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HÍRESEK ARCZKÉPCSARNOKA. 

Simonyi Ernő. 
Okos ember, mert szélsőbaloldali. 
Ez paradoxon, melynek kulcsa azon latin pél-

daszóbau rejlik: Inter vaccas bos est abbas. 
Magyarul: A szélső balon nagy ember vagy, 

ha irni és olvasni tudsz és nyilvános helyen le 
nem sanyizod magadat. 

E nagy férfiú arczképcsarnokunkban leendő 
dicsőítésére a sok kínálkozó alkalom közül azt vá
lasztottuk, midőn legjelentékenyebb müve: a „48-
asok" válaszfelirati javaslata napirenden van. 

Nem habozunk,e feliratot Simonyinak tulaj
donítani, jóllehet tudatlan rajzolónk más vélemé
nyen van és egy turini v e z é r f o n á l odarajzolá-
sával az egészet holmi dictando pensuinnak mutatja 
fel, melyben Sinionyié csak — az o r thog ra f i a . 

Hihetőleg ezért nem irta alá Madarász, mint 
a kinek a „hejösirásról" egészen más fogalma 
lévén. 

Egyáltalán sok baja volt már hősünknek a 
pártja kebelében uralkodó „más fogalmakkal." 

Mikor legfelsőbb parancsból ott hagyta a 
száműzetés keserű kenyerét, hogy a számüzetési 
kenyér hulladékain rágódó elvtársakat itt benn 
vezérelje, csak nem annyira ijedt meg a rábízott 
csoporttól, mint Falstaíf a maga verbuválta kato
náktól. Epurálni igyekezett a gyülekezetet és azért 
ijesztő példa gyanánt először is Józsefet, a Ma
darászt, akarta mint bűnbakot kilökni a vidéki agi-
tatio sivatagjába. 

Vala tehát annyi bátorsága, mint a „Magyar 
Újság" úgynevezett felelős szerkesztője, azon hiva
talos lap m. é. decz. 4-iki számában kijelenteni, 
„hogy Madarász József urnak a „M. U." szelle
mére (?), irányára (??) és politikájára (???) semmi 
befolyása nincs." 

Es mi történt? 
Pár nap múlva néhány szólsőbali coryphaeus 

aláirásával köriilbelől következő nyilatkozat jelent 
meg ugyancsak a „Magyar Újság"-ban: 

„A mi a „M. U." decz 4-iki számában Jó
zsefre, a Madarászra vonatkozólag megjelent, az 
nem igaz. Csiky, Patay stb. Végül; Imprimatur 
— a holnapi lapban kinyomassák. C s a n á d y s. k." 

Mit csinálhatott a mi hősünk ilyen impera-
tivussal szemben ? Szerkesztője ugyan ő lett volna 

a „M. U."-nak, de a cautio nem az ő. jószágára 
volt iutabuláLya; s mikor az ember, hivatalos la
pot szerkeszt, fel koll venni a hivatalos közlemé
nyeket, ha ugy találnak is szólni: 

„E lap szerkesztője hazudik." 
Különben Simonyi. egy ik vezére volna párt

jának, valamint Irányi a másik. Oly viszonyban 
állanak egymáshoz, mint Ghiczy és Tisza s a lai-
cus előtt a kérdés csak az : mily viszonyban állanak 
egymáshoz Ghyczy ós Tisza? 

Hjah, a fejetlenségnek legszebb symboluma, 
mikor egy testnek két feje van.. B. J . 

Neue f r e i é - k . 

I. 

Neue frcie Presse után 
Jött a neuer freier Stix, 
S most t neuer freier Lloyd jön. 
Horns Organ und Ludevighs. 

Nagy bolond a freie Presse, 
Bolondabb a freier Stix, 
Hajh ! minő is lehet majd hát 
Horns Organ und Ludevighs ?! 

II. 
Bécs városa, balpárt s bolond, 
Hogy illenek össze ök ? — 
Bécsnek, halnak, s bolondoknak, 
Van egy Neue freie-jűk. 

III. 
„Freier I.loyd" míg nem született, 
Ludvigh vala hontalan, 
Születése után meg majd 
A Hon lesz Ludvightal^n. 
Többet veszt-e majd a Hon, 
Mint Ludvigh nyer — nem tudom. 

Törött bors. 
Distinctio. 

Áradozó ajakunk s tettünk bizonyítja be folyvást 
— Ohhaza! hogy téged szeretünk,Iha gyűlöljek is egy

mást 

Tisza. 
Hagyjuk a kínzókat; mit mond a világ ? szive borzad! 

