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HÍRESEK ARCZKÉPCSARNOKA. 

Vukovich Sebő. 
A „B. J." hű olvasói méltán csodálkoznak 

azon, hogy Vukovichchal csak most, csak ilyen 
későn találkoznak. Volt már talán ugy melléke
sen fölemlítve, de jelentékenyebb szerepet nem 
játszott e hasábokon. 

Miért ? 
Egyszerűen azért, mert — s most komolyan 

beszélünk — vannak az ellenzék sorában (noha 
kevesen) oly karakterek, melyeknek túlnyomó jó 
tulajdonságaiért apróbb botlásokat örömmel meg
bocsátunk. 

Ezek közé soroltuk eddig őt is. 
Hanem van nekünk egy kitűzött határunk; 

a ki ezen túllép, az hatalmunkba esik s azzal 
azután űzzük pajkos játékunkat, ép ugy mint 
hatalmat nyertek Puck és ármányos tündértársai 
azon embereken, kik éjszakának idején az Athene 
melletti ligetbe tévedtek. 

Hogy Vukovicli e határokon tulment, bele
mászott a mi tilosunkba, az kitűnik abból, a mi 
ezen kis bevezetés után következik. 

Vukovicli az elmúlt sessió-darab alatt egy 
pár nevezetes eszmét mondott ki, s mint jó ka
tona, mindenikért derekasan — el is verette 
magát. 

Ő találta ki azt a megfejtctlen rebust, hogy 
a mai baloldal a nemzeti reformpárt törvényes 
örököse. — Igaz, hogy senkisein bitté el neki, de 
azért kell valaminek a dologban lenni, mert volt 
igazságügyminister létére az örökösödési jogot 
aligha állítaná így fejtetőre, ha oka nem volna 
hozzá. Nekünk sikerült a dolog végére járni, s 
megsúghatjuk a közönségnek az eddig megfejtet-
len titkot. A dolog ugy áll, hogy a mai baloldal 
az egykori reformpártnak természetes — — 
gyermeke; az egjresült Ghyczy-Tisza prókátor! 
firma vállalta el a törvényesitési pert, melyet a 
Deákpárt ellen indítottak, s Vukovicli, mint jó
hiszemű praetendens, a fentebbi igazságot a n t i -
c i p a n d o hirdette. 

Ennyi az egész. Ha megnyerik a pert, akkor 
már is igazat mondott; ha meg nem nyerik, ap-

pellálnak ; ha elüttetnek, újítanak ; de jussokat 
nem hagyják. 

A másik eredeti eszme, melyet Vukovicli 
külföldről haza hozott, s melyről meglátszik, hogy 
akkor volt igazságügyminister, mikor 52 vár
megye közül legalább hatvannak a nyakán ült 
királya biztos még a respublikában is, az : hogy 
nem igaz, mintha a vármegye keretén belül nem 
tenyésznék a reform; mert ime, ugymond, akkor 
volt Magyarország reformátori virágzó korszaka, 
midőn a nemzeti reformpárt (Deák, Eötvös, 
Csengery, Klauzál stb) szedte babéráit, s azon 
időben teljes épségében fönállt még a tekintetes 
tens, nemes, nemzetes és vitézlő vármegye. 

Igaz biz a ! — Csakhogy a nagy nemzeti 
reformpárt (pfui, hogy „örököse'- el tudta felej
teni!) épenséggél a vármegyével czivódott mindig 
életre halálra! — Es mikor a reformpárt Kos
suthtal diadalmaskodott, és Nyárynak sikerült 
legalább egy k i s s é „a megyei omnipotenczia 
nyakára hágni", akkor megteremtettek a 48-ki 
törvények, melyek a tekintetes, tens, nemes, nem
zetes és vitézleó' vármegyét a XVI. törvényezik-
kel „az alkotmány bástyái" czim alatt formális 
sileucziumba tették ; termett reá a királyi biztos 
mint a gomba, s Isten bűnül ne vegye, mai nap
ság is ugy vannak ezek a rozzant bástyák, csak
hogy az Andrássy-kormány kevesebb királyi biz
tossal is beéri, mint mennyire Kossuthnak volt 
szüksége. 

