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emzetiszin m agyar zászló 
Ki lesz bontva nemsokára;
Sorakoznak fe lé  im m ár  
Képviselőválasztásra.
M agyar népem, szavazatod,
Jól vigyázz, hogy kire adod.

Jdagy hangokkal m ár a pártok 
Készülődnek, szervezkednek.
Altatások , ámítások 
M eg ne törjék régi elved!
Magyarnépem} szavazatod,
Jól vigyázz, hegy kire adod.

Egyik mostan antisémi,
JJásik sémi . . . fennkiáltja.
S  m ajd a „H ázban“ köpenyt fo rd ít,
S azt mondja, hogy: Spongyát rá ja !  
Magyarnépem, szavazatod,
Jól vigyázz, hogy kire adod.

JJagyképüsködik az egyik,
A  másik ju t, fá t összehord.
S a választó „é^enU^  kiált,
H a kóstolta a kortesbort.
M  agyar népem, szavazatod,
Jól vigyázz, hogy kire adod.

A  kortesbor részegítő, —
Ha valaha most légy ébren 
M ert a választás után m ajd  
Ébredésed gyászos lészen.
M agyar népem, szavazatod,
Jól vigyázz, hogy kire adod!

P —s M—r.

Egy kis félreértés.
— Ön azt hi

szi, hogy én zsidó 
ellenes vagyok?— 
ellenkezőleg, kí
vánom, hogy va
lamennyi posta
mester legyen.

— Miért éppen 
postamester ?

— Mert akkor 
minden városban 
csak egy volna.

A  gavallér.
Olyan német neve van, hogy beilíenék akár Wür- 

temberg szülöttjének is, de azért még is, a magyar vá
lasztó kerületek egyik legmagyarabb kerületének a kép
viselője !

Képviselő, még pedig „független-párti.*
Gavallér „en miniatoure! “ Divatosan öltözik, ma

gas cilindert hord, s gallér-kézelői kifogástalanul van
nak keményítve. Eljár a concertekbe, színházba, jóté
kony előadásokra, álarezosbálokba, és . . . és . .. nem 
szidja a kormányt.

A fiatal leányok ezelőtt két hónagpal azt mond
ták felőle „gyönyörű férfi, jól tánczol" s a mamák 
utánna tették „és szellemdűs ifjűtt; — ma már, — hajh, 
az idők változnak s vele az emberek is, a leányok csak 
azt tudják hogy „tánczol", a mamák pedig, hogy: „kö
zönséges képviselő, mint sok más !“

Mi szülte e változást?
Az idő ! A lefolyt két hó. Miként ? Megmondom 

azt is, csak kis türelem.
0 spo rt—mán, a szó teljes értelmében, s a sport, 

melyet ő űz, nem minden napi. Az ő sportja a párbaj,
Nem mintha ő sportból párbajokat vína, — óh 

nem, neki magának soha sem volt párbaja, hanem ő 
minden párbajnál, hol a „tisztelt ház- függetlenségi 
honatyái" párbajba keverednek, ő ott mindenütt pár
baj segéd, vagy az egyik, vagy a másik félnek a se- 
gédje.

Senki sem tudja jobban megállapítani a párbaj 
feltételeit, senki sem tudja jobban kimérni a távolsá
got mint ő, ő az úgynevezett „universalis párbajsegéd!"

Az az, kérem, csak volt, — ma már nem az. mert 
a legközelebb lefolyt két hó óta gát vettetett e sport
szenvedélynek.

Ö megnősült, szép kis feleséget kapott, s ez a há
zasság szerződésének egyik pontjául azt kötötte ki, hogy
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a vőlegény soha többé részt ne vegyen a párbjokban, 
— s azóta ő megszűnt párbaj segéd leuni.

