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HÍRESEK ARCZKÉPCSARNOKA. 
Thaisz Elek. 

.Népszerű ember s Szentkirályi ellen viselt 
diadalmas hadjárata óta még inkább az. 

Az ellene szórt rágalmazó nyomtatványok 
kontója még ma sincs kifizetve. Szinte megres-
tclhetné az ember az ilyen ellenségek fölötti győ
zelmet. 

Thaisz „generalmusikdirektora" a csendbiz
tosoknak, közbátorságunk Erkelé, a drabantok 
Eadnótfáija, a főváros őrnagya — kapitányi ranggal. 

0 a par excellence „erélyes főkapitány." 
Harsány hangja ha végigdördül a városház 

ambitusán, meghallja a dunaparti corsón sütkére-
gető koldus kolda és koldum is és ugy meg
ijednek rá, hogy káromkodva vonul vissza a siket
néma, padlásra szökik a vak és elszalad a sánta, 
hogy néhány perczczel rá a földbül teremjenek elő 
ismét, vagy hogy a kapualj hűvös leséből négy-
rőfös karral szegezzék Lefaucheux-sipkájukat a 
fashionable közönség irgalmas szivének. 

Bizonyos énekesnők annyira benne vannak 
a bravour-áriákban, hogy egyszerű dalt simán 
eléadni képtelenek. Ilyen primadonna a mi 
Thaiszuuk is. Ha a „mágnásgyerekek" sport-jux-
ból „csak azért is" omnibuszon hajtatnak aturfra, 
noha ez tilalmas : erélyes főkapitányunk kurta-
farku paripáján odaugrat az omuibuszlovak elé és 
dörgedelmes concert-vétójával visszatéríti a sze
keret a bennülő arany fiatalság boszuságára. 

Ez bravour-ária, melyet az „édes mob", 
sőt a kaputos közönség is megtapsol. 

Hanem aztán legény legyen a talpán és 
notabeue jó revolvernek büszke öntudata feszítse 
belső zsebét annak, a ki elég könnyelmű, sötét
ben a vácziutra nyíló sikátorok egyikén végigmenni. 

„Ki ölte meg ama nádorutezai ügynököt? 
Ki fojtotta a Dunába Beniczkyt?" Igy kiáltott 
akkor az alarmarizott s kérdi még ma is a meg-
nem nyugtatott publicum. 

Miért kell szégyenkeznünk az idegen előtt 
azon tolakodás miatt, melylyel a főváros legszebb 
utczáin és sétányain mutogatják fekélyeiket, csonka 
tagjaikat és egyéb fogyatkozásaikat helybeli és 
vásári nyomorékok ? 

Vagy mulik-e el éjszaka a nélkül, hogy 
ittas tivonryázók bőgése ne keltené föl a betege
ket és alvókat bármely részében a városnak ? 

Erről segítsen édes főkapitány ur. Ke
nyeret kérünk, és nem knall-bonbont. 

Force-stikkek nem hatnak. Az a tíz mázsás 
vas, melyet kidagadó izmokkal emel föl Thaiszunk. 
tán bizony guttaperchából való és belől üres. Vagy 
hát miért csúfolódnék ott hátul az a vásott kölyök ? 

De hisz most jut eszembe — Thaisz csak e 
napokban került haza Londonból, hol a policziá-
lis berendezést tette tanulmányai tárgyává. Ott 
bizonyosan el is sajátitá az „egyszerű dal simaelé-
adását," kenyeret fog adui pattogó ezukorkák helyett. 

Magyarhoni tolvajok régóta utazgatnak Lon
donba, az ottani kartársaktól eltanulni a mester
ségükben tett ujabb fogásokat. Helyes tehát, 
hogy a fővárosi rendőrség feje is tanulni menjen 
külföldre, a rendőri tudományok főiskolájába. 

Hazai „gazembereink" oly gyors felfogási 
tehetséggel birnak, hogy emberséges drabant-
jainkra uézve tökéletesen „megfoghatatlaiiok." 

Meglássuk most. 
Intrádának mindjárt tudnék szép munkát 

Tha isznak. 
Engem mindennap meglop három-négy ember 

s mikor elmennek, még hálásan szorítom meg a 
kezüket, hogy többet nem loptak cl. Pedig bővel
kednek abban, a mit tőlem elhordanak. 

Azon országban, a hol ön járt most, a kész 
pénzzel egyértékü azon portéka, melyet szemein 
láttára, fülem hallatára visznek el így házamtól. 

Ugyan kérem, hogy szoktak Angliában el
járni az ilyen gentlemanekkel? 

Ezektől megmenteni az ember fiát hálásabb 
dolog , mint 100 írtban elmarasztalni holmi 
eszterházban fütyörésző gf. Szinházyt. B . J . 