Hisz noha barbárok ők, ámde nem oly kitűnők. 

A sz. István társulatnál. 
Háromszáz aranyat kivet ez dijúl, de nem annak, 

A ki genuinumot ir, de — katholikumot. 

Az egyetemnél. 
Egy pipaszár Aradon levelet hajt, — ily csoda hajdan 

Nem történt, mi dolog ? lesz-o belőle dorong ? 
Vagy szent e pipaszár ? vagy tán mely szítta, azon száj ? 

Ezt fejtsd meg kereken száz szivarért egyetem! 
Thinbál. 



Szellemlátogatás. 

Kazinczy F. Az isten úgyse— német újságot ir. Ha azt tudta volna Ferencz császár, hogy egyik jelesebb utódom maga lép a 
germanisátorok közé, nem vettetett volna a Spielberg tömlöczébe. 

Petőfi. Móricz, az istenért! mit művelsz ? 
Kölcsey. Romlott szív és romlott elme. kit hazája hő szerelme szebb tettekre nem hevít. 
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Május 21-én. 
B u d a v á r b e v é t e l e n a p j á n . 

Meleg nap volt ma húsz éve 
A budai váron, 

Dűlt a honvéd, mint a kéve, 
Ha képezik nyáron. 

Budát kereste a honvéd 
S lelte — drága áron. 

Honvédet ma hjába keres 
Budavár immáron. 

Ujak léptek ma nyomába 
Az elhullottaknak — 

S „Honvéd vagyok" — ezt kiáltva 
Mentek a falaknak, 

Am ők gesztenyét kaparva 
Tüzet még sem raknak 

.Ezredesnek beállnának.'"., 
Káplárt ők nem adnak. 

Budavárnak martyr-serge 
Igy emlékszünk rólad. — 

De,ti mindig „szűkölködők" 
Es te szónokló had: 

Ne menjetek énekekkel 
Bántni az alvókat — 

Henye éltet nem pótol ki 
Se „Hymnus", se „Szózat". 

Országgyűlési tudósitás. 
(From our own.) 

ELNÖK azt hiszi, hogy nem ártana belefogni a 
fölirati vitába, mert eddig ugy tapasztalta, hogy mentül 
korábban kezd meg valamit a képviselőház, annál — 
későbben végzi. A képviselőház egy része azonban, tudo
mására ju tván, hogy még csak nyolczvan szónok van 
előjegyezve, ugy vélekedett, hogy- ily csekélységgel 
szemben ráér egyébre i s ; annál fogva 

CIOTTA üzent mindenek felett egy iuterpellácziót 
a közlekedési miniszternek. Utána , 

MILETICS fogott hozzá. Az ő legjobb tudomása és 
meggyőződése szerint, Bosniában a bujtogatások és fegy
vervásárlások csak titokban történnek, ennél fogva éhez 
senkinek semmi köze. Az volna még a legszebb, ha a 
magyar kormány oly indiscret politikát űzne, melyből 
kitudódnának a Bosniában lappangó dolgok. Nem elég-e 
hogy az erdélyi rumunyokat nem engedik dáco-román 
törvény és határok közt és Bratiáno alkotmányos utján 
szabadon bujtogatni, még a bosnyákokat is szemmel 
merik kísérni ? Ez az intervenczió politikája. Kérdi a 
ministerelnököt, ha valljon van-e tudomása arról, misze
rint Bosnyákország határain a közös hadügyminister 
hadi kórházakat keresgél? 

A MINISZTERELNÖKNEK van róla tudomása, és a dolog 
egészen ugy áll, a mint Miletics mondja; csakhogy nem 
a hadügy, hanem a közgazdaságügyminiszter keresgél 
és nem hadi-kórházakat, hanem contumacziális barom
istállókat. Különben egészen ugy van a dolog, mint 
Miletics mondja. 

Ezután a tót „Maticza" ügye került napirendre. 
WENCKHEIM BÉLA báró belügyminister felelt 

Pauliui tót hazafi — akarom mondani Tóth Vilmos in-

terpellácziójára. Igaz ugyan, hogy a katonaságot a Ma-
tícm helyiségben helyezték el, csak hogy ez a helyiség 
nem a Maticzáé, hanem Turócz-Szent-Márton városáé. 
Szívesen elismeri a miniszter, hogy a katonaság fölös
leges volt Turócz Szent-Mártonban, mert csak két em
bert vertek agyon, csak egy párt ütöttek Lázárrá, egy 
csecsemőt megettek, nem számítva az áldozatul esett 
ablakokat, melyek különben is tót atyánkfiainak hasz
nára estek. 