Sím, ez az ok, hogy a leányok nem mondják többé 
felőle, hogy „gyönyörű férfi*, a mamák nem találják 
többé „szellemdűs ifjú-*nak; — de félre ne értessünk, 
nem azért mert párbajba nem avatkozik többé, hanem 
azért, m ert. . . most már nős!

Hiába, ilyen a világ folyása!
0  különben, mint sok más, szintén a „független

ség* dajkasága alatt nőtt fel, s mikor nagy korú lett, 
elfeledte az anyát, össze czivódott vele, s elhatározta, 
hogy ő is szerkesztő lesz, szerkesztője oly lapnak, mely 
ellenlábasa leend az anyának.

S mit meggondolt meg is tette. Szerkesztő lett.
De .hamar megunta a dicsősséget, hol babér nem 

termett szőke fürtjei fölé, egyet pedrett szép bajuszán, s 
ott hagyta a szerkesztőséget, ott hagyta a lapot s vissza
tért — nem magányába, hanem azon állásba melyben az 
előtt volt, m a r a d t  c s ak ,  mint a mamák mondják: 
„közönséges képviselő, mint sok más.*

Nem változott semmit, most is az, mi eddig volt, 
függetlenségi képviselő.

Még nevét sem változtatta meg, az is maradt mint 
volt a régi némethangzásu

Hentaller Lajos.
Figyelő.

Csalódás.
Bíró. Tehát ön azt hiszi, hogy azon fiatal ember 

lopta el óráját, ki önnel együtt utazott a eoupéban ? 
Leány. Igen, mert annyira reám dőlt.. . .
Biró. Hogy tűrhette azt.
Leány. Azt hittem, hogy csupán udvarlásból t«tte.

r̂=T=========— -ML'A k. __

M ökhány K öti.
Khezdek magamnak jönyör- 

khödni. Mindennap hozza ne- 
khem a phostaa magnaten ora- 
khoktól bizalmas levelek, hodj 
micsada állást foglalok a jövő 
Ablegaten választhásokra. Es 
mindedjik ódj végzi a levelét: re
ményien, hodj velőnk jtart édes 
Mokhány ór. Hm! elhiszek 
azthat. Sakhodj az enyém állás 
sak khivülről fogok mothatni, 
mikhor nem ülök hanem állok.

Itt az üdő most vadj soha! 
mondtha a nadj poet a Petüfi. 

Mostand megbosszulhathod magad Kóbi a Magnathen 
oreságokhon a megbokthathott polgári házasság miatt. 
Valamennyi szolid állást foglalja Tisza Kálmán meg- 
bokthathására, és ha nem csalja az enyim fül, hát khü- 
telezik magukhat auf den Papier, hodj thovább nem 
lesz Tisza khormányelnök!

Lácherlich! En sak azthat mondok, hodj ha Tisza 
nem khormányozza, akkhor a thöbbi nem thodja, hodj hol 
khell eligazodni. Ezthet bebizonyítja Herr vün Csanády 
is, akhi a moltkhor hat probirt szavázni a khormány- 
párthiakkhal és akkhor is megboktha, mert Tisza Kál
mán nem voltha ott. Mindenkhi elveszthetthe az üvé 
fej, még a Herr vün Péchy is.

Ebből khivilágolja magát, hodj én bevárok mit 
hozza a jövő, addig thehát nem foglalom állást, hanem 
leülöm magamat.

Egytagú szó.
Tanító: Fiaim azon szavakat nevezzük egy tagű- 

aknak, melyeknél szájunkat csak egyszer nyitjuk ki. 
Mondj tehát Péter egy egytagú szót.

Péter: Gesztenye.

Feleség: Te nem látod még most sem be, hogy 
mit és kit bírsz én .bennem, a helyett hogy szemrehá
nyásokkal illetsz, ha becsület volna benned; az egekig 
emelnél. —

Férj: Ezer örömmel tenném, ha tudnám, hogy soha 
sem jösz vissza.

— Miért nem jár ön el az ének órára? —
— Nincs zenei hallásom.
— Hozzon erről orvosi bizonyítványt.