Ilyen világra szóló eszmék hirdetője lett 
Vukovicli Sebő az urnak 1869-ik esztendejében, 
a ki (nem az Ur, hanem Vukovicli) a magyar 
tengerpart iránt már akkor táplált lelkes szerete
ténél és ragaszkodásánál fogva Fiúméban — szü
letett, körülbelül azon időben, midőn azok, kik
től szerzeményöket időelőtti örökségképen el 
akarja perelni, már mint a reformpárt vezérei 
Pozsonyban forgatták a kardot. Szeretete a ma
gyar kikötő iránt azóta sem csökkent, elannyira, 
hogy az idén, midőn már semmi egyéb keresni 
valója nem volt ott, legalább megbukni rándult 
el, amiben a lelkes fiumeiek, meghattatván a ra
gaszkodás ily szívóssága által, nem is gátolták őt. 

Hogy miként került a baloldalhoz, azt hiába 
kérdezitek tőlünk. Arról mi sem tudunk többet, 
mint ő. Valószínűleg jó szive s szelid kedélye 
vitte a tigrisek közé. Körülbelől ugy esett bele mint 
a madár a baziliskus torkába. Ki nem emlékszik még 
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arra az országos hűhóra, melylycl hazafias ellen
ségünk, hajtóvadászatot tartott az cmigráczióra ? 
Legelőször is a pléhgallérosak vétettek czélba; 
de miután Türr-cs Perczel-csizrnadiát fogtak, a 
többivel azt sem, egy párt pedig szégyenlettek 
hirdetett mérsékéltségüknél ós eszközeik ugyneve
zett törvényes voltánál fogva befogatni, végre 
sikerült megcsipniök Vukovichot —- vargának. Az 
ő nicggondoltsága az a csiriz, mely összetartja a 

Ministeri tanácsnak jegyzőkönyve, 
mely tartatott aug. 1-én. 

Jelen vannak az összes ministerek, névszerint : 
Gróf Festetüs György, ministorelnök, honvédelmi, pénz
ügyi, közlekedésügyi, belügyi, kereskedelmi, oktatásügyi, 
igazságügyi minister. A felség személye körüli minister 
akadályoztatását jelenti. Elnök -. Gróf Festetics György. 
T. ministertanács! Kérem véleményeiket a szőnyegen 
forgó tárgyra nézve. (Senki sem szól.) Kérem azokat, a 

pártot, ő varrogatja össze a logica repedéseit, ő 
dikicsezi és lábszijjazza meg a szélbalokat stb. 
Kipróbált dolog, hogy ő megtartja beszélő tehet
ségét még akkor is, mikor a többi mind, a hány 
van, nem tud már, csak ordítani. Mutatja ezt 
Horváth Boldizsár esete, mely nem is annyira 
Horváth e s e t e volt, mint a baloldal b u k á s a . 

B. J. 

kik véleményem szerint kivánják az ügyet eldönteni, 
keljenek föl. (Az elnök fölkel.) T. ministertanács! Nagy 
zavarban vagyok. Tekintve ugyanis, hogy senki ülve 
nem maradt, kimondhatnám, hogy indítványom elfogad
tatott. : azonban tekintve, hogy az elnökön kiviil senki 
nem állott fel, azt kellene mondanom, hogy az indít
vány megbukott. Különben nagyon meleg lévén, fölosz-
lok és az egészet a tanács jegyzőjére bizom. (A minis
tertanács jegyzője fölébred s észreveszi, hogy álmában irta le 
az egész jegyzőkönyvet.) 

Hű arcképei azon Ubryk Borbáláknak. 

kik egy hét óta felváltra jelennek meg a falragaszokon. 
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A száz magyar betörése Romániába. 
Ugorkaidényi rémtörténet, román kölykök számára componálta 

Romanulu Bismakiului. 