PAULINI TÓTH VILMOS nincs megelégedve a vá
lasszal, ha tekintetbe veszi, hogy több magyart is agyon 
és több ablakot is be lehetett volna még verni ad május 
emolumentum totius nationis. Katonákat küldeni pedig 
a sanyargatott nép nyakára olyan dolog, mely Bach 
alatt sem történt meg. (Ellenmondás). Nekem azt tudnom 
kell, mert magam is huszárkodtam e szabadelvű állam
férfiú alatt. A mi szegény Maticzánk! Az adó által vérig 
sanyargatott szerencsétlen népnek verejtékes garasaiból 
62,000 rnbelkét bírtunk csak összecsinálni, fölvettük a 
szállást és most minket tótokat akarnak onnan kipisz
kálni ? Ez, uraim, ellene van nem csak az igazságnak, 
hanem a példaszónak is. Egyébkint dróton fogok haza 
irni s a drótos válasz fogja megmondani: érdekeink 
összetört fazekát a belügyminiszter ur hogyan foldozza 
ki, hogy mi abban tovább főzhessük terveinket. Majd 
következett 

NÉMET BERCZI. Ő bocsánatot kér, ha hosszabb 
lesz, mint a ház türelme futná, de ő az egész ministe-
riumot pereputtyostúl akarja megsarczinálni; azonban 
igéri, hogy kifejezéseit ezúttal meg fogja válogatni. Ter
mészetes, hogy mi csak oly hosszuk nem lehetünk, mint 
Német Berczi szakállának két szárnya, azért csak 
röviden irjnk ide, hogy mintán minden egyes minister-
nek föladta volna a leczkét külön, végül együttesen va
lamennyihez intézi azt a kérést, hogy meddig fogja még 
tűrni a magas kormány, hogy egy olyan tizenhárompró-
bás vármegye, minő a tök-dinnyét termesztő Heves, bal
oldali létére is kénytelen legyen tűrni, hogy vannak 
választó-kerületei, melyek deákpárti képviselőt küldtek 
az országgyűlésre ? Ezt ő nem nézheti közönbösen és 
orvoslást kér. 

Az interpelláczió kiadatik orvoslás végett a Li
pótmezőre. 

RÁDAY Lászlóról szomorodott sziwel jelenti a bi
zottság, hogy képviselői székéből kimúlt. 

NYÁRI PÁL (szemeit behunyva, fölemelt hangon). Hoz
zátok szólok ezúttal szent-endrei választók. Ti vagytok 
a közvélemény, rátok hivatkozom. Ő az én egyetlen fiam, 
nevelésem, fiók énem, a vármegye reménye. Mit nekem 
ő hozzá képest az az eskü, melyet a bíráló bizottság itt, 
a ház szine előtt, fogadott. Én tudom, hogy én hiába es
küdtem volna akármely esküt, én igazoltam volna öt 
eskü és nemeskü daczára. Szent-Endre választói! lm az 
igazság fölött behunyt szemmel kesergek apai fájdalmam
ban ! Ne sajnáljátok a fejeiteket ; mentül inkább be 
fogjátok töretni, annál inkább lesz igazságotok az uj vá
lasztásoknál. Szent-Endrei választók! Ezúttal nem a 
tisztelt házhoz beszéltem, hanem hozzátok! 
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Ezer forint jutalom. 
Nagy rendőrségi tragikomédia négy fölvonásban és egy megszö-

késben. Egy páholy ára 33,391 frt. 96 kr. 
Első felvonás, 

ki utczasarkokon következő falragasz olvasható: 

1000 ft. Ezer forint, 1000 ft. 
1000 ft. Egy Könits Miksa nevű 1000 ft. 
fiatal ember principálisától 33,391 frt. 96 krt. 
elsikkasztván, tegnap megszökött. A becsületes 
megtaláló kéretik azt a városházán deponálni 
és ezért a kitűzött 

iooo ft. Ezer forintnyi iooo ft. 
jutalmat átvenni. 

iooo ft. Személyleírás, iooo ft. 
Könitz Miksa szászországi születésű, körülbelül 
20 — 50 éves, szőke, haja fekete, szakála bajsza 
sötétbarna, arczszine rendes, orra kiálló, szemei 
nappal nyitvák, testalkata megfelelő. Különös 
ismertető jelek : ballábáu öt ujja van. Ruházata: 
fején kalap, lábán, czipő, nadrágja is volt. 

1000 ft. Ezer forint, 1000 ft. 

