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Mulattató, mindent felölelő lap, a füllentések világából.
Megjelen miden hó 1. és 15-én,

►

I ,  é v fo ly a m . Eger-Budapest, 1880. (leezeinher 15. I I .  szá m .

Előfizetési ár:
Egy évre . . . . . .  2 fl. 40 kr.
Fél é r r e . . . . . . .  I fl 20 kr
Negyed é v r e ...................— 60 kr.
Egyes szám ára . . .  - 10 kr.

Felelős szerkesztő:
V i t é z  Há r y  J á n o s .

K i a d j a  e g y  t á r s u l a t  
Hirdetések elfogadtatnak Egerben Kohn Dávid 

kö- és könyvnyomdájában.

Szerkesztő és kiadóhivatal
hova a lap seellemi része és az elö- 

s fizetési összeg beküldendő: Eger, ser
vita utcza 393. sz

Egészévre . . .  2 frt. 40 kr.
Fél „ . . .  1 , 20 „
Negyed, . . .  60 „

A zelőfizetési pénzek beküldése legcélszerűbben 
postautalvánnyal eszközölhető. A kiadóhivatal.

AZ UJ NEMES.

be városunkat. Ugyanis derék polgártársunk N. N. kalap 
já t melyet nem rég, kalapos iparosunktól megvett, midőn 
haza ment nem az őt meg illető fotelba hanem egy is
tentelen nagy goromba szegre akasztotta. A kalap e mi
att felháborodott s nyughatatlanságában annyira megsé
rült, hogy belén keresztül a felső bőrét is megsérté s 
a szeg feje keresztül hatolt. A szegény kalap annyira 
megijedt, hogy egy csep vér sem folyt ki belőle,— de, 
sebe tátongott, s ily állapotban sietett a bírósághoz or
voslást keresendő s feladta gazdáját.

A panaszkönyv felvétetvén kitü/etett a tárgyalás
Hajdanában ez a hon 
Sok vitéz karban bővelkedett; — 
Midőu magam is a tarfejet 
Gombócként vágtam nyakon.

** *
De most az Árgyilusát!
Sok „y*-lont látok, mert 
A pénz csinál sihedert.
S nem bántják a pulzusát!

*S *
Az ember feje most ha tök 
De csörög a zsebe! mily bölcső! — 
Pénzt csak váltóra ad kölcsön 
S nagy kamatja meg fellök!—

** #
Ilyen most az uj nemes,
Hős tettében ha kifárad,
S mást földig megalázhat: 
Tekintélye rettenetes!—

napja is, melyre vádlott megidézve lön. Vádlott beismer
te ebbeli bűnét, azomban kéri magát felmentetni, mert 
nem rósz akaratból de régi bevett szokásánál fogva, a- 
kasztotta kalapját azon szegre, melyen elődei is helyt 
foglaltak.

Panaszlé előadja, hogy 6 úri és nem valami ko
csis kalap s így gazdájának több figyelmet kellett vol
na reá fordítani; kéri ennélfogva vádlottat 50 ft kalap
sértési s a még felszámítandó kalapfájdalom díjban is 
elmarasztalni.

Mint szakértő kalapos-orvos P. L. kihallgattatik.
F. L. előadja, hogy a seb súlyos, hanem sajnálja 

hogy bár kalapos doktori diplomája van. de ebbeli mii- 
tétet végbevinni nem tudja, mert elfelejtette-

A bíróság erre tényálladék megnem állapíthatása 
tekintetéből vádlottat felmentette. Mert panaszos külön
ben ha nyugton marad s bele nyugszik sorsában — a 
bekövetkezett sértés rajta nem támadhatott volna. Bizo
nyítja azt azon körülmény is, hogy elődei közül egy 
sem sérült meg csak ön maga. Mely ítéletben mindkét 
fél belenyugodott

** *
Mivé lettél drága hon? —
Sok vypera, patkány, egér,
Van itt meg denevér!..............
Talán átok súlya nyom? —

2 íá t i  cJcmeo.

Janón,— Nanking. Bőgős — Bikta halála után 2 év, — Mo
hamed futása ©lőtt 139. Az Olympusi első játék kezdetekor.