Házi rend.
Férj: Ki itta meg a pálinkámat korsómból ? —
Feleség. E n ! Tudod, hogy nem tűröm házamban 

a pálinkát.

Privilégium
Mama (az asztalnál): De Róza miféle csúf és ne

veletlen szokásokat kezdesz fölvenni, hogy mered a fán
kokról a czukrot lenyalni, az csak a papának szabad.

A vasárnapi iskolából.
Tanitó. Miért vannak a vasárnapok és ünnepna

pok a Kalendáriumban vörössel megjelölve?
Inas. Mert akkor rendesen valakit a korcsmában 

megkéselnek.

Gyanúsítás.
Biró : Honnan ismeri meg ellopot zsebkendőjét. 
Panasztevő: Sárga volt.
Biró: Ez semmit sem bizonyít, nekem is van pl. 

egy zsebkendőm, a mely éppen olyan mint az öné 
(mutatja zsebkendőjét).

Panaszttevő: Az világos, mert több darabot lop
tak el tőlem.
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Hársfayék és Kelecsényiék.
(Humoreszk.)

-^S^udapest nagy város, és sok lakosa is van. — 
Nem hiányoznak belőle az öreg özvegy asszony ok, ezek 
igen nagy számmal vannak. Fiatal özvegy, gazdag, a 
ritkaságok közé tartozik; mert a fiatal özvegyek, vagy 
férjhez mennek vagy pedig megvénülnek s utóbbi esetben 
az Öreg özvegyek közé tartoznak.

A legnagyobb ritkaságok közé tartozik az olyan 
gzép, gazdag s fiatal özvegy- asszony kinek szép, fiatal 
eladó leánya van, a mely esetben a férfinek nehéz a 
választás, mert nem tudja a mamát vagy leányát ve
gye-e el ? Éppen oly állapotban van az ilyen férfi, mint 
az az éhes szamár, a ki előtt két köteg széna van, azt 
sem tudja melyikbe harapjon.

Hársfayné ilyen özvegy asszony volt, kinek kö- 
rülbelől egy millió vagyona lehetett s e mellett nem 
csak csinos de talán szép is volt. — Volt neki egv 17 
éves leánya.

De miután nézetem szerint, s azt hiszem ebben 
mindnyájan egyet értünk, férfiak is vannak Budapesten: 
lássunk a dologhoz.

Én csak két férfit fogok egyelőre emliteni s ezek 
Kelecsényi Andor és fia Béla.

Azt mondják kedves olvasóim, ne folytasd tovább, 
tudjuk a többit, az apa elveszi a mamát, a fiit elveszi 
a leányt azután vége van az egész történetnek. — Hát 
bizony én egész ünnepélyességgel kijelentem, hogy nem 
lesz ennek a históriának ilyen vége, és éppen ezért to
vább fogom folytatni.

Múlt év május havában az arszlán Kelecsényi 
Béla űr a városligeti állatkertben sétálgatása közben 
meglát két gyönyörű nőt, gondolják kiket, ha nem ta
lálják el, megmondom : Hársfainét és leányát. Követi őket, 
a lóvasutnál felszállottak mindhárman, Béla gyönyörkö
dött az özvegyben. A kerepesi űt végén, illetőleg a 
muzeum körűt sarkán leszállottak mindhárman, Béla a 
szerelem szikrája és a kiváncsiság által ösztönözve kö
veté a két nőt, a kik az elébb említettem körűton lévő 
szép négy emeletes házba mentek be.

Béla űrfi nem rest, be megy a házmesterhez s 
megtudja, hogy a két nő Hársfayné és leánya. Ezek- 
után hazamegy budai lakására.

Nyolcz nap műlva vasárnapon a plébánia templon egyik 
padjában két nő és egy férfi ült, tudjuk hogy kik azok, 
Hársfayné és leánya és a harmadik Kelecsényi Andor a 
Béla papája.