Második felvonás. 
KÖNITZ (a városháztéren sétál.) Ugy hiszem, itt biz

tonságban vagyok. A rendőrség telegraphiroz Berlinbe, 
Londonba, Parisba, Árokszállásra, mindenüvé, csak a 
városháztérre nem. (Megáll egy falragasz előtt s elolvassa.) 

EGY DRABANT (odajő és szintén olvas.) Nini, ki 
megy ott? 

KÖNITZ. Hol? 
DRABANT. A váczi-utcza végén. Az a vöröshajú 

úr. Egészen megfelel e személyleirásnak. 
KÖNITZ. Csakugyan igaza van. Vizsgáljuk meg. 

(Odasietnek és megvizsgálják.) 
DRABANT. Mégsem ez, mert ennek a lábán csizma 

van, a falra ?asz pedig czipöről beszél. 
F_ÖNI rz.No én megyek Könitzet keresni. Jó lesz az az 

1000 forint is. Reménylem, még nem hagyta el Pestet. 
DRA BÁNT. AZ a; majd itt marad a maga kedvéért! 

Harmadik felvonás. 
(A lóvasúton.) 

E ÍY BIZTOS (a pasazsérokhoz.) Ugyan kérem, uraim, 
vájjon nem hívják valamelyiküket Könitz Miksának? 

7VÖNITZ. Igenis, én vagyok az; mi tetszik? 
BIZTOS. Ugy ön azonnal velem jő. Ön 33,391 frt. 

96 krt. sikkasztott el. 
KÖNITZ. Én ? Mi jut az eszébe ? 
BIZTOS. Hisz maga mondja, hogy neve Könitz Miksa. 
KÖNITZ. Ön csalódik; nevem König „g" betűvel, 

ne n Könitz. 
BIZTOS. Ah, ugy ezerszer bocsánat, rosszul értet-

t' m. Nem is lehet az a gazember már Pesten. Telegra-
j hiroztunk New-Yorkba és Buenos-Ayresbe, bizonyosan 
jtt van már. 

A KONDUKTOR. Kérem, tessék fizetni. 
KÖNITZ (kivesz egy rengeteg pugyillárist.) Tud vissza

adni egy ezresből? 

KONDUKTOR. Ezres? Dehogy tudok. Olyan nem 
fordul itt meg soha. Ön az első ember, a ki itt ezresekkel 
akar fizetni. 

KÖNITZ. Ej, az kellemetlen, pedig 33 darab van 
nálam. Mit csináljunk most? Tán százast tud váltani? 
Abból is van három darabom. 

KONDUKTOR. Sajnálom, de nem lehet. 
KÖNITZ. Hát tízesből mégis csak visszaadhat, itt 

van 9 darab. Vagy várjon csak, most jut eszembe, hi
szen 96 krajczárom is van; tessék, itt van 10 kr. 

BIZTOS. Tehát önnél 33,390 frt. 96 kr. van. 
Látja, ennyi pénzzel nem jó járni, még ellophatják. 
Az a szökevény Könitz is épen annyit vitt el magával. 
Most leshetjük. 

Negyedik fölvonás. 
(A Margitsziget vendéglőjében.) 

KÖNITZ. Kellner, einen frappirten Champagner! 
(Félre.) Az én princzipálisom is nagyon frappirozva le
hetett, mikor hűlt helyét lelte a pénzének. — Vendéglős 
úr, rendeljen számomra kitűnő ebédet, mindent a leg
javából! Kost's was's kost't. Man liat's, man kann'sthun. 
(Kiveszi a tárczáját és a pénzt olvasgatja.) 

VENDÉGLŐS. Azonnal, nagyságos uram. Sietek ! . . . 
De mi az ? Mit akar az a bárom rendőr e szigeten ? 

PESTI DRABANT. Vendéglős ur, azt halljuk, hogy 
Könitz a Margitszigeten van; nem látta valahol? 

BUDAI DRABANT. Micsoda? Ha itt van is, de 
pesti drabant rá ne tegye kezét, mert főbe ütöm. A 
Margitsziget budai territórium, itt pesti drabant ne ke
ressen semmit. 

PESTMEGYEI HAJDÚ. Ohó, urak! Hátrább az aga
rakkal. Se pesti, se budai drabantnak nincs itt dolga. 
Itt én vagyok az ur, mert a sziget Pestmegye területe. 
Azon a két városnak semmi keresni valója. 

PESTI DRABANT. Pest város tanácsa megbizta a fő
jegyző urat, hogy állítsa össze mindazon okmányokat.... 