Nagyra becsült Szerkesztő Űr!
A fent említett időben, midőn á „Fiilentyű4 

lap l - s ö  száma szigetünkbe megérkezett, mi igaz-

/



hiiüek tél dre borultunk, mórt felismertük benne azt, 
hogy Isten nem felejtkezik el a világról mai napig 
is. Oh igen, ön szerkesztő úr látnok, mert tanitja: 
hogy a világ mienk, s hozzánk képest, —  más égi 
testeken lakó lények csak szúnyogok, — a midőn 
pedig mi nem csak a Koránt, de a „Füllentőt* is 
olvassuk.

Igen, ad vocem, hogy az őn lapja tágasabb kör
ben mozogna, felkérjük miszerint bérmentve sodrony 
utján egy magyar nyelv tanítót küldeni szíveskednék. 
Becses tapintatára bizzuk ugyan a választást, azon
ban kijelöljük az egri néma zsidót, ki képes is len
ne egyszersmind a Koránt a „Füllentőhöz* képest 
átidomitani.

Nánkingbana hurut nagyban uralkodik, kérjük 
önt, szíveskedjék galamb póstával két ócska má
zsa nadragulyát küldeni. Poste restante Nanking.

Azon világot renditő esemény történt ma ná
lunk, hogy a nankingi legnagyobb harang ezelőt há
rom évvel a harangozó nadrágszijjától megpoca- 
kosodott: sazön lapja örömére ikreke lett. Á jér- 
cének én, a kakasnak pedig ön van komának kiszemelve.

Mily boldogok leszünk mi kereszt apák! Az 
én jércém tojik sok kisharangot, az ön kakas ha
rangja pedig kikukorikolja az egész világ humorját. 
Most már csak kereszt anyáról kell gondoskodnunk

A keresztelőre tehát, mely a Ve-ce-ki-hu part
ján fog tartatni, illetékesség szempontjából meghív
juk önt, gondoskodván lótejről*)is, ön pedig jó egri
jei. Eleve gondoskodtam hogy a Phylloxerákat ir
tó szerről magyarázatot adjak, s azt jövő levelein- 
1 en behatóan megírjam, egyszersmind a disznó hiz
lalás módjáról is, mely szerint egy félesztendős 
Cochinchinai csibe 2 hónap alatt többre hízik a 
fölügyi lapnál...

önnel a világ végéig.
Chian - fu - oang - fa. s. k.

A szivarboltban szombaton.
—  Szabad khérni edj jó szivart najdság?
—  Minü thetszik trabuko! jara?
— Nem bánom ha trabuko járja mostand, abbul 

khierek. (Rágyújtott.)
*) Oyengén szúró növényből! szörpöly.

á r c a .
A LYCEUM TITKAI

(Tört. beszély.)
A nap olykor olykor midőn fölkelésében a 

kóbor felhőket pirosra égeti; a nép szeles időt jósol. Je
len elbeszélésünk is azért támadt, hogy a kóbor bűnt — 
megégesse; — támadván utánna egy rettentő fergeteg, 
magával sodorván az utolsó porszemet is, nehogy magja 
maradjon az emlékezetnek.

A lélekbúvárok sok mindent állítanak a bűn keletke
zésének okairól. — A bűn angyalbőrbe öltözött rósz lel
kiismeret, — az önvágy, a jobblét utáni törekvés óriása, 
akár jó akár rósz utón. A bűn csak önmagában az em
berben támad, s igy benne is vész el, — más szerves vagy 
szervetlen testre nem harapódzhat át.

** *
Épen 32 esztendeje annak, midőn a szabadság eszmé

jének csillaga hazánk borús egéről végkép tünedezni kez
dett. Az árulás nem csak a földön de az égboltozaton 
is keresendő. Ott is háború van. Éjjel látható midőn a 
gyengébbek szikrázva búinak alá. — Nem csoda tehát 
ha e haza, mely annyi viszontagságon, folytonos egye
netlenség közepette, kersztlil vágta magát, most sem haj

— Udjan khirem najdság, nem vulna edj ul-
lója?

— Sajnálom, de ma sabesz van nem hoztam. 
És minek volna az?

— Thetszik látni ezt a fajnt khezemet, evvel a 
zöld khíives gyűrűvel, milyen fehér, akhár a khe- 
djeté, és a khürmőmet elfelejthettem levágni.

—  A gavalóroknak szokhott lenni ollós khé- 
sük? —

—  Nem szoktham olyan phortikhát használni 
a khi hosznot nem hoz.

Güt sabesz!

Színház és művészet.
Tegnap adatott első szerep kiosztással a „ Buce- 

falus lova* cimü hősi játék bizonyos léptekben, akar
juk mondani képletben.

