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Utóhangok.
I smét győztek a H erostratesek.
Ö vék a többség ismét — számszerint,
Mi m aradtunk ism ét a kevesek,
A Tisza banda u jjonghat megint.

H ejh! m ért nem volt elég kő zúzni szét 
Az undok h y d ra  átkozott fe jé t . . .

Pedig  velünk volt: törvény, jog, morál, 
V elük M ajthényi- és Tabajdyak,
I t t : tiszta gyöngy, arany, nem es koráll,
O tt a felszinen úszó szenny, salak.

Mienk az elv, övék a szuronyok, 
íg y  vertek  le B ittókat Szunyoghok.

Szegény hazánk sebtől vérző tetem. 
A ggódva kérd i honfibánatunk :
Mi lesz belőled e h itvány  kézén,
H a hiveid csak ennyien  vagyunk  ? 

Szabadságodj pénzed, jó  hírneved 
E g y ü tt enyészik, együ tt hal v e led ! .

De félre könnyek, van még ő se rén y ;
A sok kicsi nagy  lesz, ha frigyre lép,
H a egyesül Paks, Csongrád , Jászberény,
H a öntudatra ébred m ajd a nép,

S lehull szeméről a hályog, le p e l. ..  
T a n u n k , h itü n k  győzelm et ünnepel.

Apró l\irek.
r  Toulon felé fordul, a világ szeme. Tekintve az

onnan világgá eregetett kolera-sürgönyöket, tán jobb
volna átkeresztelni a várost TWoz-ra.

* **
□ Találóbb a német szava, hogy: Stichwahl =

pótválasztás. Ha már a német szurkolhat ilyenkor, legyen
a magyarnak legalább óoíválasztása.

* **
V Ismét kirándulnak az írók s művészek. Valószinü-

leg a szinghalézek bécsi sikerei lelkesítik őket.
* #*

©  Merénylet történt e napokban a külső vácziuton. 
Egy vízvezetéki ember egy kaucsukcső és egy kis Duna- 
viz segítségével leverte a port, mely ott évtizedek óta

békésen kavargott. Az eljárást megfigyelés végett a fővá
rosi tanácsnak ajánljuk.

* **
xx  Dr. Harsoghy késznek nyilatkozott agyonverni 

a kolerát, ha felénk találna tévedni. Ez aztán a közegész
ségi ügyre tanácsos.

* **
5 A cholerától legjobban az antiszemiták ijedtek 

meg. Félnek, hogy az uj járvány concurrentiát csinál 
nekik.

* **
>  Ama bizonyos lap gyűjtést indított meg Tán

csics özvegye részére. Vájjon melyik vár támogatást a 
másiktól ?

f  A jó öreg Frankenburg is meghalt. Ez volt az 
első, és utolsó rossz ötlete az életben.

* **
A rossz kávénál még a pótkávé is jobb, és a 

rossz választásnál a pótválasztás is többet ér.
* *

*

0  Kecskeméten az antiszemiták két malomkő közé 
kerültek s ott megörülték őket. Általános á vélemény, 
hogy ez szükségtelen volt, mert azelőtt is örültek voltak. |

Az aradi szántó.
ü r a d - ü r a d .  h o v á  l e t t é l ,
S z é p  liired-T sől cLe I r i e s t é l !

A szélballal egyesült és megbukott 
Zagyvapárt.

Kolera-ellene_s szabályok.
Közeledik a kolera; szükségesnek tartjuk tehát 

olvasóinkat a következő óvórendszabályokra figyelmez
tetni, mint a melyek segélyével legbiztosabban meg- 
kiméltetnek a kellemetlen ázsiai vendégtől:

1 . Ne utazzanak Toulonba.
2. Budai keserüviz helyett igyanak budai vörösbort.
3. Miután túltömött lakások a legveszedelmeseb

bek, figyelmeztetünk kikit, hogy két dudás egy csárdá
ban sok.

4. Munkások és egyéb szegénysorsu emberek ta r
tózkodjanak ananász, fáczán, szarvasgomba-pástétom és 
franczia pezsgő élvezetétől, miután ez nekik megárt.

5. Úgyszintén veszedelmes a Marseillaise éneklése, 
különösen munkás emberekre nézve.

6. Antiszemita irodalmat csak úgy szabad élvezni, 
ha előbb flanel haskötőt kötünk fel, kámforral látjuk el 
magunkat és az illető dolgot dezinficziáljuk. Különben 
mulhatlanul hascsikarást kapsz tőle, végre

7. Pénztárosoknak, árvaszéki tagoknak stb. nem 
ajánlhatjuk eléggé a tiszta kezet.

A „B. .T.í; egészségügyi tanácsa.
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ELKÉSETT LOVAGOK.

de hajh! nem mindegyiknek sikerül.

Kis Káté
zagyvapártiaJs: számára,

szerkeszti s kiadja :

Gröl' Apponyf Albert.

K. Micsoda Tisza Kálmán ?
F. Tisza Kálmán egy borzasztó, ijesztő szörnyeteg.
K. Mit csinál Tisza egész nap ?
F. Tisza egész nap a haza szent testéből Shylock 

módjára font búsokat vagdos ki és ellicitálja annak, aki 
többet ad érttök.