A bányakerületi evangélikusoknak. 
„Szabadságunk fel van dúlva 
Megrendítve az alap 1" 
Igy kiált fel nagy hűhóval 
Zólyomból egy vaskalap 

„Protestáljunk, remonstrúljunk; 
Nem kell közös iskola, 
Mert veszélybe jut miatta 
A szent autonómia I" 

És ti szóltok, protestáltok 
Ám Zólyomnak ellene! — 
Üdv neked, dicső multadhoz 
Protestánsok szelleme! 
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Pesti koldus. 

„Be szép ez a Pest, istenem, be szép 1" 
„Naponkint nő a zaj, a por, a nép -
Azt hiszem, nézve e nagy házakat, 
Hogy itt-ott még tán magyar is akad." 

Igy szól a múzsa s oda áll 
Hol annyi koldus sírdogál. 

És mondja fünek-fának: 
„Egy krajczárt, — vagy ha sok — 
Egy z u g o t adjatok 

A magyar Thaliának!" 

Be szép ez a Pest, Istenem be szép ! 
S mily hazafias, magyar itt a nép! — 
A n é in c t ellen — máskép nem lehet 
Egyszerre küldött h á r o in követet! 

S hiába volna esdeni 
Vidats, Jókaj, Cscrnátony 

Ós magyar városának? 
„Egy krajczárt, — vagy ha sok: 
Egy zugot adjatok 

A magyar Thaliának!" 

Be szép ez a Pest, Istenem Tbc szép — 
Egy vállalat a más nyomába lép — 
Egy magyar író, egy nemzeti rojt: 
És kél a részvény, támad „Neuer Lloyd". 

Jó hát, legyen ! részvét helyett 
Kináljunk most részvényeket; 

Tessék, olcsók az árak! 
„Egy krajczárt — vagy ha sok : 
Egy zugot adjatok 

A magyar Thaliának!" 

Be szép ez a Pest, istenem be szép ! 
8 hogy támogatja mindenfélekép 
A magyar múzsát! (no e r k ö l c s i l e g ; 
A németé az a n y a g : pénz s telek.) 

De magyarnak, ha teheti 
A hatóság m e g e n g e d i , 

Hogy sirja fünek-fának: 
„Egy k r a j c z á r t , — vagy ha sok 
E g y z u g o t a d j a t o k 

A m a g y a r T h a l i á n a k ! " 

Legújabb regénystylus. 
Azon hirre, hogy Jókai Mór „a köszivü ember 

fiainak" öt kötetéhez még egy kötetet toldott, bátor
kodunk a hírneves regényírónak a következő legesleg
újabb regényirmodort ajánlani, mely minden kötet 
tériméjét körülbelül megnégyszeresiteni képes. 

És pedig igyen : 
„Azon napnak, melyen az általunk elmondandó 

események történtek, tegnapja — a csütörtök tegnap-
előttjének holnaputánja volt. 

Egy még ifjú hölgy, ki harminczkét éves leen-
dett, ha ezen események nyolez évvel később történ
tek volna, térdein egy kis gyermeket tartott, mely 
leánygyermeknek nem vala mondható. 

Egyszerre az angolkert nagy fasorának azon mel
lék ágából, mely három hiján a negyediknek látszott a 

kastélytól, egy csapat lovas ur száguldott elé, kik, ha 
hárommal kevesebben találnak lenni, csak ketten 
valának. 

Hirtelen közeledének az ifjú hölgy felé s egy 
négyrét összehajtott papirost nyújtanak neki át. 

Az ifjú hölgy kibontá a papirost, mire az négy
szer akkorának látszott. 

Este, épen négy órával minekutána a kastély 
harangja elütötte az ötödik órát , mely a délelőtti ti
zenegy óra után számláltatik, egy gyermek, mely ki-
lencz évvel később az egy éves önkénytesek korosztá
lyába vala lépendő, csengő kaczajjal ugrándozott a 
pázsiton, stb. 

Ily módon minden egykötetes regényt négykö
tetessé lehet változtatni, anélkül, hogy a képzelet na
gyobb mérvben volna igénybe véve, mint amúgy. 

,11 



ILLUSTRÁLT ÚJDONSÁG. 
(Concilium oecomosaicum im Orczyschen Garten.) 

Hegymögi Náthán Ferencz. Kereszthes atyafiaimok! Jőljetek üsze magatokat az én zászló alá! Az a Ronge 
will ünscre heiligc Religion verrongeniren! Áztat a Ronge van e Gewalt vun e Haderlump, e betyár, e jurát! 

Egy hang. Éljen tler Hegymögi! 
Frau Kandi. Was hat er g'sagt ? An elender Hetymeki had er g'sagt ? Haut's ihm czamm! 
Egy másik,hang. Heirathcn's die Ubryk Borbála! 
(Nagy zaj, a rend megbomlik, ihletett kofák és kerczelweiberek szent paruplival mennek neki a hittagadó tömegnek. Hegymögi Náthán Ferenczet egy 

suszterinas másodszor megkereszteli. Általános zavar. Folytatása jövő szerdán.) 
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Lövészünnepélyi ebéd — a pezsgő után. 

