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!! Rendkívüli esemény !!

Megjelent, valósággal megjelent, tréfán kívül sok tréfával megjelent a

„BORSSZEM JANKÓ NAPTÁRA"
1870-re.

Szerkeszté: CSICSERI BORS. — Rajzolták: JANKÓ és KLÍC.

É ü O > nagyobl) és apróbb kitűnö rajzzal!
X A. Jí
1
A L O M . :
Fali naptár 1870-re. — Spitzig Iczig és Borsszem Jankó. — Beköszöntő. — A 12 hónap uj égi jegyekkel, jelmondatokkal,
havi regulákkal és zsidó naptárral. — A keletázsiai expeditió. — Zsidó anya. — Szilárda és Hulláraka. — Képviselőválasztások
Nemes-Bagoson és Ober-Hollabruimban. — Népismei ragaszkodások. — Cigarophlogosis, vagy a szivarok égésé ől. — Fiumei
vándorgyűlés. — Gőzhajón. — A Lloytl előtt. — Börse és Prostata, vagy a gibraltar-maglódi bank. Regény 6 kötetben. — Egy
agglegény naplójából. — Pesti építkezés. - Az első szivar. — Hézagpótló. — Állatkerti séta. — Az utolsó táblabiró.

I V !íRendkívüli kedvezmény!! *fm
A „Borsszem Jankó \aptárá'*-nak bolti ára %-)(}

ki*.

Azon okos emberek azonban, a kik a „ B o r s s z e m J a n k ó " liuinoristo-satyricus képes
h e t 1 1 a p r a előfizetnek, azok a naptárt F E L E Á l t O X : 4 : * 5 I t r O l l
kapják!
Csomagolási díj 10 kr. külön. — Hogy a postai szétküldést ellenőrizhessük, mindazon t. előfizetőknek
nevét, kik a lapra és naptárra praenunieráltak, azon sorrendhez képest, melyben nekik a naptár megkülde
tett, lapunkban közzé fogjuk tenni, ugy, hogy késedeion és elmaradás esetében, a t. előfizető az illető posta
állomáson reclamálhatja a naptárt.
A fenn eléadott kedvezményben részesül minden már meglevő és minden még j ö v e n d ő előfizetőnk!
Azon t. előfizetőknek, kik a tavaly elmaradt „Spitzis: Iczig Naptárát" rendelték míg. a
„Borsszem Jankó Kaptárát" fogjuk megküldeni.
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BORSSZEM J A N K Ó

1869

HALOTTAK

NAPJÁN.

(Borsszem Jankó is el-elkalandozik a sírok közt. Nagy reformok és felforgatások történtek a sírkertben is. Kü
lönös \ figyelemre méltó azonban két e p i t a p h i u m , mely ugyanazon egy síron egymást felváltotta. Azon
síron t. i. 1865-ben is más, most 1869-ben is más sírkő áll. Á föliratok mutatják, hogy itt költözködés és
lakás-csere történt, s hogy a volt halott kihurczolkodott, alias föltámadott, a másik pedig csak nem rég költöz
ködött be. Az ephitaphiumok im ezek:)
I.
ITT

NYUGSZIK

MAGYAR

II.

1869.

A

ITT

SZABADSÁG

HOSSZÚ BETEGSÉG ÉS HALÁLOS KÜZDELEM
UTÁN ELTEMETTETETT 1849-BEN,
UTÁNA

KÖLTÖZKÖDTEK TIZ

ÉV

ALATT

AZ ERŐ, A JÓLLÉT, A HIE, A
A

MUNKÁSSÁG, A HIT

ÉS

VÉGRE A REMÉNY.
SÍRJÁBAN MEGFORDULT 1860-BAN,
ISMÉT

HÁTÁRA

FEKTETTÉK

1861-BEN.

DE SÍRJA FÖLÖTT MÉG EGY GYERMEKE ŐRKÖDIK
ÉS

VÁRJA

A FELTÁMADÁST.