K. Még mit mivel Tisza Kálmán ?
F. Kinéz az ablakából és mikor egy az adóteher 

alatt roskadozó polgárt lát, örül a lelke.
K. H át még ?
F. Még azt is csinálja, hogy a haza érdekét sem

mibe se veszi.
K. Mi legszentebb kötelessége az igaz honfinak ezek 

j folytán ?
F. Ezek folytán legszentebb kötelessége az igaz 

honfinak készülni a jövő választásokra, izgatni furtunfurt, 
szervezkedni és készülődni.

K. Mily módon eszközölhető ez ?
F. Oly módon, hogy legelőször is a gyenge sarjadék 

szivébe az elégületlenség magvait hinti el. A jó hazafi 
ne vegyen tehát Miklós-napjára kéményseprőket, hanem 
szilvából készült apró Tisza Kálmánokat, melyekkel a 
párt-ezukrászok a híveket elláthatják! Hadd tanuljon 
az uj nemzedék Tiszától borzadni.

K. Elég ez ?

F. Ez nem elég. Az anyák is fogjanak velünk kezet 
esne olyassal ijeszszék a [gyerekeket, hogy: »elvisz a 
mumus!« vagy »megesz a farkas!« Hanem mondják 
»elvisz Tisza Kálmán,« »megesz Tisza Kálmán.«

K. Mért kell az ifjú nemzedéket igy nevelni?
F. Azért, mert ők kiabálnak éljeneket és abezugo- 

kat a választásokon, s ennélfogva fontos tényezők, kiket 
meg kell idejekorán nyerni.

K. Hogy kell a népet folytonos izgalomban tar
tani ?

F. Úgy, hogy mindenért a felelősséget Tisza 
Kálmánra kell tolni. 0  felelős a szárazságért, esőért, 
jégért, minden csapásért.

K. Mit tegyenek a zagyvaparti lányok ?
F. Csak oly föltétel alatt tánczoljanak a fiatalok

kal, ha ezek zagyvapártiságot fogadnak.
K. Nem szegik-e meg a zagyvaparti hitvesek 

házastársi kötelességüket, ha kormánypárti férjüktől a 
csókot megtagadják ?

F. Nemcsak hogy nem szegik meg, sőt érdemet 
szereznek s az ilyenek nevei egy arany-könyvbe irat
nak fel.

K. Mit követ el egy zagyvapárti nő, ha egy meg
átalkodott kormánypártinak légyottot ád ?

F. Bűnt.
K. Szép-e akármelyik párttal szövetkezni Tisza 

megbuktatására ?
F. Nem szép, de hasznos.
K. Mit szereznek a hívek mindezzel Apponyinak?
F. Örömet.
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„Nem zetei irodalom.
i

Felhívás.
Magyarország minden Írni és olvasni tudó, hű gyermekéhez.

Hazámfiai!
Drága, szent hazánk monográfiájának szerkeszté

sét vállaltam magamra. Regényeimben encyclopedicus 
tudományosságot fejtettem ki. Azt hiszem, ez elég, sapi- 
enti pauca. Szerény akarok maradni.

Mégis, szükségem van, hogy mind a két »Nem
zetiem  közre munkáljon velem. A kicsi és a nagy. És a 
nagynak apraja, nagyja. Aggok, csecsemők, asszonyok, 
lányok. A lányok, a legszebb fekete gyémántok birtoko
sai, írnák az ásványtani részt; az asszonyok, a mi angya
laink és daemonaink, a magyar mythologiát; az aggok 
közölnék történeti emlékeiket; s a csecsemők, a kiknek 
még legfrisebb benyomásaik, megírnák az embryolo- 
giai részt.

Mert mindennek benne kell lenni. Alább köz
löm, mik a legfontosabbak. De nem maradhat ki semmi, 
a mi magyar. Magyar történelem, magyar ipar, — ma
gyar geográfia, magyar glóbus mind együtt legyen e 
könyvben.

Tudósok is írhatnak bele.
Csak valahogy ne szakszerűen. Mert én népszerü- 

leg irok, szép begedüszóban. Akarom, hogy aggok is 
okuljanak belőle, de a legserdültebb fiatalság is megta
lálja benne a maga meséit. No, meg az én meséimet is.

A  stilre nézve csak annyit, hogy az szerencsés 
egyesítése legyen Hunfalvy Pál és Tatár Péter irói 
modorának.

És most itt van a részletes prospectus: 
a) Magyar história.

Négy korszakra osztható fel. Az első terjed az 
ősmagyaroktól és Rapsonnétól Fulkó lovagig, a második 
Mátyás királyig és a czinkotai nagy itcze aranykoráig, a 
harmadik Ozinka Panna felléptéig vagy Mária Teréziáig, 
az utolsó végre Sobri haláláig.

A fontosabb fejezetek a következők:
Emese álma. Rendkívül nevezetes, mert Magyar- 

ország egész jövendőbeli politikájának sarkelveit magá
ban foglalja.