A színház gyéren látogatott volt, mert Írója nem 
az volt a kit gondolt. Ott láttuk azomban az „Eger* 
Kanbácsiját mint reporteurt, a ki ahhoz értő fontos arc- 
bigyesztéssel a darab élőjét úgy hátulját raesszelátó- 
val (távcső) vizsgálgatta.

De az nem volt elég, neki ment ortó-kapéval nem 
talál-e ortographiai hibát. Azomban ezzel sem elégedvén, 
be, mert saját szemeinek sem hitt; a darab hátánál 
potyogtatott haladékba müértően ujját is bökdösvén 
s ki hinné? csak ugyan rábukkant az ortographai hí- 
bara.

Szerencse hogy a nálánál okosabb nemes ló meg 
nemrúgta.

Qui se fait brebis, le loup le mange.

lőtt meg az önkénynek, — csak várta, minő fejlemények 
képződnek az árulás bünfáján! Kit fog sújtani a nemezig, 
hogy feltámadása napján ítéletet mondhasson a hitvány 
fölött.

Mint a sáska lepték el a bérenc muszka hordák déli
bábos hazánkat, nem kímélvén sem a nyers uborkát, 
tököt, tökindát vad petrezselymet, de még a vitriolt sem. 
melyet szilva pálinka gyanánt fogyasztották, — melytől 
aztán,— pópájok jóslata szerint, — testük lelkűk csakugyan 
muszka országba szállt vissza övéik körébe.

Ekkor történt, hogy a történeti nevezetességű hős 
Eger városára is rontottak; — de mielőtt beözönlöttek 
volna, — mert már elhagyottan pusztán állt, — hős 
vezérük észre vette hogy a Lyceum csillagda tornyocska 
födelén az „ellenséges magyar zászló* leng.

Paskievic a hős vezér, midőn távcsövét le tévé, dü
hében még a háta is borsódzott, ha segédtisztje mellet
te nincsen, talán hányát bukik.

— Mi baj uram? kérdé ez muszkául.
— Nézd csak jól látok-e, ott a torony födelén a 

magyarok zászlaja leng! Mit jelent ez? talán jöttünkre 
is gulyásozni merészelnek! Psakerv! — Szegezzétek neki 
rögtön nehány ágyút! — parancsolá dühtől tajtékozva a 
fővezér!



A „Füllentő4’ hírei.
Qj Egy lapocskával a mely subventió folytán 

tengődik, agy vagyunk mint a mesebeli szamárral, a 
mely oroszlánbőrt oltván magára ijeszteni kezdett, a" 
zomban hangja elárulván kilétét csak nevetsógtárgya 
lön. Aux grands maux les grands remédes.

Híres borgyárosunk nevében, a ki oly jó 
hírnevet szerzett az egri bornak, ezennel kinyilvá
nítjuk, hogy ő a bort csak lőrével szaporította. A 
„Fuxin“ -ra megjegyzi miszerint nem tudja vájjon az 
him vagy nőnemű -e.*)

@ Egy angol levelezőnk arról tudósit minket 
Londonból, hogy az ottani természettudósokból egy 
nagy horderejű eszme megvalósítására társaság ala
kult, melyre eddigolé 50 .000  font sterling folyt be. 
Az eszme földünk átfúrását célozza; összeköttetést 
óhajtván hozni az alattunk álló világrésszel. Az át
fúrandó föld közlekedési csövezete egy méternyi átmé
rővel birand; — mert nem csak távirda részére hu
zalok eresztelnek, nemcsak telephon apparátuson fog 
a két idegen emberi faj egymással hangot cserélni,ha
nem a közlekedés gyorsabb menetére, a budapesti gőz 
sikló mintájára fog a kocsi fel s alá sza
ladni. Kiváncsi a tudós világ vájjon mit rejthet ma
gában földünk középponjátol tovább? —  T. olvasóink 
megnyugtatására tudatjuk, hogy angol levelezőnk a 
fúrásnál jelen lóvén, — minden legkisseb mozzanatról 
lapunkat értesíteni fogja. — A fúrás már folyamat
ban van.