BUDAI DEABANT. Mit nekem okmány! A sziget 
Budavárosé. Budaváros tanácsa már folyamodott a mi
nisztériumhoz 

MEGYEI HAJDÚ. Nem hallgat azzal a minisztéri
ummal? A mi miniszterünk Nyáry Pál ő nagysága. A 
megyei területen a miniszter nem parancsol. A megye 
megye, nem ország, hogy annak parancsolhasson. Ha az 
a Könitz itt van, én viszem el nem maguk. 

PESTI DRABANT. Pestváros tanácsa már másod
ízben megbizta a városi főjegyz . . . . 

BUDAI DRABANT. Budaváros tanácsa . . . . 
PESTI DRABANT. Nem oda, Buda! 
BUDAI DRABANT. Nem oda, Pest! 
MEGYEI HAJDÚ. Nem oda, Budapest! 

p l DRABANTOK. Nem oda, megye! 

MINDHÁRMAN (hajba kapnak.) Ejnye, ilyen olyan ! . . . 
Hol a kardom ? . . . Nesze, te budai svábbogár ! . . . 
Fogadd ezt, te pestis ! . . . . (Verekesznek.) 

KÖNITZ (odalépve.) Ugyan mit agyabugyálják itt 
egymást ? Jöjjenek az asztalomhoz, igyunk ebből a jó 
borból. Én miattam kár hajba kapniok, mert engem meg 
nem foghatnak. Éljen a szabad és független Margitsziget! 

i j a e « « E T S 
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Más idők más emberek. 
Regény, azaz olyan dolog, amiből mikor hozzáfog szerzője, még 

nem tudja fiu lesz-e vagy lány. 
Magyarul gondolta, németül irta 

Maurizius von Jókay 
.fr&lident und Gründer der erstea oppositiouelleu ungarisch-deutscheu Roraan-

Bücher-Papir-Fabrik. 

1-ső F e j e z e t . 
Az o nagy ember aki volt.... 

Régen volt az . . . . de hát mikor i s . . . . akkor még a fű 
se volt zöld, hanem olyan kéken virágzott, mint a ma született 
rózsa.. . . nagyon régen! Mikor még a magyar szabadságot a 
kanczellária sárkányai őrizték, hogy az a tüzes rúgott borjú va
lamikép meg ne bántsa hátulsó lábával az anyját: Austriát. 

Akkor volt ez . . . 
Akkor élt ez az ember, akiről ez a fejezet irvavan. Öreg 

volt már szegény feje, álla körül az ifjúság tavaszi pelyhe ser-
kedezett, szemében az aggság megtört tüze bágyadozva pislogott, 
mint valami olajafogyott mécses — annak is a rossza. Ez 
aggastyán lehetett körülbelül 18—80 éves, s így a férfikor de
lén volt. . . . 

De hisz más idők is voltak azok! 
Akkor nem öregedtek oly hamar , mint ma. Mai napság 

a csecsemőn kezdődik a vénség. 
Ki volt ez az öreg? 
Nevezték vala pediglen őt tekintetes, nemes és nemzetes 

vitézlő Dárdalaki Dárday Máté uránnak és amilyen családfája 
neki volt, olyat nem látott hetedhét megye. 

Mint mondám Dárday Gergely ellenzéki ember volt a 
javából s ha a megyegyüléseken ő jelent meg a teremben, min
den arcz a karzatokon feléje fordult s még a csecsemő is , kit 
az anyja oda czipelt föl magával azt monda Ráday Károly lát
tára : „ott jön Dárday Feri — lámcsak — nézze kend — az ott 
a Máday Pista!" s az egész terem betelt a lelkes nép riadó za
jától : éljen Vágay Bálint! 

Aztán az öreg fölkelt és beszélt. . . . 
El is Ítélték értté , beadatta volt a fiskus az ő megyei 

diktióiért vagy 8 évre . . . . akkor amikor Wesselényit . . . . 
no meg másokat. . . . 

Más idők voltak azok ! 
Szép idők, dicső idők, ti elmultatok tán örökre 

Hogy mi lett később ebből ami kedves celebritásunkból Kátay 
Antalból, azt megmondja a következő fejezet. 

a - i k F e j e z e t . 
Az a sarki rózsa. 

Ott valahol — Grönlandon is túl, hol az éjfél jónapot 
kivan a reggelnek, hol a medve is bundában jár , a lehelet a 
torokba fagy és minden élő állat azon perezben elvész, mikor e 
halálos levegőt magába szivja — élt hosszú évekig néhány jám
bor orosz alattvaló, kit a czár az ő végtelen kegyelmében oda 
küldött, hogy előbb lássák meg a paradicsomot nálánál is. 