Zalán fehér lovai. Tárgyalható a lótenyésztésről 
írandó fejezetben is.

Kálmán király és a boszorkányok (Zichy Mihály 
képével) Paleontologiai kérdés.

Kún László szekere, függelékül államkáztartásuuk 
fejlődésével. Ezt Hegedűs Sándor írja meg.

Rozgonyi Cziczelle és a magyar amazonok. Ado
mák, erkölcsök. Művelődéstörténeti fontossága van.

Mátyás k irá ly  nagy orra. Az az orr, melyet akkor 
Bécs kapott. Közös ügyes fejezet.

A szabadságkor ez. Rózsa Sándor fellépésével.
Filozófiai szempont. Carlyle elmélete a bősökről.

h) Geográfia, néprajz.
A földleírás igen pontos lesz. Mindenki leírja a 

maga megyéjét, vagy ha nem volt kinn még falujából, a

faluját, a házát, dolgozó-szobáját, a pipákat és a kálósap
kákat, melyeket emlékbe kapott. Igen fontosak a helyi 
adomák. Egy anekdota többet ér, mint egy emlékbeszéd, 
a hogy egy franczia mondja. A neve nem jut eszembe. A 
névtelen vár, a temetvényi várrom, a Fatia negra kastélya, 
stb. különös figyelmet érdemelnek.

c) Magyar mondakör.
Pintye Gligor, a magyar Arthus, és Sobri, a ma- j 

gyár Odin mondakörei, lehetőleg bőven.
d) Nyelvészet.

Turkisták, finnisták. Yámbéry Ármin, a Pozsony 
megyei kis zsidó fiú élete és kalandjai. A jó kis Sziunyei 
Jóska, vagy a hív finn szív jutalma.

e) Föl dm ívelés.
Széna, szalma.

f) Ipar.
Hialychor, frázis, toast, újság-gyártás.

*
Azon kívül felöleljük a tudománynak minden sza

kát. Paleontologia, orologia, pókászat, mechanika, sta- 
tistica, canto- és pantomimica mind megtalálja a maga | 
mesterét.

Itt az ideje, hogy a külföld olyannak ismerje meg 
Magyarországot, a milyen.

Remélem, hogy azok a dolgozótársaim, a kik a 
regényeimhez is küldöttek adatokat — hiszen már több
ször mondtam, hogy az én dolgozótársam egész Magyar- 
ország, — a kik eddig is küldték azokat a nyers gyémán
tokat, melyeknek én csak szerény köszörűse voltam, nem 
hagynak ezúttal sem cserben. Ha nem akarják magukat 
uj adatok keresésével fárasztani, küldjék be legalább még 
egyszer a régieket. Éljen a haza!

Jókai Mór s. k.
A másolat hiteléül: Borsszem Jankó s. k.

II.
Madame Adam a m agyarok hazájáról.

I. Az ország.
Van nekem egy kitűnő barátom, a kit úgy hívnak, 

hogy Cofírefort. Ez a derék párisi fiú egy szép nap eltűnt 
Párisból. Már el is felejtettem, midőn egy év múlva beál
lított hozzám.

— Tudja-e, asszonyom, hol voltam? — kérdezte 
finom mosolylyal.

— Ön a magyarok hazájában volt, s ott megvá
lasztatta magát kaczikának — fejeztem ki sejtelmemet.

— Talán — szólt ő szellemesen.
Mily eredeti gondolat!
— Lássa, — feleltem — mióta a szeretetreméltó 

vadak törzsfőnökeik vezetése alatt nálam tisztelegtek, én 
is gondoltam erre az utazásra. Nem kerül annyi pénzbe, 
mint ha Közép-Afrikába megyek, s a jó magyarok épp 
úgy megbámulnak, mint a jó afrikai vadak. Ön megelőzött.

— Önt csak követni lehet, asszonyom, — mondotta 
Cofírefort elmésen — én csak az ön kíséretében me
gyek oda.

— Talán — válaszoltam mosolylyal.
*
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A mit az ember Magyarországon legelőször meglát, 
az, hogy nem lát semmit. Ezt ők úgy nevezik, hogy puszta. 
Távolról igen regényes, de közelről kissé unalmas. Sze
rencsére velem volt Coffrefort.

Elhatározásom volt »behatolni a magyar szellem 
árnyékába, s szétoszlatni azt, ha létezik.* Csakhogy ezen a 
pusztán nem volt semmi árnyék, még csak egy fa árnyéka 
sem, majd megsültem.

Annál több árnyékot találtam később.
Mikor a pusztát elhagytuk, a Bakonyba értünk, 

mely az ország három-negyedét foglalja el. Milyen sötét 
erdővidék! »Az ember nem látja a fákat« — mondtam 
Coffrefortnak. »Talán* — felelt ő.

A Bakony lakói czigányok és rablók. Mióta Berta 
urat ismerem, igen szeretem a czigányokat, de inkább 
óhajtottam volna rablókat látni, ők nem írnak operákat.

A rablók Magyarországon a legelőkelőbb közhiva
talokat foglalják el.