Andor űr igen csinos férfi, ő is özvegy: már 
pedig az özvegy szíve se idegenkedik a szép nemtől, 
neki is megtetszett a két nő közül az egyik, nem a 
mama, de a leánya.

Az istentisztelet után elkisérte a nőket, utánok 
sompolyogva muzeumkörűti lakásokra és ott a házmes
tertől azt tudta meg a mit a fia.

Nyolcz nap műlva fid és apa találkoznak a muzeum 
körűton s az apa igy szól fiához :

— Mit csinálsz it t  Béla fiain ?
— De te édes atyám, te mit csinálsz itt, te soha 

sem szoktál erre járni ?~r
— No valamit mondok neked, szerelmes vagyok.
— Mit gondolsz ? Ily korban ?
— De több, nősülni akarok.
— Jól van! Mit szólsz azonban ahhoz, ha én is 

szerelmes vagyok s nősülni szándékozom.
— Mit ? Ilyen korban ?

’ No atyám, mondd meg kit szeretsz?
— Az enyém az elsőbbség ezt kérdezni ?
— No jól vau Hársfay a neve.
— Hogyan? kérdé az atya megijedve?
— No hát baj ez ?
— De, éppen azt.

Mit, éppen azt ?
—: Éppen azt szeretem éíi is.
— Igen én szeretem, monda az apa, s az enyém 

az elsőség én fogom elvenni.
— Igen is én veszem el, mert ha van esze hát 

már csak a fiatalabbat választja.
Veszekedve tértek haza Budára.

(Folytatása következik.)

Találékony.
A. Szabad önt nagysád hazakisérni?
B. Köszönöm, szobaleányom kisér haza.
A. Oh! szabad szobaleányát haza kisérnem?

Ajánlat.
T anár: Igazgató űr, nézze csak űj találmányomat, 

ezen eszköz segélyével a legbutább és legszamarabb 
egyén is tud szorozni, osztani, kivonni és összeadni. 
Tessék, próbálja meg.

írnok : Kollega űr hát miért nem élvezi négy 
heti szabadságát, hiszen most ügy sincs semmi dolog.

Kollega: Nem vagyok bolond, majd akkor él
vezem, a mikor sok dolog lesz.

A vizsgán.
Tanár : Nevezzen nekem görög isteneket. 
Tanuló: Bachus és Vénus.
Tanár: De hiszen több van, nem csak ez a kettő. 
Tanuló: A többivel nem törődöm.

Bigamia-pörböl.
Bíró: Miért hagyta oda első feleségét?
V ádlott: Mivel életemet megmérgezte.
Biró: S ezen szomorít tapasztalás után miért vett 

nőül egy más nőt?
Vádlott: Ellenmérgük



„ S zere tn ék  s z á n th a n i  
H a t ü k rü t h a jth a n i.u

Fotográfiák röptiben.
II. Mikszáth Kálmán

Hol volt, hol nem volt — itt volt közöttünk és 
nem vették észre.

Elbeszélései elszórtan és kötetekbe fogva is meg
jelentek s a kritika csak úgy szólt felőle, hogy idővel 
lehet belőle valami.

Nem tudom svábnak gondolták-e, akinek köztu
domás szerint 40 éves korában — a legtöbbnek akkor
sem — jön meg az esze P ,

Megmutatta hogy nem az. Messze volt ettől a svá
bokra nézvést ominózus évtői, amikor rövid időközök
ben tolla álól kikerültek „Az igazi humoristák*, „Tót 
atyafiak*, „A jó palóczok*. Kritika ő nagysága kezéből 
kiesett a toll, aztán gyorsan fölkapta s úgy eldicsérte, 
hogy Kisfaludy — és Petőfi társaság csak megragadják 
kétfelől s majd széttépik. Tagúi fogta miiidakettő azon 
melegiben.