A FÖLÖVÉSZMESTER (lövészünnepélyes hangon.) T. piff 
paff puff! Igen szeretnék egy szép toastot mondani, de 
ma a lövészek legszerencsétlenebb napja van, ugyanis 
csütörtök. 

RÖCK. Mi az ? Csütörtököt mondott ? 
FÖLÖVÉSZMESTER. Kérem szépen, én nem szoktam 

csütörtököt mondani soha . . . . 
DE. BARNA. Csak a puskája! 
FÖLÖVÉSZMESTER. Miután tehát attól kell félnem, 

hogy toastom nem sül el, sőt inkább én sülök fel, meg 
és bele, (Pompás!) inkább kapszlit se teszek nyelvemre, 
nem hnzom föl gégém sárkányát, hanem csakngy ma
gamban csettentek el egy éljent. 

DR. BATIZFALVI. T. lövészünnep! A főlovász
mester nagy ur, de nagyobb ur a főlovászmester!(Éljen!) 
Mindazonáltal ugy látszik, ezúttal szüksége van az én 
orthopaedicus gyógykezelésemre, miután nyelvének to-
as/icsuklója megcsuklott és úgy kibicsaklott, mintha 
csak csütörtökmagot ültettok volna az ágya elé, vagy 
csütörtökkáposztával volt volna garnírozva a pecsenyéje. 
(Ej ha!) T. lövészünnep! A világ a lövészeten fordul 
meg, mint sarkponton. (Helyeslés!) A lövészeten és az 
orthopaedián, akartam mondani. Mindenhez, a mi e vi
lágon helyet foglal el, jó, ba lövész az ember. Legyen 
szakács, — érteni, kell a ^mpuskához. Legyen mér
nök, — koll, hogy ismerős legyen a töltésekkel. Ha 
bábaasszony, — tetű legyen azzal a golyóval, azaz 
hogy azzal a gólyával, (Pfuj tájxel!) mely. a gyermekeket 
hozza. Ha poéta, — rettenetesen fontos ránézve a srét, 
miután Sréter Kálmán a mai Parnassus legnagyobb 
hőse. Ha élczlapszerkesztő, - - el tudjon bánni a Ka
kassal, t. i. a Mártonnal. (Eláll, eláll!) Mindjárt kérem, 
még csak egy perczet! Mindebből tehát látnivaló, hogy 
a lövészet a világ legfontosabb tudománya — persze, az 
orthopaedián kívül és én főlövészmesterré válnék, azaz 
főbe lőném magamat, (Haja ha!) ha oly szerencsétlen 
volnék, hogy puskával nem tudnék bánni. (Éljen!) 
Uraim! én golyóra töltött fegyverrel már a legidűltebb 
térdzsugorodásoknál is a legfényesebb eredményeket 
hoztam létre, s a legszőkébb betegek gyógykezelésénél 
is mindig a feketébe találok. A puposhát, mint tudjuk, 
legsikeresebben serétlövésekkel gyógyittatik, s a négyese
ket legbiztosabban testegyenészeti vállfüzőkkel lehet 
kilőni. (Kiáltások: Talán megfordítva ?) No igen, hisz Ugy 
értettem: a négyesek kilövésére a puposhát, a testegye
nészeti vállfüzők gyógyítására pedig a vastag serét a 
legalkalmasabb . . . (Derültség.) 

DR. BARNA. A mi a négyeseket illeti, kérem, én 
competensebb vagyok. 

PAN. Igen, tán a franczia-négyest illetőleg, de 
az amolyan négyest csak én értem igazán. 

ZOLLER. Hát szeget lőttetek-e már? 
TÁRCSÁI. Nemcsak lőttem, de vertem is az ön 

fejébe, mikor lőttem. 
DR. BATIZFALVI. A szeglövés az orthopaedia leg

nagyobb diadala . . . . 

DR. BARNA. Kollega ur, hisz ön ugy látszik, a 
sompányeres palaczkból beszél . . . . 

DR. BATIZFALVI. A sompányeres palaczk az újkor 
lőfegyverei közt igen kiváló helyet foglal el. Nekem 
van egy puskám, mely akkorátszól, mint egy sompánye-
respalaczk . . . . 

ROCK. És azt lövi meg, a ki elsüti, ugy-e? 
PAN. Nem igaz, az én tetteim föl vannak jegyezve 

a „Lloyd"-ok hasábjain : „Herr Pan einen Vierer für 
Herrn Albert Meyer, — Herr Pan zwei Dreier für 
Herrn Romeiser, — Herr Pan einen Nagel für sich . . ." 