Coffrefort megigérte, hogy megmutatja a hires 
Savanyu-Józsit. 0  az ellenzék pártvezére Magyaror
szágon.

Coffrefort ki is eszközlött egy meghívást a hires 
férfiúhoz. Kastélyában fogadott bennünket, a mely párisi 
kényelemmel van bútorozva.

Savanyu-Józsi rendkívül finom, szeretetreméltó 
ember. Az ember megérti, miért szeretik úgy Magyar- 
országon a rablókat. Európai műveltsége, gyönyörű 
könyvtára van: asztalán találtam a Nouvelle Revue 
legújabb füzetét. Társalgása finom, egészen Louis qua- 
torze, szépen beszél s rendkívül udvarias a nők iránt. Hosz- 
szu, szikár alakja van; arca nem szép, de kifejező. Otthon, 
keresztnevéről, Albertnek hívják.

*

A mi a magyarok erkölcsét illeti, arról fájdalom, 
nem szólhatok. Es pedig azért, mert nincs. Átéltem ugyan 
a második császárság legkeményebb napjait, de olyat még 
nem láttam, mint a magyaroknál, hol a legelőkelőbb her- 
czegnő nyilvános fürdőben együtt úszkál lovászával. A 
régi római császárság történetírói elbeszélik, hogy olyan 
erkölcstelenségben fürdött Róma, a milyeneket én itt 
nyílt utczán láttam. Mint nő, franczia és nagyanya hall
gatok.

*

Meglátogattuk a Gellért-hegyet is. Ez a boszorká
nyok nyári lakása. I t t  még vannak, sőt olyan népsze
rűek, hogy mindenki az ő nevükre esküszik.

*

A magyaroknak szinházuk is van, melyben az a 
nevezetes, hogy minden nyelven beszélnek benne, csak 
magyarul nem. »Fedorá«-t azonban magyar díszruhák
ban adták, s az előadás végén harczi játékot rendeztek, 
diadalmas támadással a prussien-ek ellen, bengáli fény 
mellett. A kisaszonyhoz, a ki Eedorá-t adta, csak Saraht 
hasonlíthatom. Az az egyetlen hibája, hogy mindig a 
karzatnak játszik. Egy Faludi nevű ur is jó színész, s 
azonkivül himlőhelyes is.

A merre a vonat végigszáguldott a síkságon, a 
föld népe mindenütt abba hagyta a munkát és utánunk 
nézett, amig eltűntünk a láthatáron. — Mily gyöngéd 
figyelme az egyszerű népnek egy franczia nő iránt.

2. A főváros.

Budapestre érkezve, első sorban a lánczhid orosz- 
lánai tűnnek föl, amelyek élő jelképei a magyar nemzet
nek, amennyiben ennek sincsen nyelve. En velem legalább 
mindenki francziául beszélt. Az oroszlánok mintázója — 
egy bizonyos Mr. Aszongyák — különben nagyon meg- 
keserülte feledékenységét, mert élve az oroszlánok ket- 
reczébe vetették hogy meggyőződjék, miszerint az orosz
lánoknak van nyelve. Mily barbár bölcseség!

A nemzeti színház — ahova este elmentem — igen 
csinos és a királyné tiszteletére kék-fehérre van meszelve. 
Ugyanazon okból Budapesten sok kék-fehér női ruhát 
és nyakkendőt látni és télen is igyekeznek kék ég mellé 
fehér havat szerezni, hogy a királyné szineit megkapják.

*

Láttam ott egy nemzeti operát i s : »Hunyady 
Lászlót«. Rettenetes tárgyát igen jól érzékiti és magya
rázza a trombitás és dobos ijesztő zene. Csöndesen hall
gatni lehetetlen. Egy-egy kürtrecscsenés lelöki az embert 
a székéről, hogy a másik pillanatban egy dobütés vissza- 
lóditsa előbbi helyére. A szerzője különben igen szelíd 
öreg ur.

Zenéről szólva, nem szabad elfeledkeznem a tzi- 
gane-okról. Tüzes, barna fiuk. Mikor hangszereiken 
rázendítik vad dallamaikat, arczukon valódi furia jelei 
mutatkoznak. Némelyikük a belső viharszerü mozgalom
tól majd ledől székéről és izgatottan ingadozó léptekkel 
kénytelen elhagyni rövid időre társait.

Főnökük a prímás rendesen előkelő ur, a mit az is 
mutat, hogy legtöbbször az egyház nagyjaiból választat
nak. Áz adományokat, melyre a barna művészek rászo
rulnak, rendesen ő nyitja meg nagyobb bankjegygyei.

Fő-piéce-ük: a Rákóczy-induló, a magyar Mar- 
seillaise. Ez a Rákóczy egy magyar lapszerkesztő, a ki 
egy ízben operette-szinbáz direktora volt. Ennek a tisz
teletére irta Bihary czigány az említett indulót, mely 
dobolással kezdődik, és székhajigálásokkal végződik.

Csak Francziaország és a nőnem iránt tanúsí
tott gyöngéd figyelemnek lehet betudnom, hogy előttem 
ezt az utóbbit nem produkálták.