I. 
Bukarest, augustus :}. A magyar hadsereg An-

drássy és Eötvös vezérlete alatt áttört határainkon. 
Meglepett határőreink a túlnyomó erő elől hátráltak. 
Horváth Hódi két ágyú-üteggel nyomunkban van. A 
főváros fenyegetve. A nép lázad. 

II. 
Boriin, augustus 4. Bukaresti tudósitások sze

rint egy kisebb magyar honvédcsapat — a sereg elő
őrseként — átkalandozott román földre az erdélyi szoroson 
keresztül. Kétezer lépésnyire tábort ütöttek. A román 
kormány Bécsbe és Budára fordult felvilágosítások 
iiánt. Összeütközés még nem volt. Négy halott, 20 
sebesült. 

in. 
Pétervár, augustus 4. Bukaresti hirek szerint 

száz magyar önkénytes becsapott az oláh határokon, de 
ellenségre nem bukkanván, azonnal visszavonulni kény
szerültek úgy, hogy már Plojesthez közel járnak. Galacz 
blokirozva van a magyar monitorok által. 

IV. 
Bocs, augustus 5. Bukaresti osztrák-magyar 

konzulnak. Igaz-e, hogy határvillongások fordultak elő 
az erdélyi végeken? Beust gr. 

V. 
Románul. (Vezérczikk,) „Románia lángokba bo

rúi. A vérszopó magyarok ázsiai barbár faja megszállta 
határainkat, hogy hölgyeinket háremeibe, hurczolja, fér-
fiainkat rabszíjra fűzze. Kinyomott testvéreink gyászos só
hajai felhőkként áthatolnak a magas hegyeken, tólünk 
várják ezredévi rabságukból való felszabadulásukat. A 
magyarok Erdély minden oláh falvát felgyújtják, a fér
fiakat megcsonkítják, a gyerekeket lekaszabolják, a nőket 
megfertőztetik. Irtóztató ! Traján szelleme fehér leber
nyegben, véres karddal, lángoló szemekkel jár az ormo
kon. Román sas, lebbentsd meg szárnyaidat. Csattogtasd 
meg a magyar nagyravágyás ölyve fölött. Le Andrássy-
val! Éljen Románia !" 

VI. 
Plojest. A csata l1/, órán át tartott. B. Eötvös 

lovasparancsnok nehéz sebben elfogatott, de véletlenül 
megmenekült. Horváth Bódi holtteste ágyúüttíge mel
lett találtatott. S maga a fővezér Deák Ferenci, bár 
lábai gyorsasága miatt fürge dzsidásaiuk alig ér
hették el, körűÜbgatott, bekerittetett s csak nagy eről
ködés után szabadulhatott ki — két golyósebet vivén 
magával - - nyelvén. Andrássy fut! — Eddig a jelen
tés. Románok! Győztünk! Az Andrássy vérebei szét-
robbantvák, de ő maga megmenekedett. Utána ! 

Kinek foga reánk vásik: 
Le kell vágni ez Andrássy ti 

VII. 
Bukarest, augustus 7. Seregeink visszaverték a 

magyar támadást. Egy vitéz őrcsapat szétrobbanta a 
honvédséget. Andrássy sebet kapott. Horváth Bódi 
alatt két lovat lőttek le. Eötvös elfogatott, de meg
szökött. A haza győzelmi ünnepet ül. 

VIII. 
Berlin, augustus 7. Magyar és osztrák közlö

nyök czáfolják a magyar-erdélyi pucsot, de hiába teszik, 
senkisem hiszi. Beust gr. annektálási viszketege alább 
szállhatott. Románia szabad. 

V. 
(Piros könyv.) 

Bukaresti osztrák-magyar konzulnak. 
Wozu der Lárm? Mit olvasok én csatákról, be

törésekről, mikor én Andrássyval együtt izzadok a de-
legáczióban, a monitorokra Galacz elől most szavaztat
juk a költséget, Horváth Bódi meg már azért sem való 
tüzérnek, mert Eötvös Pepi nem való lovasnak. Szól
jon az úr! Beust gróf. 