EZ ŐRKÖDŐ ANGYAL :

A MAGYAROK

A MAGYAR E G Y E T É R T É S .
FÖLTÁMADNAK A HALOTTAK !
FÖLTÁMADTAK E SIR LAKÓI

A MAGYAR

SZABADSÁG

MINDEN GYERMEKEIVEL.
DE HEL YÖKET ELFOGLALTA 1867-BEN A MAGYAROK
SZERETETE, ÖSSZETARTÁSA, TESTVÉRISÉGE.

ÉDES GYERMEKEI '.

KEDV,

NYUGSZIK

EGYETÉRTÉSE.

HÍRESEK ARCZKÉPCSARNOKA.
— —

Bernáth Gazsi.
Gazsi bátyánk még csak négy éves alig
niult el, hogy megszületett. S minthogy e zsenge
korban kényszerült már ily veszedelmes expeditlóra kelni egy előtte teljesen ismeretlen világban,
nem csoda, liogy jobbjában egy fehérvári bicská
val, baljában egy megkezdett kassai sonkával je
lent meg a bába szemei előtt. Ki is annyira
megijedt ezen, hogy hamarjában nem tudta, hogy
Gazsi fi-e, vagy lány-e, s minthogy ezen, az em
ber egész életére kiható fontos körülmény ebez
képest hivatalosan constatálatlan maradt, annál

MEGÖLTE A GYANÚSÍTÁS, AZ
IRIGYSÉG, A HAZAFIÚI SZÁJASKODÁS ÉS
SZEREPLÉSI VISZKETEG.
UTÁNA SÍRBA . SZÁLLOTT
A JÓK TISZTELTETÉSE, A HAZAFISÁG ELISMERÉSE, A
TISZTA JELLEMEK BECSÜLÉSE ÉS MINDAZ,
A MI VIGASZ VOLT A BALSORSBAN.
REQUIESCAT IN CSETEPATÉ !

RESURRIGAT!

