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XVI. kötet.

T o ld y  Ferencz.
Eddig csak olyan Írókkal foglalkoztunk, a 

kik magukat ideig óráig, hoszszabb vagy rövi- 
debb időre, a halhatatlanok közé bejegyeztetik ; 
ezúttal azon férfiúval van szerencsés találkozá
sunk, a ki nem csak magát, de 
másokat is halhatatlan ít.

A  magyar irodalom történe
tének Írója áll előttünk 0  az. ki 
a holt irók csontjait előkeresi 
czinteremeikből, s ismét öszsze- 
illeszti azokat; a halandókat be
balzsamozza, az elporhanyulta- 
kat bevonja pusztulásnak ellen - 
álló zoopissa nedvvel, s a már pe- 
trificáltakat előkeresi a föld 
gyomrából. Nincsazazentomo- 
log, a ki oly buzgalommal ku
tasson új válfaj u bogarak után, 
minővel Toldy kutat rég meg
halt új irók után.

Büszkeségi' az, hogy gyűjte
ménye e nemben a százakatmeghaladja. Haélt vol
na ez előtt kétszáz esztendővel egy divatlap szer
kesztő, milyen boldoggá tehetné az most Toldy ba
rátunkat hátrahagyott papírkosarával, melybe a

sok éven át öszszegyült kiadhatlan poématák fél
rerakattak. Azok most mind magyar remekírók 
volnának. Nem csuda aztán, ha a litteratura fossili- 
áival foglalkozva, annak flóráját és faunáját észre

venni kevesebb ideje marad.
A  miért is csak az egoismus 

qualificált nemének mondható, 
ha tisztelt barátunknak hosz- 
szú életet kívánunk, mert arra, 
hogy ily dimensiók mellett, a 
jelen kor poétáit is felvezesse 
az Olym pra, csakugyan kell 
vagy egy század, s jól érez
zük , hogy annyi tengersoka- 
ságu versiró . novellairó , hu- j 
morista, epigrammász. essayis- j 
ta, dráma iró, operalibretto ké
szítő. rebusz csináló, betű szám
rejtvény kirakó, anecdota fel
jegyző , élczlaragó, műfordító, 
műbiráló. útleiró, vezérezikk ön 

tő, divat tudósító és újdondász hangyabolyának 
közepette ránk csak a század vége felé fog ke
rülni a sor.

h —$ 31— n.
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Egy szerkesztőhöz, a ki pénzt küld a publicumnak
Mit misTelsz barátom, lelkem Arany János ? 
Seliismát támasztottál, lettél Anánus. 
Viszakiildöd a pénzt, lapod megszüntetve 1 
Solf se' történt ez még e földi életbe,
Hisz ez veszélyes tan ! mindent felforgató,
Hogy legyen az ember ezután kiadó ?
Eddig ha egy gschefüink mene nagyon roszszui, 
Ilyesmit az ember olyanformán boszsznlt,
Annak a kevésnek , ki előfizetett,
Adott újság helyett, valami füzetet:
Legroszabb esetben egy kalendáriumot,
Abból is lehúzván a honorárjumot,
Két három lapunk volt, s gyönge a publikum?

Azt tettük, mit méhész gazdák a falukon ,
1 Kik három gyönge rajt beütnek egy kasba , 

így kitelel, —  ezt már tudja minden gazda.
Két három újságnak gyönge közönségét 
Öszszeeresztettiik, —  s egy aztán csak még é lt , 
Vagy kihirdettük, hogy „elháríthatatlan 
Akadály!“ s a többi . . . .  Értik azt mondatban.

, A publikum látta : nem mi vagyunk oka,
S megnyugodott benne, —  hogy a pénze oda.
S te mostan uj vallást hirdetsz? „itt a bankó!"
S viszszaküldöd a pénzt, még pediglen frankó. 
Ez , barátom , hiba; még pediglen izmos !
Pénzt széljelosztaní! Hisz ez communismus !