DR. BATIZFALVI. Hát ón ? Mig én lövöldözök, be
tegeim meggyógyulnak, a miből az következik, hogyha 
nem lövöldöznék, betegeim megh . . . . 

PAN. Eh mit! Látja ön azt a kisasszonyt, a ki a 
városháztéren sétál ? 

DR. BATIZFALVI. Hogy látnám ? Hisz a lövöldé
ben vagyunk ! 

PAN. NO, én sem látom. De látja ön azt a fekete 
gombostűt, melylyel azon kisasszony kendője össsze 
van tűzve ? 

DR. BATIZFALVI. Nem. 
PAN. Én sem. Hanem annak a gombostűnek a 

fekete fejét csak látja ? 
DR. BATIZFALVI. Nem én. 
PAN. Én sem. No hát mindazonáltal én annak a 

gombostűnek a fejét innen golyóval lelövöm. (Koppant 
sensatio.) 

MINDNYÁJAN. Lehetetlen ! . . . Lássnk hát! 
PAN. Tessék! (Puskát ragad, czéloz és lő.) Tessék 

megnézni, hogy nem találtam-e abba a parányi feketébe! 
(Mindnyájan a városháztérre futnak, megvizsgálni a kérdéses 
hölgy gombostűjét, csak Pan marad vissza s mig azok vissza
térnek, a még hátralevő sompányert kiissza. 0 örökké azt fogja 
állítani, hogy a gombostű fejét eltalálta, hogy a többiek az asz-
szonyt elszalasztották, arról ő nem teliét.) 

UJ s y l l o g i s m u s , 
mely bebizonyítja, hogy az ország csak akkor boldogulhat, 

ha Tisza Kálmán lesz miniszter. 

1. Magyarország csak akkor lesz boldog, ha népe 
gazdag és rnivelt lesz. 

2. A nép csak akkor lesz boldog és mivelt, ha 
jó iskolái lesznek. 

3. Jó iskolái csak akkor lesznek, ha a népneve
lési törvényeket következetesen keresztül viszik. 

4. A népnevelési törvényeket következetesen csak 
akkor vihetik keresztül, ha a debreczeni snperintenden-
tia egyházkerülete nem ellenzi. 

5. A debreczeni superintendentia csak akkor nem 
ellenzi, ha majd az ország önállását és függetlenségét 
kellőleg biztosítva látja. 

6. Az ország függetlenségét pedig a T i s z á n 
inneni kerület csak akkoron látandja biztosítva, ha 
Tisza Kálmán lesz miniszter. 

Ennélfogva: 
Az ország csak akkor holdogulhat, ha Tisza Kál

mán miniszter less. 



Fináncztudomány. 

Kálmán gazda (erősen sarkantyúzza a lovat.) Gyű nó! Hopp! Gyű már no ! 
Menyus lovász. Hiába döföli azt a táltost uram bátyám, hasztalan nógatja. Ugy van az tanítva, 

hogy nem megy rá erre a dobogóra. 

A g r á n i c z . 
(Jelenet ellenzéki szerkesztő-irodából.) 

BELFÖLDÉSZ (ír.) . . . ,,E kormány gyönge és 
tehetlen. B. Kuhnnal hiába daczol, ő neveti ez eről
ködéseket. A végvidéket fokonként feloszlatni nem ne
héz munka, de Andrássy gr. képtelen rá, a delegáczió 
pictus . . . ." 

SZOLGA. Telegramm érkezett. (Átadja.) 
BELFÖLDESZ (átolvassa, hajmeresztve befut a szom

szédszobába.) Szerkesztő ur! tönkre vagyunk téve. 
SZERKESZTŐ. Mi baj ? 
BELFÖLDÉSZ. Olvassa e táviratot. Az az An

drássy már a végvidéket is feloszlatja. Miról irjak ? 
Meg vagyok lőve. Épen most pederintettem ellene egy 
vezérczikket, melyben képtelennek mondom . . . o 
Andrássy! hát mit hagysz te már Tisza Kálmánnak? 

SZERKESZTŐ. Hm! — patvarba! — Ez baj. Mit 
is irt ön? Hadd látom. — Jó, jó—megmaradhat. Csak 
nyomtassa ki. 

BELFÖLDÉSZ. De hisz a határvidék vissza van 
kapcsolva. 

SZERKESZTŐ. Ha van-e? Csak lesz öcsém, csak 
lesz. Mig nincs, opponálunk és szidjuk. Aztán f o k o n 
k é n t oszlatják fel. Ez annyi mint semmi. Vagy egy
szerre, vagy soha. Törölje ki czikkóből e szót: fo'.on-
kint s az egész leader megmaradhat. Servus! Szidja a 
delegácziót, úgyis nagyon meleg van. Adjő fiuk! (El.) 