fogva e kérdés eldöntésére ma sincsenek hiteles
tanuk. Ezen zavar emeléséhez hathatósan járult
ujabban azon körülmény, hogy Gazsi bátyánk
megházasodott ugyan, de némelyek szerint a
szamárkandi püspököt vette cl feleségül; ő maga
ellenben azt állítja, hogy egy czcthalkcrcskcdőné
a kaspi tengeren volna hitvestársa, ki ez idő
szerint Pesten tartózkodik , hogy jelentékeny
t ő k é k e t erőszakoljon ki Gazsi Látj'ánktól. a ki
az utolsó pénzkrizis alkalmával mesés összegekig
bukott, s igy elvesztvén mindazt, a mije nem
volt, óriási deficitektől szabadult meg, ami által
hitele nagyobb, mint valaha. Ezen kedvező kö
rülményeknek tulajdonítható, hogy ő ujabban a
tervezett pesti népszínház élére állott, s ez inté
zet létrejövetele most már ki van vetkőztetve
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problematicus természetéből. Ő egyéb humanitási
czélokra is sokat áldoz; nevezetesen nyugdijala
pot tett le rokkant Rothschildok és becsületes
alkotmányos pénzügyminiszterek özvegyei és
árvái részére.
Az ő élete igen gazdag tapasztalatokban s
följegyzésre méltó. Igy p. o. emlékezik Gazsi
bátyánk oly erős szélre, mely az ujjai közt erő, sen tartott papiroshatosból' elfútt 6 krajczárt.
Ugy ntfm kevésbbé erős szél volt az, mely a
fiakkerekről lehordta a számokat. Ugy éjjel pe
dig, midőn haza ment, oly sötét -volt, hogy ő
egy bakancsossal találkozván, ketten ugy össze
ütődtek, hogy mindenik irányt cserélve, ő ment
a kaszárnyába, a bakancsos pedig az ő lakására,
s csak másnap világossal vette mindenik észre a
tévedést. Feleségével, a szamárkandi püspökkel
sok baja van, mert szereti — a felesége — a
bort, s a minap is egy vendégségen a római
pápát per tensasszony traktálta.
A mód nélkül megdrágult építkezési anya
gok jutányos eiéállitására nézve igen jó hasznát
lehetne venni a Gazsi bátyánk által bivalyba
ojtott alföldi szúnyogoknak, melyek, ha megcsíp
nek egy vályogot, ez nyomban emeletes házzá
dagad bele, a mi, tekintettel keserves szállás-,
illetőleg szállástalan viszonyainkra, a kalamitásnak hamarosan véget vetne. 0 maga egy ily
szúnyogcsípte vályogban lakik, mely tulajdona. S
igy Gazsi pesti háziúr is, a mit tán még keve
sen tudnak.
Roppant vagyonát különben, melylyel kissé
kérkedni szeret, kár neki oly vállalatokba fek
tetni, melyek elvégre is kevés eredniénynyel biz
tatnak. Igy p. o. szőlőket ültet a lomniczi csúcs
leghegyén, ugy hogy a közelében lakó szentekre
kell biznia a kapálást, kik az ily munkába nem
igen tudnak beletörődni. Azon 100,000 birka
közül meg, melyeket szántásra fogott, csak egy
volt olyan tinó, hogy bele nem veszett az experi
mentumba, s ezt a példányt is kifogta az eké
ből, hogy Oampillinál a tánezot és kellemetesen
való mozgást megtanulja, miután mai napság az
ilyesmi a tinók nevelésében első helyen áll.
Mint aféle nagy ur, Gazsi bátyánk tegnap
vacsorál és holnap ebédel. A kávét kulacsból, a
bort tányérból iszsza, a burnótot kostökből szip
pantja, hátultöltő paruplival jár és sétabotját
gyufának használja. Bibliothekája cigaretpapir-
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könyvecskékből, nevezetes reptilia-gyüjteménye
eczetes uborkából áll és soha sem érzi magát
roszabbul, mint mikor egészséges. Reggel jó éj
szakát kivan, Budán Attilla óta nem volt,
Zrínyit szegre akasztotta, Kazincziját, mert fes
lett életet élt, elajándékozta, s mint független
férfiú, Deákkal nem takarózik. Templomba csak
északa jár, s hajnalban a színházba. Nádpennával
ir, ezukrásza gróf Fcstetich, rendjelcsinálója
Fischer. Csak gyalog lovagol, és ha káromkodik,
mosolyog még az úristen is, és a mennyiben Gazsi
bátyánk soha sem nevet, fölötte áll az istennek.
Gazsi bátyánk már több évvel ezelőtt meg
halt ugyan, de nem engedi magát eltemettetni; mert
roppant vagyona után annyi százalékot kellene
fizetni, hogy a státusadósságot egyszerre tudná
vele Lónyay törleszteni; ő pedig kipróbált nem
zetgazdasági elvnek ismerte el, hogy adósság nél
kül nem lehet élni, s igy ő nem akarván a stá
tust veszélyeztetni, ezen eljárásával kitűnő haza
fias oldaláról mutatta be magát, s mindnyájunkat
hálára kötelez.
Gazsi bácsi nem ismer pártot, c s a k ma
g y a r e m b e r t . Ugy igazándi felesége volt —
a bánat. De ezt egyszer ugy megtréfálta, hogy
holtra kaczagta magát, s azóta csak vig, derült
háremet tart. Odaliszkjei : Tréfalinda, Ferdike,
Hilaria, Jocosa, Ulczike, Vidámka, Badarka stb.
Ha a kávéházban melléd ül, egyszerre csak rád
ereszti élénk elméjének piczi, puha körmű tücs
keit és bogarait, s ha már jól elcsiklandoztak,
megint beleteszi őket katulyájába, s elmegy velők
a szomszéd asztalhoz.
Vannak különben dolgok, miket Gazsi bá
csiról k o m o l y a n is el lehet mondani. Ismer
jük el, hogy, ha olyan tréfás ember nem volna
is: gyöngéd szive, finom modora, mocsoktalan
jelleme és nemes büszkesége a legélénkebb von
zalmat kelti mindazokban, kik vele érintkezni
szerencsések.
Bocsáss meg édes Gazsi bátyám, hogy
egyszer téged is megtréfált valaki, midőn ismert
alakodat és jóizű humorod egyes vonásait a hal
hatatlanság szárnyaira bocsátja.
Bíztatom magam, hogy Madarász Józsi óta
nem jelent meg a „B. Jankó"-ban oly humorista,
mint Gazsi bácsi.
B. J.
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HARANGSZÓ.