Azok a jó olaszok fényes életet folytattak putrijukban, 
reggel vadásztak, délben főztek , este ettek. Szarvast, gimet, 
ruczát, pástétomot, fricasséet találtak a lombos erdőn, halat a 
vizben, bort — meg — no boruk nem volt, de volt pálinkájuk. 

Egy nap — verőfényes vasárnapi nap volt, s az archan-
geli toronyóra ütése pompásan áthallott — a parton álltak ami 
derék poroszaink. 

Ekkor egyszerre mit kell látniok? . . . 
Egy kék medve — olyanfajta kék medve, amilyen Bra

ziliában ezerszámra található a patagoniai pusztákon — végig 
futott a vizén . . . . nem is a vizén — a jégtáblákon. Egyik
ről a másikra ugrott, mint a szöcske, a kicsiről a nagyra, vé
konyról a vastagra , szélesről keskenyre . . . . és futott — -
előre. . . . 

Utána a vadász. Tüzes lángoló arcz, hasadó hajnal derűs 
homlokán, fürtökben lelóggó haj vállán fején, mosoly 
az anzán, nyugodt mosoly, derült mosoly, mintha mindaz ami 
itt történik játék volna, mintha gyerek is elvégezné mindezt, 

mintha csak ünnepi munka volna, mintha • mindez csak suvix 
volna. . . . 

Utána . . . a medve elől, hátul a vadász. 
Egyszerre a medve hátrafordul s azt gondolja: Hm! 

ez okos ember, ez gyors ember, ezzel csinyán kell bánni, külön
ben mint mással. De a vadász megértette a medve gondolatát 
s utána rohan. 

Ekkor a medve a táblát, melyen utoljára állt lábával, 
irgalmatlanul meglökvén — ugy meglöki, hogy az rögtön elme
rül s eztán egy hirtelen ugrással átcsap a harmadik táblára. 0 
ezt tehette, mert kék medve volt, a kék medvék pedig igen hí
res ugrók. Az ö ugrása kitett fél angol mérföldet. 

Most a vadász s a medve közt roppant ür támadt . . . . 
mit csináljon . . . a vizén át nem uszhatik mert megfagy, a 
levegőn át nem repülhet, mert nem madár. 

De több volt — ember volt és magyar. 
Mit csinált? 
Fogott egy jégtáblát s azt a magáéhoz ragasztá. Oda

fagyott azonnal. Utána fogott egy másik jégtáblát s azt az 
utóbbihoz torta. Odafagyott. Igy hídja támadt. 

A kék medve csak nézte és ámult-bámult. 
De most már nem volt jégtábla. 
Mit tegyen? 
Egyet gondolt. Mondtuk hogy oly hideg ország ez, hogy 

ember itt egy perczig sem élhet meg, ha nem regényhős. Erre 
alapitá barátunk tervét. 

Lehelni kezdett — erősen, tüzesen — lehelni. Mikor a 
lehelet a levegőre jött — megfagyott, jéggé vált. Még jobban 
lehelt. Jeget kapott. Összeleíielt egy jégtáblát. Mert aztán 
olyan közel volt a zöld medvéhez, hogy tán 2—300 lépés vá-
lasztá el egymástól. 

A medve csak nézte és bámulta. . . . 
Ekkor a vadász puskáját a földhöz szegzi — egyet lök 

magán s — a túlpartra ér, ép a medve elé. 
A medve nem mozdul. 
Most is bámult. Mi a menkő lelhette ezt a medvét ? 

Rázza. Nem is pisszen. Akkor látja , hogy ez a piros medve 
bámulatában megfagyott. 

Kitömte, elvitte magával, elhozta Pestre s az ellenzéknek 
ajándékozta pártmedvének. 

Minek is ne tette volna ? 
Ha Madarászoknak majmuk van — miért ne legyen ne

künk medvénk ? 

Párisi telegramm. 
A Mrs Tisza, Simonyi et Miletics a Pest. 

C'est l'addresse qui fait la maladresse, ou bieu: 

c'est la maladresse qui fait l'addresse. Je vous gratouille. 

CHAUVIN. 

S z e r é n y k é r d é s 
a jogtudósokhoz: 

Ha igaz, hogy az idő pénz: 
Hány évi elzáratást érdemel, ki annyit lop 

el ebhől a portékából, mint Német Bdrczi az ő 
hevesmegyei interpellatiójával? 