K —s M i i .

Tallérossy Zebulon levelei Miudenváró Ádámhoz.
Most mar majd mink toaszlozunli!

Eztetet in mingyar tudtam, mihelyt, teleg-
Kirek a húszasomat!!
Teczik tunyi, hogy ez elöte tiz hetecskivel

bizonyos dologra in izs letetem logadasbul az | ramot olvastam.
ezüst húszast; Itat azt most megnyertem, is j „Majlath György ur Picsrtil Zavarra, is Za- 
minthogy ez nem Eszterhazy-treffer, hat remi- j mrbul B i c s b e  utazott.«

lek, hogy meg izs kapom. _ j Ki ne irtete volna Zavarbul, hogy mi van
Ere a húszasra volt nagy sziiksigein nekünk. j jjiszülöbeil ?
Mindig bámultam uj testamentumban csu-; ,,  7

, . . . , , , : Mar most maid masok utaznak Zavarba, is ,
datitelt, mikor három arpakenyirel ötezer em bér
. . .  . . ... . . . . .  onan hova r az nem tudatik.
jolakta, is nng maradik izs volt tizenkit kosár
kává! belőle; de most szemeiméi meglátok ha- j Vanak emberek, kiket akor szeretniük meg- 
sonlatos csudatitelt. ! csokolnyi, mikor elmentek tülünk.

íme egyetlen egy húszasai, hogy meglehet1 Ezel nem azt mondok, mintha kivanank, 
eligitenyi anyi miliőm embert! Ebül az egy i hogy gyüjenek visza.
huszasbul minden embernek jut égisz ország-; Azirt izs in ma iluminalok, —  ha egyebet 
bán , is mig újságíróknak izs telik belüle prae-! nem : magamat, 
numeráim. j

No csak hogy idáig elsegitete bénáinkét a j Alázatos szolgája

Mindenható! T allérossy io n  Zebulon .

Az első kéve.
Azt Ígérték , hogy akkor lesz 
Országgyűlés, mikor kéve.
Nem volt régen, most mondatott 
Alig van egy fertály éve.
A  legelső érett gabna,
A mely jutott a kepébe,
Maga leve, a kitől e

Szép Ígéret vala téve.
Még pediglen csoportostul, 
Nekünk is elég van téve. 
Valamennyit learatták,
Ez aztán a legszebb k éve !

h — s  Ifi— ti.
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Bernát Gáspárhoz Bernát Gazsi.
Pest, 1865.

írod, hogy Európa felé útban vagy. Kötve hiszem. 
Jól ismerem én a Volga népet. Jeles faj ugyan, hanem 
sokáig kell kászolódnia, hogy megmozduljon. Az idők 
nyugoti szellője nem egy-két nemzeti sallangot sepert 
le már e fa jról, azonban elég maradt arra n ézve , hogy 
magát kényelem kedvelő népnek nevezhesse.

E tétel támogatására a história mellé bizonyítvá
nyokkal saját életrajzomból is szolgálhatok, például:

Nro 1. A fekete bankó lucskos korszakában Mis- 
kolczról Nagy-Váradra öt álló hétig utaztam.

Nro 2. Dcbrcczenbe fél napra rándultam . . és hat 
éviglcn ki se jöttem a korcsmából.

Nro 3. Csak szét akartam Pesten nézni, és 1825 
óta itt vagyok.

Ezekből bőven kiviláglik, hogy ez az én osztályos 
fajom soha se sietett, most se nyargal.

Azért tehát ótalmazzon isten, ha továbbra is arany- 
országtokban maradsz, vagy pedig vezéreljen közénk 
jó csillagod.

Legközelebbi leveledben egy rám vonatkozó pas- 
sust kérek. Az itteni pénzpiaczon élénk vita támadt azon 
kérdés felett, hogy melyikünk hát a Gazsi, és melyik a 
Gáspár . .  azaz : érthető nyelven szólva, te vagy-e a tö- 
zsér vagy én ?