— A fő székes egyház nagy harangja az öreg 
Mihály, lapunk utján kívánja felhívni a közönség fi
gyelmét, különösen azokat, kiknek a közeledő uj 
évre fizetési kötelezettségük lejár, hogy nála Sylvester 
napig jelentkezzenek a végett, hogy a jámbor hi
telezőknek helyettük, az elöbbeni években szokásos 
módon megfizethessen. —  Már eddig annyian jelen l- 
keztek nála, hogy a szomszéd másod nagy haran
got kellett felkérnie az előjegyzések eszközlésére

*) Fuxin nőnemű annyit tesz rókán é.

után.. A hős vezérben megállt a szusz.. Nem tudta mit 
tevő legyen. Eszébe jutott, jó volna valami szegény ma* 
gyárt fogni erre a veszedelmes játékra, és sikerült is nagy- 
nehezen egyet előhurcolniok, a ki keservesen, de aka
dálytalanul leis vette azt.

Midőn szomorúan, hallgatag, szem lesütve lehozta, — 
mintha szégyelné ebbeli kényszerült tettét. — át adta a 
fővezérnek, a ki megveregetvén vállát, sugárzó arccal kér
dezte.

— Hoty hívnak kent? *
— Uram nekem nincs már nevem.
— Nincs mór neve hívnak kent?
— Igen is annak.
— Hát kent hoszu niv átok irdem jel.
— Köszönöm nem vagyok rá érdemes.
— A iken, iken, kentnek potor!
— Az volnék uram, csak hogy magam vagyok ,— 

hanem érdemjelére nincs szükségem.
— Nos kentnek is rebelis?
— Ó nem uram! Csendes ember vagyok és néma 

mint a hal, ezen dolgot is pusztán szegény városunk 
jóvoltáért tettem.

Folytatása következik.

A parancs rögtön teljesítve Ion. Az égő kanóc már 
már az ágyú elsütésére készen állt. De im messziről az 
asszony sereg egy fehér lobogó élén a félénk sereg felé 
közeledvén, — egyelőre megszakittatott.

— Micsoda szoknyás sereg közeledik ott?
— Uram, monda a segéd tiszt, —ez asszony sereg, 

a mely hihetőleg kegyelmet kérni jön a város számára*
— Nem kell addig elsütni az ágyút!
Egy sereg vén kapás asszonyból álló küldötség élén, 

ősszeszedé minden ékeszólásitehetségét a fehér lepedő — 
zászlót vivő nő, kifejtvén a város elhagyatottságát, s 
hogy az a nemzeti zászló feledékenységből maradt ott, s 
ők azt mint megközelithetetlent nem képesek le venni.

— Maid levesszük tehát mi, — volt a rövid fe
lelet. —

— A hős sereg dolga volt először is a Lyceuannak 
rontani.

Három muszka rögtön parancsot kapott a tornyocs- 
kára felkuszni a zászló lerántására és megsemisitésére, de 
meg lakolt mindannyi, mert a zászló tizmeter hosszú lévén, 
a nagy szélvészben szünetnélkül hánykódott, mintha érezte 
volna végzetes óráját mely reá várakozik s küzdeni lát
szott, el annyira,hogy bojtját neki suhintván a muszka 
fejének, s az elszédlilve alázuhant a mélységbe egymás

segítségül, mit ez készséggel olis fogadott az adósok 
és hitelezők érdekében. — Előjegyzéseket éjjelenkiut 
fogad a székes egyházi toronyőr távirati utón át; —  
nappal azonban kizárólag saját lakásában. Az öreg 
Mihálynak eme emberbaráti működésére az illetők 
figyelmét mi is felhívjuk.

L á t l e l e t !

Patkó Bandi verpeléti lakos részére kit f.érí Sep- 
■ ember 17 estve 10 orakor az nton megőttek viszgala- 
í-oii nyomon a következőket eszleltem jelesen.

A fején homlokcsont baloldalon egy roncsolt szélű 
seb egy egy hüvely hoszn egy harmat hűvel szeles mél 
csontig, a csont jolacshato, — a verses mind a rnhabo 
lotskoto volt, lehet 90 Gram a seb környék feldagadt!

Orvosi vélemény.
A fent nevezet seb súlyos ennek gyogyitos- 4 hé

tig fog tartani bizonyítom. —
Tehén Albert s. k. közorvos.

No* l  5 l’,VíL teaii ,oly*n ihletet a mi önnek hiányzik? 
» - Nu. hát a firmára! KO és könyvnyomda

m  a m h t e Eamee 1Öld VerM plakátot “y ^ a to k  hogy meg-

ditó khflzl&nyf'^ C*“k einm*hl Jelent meS az iphort eliimoz-
„ 2 mert az ipharos hitelre dolgozza.
„ 3 Nein! Mert az első szám felsegítette miénk iparost 

** *
ját“ mint ig<5rte'̂ rt “em m°‘atya be az »ESer“ Iatóc*y nKagal-

♦» q mer  ̂a >Kagalu orosz és nem hazai gyártmány. 
„ 3 Wieder nein! Mert senki sem olvasná, csak a 

subventió.