Kiiing kalang, kiiing kalang —
Már ucscse ez furcsa harang!
Ide elnök, oda elnök,
Ki balt karol, jobbot ellök:
Jól vigyázzunk Pali gazda,
Elszakad a gatyamadzag.
Kaczér elnök csalfa borda.
Hogy a fránya el is hordja.
Lám a hevesi dinnyének
— Egész Szentiváni é n e k - Az indáját Németh Berczi
Derekasan megkuszálta,
Hanem végre is csak neki
Akadt benne meg a lába.
Hozta Hevesből nagy szóval,
És ledobta nagy hűhóval:
Itt a dinnye Horváth Bódí,
Ez ám most nálunk a módi;
Ez terem Hevesországban,
Felelj hát, ha még orczád van,
Jnterpelláczjó ez osztán,
Hízott a vármegye kosztján.
Ciné mintye, ciné mintye,
Ez csak a hevesi dinnye!
Heves megye az országom.
Felelj, vagy fejedhez vágom!
S fogta magát a jó Horváth,
Ejnye ejnye a lánczhordtát —
Dinnye volna, dinnye volna,
S mintha egy nagyot gondolna,
A dinnyét két kézre fogja,
S Berczi ur fejéhez dobja.
S im a dinnye elrepedvén,
A hevesi jeges medvén,
Kitün — oh oh csütörtök.
Hogy nem dinnye, hanem tök.
Hanem hát meg nem riadva
Jókaj az módját megadja.
Interpellál nagy szavakkal:
Mi is lesz hát már a bankkal?
Filiálet Ígérgettek
Rá nagyokat ittak ettek,
S noha már nem kell pápának,
Sok a költség — (mit tagadnák) ? •—
Ezer voksért akár másnak.
Is szívesen odaadnák.
Hanem ez még nem is minden,
Jókainak van még dolga:
Olyan is, hogy akár ingyen,
Lónyay fejéhez dobja.
Például a pesti vakok;
— Már az ö feje káptalan —
Igy vezérel — szent Habakok !—
Vakokat a világtalan.
Ily országos csomók mellett,
— S hozzá, melyet Sanyi kötött.|
S a hevesi dinnye-tököt —
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A napi rend kinek kellett?
B í r ó s á g i t ö r v é n y által
Az önzetlen honfi-bánat.
Be nem éri s uj nem támad.
Nem is mondott, csak „ K o m á r o m "
Dikcziót a biróságrul:
„Egy nem kettő se nem három,
A mi kéklik az nem sárgul.
Ezt nem mondom, azt se mondom,
A többire semmi gondom.
Azonban, 'hogy az egy mennyi'
Arra csak a részletekben
^ÍÜIES-'''
Foghatok tán megfelelnyi —
Addig pusztán kijelentem.
Hogy először rászavazok,
'
Másodszor meg ellene
S igy tehetnek mind azok.
Kiknek nincsen
elég tudománya hozzá.

BUMBUMIÁDÁK.
Colléga !
Bocheseln Bock geschossen. Wollen Revolution
spielen. Wahrscheinlich
von Honfets
aufgestachelt.
Collossal! Freund Wagner muss einen Führer mit drei
Gemeinen dahin beordren, tim Brut in die Boccba zu
treiben. Bauern gegen regulares Militár ! Zu dumni!
Ein Schuss sat est. Ihr
Granicsarovics.