Én is papírokkal spekulálok ugyan , hanem ezek 
egy föld alatti vasutvállalatom miatt nagyon alászálván : 
add tudtára egy kövér subventions utalvány által az it
teni börze világnak, hogy köztünk jelenleg te vagy az 
ur, én pedig csak mint sallang debutirozom a creditvi
lágban . . a mennyiben „Börze'4 czímü lapot szerkesz
tek. Meguntam én a közlegénykedést. Felcsapok gene
rálisnak. Nálunk úgy is maholnap több szerkesztő lesz, 
mint publikum. A  ki Írni tud: szerkesztő; a ki bukni 
akar: az is szerkesztő. Miért maradnék el a korszellem
től ? Az irodalmi szerénység most nem járó pénz. Öles 
programmok; czigány dicsekvés, olcsó felületesség a 
jelszó. Az arany csak mint erszénytöltelék szerepel. Az 
irodalmi kézpénz nagyban czirkulál.

Lapomhoz téged is szívesen meghívlak munka
társul. Irka-firka helyett azonban havonkint egy pár font 
dukátit óhajtanék tőled. Mi e neked ? Bakatell.

Azt is jelentem neked, hogy lapom miimcllékletéül 
minden előfizetőm adósságát kifizetem. Tán nálatok is 
akadna egy két darab praenumerans V Szerezz.

Isten veled

U. i. Nálunk jelenleg a vidéken egy tudományos 
kutya szerepel. Igaz, hogy ö ebsége nagy talontommal

I van megáldva, mert virtuóz wiszteszik: non plus ultra 
sakkozó : a kalabriásban első eminens ; négy kéz lábra 
klaviroz; öt perez alatt a török államadósságot fölszá
molja és magnetizál; hanem azért azt mondom, hogy az 
irodalom és művészet rovására örök szatira marad a 
nemzeten, ha többet eszik, iszik mint olvas, s midőn a ! 
kótából ugató pndlinak ezer annyi dijjas bámulója akad: 
az alatt szellemreható komoly vállalataink nyakra főre i 
buknak.

(Szebb jövőnk reményében arra kérlek, hogy ezt j 
a kutya tréfát el ne hireszteld Mexikó vármegyében.)

Ovástétel és helyreigazítás.
A bécsi lapok sorba hiresztelik, hogy alulírott 

egyik pesti választó kerületben a jövő  országgyűlésre 
képviselő jelöltül szándékozik föllépni.

Hát a dologban egy kis tévedés van. Igen is, any- : 
nyi igaz, hogy mostanában nyilt meg azon város negyed
ben egy új kocsma, mely jó sere és bora miatt nagyon 
frequentáltatik, s ennek a czíme és nevezete : „zum 
JoJcey.u Minthogy azonban azon városnegyed érdemes 
polgárai közül nagyon kevesen ragaszkodnak az angol 

! kiejtéshez; tehát ennélfogva kezd lassankint terjedni ez 
a titkos je lszó : „wo gchn mer hin trinken ? “ —  nzxm 
J o b iy ,“ s dicséri mindenki a Jokay borát és serét. De j 
kérem alásan, ott azért nem én traktálok; hanem kiki 
vendégeskedik a saját zsebére; azért felkérem a bécsi 
kollegákat, hogy ezt a tévedést igazítsák helyre, mivel 
ha azt a csárdát velem azonosítják, még kárt tehetnek 
vele — annak a kocsmárosnak.

J. 31.

Magyar Miska és Német Miska.
N. M. —  Nos hát mit mondasz te most mind j 

ezekhez ?
M. M. —  Már azt én úgy szóval kifejezni nem tu

dom, hanem cl tudom fütyülni —  a Hunyady indulót.

Bizonyos veszteségre,
mely e hét folytán történt.