Jeles hazafiak albuma. 

Havas Ignácz 

ki Pest városa nevében 200,000 ftot akar megszavaztatni 
a német színházra. 

(Folytatása a névsornak még nincs — ne is legyen.) 

(Kivonat a „Budapesti Közlöny"-ből.) 

A belügyministerium f. é. aug. 18, 20565 sz. a. 
Tielt rendeletével Havas Ignácz, pesti polgár nevének 
Ignácz Schneehuber-re kért átváltoztatását meg
engedni méltóztatott. 



A hadkötelezettséghez. 
C s a l á d i s z o m o r ú s á g . 

Apa. (Miután elolvasta a „B. P. Közlönyben" a had
kötelezettségi szabályzatot, nagy busán:) Jaj anyjok ! viszik 
a gyereket. Sem nem süket, sem nem sánta, sem nem 
vak! Még csak nem is heptikás! Eszik mint a farkas, 
egészséges mint a szálfa ! 

Anya (kezeit tördelve.) Mért is hogy ilyen ép gyer
mekkel vert meg az Úristen! 

C s a l á d i ö r ö m . 

Apa. (Miután elolvasta a „B. P. Közlönyben" a had
kötelezettségi szabályzatot, nagy vidáman:) No anyjok ! Nem 
viszik a gyereket. Nagyot is hall, a lábát is húzza, meg 
nem is lát tisztán! Hajói tudom, heptikás is. Annyit sem 
eszik, mint a beteg jércze, aztán olyan akár a porzópácza ! 

Anya (kezeit áldva emeli föl.) Hála legyen a seregek 
Urának, hogy ilyen nyomoréknak teremtette mellemnek 
gyümölcsét! 

A tiszántúli helv. hitvallási egyház-kerület 
határozata Debreczenben. 

Tekéntve, hogy innen-onnan minden jöttment 
vallás egyenjogusittatik, holott a magyar alkotmány 
szerint a vallásszabadság alatt csak az értetődött, hogy a 
protestáns egyház annyit érő legyen, mint a katholika; 
tekéntve azonkívül, hogy a mostani ministérium isten
telen szabadelvű törekvéseinek antagonistája Nagyságos 
és Tekéntetes Tisza Kálmán maga is igazi protestáns, 
és igy alapos kinézés vagyon reá, hogy dns kiváltsá
gokban részesitendi eklézsiánkat, ha az ur isten mi-
nisterségre viszi a dolgát; tekéntve, hogy mint a ha
ladó párthoz tartozó baloldali eklézsia létünkre hü-
ven ragaszkodunk az 1608-ik és 1647. törvényekhez, 
régebbek nem igen lévén; tekéntve továbbá, hogy a 
törvényhozás beleegyezésünk nélkül hozta az iskola 
törvényt; és summa summarnm tekéntve végre, hogy 
a mi magas pártfogónk és világi pápánk, Nagyságos 
és Tekéntetes Tisza Kálmán nr is, belelépvén néhai Nagysá
gos Atyja Ura dücső nyomdokaiba, igy akarja és rendeli : 

annál fogvást deklaráljuk és kinyilvánítjuk, hogy 
igen is, a népnevelési törvény a mi autonómiánkra sé
relmes légyen, és ha nem volna is, mégis az volna, 
mert a közösügyes Eötvös Jósefnek opponálni kelletik, 
kiilömben nem volnánk sem debreczeniek, sem vastag-
uyaku kálvinisták, sem Tisza Kálmán eő Nagyságának 
pártfogolására érdemesek, s kijelentjük és nyilvánítjuk, 
hogy százados szabadságainkat nem kérjük, sem el nem 
fogadjuk a közösügyes rninistériumtól, hanem keresni 
fogjuk ezentúl is argirus szemekkel a kákán a csomót. 

F e n y e g e t ő levé l . 

T. Dr. Max Falk ur! 

Mig ön a Napló (Fk)-ja volt, a nemzet előtt igen 
tisztelt és becsült név volt. Finom érzékkel viseltetett 
hazánk minden szüksége, szenvedése, és nemzetünk ér
zékenysége iránt. Annál meglepőbb, hogy most, mint a 
„P.-Lloyd" szerkesztője, valami rósz újdondászának sza
bad magyarfal ást enged. 

EZ az ön újdondásza hihetőleg nem óhajtaná, hogy ön 
valaha, mint képviselő az országházban üljön s távol
létét felhasználva — igyekszik népszerűségének erős 
falaiból pár követ kiszedni. Ügyeljen hát jó uram, mert 
az efféle lyukakat később nehéz betömni. 

Magyar Miska. 

Szigligeti Ede 
egyik színdarabjának századik előadása jövő vasárnap 
lesz a nemzeti színházban. Ez alkalommal a nő-kar
dalnokok két tagja, az t. i. mely a kérdéses darab első 
előadásán nem működött közre (mert még nem volt 
tagja a színháznak) szintén nem fog közreműködni. A 
jubiláris ünnepély e szerint kettős és kétségkívül meg
indító lesz. 