Válasz, 
Beust grófnak Bécs. 
Excellentiád kegyes megkeresése folytán van sze

rencsém jelenteni, hogy azon betörés s összeütközés va
lóban megtörtént. Egy részeg góbé ugyanis végigheve
redvén a határon — ott az utón elaludt s csak arra 
ébredt föl, mikor az oláh zsandárok két oldalt dönget
ték. Erre aztán hazament. Umlauft. 

Sohaj. 

Oh Benza, Benza! 
Sono ancora senza ?... 

RADNÓTFAY. 

Pályakérdés 
Mi gyalázatosabb azon eljárásnál, melyet a 

krakói karmelita klastrom-apácza, a szerencsétlen 
Ubrik Borbála iránt követtek ? 

F e l e l e t 
Semmisein — kivéve az, a melyet a német 

zuglapok követnek, hogy az esetből pénzt sajtol
janak ; s ha meggondolom, hogy zsidók írják ama 
lapokat, melyek oly mérték és illem nélkül be
szélnek oly dolgokról, miket ily hangon csak a 
saját felekezetbeli tárgyalhat, akkor szégyenkezve 
jut eszembe, hogy mégis vannak : „disznóvá vált 
zsidók." 



Előfizetési főtt é telek : 
Egész kánikulára házhozhordárral egy nagy adag 

n i, figylalt 
Fél egy kis adag 

dtto, 

KÁNIKULA. Szerkesztői i voda : 
naputcza, 0. szám, a pinczéhen, hova minden a 
lap szellemi vészét illető közlegény térmentesen Egyetemes (gymnasialis és normalisticus), politikkasztó . ismeiet-erjesztő és 

szétnyirodalnii lapilap. Sajtóhibái szaglap. Kiadótutajdonos Kaáni Knlay Almos. 
Felesós szerkesztő Kulakáni Sirius. intézendő. Reziratok vissza nem aratnak. 

Ofem.lu.-Ite. ' . t , m.arMwttiw 1. Mutatványszám. E l a ó é v f o l y i i . 

T. élő fizetőinkhez ! 
A politikkasztó agyag rendkívüli hőségénél 

fogva lapunk kenete immár szűznek bika-
nyálván, lapunk ezentúl apjában háremszor 
fog megjelelni: 

szeggel, télben és esdve. 
A lejárt élővizeséseket azonnal kérjük 

meguszitani, nehogy a lap szédülésében ren-
diiletlenségek börtönjenek. 

A „Kánikula" riadóhivatala. 

Csuda-Rest, augustus 1. 
A sajtszabadságot fűztük jelsó gyanánt 

százlónkra. 
Mi ellenségei fagyunk minden prohibitiv 

rendszernek s ezt helyesíteni vakarjuk a 
sajtóhibitivrendszer által. 

A sajtóhibitnendszer a sajtóhibák sza
badsága. 

A sajthiba pedig a szabad ajtó tarkalatos 
kelléke, mely nélkül ajtószabadság nem is 
gombolható. 

A sajthiba a vajtó legszebb kiváltsága 
Ha ezáltal nem válik ki, nem is vál 

hátik' be. 
Azon kor, melynek sajtóhibái nincsenek, 

mindig bőrelkedik sajtóvétségekben. 
Inkább legyenek sajthibáink mint sajt 

vétségeink ! 
Igen ! 
Igenis! 
Kavczolni fogunk tehát a Szabad Sajó 

mellett az önkény tatárjárása ellen. 
S e karczban velünk sarczoland az egész 

ország. 
Ha az ország, a hasa, a hon, a nép. 

a nemzet, a közönység, a pudlikum , az 
érzelmiség mind velünk vannak — ki el 
lenünk V 

Siijtólibázzunk tehát: 
akkor nem fogunk sajtot étkezhetni. 

Helyreigazítás. 
Fönebbi vozérczikkünk végszavai igy ol 

vasán dók : „sajtóhibázzunk tehát (sajtóit 
búzzunk helyett), akkor nem fogunk sajtot 
éhezhetni." 

