or nebett ungárifdje ©e= 

füblen beilige löegeifterung stílembe 
§anb ergreife Söleiroeig, roeil mir 
©elegenljeit ift enblid) aud) in 
beut|d)e ©pratbe su Süléit febreien

bie Serfolgung, burdj ma§ icb fdjon 
lángé leibe. SBenn bobé getragcu 
szűr unb guba, unb ©taberl öon 
Csáth, ©tblattgen uub (jfrofdjm auf 
mid) gerufen. ilieitn bobé getragen 
qnabrolirte §ofe unb Sopíbut unb 
diegenfebirben, ÜBelt ner bot nttcb 
geurtbeiit. Sülte Sílfübiabeg, jo aud) 
ílriftibed nie bot getonnt ibr 
gefallen.

SBenn beníe nun barauf, baft in

Oerbaftte ®aitfd) td) febreiben foll, 
erbft (borsódzik) mir ntein ifjafl. 
3lber neradjte. iyd) mill bem Magya
rén Süléit anjünbeit (világot gyúj
tani) bog er in Ungar=’J(ad)t feben 
tönne, unb ibnt ©cbuurmab gébén 
itt §attb, bamit fid) juredjt fittbe in 
uttfere politifcbe garbenbattd. SMÍag 
Don IJeinbetr aud) oerrudt jein 
ntein Slugenpnnft, icb tuerbe [teljen 
bleiben unb fortfabreit.

I

i. 1884.
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Dr. Johann Kaiserschmarn
Suttyomberky Ddrius magyar honatyához.

Bér8, april 2.8.

Kedves kollega! 
Protestálok!
Protestálok az igaz, jó osz

trák érzület nevében azon ma- 
chinátiók ellen, melyeknek 
főmészárosunk Nagelschmidt 
Pozsonyban áldozatul esett. 
Mikor visszajött szónoki ki

rándulásából s ismét a bécsi levegőt szíttá magába — 
kérdéseinkre hogy miképen válhatott oly gyorsan 
magyarónná ? — csak azt felelte:

»I vász szölber nid.«
Faggattuk, hogy mért mondta el hirhedt beszédjét ? 

Mi késztette rá? S ő csak annyi felvilágosítást nyújtha
tott, hogy mikor magyar területre átlépett, egyszerre 
valami változás ment benne véghez. Jámbor osztrák 
létére magyar fenegyereki hajlamok ébredeztek lelké
ben. Néha nagy kedve lett volna kiugrani a coupéból és 
kivágtatni gyalog annak a széles Magyarországnak és 
beállani betyárnak. Pláne, mikor Pozsonyban kiszállt és 
a czigányok zenéjét meghallotta, igy kiáltott fe l: »ujjuj- 
ché! I pin und pleib a mótyor emper ! Dara Teiffl 
szoll alli Sctrvvaben holen!«

S ami legborzasztóbb : beverte a saját cziliuderét.
Azonnal összeült az itteni orvosi fakultás, hogy 

véleményt adjon, vájjon nem cserélték-e ki önök ármá- 
nyos módon osztrák érzületi orgánumát — szivét.

Szakértőink abban állapodtak meg, hogy szegény 
Nagelschmidt, mikor az első magyar határállomáson, 
Dévény-TJjfaluban, egy pohár vizet ivott, az italba 
kétségkívül ^magyar nemzeti chauvin-csöppek« voltak 
keverve.

Uram! Kollega nr! Fel vagyok háborodva! Egy 
derék, jóravaló osztrákot hazaárulásra csábítani s rá 
venni, hogy önöket dicsérje a mi rovásunkra!

Én indítványoztam a községtanácsban a meg
botránkozás enunciatióját!

Nehogy pedig mészárosaink — kik ezentúl fáj
dalom ! igen sokszor lesznek kénytelenek Pozsonyba 
rándulni, — ott ily bűbájos italok és ételek által lassan
ként á la Nagelschmidt elmagyarosittassauak: Pozsony
ban az ő számukra egy osztrák vendéglős külön ebédlőt 
fog fölállítani, melyben kóser osztrák étel s ital fog 
méretni.

Szives üdvözlettel
tisztelő'kollegája

Dr . J ohann K aiserschmarn, s. k.

Olálx 2j oltánnak.

TDléJs. is m e r e t e k  tá tra .
Terjeszti: Bukovay Abaentius.