No. 1 Nü! hát azt halottad-e, hogy egy zsidó kolbászt* 
sonkát, szalonnát árol?

„ 2 Pfi! Ne beszély mert mindjárt most meg treflise-
dem fhüle.

„ 3 Gyerünk akhor oda legalább a tréfli nem fog khi
rajtunk.

** *
No. 1 Miért nem adja vissza a „Bü. Cs.tt a miénk sour- 

nálunknak a csapást?
„ 2 Mert másikat fog ueki adni!
„ 3 Oberemol nein! Mert a ,  Regélő Themha-re bízta. 

** *
No. 1 Miért nincs p. m. urnák a „fuxin“ ügybe thübb szava? 

„ 2 Mert a mennyi volt egyszerre kiadta.
„ 3 Ieh glaub, mert másnak is kellett valamit hagyni.*'* *

No. 1 Milyen vallásu a „Bűnügyi-Csarnok*?
„ 2 Zzidó vagy Mohamedán.
ü 3 Atisgezeuchnet! azért akharta az „Eger* kikeresz- 

telésénél komája lenni.
* *

No. 1 Miért bántotta a mi ócska nagy sornál az uj kis 
ded sornált?

„ 2 Mert félthette, hogy az njból ócska, khic*iböl nagy
1 ehet.

„ 3 Überflüssig félelem! hisz megírta, hogy csak nj 
évig fog élni.

* *

Szerkesztői súgások.
K. R. Bpest. Megsúgjuk önnek, ha meg akar élni: job

ban füllentsen ennél. Eltettük elsőnek a papir kosár legfenekére
N. H. Kolozsvár A nemtelen brutális eljárást mi is á- 

tokalá fogjuk. Szellőztetjük.
MeezesEsvány barátunknak Isten-Mezején. A tollát remény

iem lapunk részére percegtetni fogja tovább is. Üdvözlet.
F, L. Bpest. Ön nem találta el a puskaport, bár mennyi

re is dicsekszik talentúmával, mert az uborka nem a fán, hanem
— krumpli száron nő. (sic!)

N. 0. Ftö. szt. Miklós. A harag elmúlt, — mert te is jól 
tudsz füllenteni, — ergo várok a javából. —

P. A. Ftö. szt. Miklós. Legközelebb magán levelét irok. 
Bocsás meg restségemnek, hogy eddig hallgattam. Előfizetőkre 
számithatok-e? servus!

K. J. Eperjes. Igen leköteleznél ha ezen megyéből, mely 
a nepotismusnak netovábbját képviseli, — minél többet írnál.

N. P. Bpe*t. Dacára annak hogy több ember ízlését ki
nem elégithetjuk, lapunk azért nem remélt pártolásban részesül.
— Minden kezdet nehéz, -  majd jön még a java csak ös- 
merkedjűnk meg székében hosszában Jövő évben lapunk való
színűleg hetenként fog megjelenni. Üdvözlet.

P. K. urnák Pétervasár. Szíveskedjék becses dolgozata
ival lapunkat szerencséltetni!

H, J. Együgyüségeit küldje be az „Egernek* -  a piszká- 
lás neki jól szokott esni.

!!Karácsonyra alkalmicikkek!!
bevásárlására, ajánljuk t. olvasóink figyelmébe

I l i i I I  I I I I I  úr
inai lapunkhoz mellékeli hirdetéséi.

Eger, 1880 Kohn Dávid könyv* és köuyomdája



m i n t  e l s ő  e g r i  j ó t é k o n y  c é l ú  m a g y a r  n e v ű  t á r s a s á g  a l a k u l ó  k ö z g y ű l é s e .

Folyó év és hó 23-ikán nagyszámú közönségen keresztül törve, *z elnök dörgő > iljenu kiáltásokká! 
fogadtatván, őket méltóság teljes fejbiccentéssel üdvözlé, az ülést megnyitódnak lenni nyilvánította, mire a zöld 
fesztóval bevont asztalra elnöki csengetyüje, és a pénztárnok elé az üres cassa tetetett.