Ju lle tte  Larnber.

Kecskemét.
A  fa tá lis  gyorsvonat, m ely Kecskeméten megáll, mig Kőrö

sön csak fü ty ü l, — most büszkén fü ty ü l  — Kőrösre.

w

Tehát az antisemiták 17-je végre numerus clausus-sá lett. 
Reméljük, lesz köztük persona clausa is nemsokára, ha napfényre  
jő  a  sok lazítás és ha nem jő  napfényre az a  kis csángópénz.
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Feh ér megye. Kétezer juhász egy rakáson (A többi 1999 alatta van.) — 11. A komáromi fügét mutató szűz. — 12. Arad. — 13. Szeged. —

(jpgányvajda fejedelmi diszben. — 6. Kassa. — 7. A Bakony. — 8. Kolozsvár. — 9. Somogy. Sobri elfogatása és halála. 
14. Pintye Gligor az erdélyi hegyek közt. — 15. Székes-Fehérvár. — 16. Hortobágy.
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ILLÜST
„ I M I  a g y a r o r s z

— A hogy Jók)

Magyarázat: 1. Illává. — 2. Alföldi tájkép. — 3. Rákosi országgyűlés. — 4. Debreczeni diákok gerundiummal. — 5. 
Fehér megye. Kétezer juhász egy rakáson (A többi 1999 alatta van,) — 11. A komáromi fügét mutató szűz. — 12. Arad. — 13. Sz
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HÁTI OK
á í g - l e i r á s á l i o  z . “

i Kór kívánja. —

14. 15. 16.

Tolnai (^igány vajda fejedelmi díszben. — 6. Kassa. — 7. A Bakony. — 8. Kolozsvár. — 9. Somogy. Sobri elfogatass ás halála. — 10. 
3ged. — 14. Pintye Gligor az erdélyi hegyek közt. —• 15. Szekes-Fehérvár. — 16. Hortobágy.
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, a
Végre! Hahh!

Ütött a boszu édes napja! 
Eljött az én Márcziusom 

Idája — Julius elseje !
Hitvány ájropéerek hosszú 

ujjai nem fognak ezentúl sza
badon turkálhatni külföldi 
zseni társaim szellemi zsebei
ben. Microszcopicus agyvele
jüknek nincsen menekvése: 
Hic Rhodus, hic salto mortale. 

Gaz sájlokki könyvárusi 
hiénák fogvaczogva hátrálnak vissza a büntető törvény 
vas fogától és kétségbeesett tekintetük segítséget — 
engemet keres.

Feltűnt az én napom hajnala, amelyet tudtam, 
hogy eljövend. Hosszú babéraim maradhattak-e jutalom 
nélkül ? Csak én reám ne állana az,' hogy: Per Aradua 
ad Astrakán ?

Fiókomban 24 halhatatlan trágédia, 32 verses 
vígjáték, 45 dráma, 12 verses regény és 8 hősköltemény 
kaczagja gúnyosan a múltat, fitymálja a jelent és üdvözli 
az utókort. Reszkess Sekszpőr és bújjatok a föld alá 
nyomorult epigon drámaírók!

Büszke fenséggel csak annyit mondok: Találkoz
zunk Philippina kisasszonynál!

Pauli, ajnen kapucziner mit fii haut, gestoppte 
csibuk und szeksz hauzbrod!

Egy ök ö r e m lé k ira ta ib ó l.
— jun. 23.

Fai ini bejárja idomított ökreivel a világot és köz
bámulatot kelt azon magas-iskolai képzettséggel, melyet 
ökreibe önteni tudott. Pisztolyt sütnek el, hordóra állnak 
fel, a legváltozatosabb járásokkal megszégyenítik a 
circus lovait.

Taaffe-ot és Falkenhaynt Fariui dicsősége nem 
hagyta aludni — mért ne idomíthatnák ki ők is az 
ökröt? Egyszer már fölléptették St-Marxon, de akkor 
a productió nem sikerült. Most betanított engem — tisz
telettel alulírott ökröt s azt hiszem — ha fel fogok 
lépni — roppant feltűnést okozhatok.

— jun. 29. Éjfélkor.
Az osztrák minisztérium jelenlétében — ma 

éjjel— a legnagyobb titokban megtartották velem a köz
próbát.

1- ső szám. — Kifeszitenek egy ponyvát, melyre rá 
vau írva: »Pozsonyi marhavásár« s én egymásután neki 
szaladok, előtte megállók és fejemet megcsóválva (mely 
gondolatokat gondolva közben) visszafordulok.

A mutatvány kitűnő hálást tett. 0  excelleutiáik 
hasukat fogták.

2- ik szám. Felállítanak a körben bárom póznát. 
Az egyikre irvavan: »Pozsony«, — a másikra: »St. 
Marx«, a harmadikra »Oswiecin.«

Én lassan közeledem az »Oswiecin«-pózna felé, 
mely alatt egy rakás illatos széna látható. Ott meg
állók — megeszem a szénát s aztán büszke farkcsóvá
lással elhaladva a »Pozsony«-pózna mellett, a »St. 
Marx«-nál leheveredem.