Egy szál gyufa két tűz között. 

KHX. Himmelwöridlkreuzdelesationstausenddonnerwetter noch einmal hinein ! Ha meg nem szavazzák az én millióimat 
és tágítok, ezek itt b a l r ó l sütnek meg! Ha nem tágítok, ezek itt j o b b r ó l húznak nyársra! Tausendhmineldelegationskreuz-
donnerwörndlwetter noeh einmal hinein! 



AUGUSTUS 22. 1869. BORSSZEM JANKÓ 339 

Irányi Dániel urnak. 
Schöner junger Herr! 

Néha a „Magyar Újság" is elvetődik hozzánk, 
mikor t. i. lánykáim magas sarkú, csokros czipőit — 
der Halbsehuli ist bors de saison — a párisi-ntczabéli 
vargák beletakargatják és házamhoz elküldik. 

Nem reméltem, dasz ich statt Stiefletten einen 
Stiefel finden soll az ön lapjában. 

Ugyanis a következő sorokat találtam benne: „A 
szerzet oly társasáy, mely bizonyos czélból egyesül és 
mayát kieyésziti." 

Miután én oly társaságnak vagyok feje, mely bi
zonyos czélból egyesül és egészíti ki magát, könnyen 
azon gyanúba jöhetnék, mintha az én gyermekeim holmi 
szent szüzek volnának; mert ha akadt is nálam Bor
bála, azt sohasem falaztattam be, au controleur, Sie 
war stets bei guter Luft — und Kost. 

Intézetem hitele megköveteli tehát, hogy önnek 
föltevését visszautasítsam s hogy önt a pandektákban 
előforduld azon fontos axiómára figyelmeztessem, mely 
szerint „ornnis definitio periculosa." 

Ön méltán fog csodálkozni azon, hogy ily tudós 
nő vagyok. Ne tessék azonban elfelejteni, hogy Ovidius 
nyelve nem egyedüli tulajdona már a zárdáknak. 

Reménylem, hogy e szerény helyreigazításom rek-
lamatiókra nem fog okot szolgáltatni. 

Fogadja ön, schöner junger Herr, szivesen, tisz
teletem őszinte nyilvánítását. 

Tcrka néni m. p. 
a szt. Antoinetteről elnevezett intézet 

tulajdonosa. 

A „Pester Lloyd" újdonsági! rovatából. 
(Magyar szinház.) Ma a magyar népszínház 

ügye keiül a városi közgyűlés előtt szőnyegre. Ez eszme 
pártolói erkölcsi támogatásként kérik, hogy a város az 
ország hatóságait pecsétje alatt pártolásra felszólítsa. 
Vájjon meg fogja-e magát Pest városa annyira alázni, 
hogy egy társaság expeditorának felhasználhassa ? Nem 
hisszük. 

A (Német szinház.) A német színház építésére 
együvé állt részvénytársaság ingyen-tolket kér Pest 
városától és pedig a legjobb és legdiszesb helyen. Lel
kes férfiak állnak a vállalat élén, kik belátják, hogy 
Pest német színház nélkül műveletlen és barbár volna. 
Lelkes férfiak állnak a város élén is, kik e méltányos 
és jogos kérelmet bizonyára meg nem tagadják. 

= (Magyar szinház.) E népszínház részvóny-
társulata csütörtökön gyűlést tart. 

3 (Német színház.) Vasárnap gyűlést tartanak 
azon fáradhatlan férfiak, kik ez üdvös eszmét leikükön 
hordván, mindent elkövetnek annak létesítésére. Minden 
oldalról csődülnek az aláírók. Maholnap Pest magához 
méltó német szinház birtokában lesz. 

X (Pest városa) erkölcsileg mégis pártolni 
fogja a magyar népszínházát. E fölösleges intézetért 
csakugyan Inában csapnak annyi zajt. A keletkezőben 
lévő német „Variétés" szinház mellett egy második-
magyar népszínház szükségtelen. 

A (Csak 200,000 irtot) ajánlott fel Pest vá
rosa a német színházra. Csodálkozunk, hogy városunk 
atyáit a civilizátió szellője még át nem járhatá. 

V I D É K I T R O M B I T A . 

Nemzetes Igazságszolgáltatás. 
Az alföld egyik városában megválasztatván a tanács tag

jai, midőn a legelső tanácsülésre egybehívatnának, történt vala : 
hogy egy pesti ügyvéd személyesen foganatosítandó egy váltó
végrehajtást, az általa lehozott végrehajtási végzését a váltó
törvényszéknek a városi tanácshoz benyújtotta. 