A gyűlés megbeszélő tárgyai voltak:
1-ör az alapszabályok szerkesztése. .......................  .
a. ) minden tag, ki a kasinóba magát felvétettm kívánja, szukszéges hogy valódi jó hangzású névvel

feirjen, és két rendes tag által ajánlva legyen. (Helyes, elfogadtatik!)
b. ) Beiratási dij csak 10 kr. és két liter bor a felavatásra. (D°r^  élJen )
c )  A tagok legnagyobb elnöki fegyelem alá szontvák! es kiki saját poharából csak három fel liter bor„ 

kiteles inni- — a mely tao- alomban többre szomjazik, minden fél liter bor után a pénztár javára I krt. tarto
zik letenni.’ Kontónak helye nincsen, s igy feleségéhez sem bocsáttatok, mig hazulról ki nem váltatik. (Helyes!)

d ) Megrészegedni vagy épen garázdálkodni a Kaszinóban szigorúan tiltafcik, s ha az elnök egyszeri 
figyelmeztetésére sem csendesednének le; gondoskodva van szállító kocsiról is, melyet llohati csekély díjért mint
tag magára vállalt légyen. (Éljen!) . A .

e.) A befolvt, pénz takarék pénztárilag fog kezeltetni, s minden evben két szorgalmas tanuló kö t 10-10 
ft. fog kiosztatni; a többi még fen maradó összeg pedig, hogy valahára az úgy nevezett csurgóban a jégtenger 
megszűnjék, egy kanális kiépítése a malom árkiig vétetik célba, mihez magán adakozások köszönettel
fogadtatnak (Helyes, elfogadtatik!)

Ezen alapszabály megerősítés végett felterjesztetni rendeltetik.
°-s/or A beérkezett kérvények vétetvén bírálat alá, uj tagokul a következők vétettek fel:

Palcsok.
Sz niscsák,
Szosek.
Szedlák.
Dluhopolszkv.
Timko.
Yojcsek.
Kiudlovics
Puhala.
Kalivoda
Knőink
V ipar ina.
Cbladek.
Cbrametz.
Janosik.
Salagovits.
Pinterits.
Hirondovits.
Petreász.
Zibala.
Kriskó.

Szrok.
Krivák.
Kavarda
Sztojka.
Kernács.
Spliha.
Stipula.
Huba.
Kudics,
Kirnics.
Kas/irovics.
Chil kó.
Paczák.
Bar illa,
Czmór.
Devera.
Pamcsek.
Zachrudiiik.
Matiszka.
Baptiszta.
Ylk.

Bohati (személv szállító.) 
Hudák.
Filézik.
Huczik.
Kaknics..
Hornyák.
Meloch.
Havelka.
Starek.
Malik.
Vozarek.
Sefcsik.
Kovarik.
Hr a hala.
Kr itoebviK 
Vivratil.
Pospisil.
Viskocsil.
Vlacsil.
Zapletal.
Zavrel.

Grenan tanár ijedten tapasztalta, hogy borfogyasz
tó tábora, mely úgy is kisebbségben volt, előbb utóbb 
az erősebb által elnyeletik. cselhez folyamodott; azon 
időben az orvosok leghíresebbjét, Gui-Crescent Fagont ke- 
nyerezte le, hogy a Champagnernek a legerélyesebben 
üzenjen hadat.

Fagon, minden Párisi előtt, a ki egésségére súlyt 
fektetett, valóságos Oraculum volt, s kijelentette hogy 
a champagnei olyan részekből áll, mely az emberi szer
vezetre káros hatással van: a szénsavgáz gyomor savvá 
fejlődik, minek folytán alapúi szolgál a görcsös bőr 
viszketéseknek, mely a gyógyszerek közt Prurigo rév 
alatt ösmeretes, s igen nehezen eltávolítható szerepet 
játszik. Tízszer egésségesebb és erősebb ennél a burgun
di, mely a testnek jótékony meleget és bizonyos feszes*, 
séget kölcsönöz, mely beteges állapotban gyógyító erő
vel bir.

Ezen nyilatkozat következtében, a Champagnertől 
az ivó közönség nagy része elpártolt, s az ellenséges 
táborba csapott át, a burgundi zászlaja alá esküdvén.

Grenan mester nyilvánosan örömében dicsteljes 
mámorban úszott, magába zárkózva azonban ellenségének 
adott előnyt és torkig itta a champagneit. Minden eset
re ezt kinek sem volt szabad tudni, mert különben 
Grenan mester uramat párthívei bizonyára megkövez
ték volna.