Oh be k á r,
Hogy ez a kár,
Nem régebben 
Történt m ár!

K —* 31—  n.
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J o h n s o n  a m n e s t i á j a .

Teljes bünbocsánat adatik mindenkinek a lábahegyétől az álla hegyéig. 
Csupán a f ő k  vétetnek ki ez amnestiából.

Tehát az orrom római.
Az én kedves kollégám Bolond Miska arra a jó 

gondolatra jött, hogy az akadémiai album arczképeihez 
magyarázó szöveget írjon.

Ilyenformán rólam is elmondja, hogy „római or
rom“ van.

Soha nagyobb örömöt nem csinált nekem senki, 
mint Miska pajtás ezzel a két szóval.

Mindig nagyra becsültem az orromat, „jó  órromu 
vau ! A merre az vezetett, mindig arra mentem. Most tu
dom már, hogy miért'? Mert római orr.

Soha sem engedtem az orrom alatt piszkálni, de 
ezentúl még kevésbé engedem azt boszontani, mióta tu
dom, hogy római orr.

Nem tudom ugyan, mikor kaptam Rómából ezt az 
orrot, de átlátom, hogy ez csakugyan nagyobb úrnak 
volt szabva, mint a milyen én vagyok. Ezt tán Lonkay- 
nak szánták ?

Büszke is vagyok rá nagyon!
Különb ember vagyok , mint Garibaldi. Annak 

csak egy meglőtt bokája római, de nekem a fejem 
nyele az.

Azért tudatom minden rendű és rangú „elháríthat-
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A s z i í r ds  r oz s a .

B. Miska. Jaj de szép rózsa! Tűzzünk egyet a kalapunk mellé, Márton. 
Kakas Márton. Vigyázz M ihály! meg ne szúrja a kezedet valamelyik tüske!

lan akadálylyal, “ hogy ha valami galibába keveredem, 
velem tegyenek ám akármit, de az orromat hagyják sza
badon járni, mert az római polgár: civitate donatus.

De kivált nagy vigasztalásomra szolgál az , hogy 
ha kirántják alólam a gyékényt; magam persze a más
világon is csak olyan helyre jutok, a hol tintával mesze
lik a kvártélyt; hanem az orrom megmenekül, mert az 
,,római orr / “

Köszönöm neked ezt óh Mihály !
Kakas Márton.

A nyugta.
Egyik határban egy kimúlt szamárra akadtak a 

csendőrök s megnyuzatván, bőrét a legközelebbi község 
jegyzőjénél letéteményezvén, erről elismerést követel
tek, —  mely is szóról szóra ez :

Nyugtatvány.
E g y , azaz 1. szamárbörröl, melyet ma felvettem, 

recognoscálom. N . N .

Hirdetés.
Tudtára adatik a községnék , hogy adó ját holnap 

reggelig minden ember belizesse, mert jön  az executió, 
és bíró uram nem fo g  mindig híjában hazudósai a 
népnek.

!
i

I
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II. Véli ifjú legény.
Tivadar.

( F o l y t a t á s ) .

Még az nap este ott húzták Tivadar ezigány zené
szei Pepi ablaka alatt a szomorú nótákat. —  Pepi édes 
apját gyászolta.

Másnap tiszteletét kívánta tenni Tivadar Pepinél, 
aki apja halála után egy távoli özvegy rokonát vette 
magához, aki nem győzte Tivadar szemtelen merészsé
gét bámulni, azután meg abból a esudálkozásból nem fo
gyott ki, hogy Pepi mily szívesen fogadja a hűtlent.

Azt a két esztendőt mintha csak át aludták volna, 
még csak nem is említették, hanem ott voltak, a hol ez 
előtt három évvel.

Tivadar udvarolt és sóhajtozott, hogy Pepi gyásza 
miatt halasztani kell a menyegzőt, a mihez még a bol
dogult édes apa is megegyezését és áldását adta. Pepi 
kaczagott, vidám, lármás volt, varrt végtelen szorgalom
mal, iparkodott elkészíteni a stafirungot.