*

*

Herr Collega!
Dumme Móriakéin schiessen. Habon einen Todton!
Undenkbar ! das hat Andrássy mit neue Aera gethan!
Regimenter mobilisirt. Tschau! Ihr
Reactionarovszky.

*
*

*

Collega!
Zu was Regimenter ? Ein Bataillon genügt, Wenn
bedenke, dass Bochesen treues Slavennlut! Habén
Recht! Magyarén stürzen, ist Losung. Ihr
Granicsarovics.
*
Collega!
Unerhört! Aufstand in Flammen ! Rasch Hülfe!
Ungarische Regimenter in's Feuer schicken. Je mehr.
Kopf verloren. Warum keine Vorsocge getroffen ? Alsó
nichts gewusst? Auch darán Bürgerministerium schuld.
Dictatur einsetzen! Grivicsics Dictator, Neuperg vice.
Magyarén stürzen; nur dann Rnlie. Belagerungszustand
— überall und ewig! Neues Kriegsbudget 200 Millionen.
Das ist Ultimátum Ihres
Granicsarovics.
—MjggiBM—

I. A F Ő I S P Á N Y .

No ugyan, a mi vármegyénket megtette ez a kedves új ministérium! Egy hontvármegyei viczispányt ültetni
így Barsvárrnegye főispányi székébe! Egy R a j n e r P a l i t !

Horn Edéhez.
1.
Barátom! Felszólítottuk baloldali követtársainkat,
hogy valamelyik mondjon le javadra. Tudják ők jól,
hogy, miután a Deákpárt szerzett már magának egy
zsidót, a mi pártunknak is okvetlenül szüksége van egy
ilyenre. Én le nem mondhatok, miután országvilág már
zsidónak ismer.
Jókai Mór.
2.
Judah fia! Pélpámra mondom, már le akartam
mondanyi az ur jóvolfára, mert nagy sanyarúsággal
jár fejemnek a nehéz honatyai hivatás, mi oknál fogvást az ember nem álihat elég jót saját egyéni elhivatásának. De fenyegelő levelek érköztek az Csapó utczáról, mellek szomorú végemet Ígérik. Nem lehet.
Patay Están.
3.
Uram! Mielőtt visszalépnék az ön javára, méltán
kérdezhetem: 1) Tud-e görögül? 2) Keszélt-e valaha

Maculayval? 3) Olvasta-e az indus bölcsek csillagá
szati munkáit? — mert különben az oiszág eben gubát
cserélne.
Schwarz Gyula.
4,
Nagy férfiú! Ön nemes zsidó; zsidó nemes még
csak Schey lehetett. Sie sind geadelt! Wozu soll Ihnen
Schey's Diplom ? De én üldözött vigjátékiró vagyok s
most van először kilátásom, hogy intendáns lehessek.
Mely okoknál fogva a zsidó szépnem iránti határtalan
tiszteletem mellett csak ugy engedhetném át képviselői
székemet, ha a vele járó 5 frt 25 kr. diurnumot ne
kem biztosítja.
Dobsa Lajos.
5.
A nyüstyit! Ne kévánkozzék az ur az én állapo
tomba, egri kofáknak küldeni Pestrül országgyűlési tu
dósításokat. Utódom is illen sorsba részesülne. Aztán,
meg nem is szeretem én a zsegyót, hiába no!
Sanyi.