— Én is be fogok jelenteni 
a jövő esztendei országos kiál
lításra holmi kiállitandókat:

1. Egy jóllakott t. m. böl
csészt.

2 . Egy 3 i 2 szer prolongált 
váltót.

3. A Dákó Pista i4  gazdát 
látott czilinderét.

4. Az indexemet. (Régiségek 
csoportja.)

5. Egy női emlékfürtökkel 
kitömött párnát.

6. Ideáljaim táblázatos ki
mutatását.

7 . Egy jóhiszemű sémitát, akinél van még hitelem.
8. Egy bagóién fölcseperedett fuxia-virágot.
9. Egy papiros gallért, amelyben legelőször láttam az 

angyali Iluskát.
10. Hat darab ötvösmü zálogczéduláját lejárattal

együtt.
1 1. Kilencz darab megblicczelt lánczhidi pléhjegyet.
1 2 . Egy állandósított »utolsó piczulát*, meg egy »utoIsó 

szivart.*

A „B orsszem  J a n k ó “ je lö l t je in e k
programmbeszédjei.

Üdvözlünk czimbora !
S ch a rf M óricz. 
M a te j Tffnácz.

Mélyen tisztelt választók!
Önök megprezenteltek a bizalmukkal. Meg fogom 

becsülni; be nem fogom csapni, mint eddig valamennyi 
prezentemet. (Éljen!)



Leszek őszinte, mint az öregem, mikor leprédikál 
és elfujom önöknek a  programmomat. (N agy éljen.)

Antiszemita vagyok ! (Dörgő éljen.)
»Üsd a zsidót!« — ez a valódi »sláger«. (Derültség.)
Az antiszemitizmus a zsidó befolyás kifolyása. 

(Nevető helyeslés.)
A »geldaufalles«-ség kamatfaló mételye, a szigor

latozás pöffeteg henczegése: mind a kettő zsidó talál
mány. (Zugó helyeslés.)

Megfenyegetem őket nyílt meggyőződésem egyenes 
dákójával. Kriegsparthiet a zsidóval! (Bömbölő derültség.)

Föczélom: avval az átkos fajjal karambolázni. 
(Viharos éljen.)

Ezentúl nem fogunk »zsidót« betenni, hanem 
kitenni, még pedig Palesztinába, s ezt fogjuk zengeni 
teli torokból lelkesedéssel és honi fütykösökkel, hogy: 
tZikczene zakczene!« (Roppanó éljen. Abszi m egválasztása 
»több mint bizonyos.«)

Májút 4. 1884. ________  B o r s s z e m

Tisztelt választó báczit!
Mitoj a félévnet a védin a tanító báczi avval fenye- 

detett, hogy iszmét medbuttat, attoj mint ellenzéti ugyan, 
de méjszételt, azt feleltem neti: »Hiába buttat med a 

i tanitó báczi, melt attoj czat előszedíti a tépviszelőszéde- 
met !« »Hogyan ?« téjdezte ő. »Hát úgy télem« — felel
tem én — »hogy attoj eledet buttam med mái ajja, hogy 
tépviszelő legyen belőlem!«

Ha önöt endemet medválasztanat, nagyon bojdod 
fodot lenni és szojdalmatoszan födöd eljálni az ojszád- 
gyülészi tálgyalászotla. 0, netem mái nagy plaksziszom 
van szetijozni a minisztel báczitat. A tanitó báczin 
tanultut.

Ha Szilágyi ész Apponyi dlóf báczittal együtt én 
isz a pijosz miniszteji fotöljbe ülőt bele, medidélem, 
hogy illendően födöm viszelni madamat.

Téjem, válasszanat med! Adját netem bizalmutat. 
Mejt ha nem — (zsebéből kivesz egy forgó pisztolyt) 
mindjárt öngyiltosz leszet! (Hangok: De csak élj kis 
öcsém ) — Vigyázó Laozi m egválasztatása kétségen fölül á l l )

J a n k ó . »