Volt is miért. Oly balladákat penderít prózában, 
liogy a jövő Sbakspereje csupa színtragédiát alkot belőlük

S nemcsak az alakításban hasonlatos többéke- 
vésbbé a britt orjáshoz, hanem — s ebben hasonló me
részséggel — az átalakításban is. Vide „Az a bizonyos 
kakashistóriam elyben a muszkát zsidóra vá l t j avagy 
„A király ruhái", holott is a Gesta Romanorum „ Jove- 
nianus6 -át élezi k i ; csiszolna le belőle a „Pester Llajd P

Hanemhát ő „Jupiter" ! így nem is hasonlítható sen
kihez, bár Majláthhoz ép Schötz Mixamárhoz hajazaneve.

„G yérébe ró zsá m , gyérébe,
C sak m agam  vagyok  ide he.u

S mivel hálálja meg, hogy a Múzsa pártul fogja P 
Hálátlansággal. Ezzel fizet a világ embernek, Múzsának 
egyaránt.

Ahelyett, hogy Írna at3rafiakról s más honi jó ná- 
cziókról, — politizál. Ugyan a maga módja szerint s a vo
nal alatt, de mégis csak az annak a neve a miket tárczákra 
szed az országgyűlés üléseiről.

Nem is merészli — félvén a haragos múzsák hoszu- 
ját — a maga firmáját kitűzni, hanem föltámasztja Scar- 
ront, annak a kornak Scarronját, melyben az uralkodó azt 
mondhatta : „Az állam én vagyok. “

Azután neki mindegy: szabadelvű vagy ellenzéki ; 
ha fölfedezi, kinek hol az Achilles sarka, rajta üt s meg- 
sebzi.

S ez nem járja. A költő ugyan fölüláll a pártokon, 
de tudtommal ő nem ir verseket, Agaitól jó néven vesz- 
szük, ha ma Tiszát, holnap a függetlenségi pártot pisz- 
kolja; Ágai verseket is ir, vagy legalább írhatna.

Különben szolgálok jó tanácscsal a nagyságos kép
viselő uraknak pártkülönbség nélkül.

Választassák meg Mikszáthot legközelebb képvise
lőnek. Tudom, nem gazol a saját fészkébe.

Már látom is, mint fogják meg őt a pártok em
berüknek.

Úgy jár mint az irodalomban.
Ott megválasztották nyakra-főre fia — Kisfaludy- 

nak és fia — Petőfinek, az országházba beválasztják 
a miniszteraspiránsok pártja tagjának és tigrisnek.

FE'BRUÁ R 29. 1«84 FÜLLENTŐ.
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Távol vagyok.
T ávol v a g y o k  tőled .
K öztünk h egy , v ö lg y , róna,
Mintha tán mind e g y -eg y  
N agy vá la szfa l volna.

De m ás v á la szfa l, m it 
K özénk te tt a v é g z e t t :
Húsz év es vagyok  s te  
Tíz é v v e l v a g y  vénebb í

Kálmán diák.

Bagaria M atyi, a főkortes.

H ajh! de hosszú is az a három esztendő! AJig 
várom, hogy a hordók és az ezüstök guruljanak a por
támra !

Van is ilyenkor tekintélyem a hazamentő képvise
lők előtt! Mert hát belátják, hogy én vagyok a kör
nyék egyik legjobban kapaczitáló kortese. Éneklőm is 
már az nótámat, hogy:—

Korteskedünk nyakra-főre . . . .
Ki hátra dől, ki előre 
Az igéktől, melyet mondok . . .
Mert hej ! borba fül jaz dolog !

Fére dobtam már az dikicset meg az lábszijat. Nem 
dukál'ilyenkor szurkosnak lennyi, mikor az nagy urakkal 
fog kezet az embör. Az, ki nem gurittat valamelyest a 
portámra, annak csak azt mondom, hogy éljen az, ki 
jót akar!