A városi jegyző a többi tárgyak közt ezen váltó-végre
hajtási megkercsvényt is előterjesztő a nemzetes tanácsnak, mely
nek egyik érdemes tagja azon kérdést intézvén a jegyzőhöz: 
hogy micsoda az a váltó ? a kérdett mással válaszolni nem tu
dott, minthogy a váltó váltó, németül Wechsel (mondd vcks/.li), 
melyre valakinek pénzt adnak. 

„Wekszli?" — dörmögő Csutora János uram, „Wekszli I 
Dejszcn nagyon gaz portékanéniü csúnya sorból való alkalom 
az, én neköm a zenobonalábu Jónás, lezik egysző adott olyat 
átal, egysző irattá velem alá, osztán háromszor annyit költött 
fizetni, mint a mennyit tüle kaptam. Ilyen gyalázatos gazsá
gokba csak nem árthatja magát a nemzetös tanács ; utatitsuk 
el a Wekszlivel 1" 

A nömös tanács kellőkép indokolva látván a váltóvőgrc-
hojtás iránti megkeresés visszautasítását — szegény pesti ügy
védet elutasította. 

Ugyanezen nömös tanács elé a városi jegyző egy szer
ződést mutatván be, felemlítő: miszerint ez egy kétoldalú 
szerződés. 

Tulok András uram erre kezébe veszi a kérdéses szer
ződóst s jobbról balról megforgatván, tisztes komolysággal jegyzi 
meg, hogy:.„6 bizon kétódaló szörződós, hanem ezt a Sógor 
István dijnok ur leszorítja ám egy ótlalra is, mert annak na
gyon sűrű az irása." 

Egy másik rendezett tanácsú városnak birájától a követ
kező rendeletet olvastuk: 

„Tisztölt Biztos ur! 
Értósömre esvén, miszerént Ilabrach Márton nagy gaz-

embör a városba tartózkodván ős garázdálkodik; minek folytá
ban möghagyom líisztos urnak, hogy Ilabrach Mártont szemé

lyében letartóztatván, mindaddig kötröczbe tartsa, mig el nem 
szökik a városból." 

Hallván a nemzetös tanácsnak ilynemű végzőseit, egy arra 
járó idegen, megütközéssel kérdezte, hogy hát jogtudor nincsen-e 
a városi tanácsban? 

„Oh igen, mind tudorok ülnek a tanácsban," jegyző meg 
egy úri ember. 

„Tudorok ? de hát hogyan hozathatnak akkor ilyen vég
zések?" 

„Igen uram, tudorok a mi tanácsbelieink, csakhogy nem 
„jogtu 'orok", hanem „j u h t u d o r o k" (azaz : volt juhászok.) 

Nyársforgató Ferkd. 
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Rajzoló: Klíc Károly. 



A franco-magyar bank 
bemutatóra szóló 

fcCSST" pénztári jegyeket ' ^ ^ 
100, 500. LOOO és 5000 o. é. forintos darabokban bocsát ki, s e betételeket 

1 iiiipi felmondás mellett 31? százalékkal 
' m w 99 "A )} 235 1 — lo 

kamatositja. 

Az igazgatóság. 
A franco-magyar bank pénztári jegyei Bécsben a franco-osztrák banknál, Brünnben a szab. morva ipar- és kereskedelmi-

anknál '/2 frt ezertőli engedmény-nyél beváltatnak. 

iHei»lHVi'is egy szereiicsekisérletre! 
F. 1869 aug. ü5-én veszik kezdetüket a Hamburg szab. 

Hl. város által biztosított nagy 

pénzkisorsiolás 
13-án. Tizenegyezer há-
s 19,100 szabad sorsjegy 

lóhuzásai s bevégződnek 1869. sept 
romszáz nyeremény, 1 jutalomdíj 
összesen 

két millió 284,300 folyó marka 
érték fog ez alkalommal nyeretni. A főnyereményt a követ
kező összegek egyike képzendi: 

250000 200000 180000 170000 165000 
162000 160000 158000 156000 155000 

153000 152000 
A nyeremények részletes osztályozása a következő : 

1 dij á m. 150000 m. 150000 
1 ny. á „ 100000 „ 100000 
1 „ á „ 50000 „ 50000 
1 „ á „ 30000 „ 30000 
1 „ i „ 20000 „ 20000 
1 „ á „ 15000 „ 15000 
1 „ a „ 12000 „ 12000 10600 
2 „ á „ 10000 „ 2 0 0 0 0 
2 „ a „ 8000 
2 „ á „ 6000 

4 nyer, 
1> . 

100 „ 
160 „ 
200 „ 
224 „ 

a m. 
a „ 
a „ 
a „ 
4 " 
a B 
a „ 

15000 m. 
3000 „ 
2000 „ 
1000 ., 
500 „ 
200 „ 

110 . 