Helyreigazirás. 
A fönebbi heilyreigazivásban a végső szó 

„sajtot éhezhetni" igy olvasandó : „sajtóvét
kezhetni." 

Sajtóhibák. 

Holnapi számunkban „caniculum vitae" 
helyett olvasd : curriculum vitae." 

Ugyanott : országos „tutaj hon" helyett : 
országos „tulajdon." 

Holnaputáni számunkban e helyett: „sa
ját feleségem terhe alatt" olvasd : „saját fe
lelősségem terhe alatt." 

T á v s ü r g ö n y ö k . 

,. A kiskeresztutczát B ön-
beült és romában fekszik. 

K u 1 a, aug . 1. A várostakáes tegnapi ölesében el-
halásozta, hogy a várost ezentúl Kanikulá-nak fogják 
hinni . E végbél a várostakács már pólyamosást in té
zett a bélügynionasteriumhoz. 

T o r o k s á r , aug. 1. Épen most, haragusznak delei, 
igen meleg van. 

1 j i p ó t s á r o s, aug. 1. A térmérő 30 fokost mulat 
az árnyékban. 

T e r é z v ám o s, aug. 
tötte az izzadság, sok ház 
az iznadrág fogyton nő, 

L o n d o n , aug. 1. A kukoriczakigyó (ugy visszük 
ez mogyoróbb a tengeri kígyónál) a Tbemes folyóban 
ina kovász reggel úszva mulatkozott. 

T r i e n t , aug. 41. A főkötő tele van bajákkal, kö
zöltök egy angol peneo'zélos liajó és egy franczia re
gatta. A csámpák ma egy a főkötő nyirásán fürdő 
matrászt, elnyallak, (E tárí'iirgönyt a telegiraf a fö
nebbi érlclhetlen forgalmazásban hozta meg, hollót igy 
kellene tennie : „Trieszt, aug. 1. A kikötő fele kan 
bajokkal, kötöttük agy angoí pánczélos hajó is ágy 
franczia fregattá. A czápák ma egy a kikötő nyilasán 
fültő matrózt, elnyeltek.") 

F ü l e d . aug. 1. llonvádb líoltizár igazsákügyén 
közlünk mutat. 

K i r á l y b a g ó , aug. 1. Ráró Etvös a kultusíil is-
teiiuin egyik kanácsosával az Erkélyi iskólikát 
vizslálja. 

M a d i r d , aug. 1. Don Carlos Pfrim bátornokot 
ökörbe fogadta. (Tatán nem ökörbe, hanem örökbe? 

Szark.) 
T e m e s s m á r, aug. 1. Deák Terencz jelesleg líu-

ziáson molai. 

Helyesigazitás. 
Utóső tájsiirgöljünk hegyreigazitása végett, meg-

legyezzük, hogy nem Deák Terencz, hanem Deák F e-
r e n c z mutat, líuziáson. Szark. 

Libaigazitás. 
Fönebbi helyes igazi tájunkat ibletőleg azon meg-

hegyzést kelt. tennünk, hogy Deák Terencz nem mutat, 
hanem m u 1 a t liáziáson. Szurk. 

Sajtócsiba. 
Fenetebbi libaigásitásunkai. oda vagyunk képtele

nek kiigazítani, hogy nem Báziáson, hanem líuziáson 
mulatt Deák Farkas. Szürk. 

Uj dongások. 
— (Nyilatkozat.) Kilengéseink ráczal-

mával szemben tegnap ünnedélyesen kijelel
tük, miszerint lappunk mindekkor egyébül 
csík a .,szemtelen gazság örvényén" fog 
haladni. E nyilalkozatot most oda igazítjuk 
helyre, hogy mindenha a meztelen igazság 
ösvényén fogunk szaladni. 

* (Gróf Andrássy Cíulya) nejével hen-
geri fürdőbe urazik Estendőre Belgiumban. 