Menyasszonyi öltözékért Tivadar maga ment Bécs- 
b e , —  annak a pompás öltözetnek örült ám még Pepi!
— fehér ruha arany sujtásokkal és bojtokkal.

Tivadar jónak látta Pepi tökéletes megnyugtatá
sára csúfot űzni Miiiából és Marájából. Azt csak nem 
gondolhattad édes Pepim, hogy én azt a nagy sárga hoj- 
szát, azt az einspanigert elvenném, vagy azt a tarka 
ruhás ezigány leányt. — Dehogy is gondoltam, isme
rem én már a te Ízlésedet, —  lett a kétértelmű válasz. —

Tivadar nagy lakadalmat kívánt tartani, ezigány 
zenészeinek is egész egyenruhát csináltatott. Pepi is 
örült; maga felügyelete alatt készítette a tortákat, aludt 
leveket, volt gondja mindenre, nem hibázott el semmit,
—  mintha nem is a maga menyegzőjére készültek 
volna. —

Az esküvő nap reggelén szobájába vonult Pepi és 
meghagyta, hogy ötét most már semmiért se háborgás 
sák, és a mig a násznép a völegénynyel ott nem lesz, 
hagyják magára.

Mikor aztán a vőlegény koezogatott, hogy ideje j 
lenne az esküvőre menni, akkor Pepi kinyitotta az ajtót, J 
ott állt a ruha aggató felöltöztetve az aranyos meny
asszonyi öltözékben, —  fej nélkül. —  A szép mirtus í 
koszorút Pepi maga fejére tűzte, a mi különös ellentét
ben volt fekete öltözékével és halvány, de mosolygó ar- 
czával. A menyasszonyi ruhában öltöztetett alaknak egy 
kosár volt ruhája ujjához akasztva.

—- Itt van édes Tivadar önnek menyasszonya! ha 
ön a leányokat csak fababáknak tartotta, a kikkel kedve j 
szerint űzhet játékot, hát most tessék ! vigye, — én a 
mirtus koszorút megtartom, ha meghalok, tegyék fejem
re, — mert én azt fogadom, hogy mint leány halok meg.

A zavart, a mi a vendégek közt támadt, nem lehet 
kibeszélni, — mindenki iparkodott volna Pepit rábirni 
a kibékülésre. Tivadar oly kétségbe esést mutatott, hogy 
lehetetlen volt nem szánakozni rajta.

Pepi komolyan visszautasított minden közbenjá
rást, — ö már két év óta lemondott Tivadarról, és hozzá j 
szokott a vén lcánynyá létei gondolatjához.

Azt tudta mindenki, hogy Pepi az alatt a két év 
alatt több kérőnek adott kosarat azzal a nyilatkozattal,

liogy nincs többé százdéka férjhez menni, szerette azt a 
cséícsap Tivadart, fájt neki annak hűtlen elpártolása ; de 
sokkal inkább rögtöni visszatérése, az már boszuállásra 
ingerelte. Nem szólt senkinek, még csak nem is sejtette 
senkivel szándékát. Az alatt a két év alatt egészen bele
fásult sorsába, ő vén leány akart maradni, es az is lett, 
ő hagyta volna Tivadart akár kivel boldognak lenni, 
és bár hol udvarolhatott volna már miatta, ö kikerülte és 
nem háborgatta.

— A lakadalmi ebéd kész, — szólt Pepi nyájas 
vidámsággal a vendégekhez, — tessék hozzá ülni, ön 
is maradhat, ha tetszik Tivadar, —  most már bocsássunk 
meg egymásnak, nekem igy kellett cselekednem , hogy 
ön, és több önhöz hasonló szokásu férfiak tudják meg, 
hogy a leány sem játékszer, és hogy vannak leányok, a 
kik nem félnek a vén leány nevezettől —  és ha szeret
nek is valamely férfit, de ha az nem érdemes becsülé- 
sökre, —  nem kárhoztatják magokat arra a büntetésre, 
hogy nejévé legyenek.