Hékások!
Hadd szőjj ék hát az a prográmm!
Beszíhetnek hozzátok hordó tetejirül, ágáhatnak 

felétek lúhátrű, prézsmitálhatnak néktök ződ asztal mel- 
j  lül, orgonáhatnak a fületökbe szószékről — kajabáhatnak, 
j  bőghetnek, ordíhatnak akar hunnad, hogy leríhassák a 

voksotokot: a’mmég mind fél vállru szóllhat veletek!
De jén két vállrú, czigány vállru diktállom elejibé- 

tök a prográmmomat, aki a letliberálissabb.
Mer liberális vagyok! Minden porczikám liberális, 

a mócsingom is mind liberalissan jádzik az búrom alatt.
Mikor felesmérem, hogy a Poszogi Stefi, a végre- 

| hajtó is ellenzéki; mikor oat látok, hogy a zsidó ködök
ről szakadt Ződkövy Elemér is ántisemita; mikor abba 
bökődik bele a logyikám, mér zagy válkodik vin naptyaira 
az a Somsics Palya: mán akkor nem veszi be úri bögyöm, 
hogy opponáljak.

Csak azért is, juszt is, szabadelvüségre rühelődzik 
a politikám.

Megszomjaztam az adófüzetésre, éhen vagyok e'kkis 
egzekúczió után.

Aló mars! Előre! Ejjön Tisza Kálmány ! (Viharos 
tetszés nyilatkozatok.)

fgATHEDRAI fÖLCSESÉGEK.

— Kálvin 1599-ben egész éjjel fogfájásban szenvedett.
— Úgy ül az egész ó rán  m in t a h igany  !



10 B o r s s z e m  J \  N K O. Május 4. 1884.

A „Budapester Tagblatt44 szerkesztőihez.
I.

ILTyilt k ö s z ö n e t
SBittó István, 9Lppotltji Albert, (Sraufit Kelemen, ^eáciufft) 
Aurél, £óboáét) i m re, §oránjj’ft| Nándor, Sítíáltyt Pál, Síoüátg Al
bert, ijjoröátl) Lajos, Ükéjter Imre, ($ál Jenő, Qal) Adolf, stb. 

uraknak.
Örömmel és lelkesedéssel értesültünk arról, hogy 

önök egy német lapot szándékoznak indítani „33ubapeftev 
Sagbíatt" czimmel. Hála Dtémetorfjóg géniusának, a fel
világosodás fáklyáját sikerült eddig sötétben tapogatózó 
táborukba csempésznie! Ennek fénye mellett belátták, 
hogy Magyaroi’szágból csak úgy lehet valami, ha önkényt 
citgermanijálja magát és beszegődik DíémetorSjág előőrsé
nek ! Szép, nagy, nemes feladat! S hogy őszintén csüg- 
genek ez eszmén, az is mutatja, hogy kebelbarátunkkal, 
a dicső gat) Stboíffal egy hajóban eveznek. Az ő neve is 
ott szerepel az önökéi közt, a dolgozótársak sorában. 
Mondd meg, kivel társalogsz, és én megmondom neked, 
ki vagy_ — ezt tartja a példaszó és az most be is teljese
dett. Üdvözöljük önöket, mint német Írókat, mint egy 
német lap munkatársait, mint a németség terjesztőit és 
értesítjük, hogy ez alkalomból dr. ,§einje inditváuyára 
mindnyájan megválasztattak a „Seutjdjei: ©ámÍDerein" 
disztagjainak. !

A  „SDeutfdjer Scfmlberein" központi 
igazgatósága.

II.
Zagyvapárti uraimék!

A schulverein bizalmat szavaz önöknek — érjék be 
vele s örüljenek rajta!

Én azt nem tehetem.
Nem az bánt, hogy német újság keletkezik — egy- 

gyel több vagy kevesebb már nem teszi. De hogy az 
urak, mint magyar képviselők, nevökkel, tekintélyűkkel, 
tollúkkal német vállalatot támogatnak, ezt méltán zokon 
vehetem.

Magyar pártlapjuk nincs — német vau.
Német újságba írjon németek számára német — 

semmi kifogásom ellene. Magyar ember elégedjék meg a 
magyar glóbussal.

Szeretném, de. nem maradhatok tisztelettel
Magyar Mihály s. k.

Apró l\irek,

boáik, ez még jobban..— Édes istenem! Nem lehetne-é 
úgy intézni, hogy Budapest emelkedjék és a lakbér mégis 
apadjon ?

■ *
* *

í  Milyen stílben legyen építve a magyar parla
menti palota? — erről vitatkoznak most. Országháza
legyen-é, vagy Országi háza ?