Grenan t anár a titok legnagyobb pecsétje alatt 
az ő leglűibb és legtitoktartóbb inasától a Oh un agnert, 
mely Fugon nyilatkozata következtében árára nézve igon I

| alá szállt, megvetette, és a meglevő mennyiséget éjjel 
' midőn mindenki aludt lakására hozatta. Az ő helyzeté- 
| ben minden ember az üveges kosarakat a pincébe ra- 
I katta volna; Grenan mester azonban n<mi találta ezt saját 

szobájánál biztosabbnak; itt minden üveget a könyvszekrény 
bizonyos könyv tokjába helyezte el, melynek hátára 
arany betűkkel egy-ogy római classikus n vét nyomatta. 
Igv diszeskedtek az ő könyvtárában Horác ódái, Catullus 
lyrái. Ovid metamorphosisái, Theokritos idylljei, Térén - 
cius és Plautus vigjátékai’ Martial epigrammái és Per- 
sius valamint Juveual satirái, melyeket kitünőleg nem- 
egycbb mint Cbampagnerrel megtöltött boros üvegek 
képviselték És hogy újabb bevásárlásainak helyet ké
szíthessen; haszontalan könyveit a pincébe dobatta.

Coffin a ki táborát napról napra fogyni látta, hogy a 
Champagner, mely napról napra a divatból kimenni lá t
szott; cselhez folyamodott hogy becsületét s régi hírnevét 
emelhesse.
Egy reggel ugyanis ezen bor legfinomabb részéből a Fran
cia akadémia tagja Fontenelte úrnak 50 üveggel, - a 
ki a^Journal des Savants* legbefolyásosabb munkatársa 
volt,— azon kérelemmel küldött, hogy a Grenan ás Fa- 
gon által a Champagnernek készített ármányai alul az ő 
hatalmas és befolyásos tolla és rábeszélése állal sza
badítsa ki. mert egy Fontenell ércszavának viszhangja 
befolyásosabb a jósló bölcs szegéuy orvos nvögdécselés'nél, 
a ki a Champagner erényeit, oly kevéssé ismeri, mint a 
vak a Rapbael Madonnának szépségeit.

(folytaf-A* k ö v e tk e z ik .)



köteles
Az idő előre haladottságánál fogva, elnök a közgyűlést berekesztettnek nyilvánítja mondván: „le '-a

zéd posztóval “ ! —
Legközelebbi választmányi ülés február 2-án fog tartatni, mikor is a beérkezendő kérvények ogván 

tárgyaltatni, utánna pedig tánczmulatság tartatik.
Belépti-díj: 50 kr. ízletes étel és italról a rendezőség, pontos kiszolgálatról pedig a kaszirnő gondos

kodik. Minél nagyobb és tömegesebb pártolás kéretik, mert zenész még fogadva uem lett.

3-szor. Határozatba ; ment, hogy minden tág mint egri magyar pdgáynevét magyarra változtató

-Bolond gomba.
Látlelet

Korpa János felső Nanai lakos részire, kit Dezem- 
ber 28- d. 878 megsebesítetek viszgalas m nyomon a kő 
vetkezőket eszleltem jelesen:

1,8. az óra egesz hoszabo szedt vagva, és 1 negyed 
hűvel hosszú; egynegyedbuvel szeles keresztül az óra lu 
kig, 2-d a bal felső pofán egy roncsolt szetii seb 3 ne 
gyed bűvel hoszu egy fél hűvel szeles mellv 2 negyed 
hűvel be a Csontbo, á kép és óra nagyon dagat, a verses 
igen nagy volt, minden feii ruha melly rajto Volt verel 

■ keresztül volt aszoo.
Or v o s i  v e l e m e n y !

a fent nevezet sebbek súlyos, a nagy verses anyira 
elg*éBgitete hogy maga ernvel sem ilni sem felkelni nem 
birt, folytonosán elszedült beszélni sem birt, a poffa seb 
miat' enni sem ruhogni sem birt, az órát nem bírta ki 
fújni, sem lelekszedtel szenní, mert a vert g\ okraniudult 
a lababa 16 nap feküdt, de a gengeseg miat 2 hét múl
va sem fog dolgozni, és úgy 4 hétig munka képtelen lesz 
bizonyítom. Verpeled Január 12, 879.

Tehén Albert s. k.
kőzorvos.