** (A szigligeti l'áczáunál) a meggyei 
lisztmiselők nyáry pált rendelnek. 

*** (Egy 91 íves bajadon) tegnap 
télben a Dunnába rohadt s annak babjaiban 
lelte zsírját. 

. (Remény Zsigmond) Mákos-Palotára, 
Keményi Ede pedig küldfölre utózott. 

t (Krassóbau) a karmollta szüzek csár
dájában ismét egy 21 íven át befalazott 
ábéczét tálaltak föl. 

(•) (Patay Están) Debreczcnbe kan fel
ügyelővé nevettetett ki, hol is a matyuri-
deszi vizslák alkalmával az ivásbeli agykor
látokat vezényelte. 

%£ (Tóth Kajmán) „választói között 
Buján mulat. 

(Sróf Blszterlázy Sároly) Fiileden a 

véndőglóban hátrányos magavasalata fogytán 
egy mászik úrtól protont kaput és jól meg
ragadott. () mindamelléi a ráczvigalmat el 
nem hagyma, hanem egér éj szagán át rézt 
evett a ránezban. 

.-. (A náczi u(czábaii) egy parczelin 
kezeskedést egyezerre 0018. frttal felsteine-
roltak, hasolló tör ténta többi urinczai há
takban is. 

ü (A csiszár fürdőben) Dudán uj pista-
hivasztal állattatott íöl ; ezen pestahibatal 
divatalos leendőit mindenpap háromszor fogja 
vérezni. 

11 < Kampói kozeskedeleini tanintéze
tében) az érvenkinti vizslák már belégződ-
tek és az hegyes taktargyakban. pélpának 
okádért a bőrtőnelemben, nyeltanban, szép-
ivásban, könyvételben és kölcsönösen a mász-
tanban igenyeles epedménveket mutatutatott 
fel, -

í í (Kigyelmeztetés). Frigyeimeztetjük 
a t. olvadó közönységet a lappunk mai szá
lában „Milz-Extract" czim alatt tálalható 
fűrdetményre. 

'-' (Laposvártt) legkötelebb robbant tűz-
rész dülöngött, mely a rögön verekedett iró-
zatos tivadartói órás nagyságra főiszidva 
csakhamar kos házat hamubad öntött. 

!j! (A degelatio) muszkálkodásai a nagy 
hűség daczára is szaladatlan fogynak és 
regélhetőleg már néhány pap máivá delei
gátasaink haza fognak jöhetni Pécsből, ide-
basa tőlkendők kent Irtván üngepélyét, 

£• (A Dunnából) ismét egy heledúlt 
nőeszmély bulláját halászták ki, melyet a 
Rákos-kórlázba vittek őrményszéki konczolás 
végett. 

"„" (A nemteszi múzeum > udvarában 
fölillátott járványba késett sarkofák immárr 
epedezni kezdenek a folytonos rekedezés e 
nagybecsű műmelékeket felette eszélyezteti. 

s (A pesti Medárd-várás) igen szorul 
űzött ki s a kerckodők egyállatlan paraszt 
emelnek az ürlet menete miatt. 

Szénház. 
Nemzet t szünház. Aug. 1. — Silva ur 

taligán operasárgulata. „Az a firkái no", 
Mauerbaertől. 

Dudái népszánház. ^Lá sassúg fíizrrö-
vel", bokázatos vízjáték. Ezt kövezi : „A pe
lenkái notoricus", bolházat 3 felv. 

Deutsehes Sla l l tbeater . „Gorilla11. Op-
ferette. in 3 Aktién. Frl. Geitzinger als 
Geist. Auf vielseifiges Vorfangen znm alt-
ersetzten Mehl. 

Idegesek névkora. (lesd a melléktelen.) 



H a j d a n . 

Az ó-kor zsidói keseregnek Salamon falai előtt. 



M o s t . 

Az uj-kor zsidói mosolyognak Salamon falai előtt. 
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Reverie. 
Komáromban Ghiczy Kálmán 
Búsul a hon fényes álmán, 
S czáfolgatja Lónyait, 
Ki szerint nincs deficit. 