A lakadalmat el lakták, tánczoltak is a vendégek,
—  Pepi a tánczról is lemondott, —  Tivadar ott botor
kált, —  sokan a vendégek közül biztatták, hogy majd 
máskép lesz, most már Pepi kiöntötte boszuját, megbé- 
kü l, majd össze kerülnek, nem telik bele két hét, — 
majd így lesz, —  úgy lesz, —  ekkor meg akkor, —  ne 
búsuljon, minden jól lesz.

De biz a mai napig is csak úgy van , a hogy volt 
ezelőtt jó  tizenöt esztendővel, Pepi senkihez sem ment,
—  pedig volt ám kérője elég, —  de Tivadar sem tudott 
megházasodni még ekkoráig, — pedig udvarolt ám az 
óta is elég fiatal leánynak, — kivált ha Pepi valame
lyiknek a neve, — szegény Tivadar azt állítja; hogy 
neki minden Pepibe szerelmesnek kell lenni, és utóbb is 
Pepi lesz a felesége. Az igaz, hogy eleitől fogva sok le
ánynak udvarolt, kinek Pepi volt neve, hanem a mellett 
ugyan sok Linkának, Tinkának, szóval minden kereszt
néven levő fiatal leánykának kurizált biz ő kem e, no 
még a Miiiának, Marájának is, —  tette hozzá nagynéném,
—  majd meglátod, mint forgolódik ma a növendék leá
nyok körül, akár Pepi, akár nem , hanem azért a régi 
Pepit se hanyagolja el egészen. De már nagy ideje is, 
ha mindenben részesülni akarunk, menni. —  A kávézás
ról elmaradtunk, hisz azt itthon elvégeztük, de már ki- 
lencz óra is elmúlt, ilyenkor szokta adni Lórika a jó  izii 
és kellemes illatú fekete levest, meg a pehely könnyii- 
ségü szép pántlikás tejfeles fánkot, már arról csak el ne 
maradjunk édes öcsém, — sürgetölödzött nagynéném. —

Elmentünk hát a piknikes házhoz, —  nagynéném 
egy oldal ajtón vezetett be, a jóformán vendégekkel telt 
szobákba. A házi nő csakugyan a leves osztással lehe
tett elfoglalva; mert minden felé hordták nagy tálezá- 
kon a findzsákban töltögetett, igazán illatos fekete le
vest. —

Három kis fiatal leányka csevegett egy sarokba 
állított pamlagon ülve, a honnan a többi szobákba lehe
tett látni. A mint nagynénémet észre vették, rögtön siet
tek neki kezet csókolni, és helyöket átadni.

(Folyt, köv.)

i
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Ama bizonyos csizmadia és felesége 
kérdései és feleletei.

—■ — (Hát az Eszterházy treífert nem fizetik ki ?) 
Nem ám. (Nem adnám száz forintért, hogy nem én nyer
tem meg.)

-------- - (Hát már a jövő hónapban itt lesz a követ
választások ideje majd Pesten is.) Már hogy lenne? 
hisz akkor a nemzeti színháznak szünideje van, s a szí
nészek mind széljel mennek vidékre!

-------- (A  bécsi urak házában is lesz hát már tory
és whig párt? mik azok a wliigek?) Liberális conserva- 
tivek. (Hogyan is kell azt kimondani: „vigek“ vagy 
„vígak ? “ ) Tudod : Angliában a wliigek : vígak; - it t  
pedig a whigeket úgy kell mondani, hogy „végek.11

—  —  (Tehát Eszterházy nem fizette ki a bécsie
ket?) Hanem a másik Eszterházy meg ugyancsak kifi
zette a bécsieket.