S p e c i f i c a t i o .
Itt Verpnleden 3-szer bekőttem a 1 fl. . 
Nanau innen 2-szer . . . . a  2 fl. 50

' Gyószerek ..........................................»
; Latlelat es orvosi v e le m e n y .....................
1 fahorber . . . . . . . - . . •__•

- Aki önmagát címezi meg. 
Tekintetes K. A. kapuvári szolgibiró iir

Kézbesítési ive.

Ta n  ár: Alkosson ön fogalmat az „alak szóról
T a n u l ó .  Alaknak nevezzük leginkább a tár- 

• gyak külső formáját.

Mit kaostál ez a szalonna? Kérdi 'égy palócutas 
a vasúti vendéglőst.

— 'Húsz krojczer! —
—  No hát akkor tessen annyi e pár szál masinát.

Kérdezi egy a palóctól: „Ismeri-e barátom 
Kaposi Ignáczot? *

— Esmerni csak' esmerem, de nem lom ho
kecsoda. ------- ——

Tudsz-e osztani? — Kérdi-a tanító az ismétlő isko
la e j jik növendékétől.

— Tok!
— Oszdd el hát 88-at 2-vel.
— Ezt nem lom, een csak kártyát tek osztutfyi.

A „Iftllenté* hírei.
Hj A Franciák a Jezsuitákat vissza kívánják hív

ni, miután ezek nem o yan lőrze specul, nsok mint 
a zsidók, s igy helyettük az Istóczy és berlini hecc 
ragadvány folytán a zsidókat száműzik.

A városban nagy elő kortézia uralkodik a 
városi tisztviselő választásra Mint halljuk, polgár- 
mesternek bisztosan a Bűn-bak, 1 ső tanácsnoknak 
egy politikus lábtyü művész, 2-ik tanácsnoknak pe
dig valami szobrász lesz megválasztva. Gratulálunk 
az uj tehetségeknek.

§ § A kinek baja van, s házánál gyilkosok 
által megtámadtatik, annak ajánljuk Eger város 
rendőrségét, — melynek kezelője nagy bölcsen 
először egy hajdút séta pálcával küldi ki a dolog 
megvizsgálására. Minden ember maradjon a maga 
mestersége mellett és ne kontárkodjék!—

H  A „ R. Thémis“ szerkesztője ügy látszik 
Augiás istállójából került ki, a hol szamártejjel e1e- 
tik az ily féle bölcseket, - mert oly faragatlan ot
rombaságokkal szépirodalmi (?) lapjának hirfüzérét 
olvasói gyönyörűségére felékesikmi, még Gólya Mis
ka sem tudná, ügy látszik hogy csak ugyan szer
kesztőnek született ő kigy lme - és nem . . .  fináncz- 

! nak. Szerencse hogy a korainak szarvai nem nőttek, 
-mert akkor nem csak túrna de döfne is. —

Szerkesztői súgások.
P L. Ön kecske utánzattal ver-et farag1, és kihozza vég- 

re belőle, hegy a kecske tej igen egésséges! forduljon ké
rem a R. Themis szerkesz:őjéhez annak nagy szüksége van reá.

N. 0 Miért nem irs/,? Nekem ninc* idom arra egyelőre 
hogy soraimmal fölkeresselek Vagy talán ezzel nem vagy meg
elégedve? Minek ez a gyerekeskedés! A képkeretet kifaragtad-e 
már? — Hogy vagytok? A lap tiszteletből jár! —

A. ÍJ. Fehérvár. Az ottani viszonyokról még eddig mit- 
sem kaptunk, melyek a közönséget'érdekelhetnének. Csak men
tül előub a javából! —

iBiT" Tisztelettel kérjük mind azokat, tik  
' lapunk eddigi számait megtartani kegyeskedtek, 
miszerint a csekély előfizetési dijat, — miután 

‘ ezeu negyedévben még csak egyr szám van hátra, 
mielőbb beküldeni méltóztassanak.

Kiknek pedig első mutal vány számként 
küldjük ezen mai lapunkat; — elő nem fizetés 
esetére, kérjük vissza küldeni, — mert néhány 
úri emberrel, — kiknek nevelt ezúttal megkímél
jük, _  megjártuk, a mennyiben 3 számot küldet
tek maguknak, s esak a 4-ik számot küldték visz- 
sza. Szerencse hogy *s«k 5 ilyen nemes ember 
akadt! —

A kiadó hivatal

Eger, 1S81. Nyomatott Kulin Dá^vid, hő- és könyvnyomdájában.