II. A M I N I S Z T E R .

Denique mégis csak Barsvárrnegye szülőföldje a nagy embereknek ! Fájt foguk a mi Palinkra. Most a minis
teri padokon fog ragyogni Barsmegye szellemi gazdagsága a mi Rajner Palinkban!
6.
Horn ur! Láthatja, hogy pártunk minden positiója
oly talentumok által van elfoglalva, hogy bármelyiknek
visszalépése hiány volna pártüzelmeink keretében. Van
azonban itt is nehány bikficz (Discretiót kérek!) s ki
szorítok egyet, ha ön rááll, a következő feltételekre:
I. Miután a czikkirás Nekem gyönge oldalom, a
pártfegyelem végett soha sem ir jobb czikkeket,
mint Én.
II. Ha van egy jó pénzügyi eszméje, azt mindig
Rám bizza, mert a parlamentáris usus szerint, vezérnek
kell ilyen dolgokkal előállnia.
III. Ha Én, vagy pl. Nyáry, vagy pl. Várady stb.
pénzügyi czáfolgatásainkban belesülőben volnánk, (ugy
emlékszem, ez Pittel is megtörtént már egyszer) ön
rögtön segítségünkre siet, de aztán csakhamar meg
húzza magát.
Tisza Kálmán.
N Y I L A T K O Z A T .
Miután nem nézhettük fájdalom nélkül Debreczen városa és Szabolcsmegye competentialis vitáját a

felett: melyiknek
van
voltakép
joga arra , hogy
m i n k e t elitéljen — nehogy a két általunk egyformán
tisztelt fórum m i a t t u n k k o m o l y a b b ellenségeskedésbe
jöjjön egymással, e l h a t á r o z t u k , hogy városi és megyei
segedelem nélkül o l d u n k kereket.
Marék gyilkosai.

S U E Z B Ő L
(Saját levelezőnktől.)

My dear Johnny !
A „Friedrich" csavargőzös konyhája a legczudarabb, me
lyet képzelni lehet. A kapitánynak csak azért udvarlok, hogy a
gazember szakácsot a macskával csapassa meg 25-ig. S még a
botbüntetés eltörléséről beszélnek nálunk! C'est á poufier de
rire. Ma láttam a pyramisokat, az egyetlen élvezhető g ú 1 á st e
vidéken. Egy múmiával találkoztam, a ki engem szörnyen meg
támadott azért, hogy miért szidom a megyéket! — Mikor Suezhez közel értünk, a tengeri betegség ütött ki köztünk. Pedig
szélcsend volt. Csak később vettem észre, hogy Tocqueville he
lyett hirtelenében Benedek lyrai nyavalyáit találtain táskámba
dugni. — Azt hallom, hogy tizünket fognak egy szobába szorí
tani. Ez hát az hires S u e z c u i q u e ? Good bye !
Kákay Aranyos.

FŐVÁROSI

A nagy lakásszükség folytán sok tanuló nappal is
Sanyi bácsi meg, ugyancsak az emiitett okbul, csak
ott tanyázik a hol éjjel. Mint aféle önkénytesek, sátorfát egy kémény melletti kalitkában lelt szállást — és fűtést.
ütn'k dákóból és beborítják plaiddel.
Épen most jő hozzá látogatóba egy ismeretlen ur.

— Hová készülsz oly hosszú útra, hogy sódart
teszesz paktáskádba V
A gödöllői erdőkerülő néhány vendégnracs veszedel
— Hát biz én egész a lövöldéig megyek omnibuszon. mét ábrázolta le, midőn a fejedelmi szarvas megjelené
— Már ngy értem.
sekor hátultöltő Lefoső fegyverök a nadrágba szaladt.

Hűséges fotográfiája azon lovarnak, ki a múlt heti
P u l s z k y Ferencz, múzeumi igazgató, az utolsó
futtatásokból nagy díjat s még nagyobb náthát vitt haza.
bakanadrágot és bakancsot akasztja az üvegszekrénybe,

KARCZOLATOK.

Ezek a tiroler sanger-alakok francziák, kik Pesten
át utaznak a suezi csatorna megnyitására. Mikor Parisból
A stambuli ebeket, az idegeuek kellő
érkeznek Pestre, így kiáltnak fel: i t t k e z d ő d i k betanítják.1-*
Ázsia! Mikor Suezből érkeznek Pestre, igy kiáltnak
fél: itt k e z d ő d i k E u r ó p a ! — Köszönjük szépen!