Mint értesülve vagyok, ez a manőver teli van 
politikai vonatkozásokkal és ő nagyméltóságaik Falken- 
hayn-nak gratuláltak a betanításhoz. Tanitóm aztán 
hozzám lépett megelégedése jeléül.

3-ik szám. Egy Tisza Kálmánhoz a csalódásig 
hasonlító alak : (Természetesen kitömött báb :) egy piros 
bársony karszékben ül s kezében tárczát tart.

Én neki megyek.
Kiütöm kezéből a tárczát.
Aztán háromszoros »hoch«-ot ordítok.
De ez még nem minden. Visszavonulok s aztán 

tüzes karikákon keresztül neki rúgtatok, vágtatok 
Tiszának — felforditom székestől és kitömött alakját 
szarvaimra tűzve, diadalmasan körüljárok a körben.

Freneticus tetszés kisérte ezt a remek számot.

-  jut. 1.
Ki lévén idomítva tökéletesen, Taaffe a nyilvános 

fellépést közelebbre tűzte ki.
A programmot már nyomják. íme az előleges 

jelentés szövege.

Osztrák állatkert!
Nagy conjlictus — előadás !
Taaffe és Falkenhayn egyesült, 

ököridomitók tudós ökreinek második, 
javitott kiadású föllépte.

Változatos pro gramm !
Az egyes programm számok közt a 

zenekar a következő zenedarabokat fogja 
já tszan i:

1. Reactions-Polka. Metternich her- 
czegnek hátrahagyott szerzeménye.

2. 0  du lieber Augustin, dér Tisza 
mit sammt seinem Liberalismus ist schon 
hin. Couplet, szerzetté egy szerencsétlen 
fiótás.

3. Dér Wenzcl konimt, dér Wenzel 
kommt, dér Apponyi ist schon d a ! j 
Galopp.

— jul. 2.
Hm ! Ühtim!.. .
Úgy látszik, valami véletlen akadály közbejötté 

miatt az előadást egy kissé el kell halasztani.
Azt suttogják körülöttem, hogy Tisza igen jelen

tősen tüszköl és sokat mondólag csiptette a szemét.
Ettől megijedtek gazdáim.
Föllépésem bizonyos ugyan — de bizonytalan 

időre elhalasztatott.
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Dr. Hombár Mihály védbeszédeiböL
— Tagadom, hogy védenczem 

Köles András által tagadni elfelejtett 
azon tény körűim dny, mely szerint ö 
a zavargás szinhelyén jelen volt s zse
bei súlyos kövekkel megrakva találtat
tak, bűnössége mellett szólna. — Hisz 
éppen ezen constatált . tény képezi 
védenczem ezáfolhatatlan bizonyitékát.

1 Mert 1-ször midőn védenczem a képvi- 
-selöjelölt úr fogadtatására ment, az 
; utón talált köveket azért szedegette fe l ,  

hogy azokat a botránycsinálók elől elvonja, 2-szor azért rakta 
zsebre éppen az életveszélyes nagy köveket, hogy legalább 
ezek ellen a képviselőjelölt és párth ívei életét biztosítsa, 3-szór mert 
vegre is az egész határban talált kövek közt egyedül csak a 
vedenczem zsebeiben talált kövekről constatalható teljes bizo
nyossággal, hogy azok senki fejéhez nem vágattak. Kérem tehát a 
l ek. Törvényszéket, méltóztassék védenczemet felmenteni s 

pótvizsgálatot elrendelni a helyszínén jelen volt azon szemé
lyek ellen, kiknek zsebeiben köveket nem ta lá lták, mert ezekre 
nezve ju r is  et de jure praesum ptiót képez, hogy a ná lok  f e l  nem 
talált köveket az ellenpárliak fejéhez vagdosták.

— Absolon Dávid kis termetű védenczemnek jámbor 
eszme ihlete adta kezébe .azt a veszedelmes követ, melynek 
dobásán rajta kapatott. Hallva ugyanis a maga táborának 
méltatlankodó zajongását, midőn Gróf Apponyi Albert ur Ö Mél
tósága a szónoki emelvényre lépett, méltán hihette, hogy a bib
lia i Goliáth, — s m int hajdani névrokona, elhatározta, hogy 
leparittyázza. E fellengző gondolat ragadta védenczemet ama 
sajnos tettre, mely miatt most vád alatt áll. — Ezek után 
azonban remélem, hogy a tisztelt közvádló úr is belátandja, 
hogy itt nem bűntettel, hanem egy sajdtszerü anachronüm ussal van 
dolgunk, melynek bibliai háttere védenczem tettét a, já m b o r valló.- 
sósság fényében ragyogtatja.