B. J. 

Están bácsi követségi relatiója első havi 
működéséről: 

Veni, vidi, bibi. 
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APRÓ HIREK. 
(0 Ismét két hét telt le, és P. Szathmáry Ká

roly még sem tagja az akadémiának. 
* * * 

Q) Azon hir folytán, hogy Aradon egy pipaszár 
hajtani kezdett, Están bátyánk elhatározza, hogy a 
kellemest a hasznossal egyesitve, ezentúl csupa szőllö-
vesszöből készítteti pipaszárait. * * * 

§ A szélsőbal feliratának elkészítéséhez 
Henszlmann is közreműködött, a mennyiben az ő hajá
hoz mérték a hosszúságát. Tehát nem hiába tartja a 
példaszó : Hosszú a haja, * * * 

-[- P . Szathmáry Károly kijelenti, hogy ő nem 
akar akadémikus lenni, csak arra a perezre, mely alatt 
„Lukanusz"-nak ítélhetné oda a dijt; drámabiráló se 
vágyik lenni, csak arra az időre, mikor „Lukanuszt" 
fogadhatná el előadásra; intendáns sem akarna lenni, 
csak addig, mig a „Liűcanuszt" kiállíthatja; s a 
„Hazánk" szerkesztője is csak addig marad, mig a lap-
vezérek nem olvassák el a lapot. 

* 
= P. Szathmáry Károly rendkívüli ülést ki

van tartatni a czélból, hogy magát mint képviselő tel
jes ülésben lephotografiroztathassa. 

* 
-f- A „Hazánk" összes 700 előfizetője petitiót 

készül beadni az országgyűléshez, hogy vagy korlátoz-
tassék a nyilvánosság, vagy engedtessék meg P. Szath
máry Károlynak, hogy „országgyűlési leveleit" a ház
ban mondhassa el, s ne legyen kénytelen azokat a ház
ban elnyelni s a „Hazánk"-ban kiadni. 

* * * 
X A „Magyar Újság" némely czikke folytán 

felmerült aggodalmakkal szemben Dr. Szabó Alajos 
kijelenti, hogy Tógyi Tityi egészségi állapotát meg
vizsgálván, azt tökéletes rendben találta. A „Magyar 
Újságról" magáról nem áll jót. 

* 
A A „Hon" előfizetői köszönetet szavaznak Jó

kainak a „Neuer freier Lloyd" alapításáért, nem azért 
mert Horn lesz a szerkesztője, hanem azért mert Lud-
vigh lesz főmunkatársa. 

* * 
* 

\* Jókai azon ajánlatára, hogy válasszák meg a 
szegedi alvárosban Hornt, a lelkes szegedi elvtársak azt 
felelték, hogy „nem kell nekik zsidó." — A „Neuer 
freier Lloyd"-hoz Horn által irt programra első pas-
susa igy szól: „Lapot alapítunk, első német lapját azon 
pártnak, mely az országházban és azon Távul a legha
tározottabb haladást képviseli.1' * * * 

— Nem Mába mondta „Borsszem Jankó" már 
a múlt héten, hogy Jókai és Horn a Kállai kettőst 
járják. íme, alig hogy kezdik a kettőst, már — Kállay 
lesz belőle. Hjah, ez a nemezis! Ha bukik Gáspár 
ellen Csengeri, miért ne bukjék Kállay ellen Horn ? 
Szeged szeggel. 

Madarász felirati javaslata.*) 
Tisztelt u r ! 

Olvasván és vévén honfibánkodássol Urassá
god leirottyát azt hijjányosnak találván, ezen magyar 
országgyűlés következőkbe válaszol kormányi magok
tartása, Urosságod miheztartáso , a bélke fentartás, 
nemzeti kitartás, az 1848-i törvények czikkelyeinek meg-
tartáso végett és mindenek mijat, mint olvasható. 

Mi nem akarunk reformokot és ujitásokot nem 
kívánván, ohalytjuk hogy maradgyon minden amint 
van, volt és lesz és legyen olylyan mint van, volt és 
lesz mert azért 

hogy ellenkezőt ohalytván a drága szent hony-
haza megelégedhetne és boldog lehetne mit kívánni 
sem nekem sem Irányinak sem semmiféle 48-as párt-
bélyinek joga; oka: nincs, lehetni — nem szabad! 
mivel hogy 

nékünk kell a félket nem esmérő rend mert ha 
lévén félkezett rendetlenség nem lévén 48-as párt; e 
drágo honnemzetet semisem bolgathattya és bolon-
dithatván, enélfogvást és máskülönben is maradgyon 
minden ugy ahogy volt, hogy lehessen mindég kor-
mányhozi ellenszenvünkből! szent dühnél fogvást in
terpellálni és népszerűségünket növelni kormány nép-
szerütlenitésse áltól, mert ez kenyerünk lévén, 