Nem kérdőm én aztat már egyiktől sem, hogy micsoda 
érzés fogta jaz nagyságos urat; az az, hogy hát volta- 
képen melyik párton is áll tulajdonképen, mert az én 
eszemhöl hiába méri jaztat, hogy ahhoz tartozik, a hol 
nem kölletik porcziót, meg monopólyiumot megtürnyif 
Benőtt már az fejőm lágya, de mindnyájunké is, hogy 
az nem lehetségös, mert sok ám az deficzit. Annyi pénze 
pegyig az összes ellenzéknek sincs, hogy ezt a tenger 
pénzt kifizetve, jaz szegény nép nyakáról levegye!

Szép bion az a mézes madzag, de én csak azt 
mondom, hogy bor nélkül nincs igazság. Éljen az haza!

Ötvösmü kiállítás.

U r a im ! A z  összeha lm ozo tt m űkincsek a z  őskorból, 
im e  i t t  lá tn a k  n a p v ilá g o t. J ó l n ézzék  m eg kérem , m ert 
r i tk á n , ta lá n  sohasem  lesz a lk a lm u k  a z  ö t v ilá g ré sz  cso
d á it  ism é t m egb á m u lh a tn i.

Van i t t  a r a n y  kan csó , ib r ik , fo g p íszk á ló , p ip a s z u r -  
káló , csu pa  a ra n yb ó l verve . E ze n  tá rg y a k  b izo n yítjá k , 
hogy őseink  nem csak  itta k , de a  fo g a ik a t p is z k á ltá k  is. 
D e  ennél gazdagabb  ta p a s z ta la tr a  jö t tü n k . A z t  m ondják, 
ső t á l l í t já k  a  történ észek  és bú várok, kogy a  p ip a é lve ze t  
2 0 0  év ó ta  á lln a  fen n . M in d e z t m egh azu d to lja  ezen a ra n y 
ból v e r t p ip a s z u r k á ló , a m ely  a z  ókorból v á ló ;  hihetőleg  
A ch ille s  vagg  X e rx esé  lehetett. T ehát a z  m egsem m isíti a z  
egész tu dom án yos okoskodást. M e r t a  dohány, ha 2 0 0  év 
elő tt ten yész te te tt, akkor lo g ik a ila g  véve 1 0 0 0  év elő tt is  
k elle tt lenn ie, ergo, hogy doháng v o lt a z  k é tség te le n ; tehát 
a z  is  b izon yos, hogg va la k ik  p ip á z tá k ,  s m in th ogy csakugyan  
p ip á z ta k ,  b iyo n ysá g a  a n n a k  ez a  p ip a szu rk á ló .

Előzékeny.
Vendég: Pinczér, honnan jön ez az átkozott lég

vonat.
Pinczér: Azonnal utána nézek a menetrendben.

Csekély veszteség.
Vendég: Nos pinczér adjon vissza e négy kraj- 

czárosból hármat.
Pinczér: Nincs uram most nálam apró pénz, 

de holnap majd megadja nagyságod az egy krajezárt.
Vendég: De én nem szeretek adós maradni, hol

napig meg is halhatok.
Pinczér : Az akkor csekély veszteség volna reánk 

nézve.
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Alapos kérdés.
Eapitány: Mi baja azon egyénnek ? 
Orvos: Napszúrása van!
Kapitány: Milyen mély a szúrás ?

M H —  H —  lS l — I I M I I M MM

Felvilágosítás.

T&laska Pa?el

Iskolában.
Tiszt: A katona engedelmes és. tisztelettel visel

tessék fölebbvalója iránt, s ennek nyájasnak kell lenni 
a katonához ; hát mivel tartozik maga hadnagyának ?

Katona \ Tisztelettel és engedelmességgel.
Tiszt: És a hadnagya mivel tartozik P
Katona: 4 frt 36 krral a múlt évről a czipő és 

ruha tisztításért.