** *
'c Az enhazaffy ezek hallatára ezt dúdolja magában: 

Gothisch avagy renaissance —
Az már nekem allezáncz !

% Apponyi és társai a beszédjeikben esküdöznek is. 
Hogy szakadjon rájok a hegy, ha nem szólnak igazat!
Azért is mennek a sik alföldre politikát csinálni.

*. * *
©  Megjelent a »Budapester Tagblatt*. Zagyváék 

bebizonyították tehát, hogy a programmjukban mégis van 
valami újság.

** *
1 Budapest emelkedik, de a lakbér i s ; Budapest 

szépül, de emez is folytonczifrább lesz ; Budapest nagyob-

f sODABOGARAK.
— K ettő a  ja v á b ó l . —

(* Függetlenség* f. é. ápr. 26., 3-ik old., 1-ső hasáb, 30-ik sor.) 
Olsavszky Lajos ezután önként k ilépe tt. az »Egyetértés* 

szerkesztőségéből s úgy 8. L., valamint Barabás Albert hirlap- 
irókkal piszok párbajt vívott. (Pisztoly párbaj h.)

* 1

(^Nemzet* f. é. 528 (50.) sz. febr. 20. Az »Országgyülés« rovat 
2-ik hasábjában 105. sor.)

N yáry  Jenő b. főrendiházi jegyző jelenti, hogy báró Yay 
Miklós a főrendiház másodelnökévé neveztetett ki (Éljenzés.) és 
átkozza az erre vonatkozó ldr. leirato t és jegyzőkönyvi kivonatot. 
(Áthozza h.)

Ö % r 7 ? K £ S X T Ő Í  Ü X E M l - T í X

G o n tran . A régi hatalom 
é ti  restituálva. Mi is szives örömest 

Írjük alá az ön véleményét, hogy 
a legénység a kapitány távollété

ben fényesen viselkedett. Bégi jó  kívánsága a  magyar embernek 
az ő fiához : »Különb légy apádnál.* — R. A. Nem szolgált vigasz
talásunkra. — B. N. Helyes helytelenséggel igy olvasandó : tel 
vijmoszot. Fogadás tárgyát tehát csak annyiban képezhette: sajtó- 
liiba-é, vagy sem ? — Asmodi. Igaz és e(més dolgok. Meg fognak 
nyilatkozni. A többire nézve nyugodt lehet. M int Pákh monda : a 
ta te tu tü tö titok  tatetutütotötisztelete vele já r  a szerkesztői tetutö- 
totiititapintattal. — Nepos. Fölhasználjuk. — D. P. Nem elég 
figura. — L. L. Jobbára mind beváltak. — U. G. Majd egy kis 
vártatva a többi után. — G. S. Helyre ütjük a .mulasztást, amely 
nem is a mi hibánk, — 15. E. Az elsőt beigtattuk, — Mrs bcs. Ha 
figyelmesen olvassa á t e rovatot, rá  fog jönni a dolog nyitjára. A 
másikra nézve jobban tenné, ha az »Egyetértés«-ben keresné azt, 
ami újabb leveléből hiányzik. — Y. B . Procaces » Fortuna * juvat. — 
B. F. A szaftos jókedvtől duzzadó, elmésségtől sziporkázó s nemes 
érzelmektől sugárzó levél eloszlatta borulatos kedélyünk nehéz 
ködét. Vígan görgő mángorlója kisim ította »kérges hangulatunk* 
minden görcsét. Csak elő azzal az izével ! H atásra, ha felényi 
olyan lesz is, m int az epistola : szenzácziót keltünk vele. Szegény 
D.-hez erősen készülködtünk hárm an májusi zsendiczére. De hát 
»villámlott« ez is, le is csapott, szivünk őszinte bánatára. Már 
csak őszi krum plira vergődünk oda. Előbb persze jó  volna a 
lőporos torony felrobbanásánál nagyobbat szóló, tavaszi esőnél 
kedvesebben biztató vendéarlátást kiélvezni azon a minden fele
kezeti különbség m ellett is kedves tanyán, melyre szálljon rá 
minden áldás. Bimsallah, masallah, m int »mi törökök* mondani 
szoktuk. — Több kéziratról a jövő számban.

Felelős szerkesztő : C S I € S E R I  B O R S .