de 
a tiszta 48 úgysem lévén helyreálitvo adig, mig 

Irányi meg én ministerek nem leendünk, kérjük tehát 
tisztelt Uroságodot, hogy 

tekintve 
miszerint 
e 
Mimsterium meg nem engedte hogy, a 48-as 

párt a választások áltól töbségre jusson — fentarto-
lagos vád alái helyhezés és elitéltetés mellett — min
denekelőtt 

tekintve 
hogy 
e ministeriom deákpárti azt elbocsájtani szíves

kedjen és tessen minket ministerekké kinevezni, egyéb
iránt ne terheltessen hinni igaz barátságunkbo 

Madarász és társai. 

Bizalmas felirat. 
A Terézvárosban következő felirat köröztetik Jókai Mór számára. 

T. képviselő uraság! 
Ha a szegedi baloldalnak nem kell egy zsidó, mi

ért kellett a baloldalnak a terézvárosi ezer zsidó ? 
Felelet nem kéretik, hanem adatik a jövő vá

lasztáskor. 
Sokan, a kik többen lesznek. 

*) Miután Madarász ur, sem Tisza, sem Simonyi, sem Mi-
letics felirati javaslatával nincs megelégedve, maga szerkesztett 
egyet s azt ketlvencz leibjournaljában, a „Borsszem Jankóban' 
óhajtja kinyomatni, mely kívánságának ezennel eleget teszünk. 
Szerk. 



„Melegen süt a nap az égről. A „disznófő" melletti réten az öreg cserfák árnyában vidám fővárosi emberek hűselnek. 
Messziről a Duna ezüst szalagja kigyódzik keresztül a testvér fővároson, melyet a lánczhid d r á g a k ö v e s jegygyűrűje kapcsol egymás
hoz. A dagadó fííben jóllakott öreg urak pislogó szemmel emésztenek. Amott a boldog fiatalság farkasbárányoz, emitt meg a szelid 
kucséber kosarából czilindercs bakák meg csákós polgárok olympusi kaczagás közt nyerik a fügckoszorut. A vélocipéde — francziául 
v e l o c z i p e l d — sem maradhat már el. Az élénk nyugalom és veszteg mozgás idylli képét nyeri a nyájas olvasó." 

(A „Századunk" vasárnapi tárczáiból.) 

A ZUGLIGETBEN 
(Ünnepnapi karczolatok.) 



A zsámboki czigánypnrdé 
A fasorban eléd áll, 

Csak a hátát mutogatja 
Keservesen muzsikál. 

Se kalapja, se csizmája 
Azért füstös a pofája. 

(Zugligeti magyar gstanczl.) 

Ludas Matyi az én nevem 
Az is maradok. 

;| Szemet szinü a stélusom, 
Démakra vagyok. 

Hopp esküdtszék, ebanyád! 
Elitéltél, mit sem árt — 

Mégis vigadok. 

A „kegyelet fillériből" 
Borval jóllakok. 

Bolond a nép, attól még én 
Többet is kapok. 

Uczu drabant! ne czigány! 
Üssön beléd a kormány — 

Mégis vigadok. 

„Sokszor nem is szükséges, hogy az ember az 
arczokat megvizsgálja, ha kor és minőség iránt 
óhajtunk felvilágosítást nyerni. Ex parte totum — 
partról az egészet. (Quintilianus.) 

Derűre boru. 

— Édes Emma, bár mily 
vihar érje szerelmünket... 

— Thyü! fene terem
tette! Csontig áztam! 

„A coryntbusi oszlop egy bozótban lelt virág-
kosárnak müeredménye. A három kupolás kioszkok 
eszméje valószínűleg akkor villant meg az ókor 
indus építészeiben, midőn először láttak esernyő alatt 
ázó, plaidbe bnvó budapestieket a zugligetben." 

(Hevesi L. a "P. Lloyd" aesthetikusa..) 



„A múlt hetek aggasztó szárazsága után jótékony 
csapadékok bocsátkoztak le a szomjas földekre. Nem 
csak a rétek zöldültek ki, nem csak az elfagyott lom
bok tövében keletkezett uj hajtás — hanem Aradon 
kihajtott a dohányzók kedvencz fája, a pipaszár is, és 
a zugligeti vasút mentében az esernyők gombái, az 
éhes társaság éhes lovainak legkedvesebb takarmánya" 

(A „Hon" n e m z e t g a z d á j a . ) 