A katonaságnál.
Káplár: Mi a teendője a naposnak?
Péter : Felvigyázni a rendre, tisztaságra és arra 

hogy egyik a másiktól ne lopjon el semmit.
Káplár: Hát pl. mi dolga van neki, ha az őrnagy 

úr jön a szobába?
Péter: Vigyázni, hogy ne lopjon el semmit.

Rapport
— Nos, nyugodt a város?
— A város nyugodt, ezredes úr, csak a lakosság 

okoskodik.

— Hogy lehet fel
ismerni a gyöngyöket, 
hogy igaziak e vagy 
nem ?

— El kell vinni a 
zálogházba, ha nem 
igazi nem kapsz reá 
semmit.

Nem tudok mi gyiitte „Filentő“-nek zeszibe, hogy 
engemet lerajzolta is zenyírn reményeimet s moje ídes 
vágyókat elbeszili, mintha tülemtől meghallgatta volna.

Nem tudok sak azóta bíkivel aludnya, fílek, hogy 
álomba elpóvedálok titok, mit szívem seprenyőjében főzi 
boszuság.

Sak azírt is nem el mondok, hogy mienk fönsíges 
protector megküldte nekemnek száz rubel verbuválni 
dicsé pánszláv eszmínek fírfiakat.

Ha tudna zujságiró, leirna zövé Zeitungba s zenyim' 
fölsíges czár megadna nekem száz kancsukát zenyim 
vutki emisztő hasamra.

Sak azírt se megtudja; megnízek zenyim ágy alá, 
nem bujta-e oda átkozott iró s bezárok zenyim szoba, 
olvasok rubel s megirok zmienk zatyuskának, jako ha
ladja mienk eszme s mint aludj a magyar kormány, nem 
tudja mienk lípisekrül nicz.

Sak had aludj átok, fölíbreszti titeket muszka szu
rony s kikergeti enom Szibériába adót csinálnyi.

Dobro nocz, megyek kipihenni zenyim fáradság; 
de megnízek ágy alá, nem bujta-e oda ujságiró?

Sak nyincs, ha itt volna, megspangáznék őtet a 
más világra.

Most gyere vutki, hadd igyam tied csöppjeidből 
egy litert, hogy zenyim álom szíp legyen a dicső 
Szlaviáról, mienk jövő velki krajináról.

Haj de prics magyár, gyábol do tebe!

A jós.
Bankigazgató: De asztalos ez az asztal oly gyen

ge, hogy ha kissé meglöki valaki, összetörik és nem so
ká fog tartani?

Asztalos: Tessék meghinni, tovább mint a bank.

A vak.
— Uraim könyörüljenek egy vak emberen.
— Hát hol van a vak?
— Kivűl van, nézi hogy nem jön e a rendőrség?
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Tihanyi,
vagyis:

röndnefe muszáj lönnyi.
Epén a Bereczék sötét lelkét praeparálták a tisztelendő urak 

a hosszú útra.
A kerepesi-uti fogház előtt tengernyi nép koptatá a flasztert 

s a lábtyüje talpát, ha ugyan egyáltalában rendelkezett a csizma- 
zia-czéhek ilynemii jótevő produktumával. Pompásan vette ki ma
gát közöttük Tihanyi Echó, a furfangos „vén KupeezM, kinek: 

„Miként cserjék között a sügár jegenye,
Úgy nyúlt az égnek politikus feje.w

O egy kis rablógyilkos tizionomiát szeretett volna tanulmá
nyozni csupa kiváncsiságból az elitélteken : kilesve tehát egy al
kalmas pillanatot, odasomfondérozkodott a fogház kapuja elé s 
megzörgetvén azt, ily szókra nyiltak'meg nectárédes ajkai :

„Hallja-e kend Szemző bácsi, egy kisokos szóm volua keed- 
del. Nézze, fogja ezt a két verdzsillát, ez a magáé, fizetek ezen
kívül magának még egy halbseidlit sprieczerrel a Maloschikban és 
ráadásul egy potya karzati álló-jegyet *s kap tőlem, ha hévül ke
rülhetek ezeknek miatta.