— Bizony mondom, Tek. Törvényszék, védenczemet, 
Laboda Mátyás csizmadia mestert az antisemitismus szabad
lopási dogmája még nem mételyezte meg, s nem is azért törte 
össze Diamant izraelita polgártársunk kerepesi utczai boltjá
nak ajtaját, hogy onnan akár csak egy garas ára szatyingot 
is elvigyen. Sőt ellenkezőleg, midőn látta, hogy a csőcselék 
már javában rabol s a rendőrség még sem mozog, jogérzete 
fellázadt s megragadva egy vasrudat, hatalmas csapásokat 
mert a bolt ajtajára, de csak azért, hogy messze elhangzó döngeté- 
sével a közel szomszédságban szundikáló főkap itány u r a ts  a csend
nek egyéb tisztelt őreit álmukból felriaszsza s kötelességük helyére 
elhívja. Es e tettnek meg is volt a kiváut sikere, mert alighogy 
az ajtó nagy robajjal alázuhant, az álmukból felriadt rendőrök 
ott termettek s a csőcseléket szétugrasztották. — Védenczem 
ezen a közbiztonság érdekében jó  hírének koczlcáztatásával elköve
tett nemes tettéért nem börtönt, hanem a koronás érdemkeresztet 
érdemelné.

— A védenczem által szeretője ellen indokolt szerelem- 
féltésből elkövetett gyilkossági bünkisérlet beszámításánál 
legyen kegyes a Tek. Törvényszék enybitő körülmény gyanánt 
tekintetbe venni, védenczemnek szeplőtlen előéletét és szeplős 
arczulatát.

— Ha a Tekintetes kir. ügyészség minden, a jogrendet és 
társadalm i békét sértő cselekvény m iatt az azt elkövetők ellen 
mindjárt vádat emel, méltán keveredik ama gyanúba, hogy a 
törvényhozás egy újabb keletű, honmentő pártjának híveit sza
badságuktól s  p o litika i joga iktó l m egfosztani törekszik. Tisztelet
tel kérdem, ilyen ingerentiát gyakorolhat-e a vádhatóság fenyitő 
biróság az ország j>olitikai pártéleténelc alakulására, s tekintet
tel arra, hogy az elősorolt cselekmények is, igy tehát a véden
czem á lta l elkövetett rablás is, egy p o litika i p á r t programmjánaJc 
megfelelően követtettek el, lehet-e még azokra a mi büntető tör
vényünk szabványait alkalmazni, melyek szerint azok közbün- 
tetteknek volnának minősitendők, s szemben az uj eszme- 
áramlattal, nem tekintendő-e büntető-törvényünk elavultnak s 
alkalm azhatlannak ? Miután én ezen, a fctiforgó ügyre is kiható 
kérdést Pauler igazságügyminiszter ur 0  E xcellentiá ja  á lta l ren
deleti utón fűzfába hozatni szándékozom, — kérem a tárgyalást 
elhalasztani.

mttiTROM Bta

Tekintetes szerkesztő ur !
Nincsen a világon senkinek olyan pechje; mint nekem. 

Emberemlékezet óta mindig a földre ültem két szék között; 
ismeretlen házba lépve, az öreges házi kisasszonyt mindig 
»nagyságos asszonyának szólitottam; a szobalány min
dig az én fekete kabátomra öntötte a szószt; és ha az asztal 
alatt az O piczi lábával akartam találkozni, bizonyosan a mamája 
tyúkszemére hágtam.

De ami legújabban megesett rajtam, az már az összes 
pecheknek a lomniezi csúcsa!

Szerkesztő ur tudja, hogy városi hivatalnok vagyok itt 
Felsö-Tiszaháton. A város polgármestere az én uram és iste
nem. És ez az úristen föllépett a választások alkalmával kor
mánypárti jelöltnek. Fizetés-fölemelések tűntek föl a látha
táron, természetes tehát, hogy buzgón korteskedtem az én 
polgármesterem mellett. Beszédeket tartottam a néphez, kor
tesverseket faragtam, czikkeket irtain érdekében a helyi-lapban, 
felköszöntöttem a közvacsorán, — szóval szónokoltam, kiabál
tam, lótottam-futottam, sőt ittam is érdekében. Természetes, 
hogy ily tevékenység mellett az ellenjelöltről sem feledkeztem 
meg, akit úgy legázoltam, a sárga földig, hogy mindén nap 
vártam a hentallerjeit.

Ez egyszer nem voltam ügyetlen !
Es mi történik ?
A polgármesteremet megválasztják. A választás napját 

befejező banketten melegen megszorítja kezemet, maga mellé 
ültet — keblein büszke reményektől dagad — és leköszön !

Leköszönt polgármesteri állásáról, elmegy Budapestre, 
uj polgármestert választanak, még pedig . . . .  a bukott ellen
jelöltet, akit én uton-utfélen leverhovay-gyuláztam !

Már most mit csináljak, kedves szerkesztő ur V Talán 
segíthetne rajtam olyanformán, hogy az én bús története
met valamelyik budapesti szinmüiró urnák tragédiatárgynak 
ajánlaná ? Szegény Flótás.
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Tönődések
S e i f f e r i . s t e l n . e x  S o l o m . o n . t 0 1 .

— Nemzeti szinö liolál a 
hozáért, sárgo liolál, fekete 
liolál — mit látónk ebiül? 
Hóid az élet van edj komédia, 
a holál meg van edj színjáték.