20000 
30000 

200000 
150000 
IOOOOO 
44800 

1219000 
és szabiidsorsjegyek 

16000 11300 nyeremény s dij m. 2188800 
12000 19100 sz.ssj., dbja 5m. é.„ 95500 

Összesen: M722843O0 
Csupán nyeremények huzatnak. 

Minden fentnevezett húzásokhoz s valamennyi kisorsolandó nye
reményekhez való részvéthez egy eredeti állani-dijjutalék-
sorsjeffj ára csak !t frt auszt. bankópenzben. 4 drb ára 33 ft. 

oszt. b. p. 
A sorsjegyek elküldése egyenként is a legtávolabb vi

dékekre pontosan, titoktartás mellett eszközöltetik az illető 
összeg beküldése után. Mindenki az eredeti államsorsjegj e-
ket töliink kezéhez veszi. Iluzás után felszólítás nélkül meg
küldjük minden érdeklettnek a buzási jegyzéket; a nyeremé
nyek kifizetéséről az állam kezeskedik. Üzletünknek különö
sen kedvez a szerencse ; ugy ily sorsjegyek utánazutolsó húzás 
alkalmával számos jelentékeny nyeremény között hivatalos 
kimutés szerint a legnagyobb nyereményt 127/00 márka ezüs
töt mi fizettük ki e vidékre. Minden megrendelést azonnal a 
legpontosabban teljesítünk ; mellékeljük a szükséges terveket 
és mindennemű útbaigazítást díjmentesen adunk. Szívesked
jenek ezért mihamarabb bizalommal fordulni 

234 3-3 Stcindecker S. és társa 
bank- és váltó-üzletéhez H a m b u r g b a n . 

XJJ! 
fehér ruhák szántásánál szél és vihar e l - l s 2 e l i d zenére, különösen az ének és zon-

g len, mint tar tó , s tolvajok ellen mint biz- Ko r a kíséretére, műkedvelők által is ke-
tositó eszköz garantirozott szolgálatot' zelhető t drb hangoló kulcsosai, elegánsan 

nyújt; 1 drb. 5 kr. 25 drb. 1 frt. I kiállítva, 14 hnrral ellátva 2.80 kr. 16 
húrral 3.50, 18 húrral 4 frt. 

ing. fehérnemű-kapocs Olasz acol hárfák, 

Angol egérfogó sálon 
.A hol különösen sok egerek találhatók, 
egy sem fogja elmulasztani a salont meg
látogatni; mi által kellemesen érintve a 
többiek is oda csalatnak, megnézni a 

[többi osztályokat is , mikor is v é l e t l e 
nül aztán egyik ajtó becsukódik. A ya'on 
megtöltve egerekkel a legkomikusab*, lát

ványt nyújtja. Darabja, 1.80 kr. 

Angolátalános órakulcs. 
(A legegyszerűbb kezelés által az órakulcs 
nak kisebb vagy nagyobb nyilast csinál 
hatunk s igy vele minden óra felhúzható 

1 drb. 40 kr. 

Birsfakóreg, 
különösen alkalmas ba^nótszelenczéuek' 
mivol t a t a l m a mindig nedvesen marad; 
csinos metszéssel vannak ellátva, 1 da

rabnak ára 60 kr. nagy 90 kr. 

Czimbalom 
nemzeti zenedarabon előadására, kii Iono
sén vidám társaságok felderítésére 1 drb 

kicsiny 1.80 kr. nagy 2.80 kr. 

Metallophon. 
Ez egy zeneszer, flatal s öregekre nézve i 
elragadó mulatság, bámulatra méltó rövid . 
idő alat t hangjegyismeret nélkül míikeil- j 
velő is begyakorolhatja magát s valamint 
utánzásokat, ugy saját képzelete szüle- ' 
menyeit is játszhatja magán mulatságra, 
ugy, mint társaságokba igen kedvelt szer 
legújabb időóta.Drbja No 1.1,80 kr. Nr 2 
2 ft. Nr 3. 2.80 kr. Egy iont nehéz a hoz
zátartozó részekkel és húrokkal együtt. 

A legérdekesebb és mu
lattatóbbak 

az egészen újonnan Összeállított varázs-
szekrények mindenféle csinosan Összetett 
varázsszerekkel. Minden pontos utasítás
sal ugy* hogy mindenki a leguagyobb 
könnyűséggel mutathatja a legkitűnőbb 
s csodadolgokat, (á la Bosko), 1 szekrény 
a varázsszerek száma szerint 1.4.0 kr, 1.80, 

2.30, 2.80, 3.50. 

Cziterak 
tánezdarabokra 9 húrral 1.50, 12 liir-

ral 2 ft. 

I 
Vidéki megrendelések utánvéttel; csomagolás ingyen. 

Traugott Feitel 
mindenütt ismert áru-raktára Bécsben. 
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