— Mán uram, ide magát az úristent sem eresztem be, ha 
csak nincsen a naccságos kir. urtul bészóló passzusa A naccságos 
Jékelfalusy miniszteri tanácsos ur mán csak elég nagy naccsá
gos ur, a mint mondják, de annak is aszontam, hogy kívül tága
sabb, mivelhogy nem lévén neki passzusa. Hol hát az a passzus ? 
Nincsen?! No hát menjen az ur a dógára, olyan nincsen a sifo- 
nyérba, hogy bébocsássam.

— Nincsennn ? No majd meglá juk, hogy csak azért is van.
Én vagyok a Pitély — szeretője.

— Aunnye, a már más, hát mér nem mondta ezt előbb az 
ur. Várjék csak, majd megjelentetem, hogy akargya-e fogadni Pi
tély a szeretőjét.

Igenlő válasz adatván, Tihanyi Echó belép az elitéit cellá
jába, ki restelvén a dolgot, hogy ily helyen kell szeretőjével talál
koznia, fel sem pillant rája, ha nem azt mondja neki lesütött 
szemekkel, hogy: „imádkozzál a lelkem üdvességéért!“

— Nyolcz év* már, hogy nálam az imádságod — fu dtkolj a

a pseudoszerető —- s azzal nagy szemérmetesen egy jó nagy já
tékbabát vont elő a téli kabátja aló), kinek Pitély az atya, ő meg 
az anyja.

Erre markába röhintve távozott el Echó barátunk, útköz
ben azonban örömében nyakonfogott egy „abezug MibasznáM ki
abáló gassenbubot, s átadta azt e g y  b i z t o s  u r n á k  b e k é ré s 
nek végette.

— Hát rendőrnek álltái be — kérdik tőle tejfelesszáju kol
legái — ugyan hogy tudtál ilyet cselekedni ?

— Hogy? Hát csak úgy, — tanuljátok meg — hogy „rönd- 
nek muszáj lönnyi“, ha mindjárt én csinálom is azt Hapczi! Jój- 
ezakát!

Kék Macska.

D. K. A raktár kiürült. Kérjük a továbbit. — K. L. Meg
kaptuk, köszönjük. A lap ha meg nem érkeznék, szíveskedjék a 
postán reklamálni, ahol erre dijtalanúl a közönségnek egy nyom
tatott űrlap szolgál rendelkezésére. — R. D. „Merengés-“e való
ságos zagyvalék. — M. H, Ajánlatát el nem fogadhatjuk. — Cs. 
K. Szívesen tennők, ha időnk engedné. — R. S. Ne izetlen- 
kedjék.

Több kéziratról s levélről jót őre!

Teljesszámu példányok még megrendelhetők. 
Január—júniusi fé lévre  1 frt 50 kr. 

E lőfizethetni bárm ely hónaptól kezdve.
Újonnan belépő t. előfizetőink múlt 5yí ok

tóber—deczemberi számokat 45 kr. leszállított 
áron rendelhetik meg.

szij- és nyereggyártó.
Ajánlja jól berendezett szíjgyártó- 
üzletét, u. m. nyergek, utazó bő
röndök, vadász- és úti táskák,
a legjutányosabb áron. — Minden 

tef e szakmába vágó javítások elfo
gadtatnak s vidéki megrendelések 
levél által a legpontosabban ki
szolgáltatnak.

Képes árjegyzék kívánatra bérmentve küldetik.
Üzleti helyiség:

BUDAPEST, VIII., Mnzenm-Mrnt 10. a nemz. múzeum mellett.

Rajzolja • Prenoszil »S. Corvinau nyomása, Budapest, 1884. Akadeinia-utcza 10. sz. Freurid J. chemigratiája.