— Nadszeró jerelc volt a 
generál Totleben, oki most 
meghalta. 0  tübi moszlca 
generál orak voltak kriminá
lisán roszak, ü pedig volt ed 
kriminálisán jó  generál.

-  Sadálkoznak azon rajta, hojd a Spelterini 
kisosszon nem szédüli le ed szál kütélröl. Tonálok én 
sakkal sodálatosabb az olejan kisosszonok okik elbokják 
a sima padlón.

— Szeretnék todni, hojd ki volta oz oz edj szava
zat, oki megboktata szegén Helfy Ignácz oreságot. Tolán 
volta maga o Szent-Gothárd, okit fülheczelték ontiszemita 
izgotólc.

Fackh Károly képviselő urnák.
LIgy-e ?!
Hát nincs-e igazam, hogy a hadviseléshez csak három 

dolog kell: pénz, pénz és pénz ?!
Montecucoli

szintén szent-gotthárdi győző.

ismeretek tára,.
Terjeszti: üulcooay Absentius.

— A veloczipédista 
egy firma az omnibusz
kocsissal.

— Mielőtt elutaztam 
Budapestről, nagyon 
megkértem az Iczigem 
Zálikáját, hogy Írjon,— 
a tátiját meg, hogy ne 
Írjon.

— Általában, ha 
nincs egy kis jordány- 
üldözés, az én hitele
zőim infámisan követe
lők.

— A nótáriusék 
Mariskájának a jogász
majálissal, az édes 
apjának meg a jogász-

gyüléssel imponálok.
— Mégis csak jobb a koszt itthon. Koszt vasz koszt!
— Az, hogy most nagyon meleg van a Pohlban, még

nem zsenirozna; de hogy kivesztek onnan a balekek, az 
már baj. _______

Válnak tehát : a dráma és az opera. Éppen az arany
lakodalom megünneple'ae előtt. Úgy válnak el, mint előkelő há
zas társakhoz illik, zaj nélkül s olyankor, midőn a legkevesebb 
szem figyel rájok. Igaz, hogy csak asztaltól és ágytól; Frigyes 
báró is megmarad mind a két fél házi barátjának. A válás 
mégis mindakettőjüknek javukra válik. Az asszonyka szebb 
palotát kap, s a férj nem kénytelen többé fáradsággal, verej
tékkel szerezni meg hitvestársának a fényűzésre, a czifraságra 
valót. Vége van a sok nyefo-elésnek, a zenebonának s a garzonná 
lett dráma most már gyakran fogadhatja magánál az ideált, 
a ki eddig csak ritkán, titokban került házába: a Múzsát.

*
A Nemzeti szinliáz behozván a villamvilágitást s elve- 

szitve az operát, joggal elmondhatja:
Oleum et operám perdidi.

*
Az igazgatóság azzal kedveskedett a közönségnek, hogy 

az utolsó előadásban a karbeli szerepeket is elsőrangú énekesek
kel adatta elő. Jobban szerettük volna, ha ama sok lefolyt 
operai előadásban, a melyek mindegyike versenyzett az » utolsó « 
névért a minőséget illetőleg, a főszerepeket személyesítették 
volna első rangú erők.

*
Fiatal arczok és öreg hibák, — uj alakok és régi modo

rosság, — könnyű termetek és nehézkes mozdulatok, — beszé
des hangok és hangtalan beszédek — ez volt a színi iskola évi 
vizsgálatainak az ismertetője.

Szegény gyermekek, hogy szítták magukba a diadal 
mámorát! Nem csoda, hogy csak úgy ide-oda támolyogtak a 
nagy ittasságtól.

O í r 7 ? K .E ; s X Y Ö Í  Ü X E H Y T í X

hogy nem használható.

„ 15. M. Minthogy Torzó nincs
itthon, az ön porzójának ez egyszer 
megkegyelmezünk, hanem a külde
ményére legyen szabad kijelentenünk 

— Ju r is ta . Köszönjük. — W. A. 
Kapuzárás után érkezett. — 51. F. Hogy nem sajnálja a két kraj- 
cz á rt! — G. S. Csak ne csüggedjen fiatal viador. Mi titokban 
rokonszenvezünk önnel, de ennek fejében kérjük, hogy a példányt, 
illető kívánságával ne bennünket bolygasson, hanem a gazdát, a 
ki — kezdjük gyanúsítani — az ön sürgető levelei elől szökött 
Marienbadba. A mi küldeményét illeti, — eltettük boldogabb 
időkre. — M. E. Mást kérünk. — A „Pesti H irlap“ -nak szánt 
levelét valaki tévedésből a mi szekrényünkbe dobta be. Kérjük 
szerdán, csütörtökön vagy pénteken d. u. 4 és 5 közt elvitetni. — 
Dabasba. Csak az ottaniaknak telnék benne mulatságuk. — A. A. 
(Udvrhly.) és Z. J. (Sz. Jobb.) Olyan későn kaptuk, hogy el sem 
olvashattuk a szám befejezése előtt.

Felelős szerkesztő : C S I C S E R I  BORS.