Hűséges rajza azon eshetőségnek, melynek mostan
ág a békességes sétáló ki van téve a főváros utczáin.

elfogadására

Az Akadémia épületében azt a nagy kőkoczkát med
dig akarják még felirat nélkül hagyni ?

Megyeri szobrát szépen kifaragtattuk. Mig a csarnokban
A prostitutio elintézését leggyökeresebben ugy vége/ állt, addig kegyeletlen katona a szobor nyakába akasztotta
zik el Pesten, hogy a hölgyecskéket kiűzik az egyik mű a köpönyegét. Most kivül áll és csakugyan igen alkalmas
'helyből — és beüzik a másikba.
e szobor arra, hogy a gyufát végigrántsák ábrázatán.

BORSSZEM
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APRÓ H Í R E K .
X A „Magyar Újság" írja : „John Pál, tolnamegyei gyöuki lakos szerencsétlen embertársunkat a
sors kíméletlen végzete megfosztá attól, a mi az Isten
képére teremtett embernél legbecsesebb, elméje tiszta
ságától. John Pál f. év tavaszán, a képviselők válasz
tási mozgalmai által rögeszméiben felizgatva, Gyönkről
eltűnt, és összebarangolta nemcsak Gyönk környékét,
hanem eljutott távolabb fekvő vidékekre is, és a jobb
oldal törekvései ellen szónokolt. Ezért aztán a jobb ol
dal üldözőbe vette. Ezen tény a maga egyszerűségében,
ugy mint áll elmondva, eszibe sem juttatja senkinek,
hogy az eszelős John Pál, mint néplázitó, üldözőbe vé
tessék." Igy ir a „M. Újság" s igaza is van. Ugyan
miért bántják azt a szegény szélbali eszelőst ? Bocsás
sák szabadon, a többi szélsőbalitól a bolond John Pál
nem tudom, miben különbözhetnék. Hogy megbolondult,
arról ő nem tehet, azt a prograrnrn okozta. Másokon is
megesett az, ha Irányi után indult.
Q Debreezenben német könyv jelent meg bei
Csáthy junior ezen Titel alatt: „Die nordamerikanische
Zukerfabrikation in Sorgo undlrnphy" vou Péter PfaffLinker (Papi-Balogh.) A munka elé Debreczen városa
érdemes képviselőjének ismeretes választói beszédje van
mottó gyanánt bigyesztve.
-f- Jankováczon Jámbor helyett Boromiszsza lett
a plébános. (A viczetEstán bácsira tessék a kegyes ol
vasónak ez egykor magának megcsinálni.)

PETŐFIBŐL.
Miniszterség, népszerűség !
E kettő kell nekem.
Népszerűségért föláldozom
A pénzemet,
Miniszterségért föláldozom
Népszerűségemet.
TISZA

V I D É K I

KÁLMÁN.

T R O M B I T A .

A szt. endrelaki választás után.
(Kutyakomédia

a

szép

kék

Jordán

jobb

partján.)

Szonnélyelc í

SZEÉLL KAKAS ISTVÁN, fő bim-bam-bum-basa, a Ne-Bizd
Rá-rend nagy keresztese, balol dalia, a korteshadak veszettője.
SZT. CZÁRI LÁSZLÓ, renegát, albasa, deákpártiból a vármegye
rendeletére népbódogitóvá csavarodott egyéniség.
VÉGTELEN JANKÓ, szódiarrhoeába veszett Sehmerling-dragóner, egyedül a szent haza érdekében hivatal után kapkodó
republikánus.
REISZER REZSÓ, lógós basa, emberbőrcserző, Bach-huszár, zsi
dófaló, szabadelvű politikus, 6 osztályt végzett jeles törvény
tudó, s az együgyű emberek bánomjára nagy befolyást gya
korló celebritás.
GEWGHÖS (olv. G ő g ö s ) SZEPI, kölyök basa, büszke falusi
Adonis, hét szilvafás democratico-aristocratikus nemes, nemze
tes ét vitézlő siheder.