— —  (Milyen lesz már az újságírók állapotja az 
új sajtótörvények mellett ?) Hát csak olyan, mint a mé
hes gazdáé; tudja, hogy a méheknek fulánkjuk van, 
csíphetnek is ve le ; de azért csak mégis elbajlódik velük.

Julius l-én.
Itt van hát az a boldog nap,
Mely után oly hőn epedtem!
Jöjj ide hát, s örülj te is 
Jó publikum : legyünk ketten.

Boldog Julius elseje!
Éltünk legragyogóbb napja!
—  Mivel az előfizetést 
A szerkesztő ekkor kapja.

A T - *  Ifi— u.

Isztrikucz és Nasszalmieseszkul.
1. Te koma, micsoda nagy rummii ez itt most?
N. Minister-sfri&e van Bécsben.

AT. Te koma, egy bécsi újság azt írja, hogy ha már 
a magyarok bejutottak a ministeriumba, közülünk is 
kellene valakinek ott lenni.

I- En elvállalnám a tengerészeti miniszterséget; 
mert arról bizonyos vagyok, hogy nem értek hozzá.

/. Komám ! Mi az ördög az a foederalisraus, a mi
ről anynyit beszélnek a fülünkbe, magyarázd meg.

N. Hát ez az, hogy megmaradnánk Reichsrathok 
nak, csakhogy otthon s helyünkbe kiildnék a tíz forint 
diurnumokat, s nem is kellene érte a Financzausschuszbe- 
richteket végig hallgatni.

I. A  bizony nem volna rósz.

Nyílt tér. *)
Budapesti Útmutató.

Olyan jövevények szám ára, a kik most akarnak nj 
lapot kezdeni.

Rendőrigazgatóság. (Fő út, 0. szám.)
Causarum Regalium Directoratus. (Erzsébetiéi’ lU.)
Vármegyeháza. (Gránátos utcza.)
Tömlöcz ugyanabban. (Vármegye-ház utcza.)
Városháza. (Városháztér, könnyen odavezetik az | 

embert.)'  i
Tömlöcz ti. o. (Városház utcza.)
Rabok kórháza. (Kerepesi út, Rókusz épület.)
Bélyeghivatal. (Főút, 8. sz.)
Kiéli István, Írók ügyvéde. (Szénatér 3. sz.)
Adó hivatal. (Papnövelde utcza 1. sz.)
Jégverés ellen biztositó társulat. (Erzsébettér 3 sz.)
V í v ó  oskola. (Zöldfa utcza, Ű. sz.)
Pappendékli készítő, a ki a megmaradt példányo

kat megveszi. (Nagytér 2. sz.)
Zálogházi közvetítő intézet. (Lövész utcza 3. sz.)
írói segélyegylet alelnöke. (Erzsébet tér, Derra ház.)
Magány őrülteket ápoló intézet. (Buda, Kék golyó 

utcza, 283 sz.)
Puska és pisztoly műves. (Servitatér, 4. sz.)

*) Az ezen rovatban foglaltakért a szerkesztőség csupán a 
sajtóság előtt — nem kivin felelősséget vállalni. S z e r k .



Az utolsó gombócz.

I

Fogadott az egyszeri ember, hogy ö hat óriási gombóczot meg tud 
enni egy ebédre, ötöt le is gyűrt szerencsésen, de a hatodik kifogott rajta.

..apttilajdonos és fömunkatárs : Jókai Mór. 
Felelős szerkesztő: D ienes L a jo s .

Lakása : Lövész utcza 6. sz.

Nyomatott Ernich G. magy. akad. nyomd. Pesten 18Gf>.
(Barátok tere 7-ik szám.)

Rajzolja : Jankó. — Metszi: Polák.

„H éj, hiszen ha tudtam volna, hogy te fogsz ki rajtam; téged ettelek volna 
meg legelébb!