JANKÓ
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MOLNÁRHIDY, jótékonyság miatt ártatlanul fenyitőtörvényszékileg elitélt becsületes agitans ágens, Szeéll Kakas István
gyenerális adjutánczosa és a komámasazony kebelbarátja.
LUPPULMICSESZKUL PETYOR, tiszteletbeli diplomatyi és
megyei fő földosztó, a szent szabadság érdekében muszka piczulákkal korteskedő széltolóbal hős, magától föllépett, magá
tól megbukott követjelölt, diszlegény, a kerület demokrácz
klubjának ékessége. Szép legény, vele álmodik az ember, ha
egyszer látta.
LUPPULMICSESZKUL SZVETOZÁR, baromorvos, a Jordán ke
rület bolondali klubjának házi orvosa.
Színhely : a bim-bam-bum-basa palotája.

*
*

*

Szeéll Kakas István. Pecso— azaz pecsoletes baloldali baj
társak ! A nemes vármegye s a szent haza nevében köszönete
met nyilvánítom önzéstelen működéstekért. Nem hiában gyaláz
tuk, rágalmaztuk s hirdettük zsidónak az ellenjelöltet, Petyor
és Szepi kedves barátim nem hiában itattak le egész falukat,
nem hiában fenyegettem még az ellenpárti intelligentiát is el
fogatassál, a jegyzőket, bírákat elcsapással, s nem hiában járt
Molnárhidy hívem folytonosan faluról falura lázitanitva a szent
népet. A kívánt eredmény létrejött, s méltóságos demokrata je
löltünket keresztül is vittük. Láthatja tehát a nemes vármegye,
mint hajtották végre tisztviselői a magas rendeletet.
Luppulmicseszkul Petyor. Ez mind igen szép, de a ne
kem ígért főmérnökség hol rejlik az éji homályban ?
Szt. Czári László. Hát az én föbiróságomat hol eszi a
fene ?
(Jewglib's Szepi. Hát az én szolgabiróságomat hol abrincsolják ?
Keiszer Rezső. Hát az én árvagyámságomat ki drótozza?
Mohiárliidy. Hát az én 2 évi fogságom elengedése s az
igért 1000 frt honoráriumot merre hegedülik el?
Végtelen Jankó. Én is itt vagyok és szót kérek .. .
Mind (ijedten félre.) Végünk van ! Ha ez el kezd beszélni,
i t t virradunk meg. (Szerencsére belevág)

Luppulmicseszkul.Szvetozár. Uraim ! Én megelégedve
vagyok hivatalommal, s nem is vágyom magasabbra. Csak azon
esetre, ha baloldali minisztériumunk lesz, kérem magam köz
egészségügyi főbaromorvossá kineveztetni, államtitkári ranggal,
megígérvén, hogy ez államtitkot örzeni fogom! De más tekin
tetben roppant panaszom vagyon. Ugyanis nyomtatott bizottsági
névsorozatunkban nevemet — nyilván egy átkozott deákpárti —
igy szedé k i : „Luppulmicseszkul Szvetoszamár." (Általános haza
fias megütközés s titkos he yeslés.)
Szeéll Kakas István. Ne lármázzatok oly nagyon, még
meghallja valaki és beteszi a „Borsszem Jankó"-ba I Lássátok
én a nekem igért alispánságot nem is említem, pedig azt is
csak a szent haza érdekében vállalnám el. Titeket pedig fel
kérlek, hogy népünket biztassátok, miszerint követünk az adót,
trafikot, tömpölyt az Ígéret szerint azonnal megszüntetendi, s ti
is rögtön mindent megkaptok, mihelyest követünk miniszter
lecnd. (Általános leik— ndezés.)
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