Ghyczy, a ki szóban oly dug. 
Argumentumban sem koldus, 
S kimutatja — jaj de mit? -
Hogy deficzit „deficit". 

Baden-Baden Budapesten. 
Á Monsieur le Baron de Bizay á Füred. 

Monsieur! 
Elvesztem Badent, Baden elveszt engem s én 

megveszek, ha, amit itt megvesztek, másutt meg nem 
veszem. Maguk kis barbár nemzet — une toute pe
tité nation farouche, de lovagias, vendéglátó, vitéz 
és költekező nemzet. Én magukat becsülöm. Adják 
nekem Pestet s én Pestet a világnak adom. J'y porté 
le Pérou sur mes tables de jeu. Az arany dűlni fog 
magukhoz és tiz quótát is elbírnak, a Lónyay-piczu-
lákat meg merő színaranyból fogják verni. Pestet 
meghausmannitom, porukat elnyelem, vizüket ihatóvá 
varázslom, boulevardokat teremtek, sétányaikat kerté
szeim veszik át, operájukat megbenzásitom, Luccákkal 
és Trebellikkel megnépesitem, Radnótfáyt penzióba 
teszem, a népszínházát felfújom, kutakat éjjel-nappal 
szöktetek, a meleget bűsitem, Mr. Etienne szomját 
eloltom. Emberek lesznek. Csak a pénzüket adják 
ide; ha kezemben lesz, magukba fektetem. Azt hal
lom, sok svindler van maguknál - - különösen a po
litikában. Az nekem mind jó lesz ágensnek, bolondi-
tónak. Hornt , Jókait megcselekszem croupiernak, 
Madarászt meghozatom Amerikából az öccséhez, Jó-
sephez, és minden elégületlen hazafinak helyet adok 
a banknál. Ráteheti a pénzét. Ön báró ur befolyásos 
ember, járjon közbe érdekemben s lekötelezi 

barátját. 
B e n a z e t. 

A MOÍ^ÍC Mossié Benazet in Baden-Baden-Baden. 
Monsiö ! 
Commez, cslnáléz s' il vous plé amit akar. Mon 

arzsant nem viheti, nem lévén , kinek van - - vigye. 
Én befolyásos ember vagyok mi zikker reuszszirozunk. 
Ha az ur nem valami sleifer et si vous non est ein 
svihák, hát ön Mossiő Benazet hoz magával penya-
zet? Savez vouz? Frecandum puci! Nous magyares 
sönt trés verfluchte Kerl! .le vou donn mon mén, 
God savé the Quén, uno baccio poco fa, keresztanyád 
piszkafa. 

A lavoir. 

APRÓ HÍREK. 
A Az akadémia Vadnai Rudolf esete alkalmá

ból Toldi Ferencz indítványára egy censori hivatalt 
állít, mely előre kihagyasson a tartandó felolvasásokból 
minden véleményt (természetesen csak olyant, mely 
Toldi Ferencz úréval ellenkezik.) 

= Árva Miska nyújtózkodik a nagy melegben 
és fölsóhajt : Mért nincs mindig ily idő ? Ilyenkor a 
szellemdús embernek is szabad unalmasnak lenni — 
hát még nekem ? ! 

* * * 
-f> Jókai Mór be akarja hozni azt a szokást, 

hogy a kánikula napjai alatt az ujságelőfizetők ne ol
vassanak; e czélból mindennaphoz a „Hon" irányczik-
ket (Sz)-től. 

* 
= Két ember fogadott; egyik arra, hogy Lud-

vig, a másik, hogy P. Szathmáry Károly irja a leg-
üresebb és legunalmasabb czikkeket. Jellemző, hogy 
eddig nem találtak emberre, a ki el tudta volna dön
teni, hogy melyiknek van igaza. 

* * * 
X A defereezeni colleglarn ajándékképen egy 

gyönyörű őskori kőfejszét kapott. A fiúk, hogy kemény 
voltait kipróbálják, a „fehér ló" vendéglő kapujának és 
szobaajtóinak neki álltak és könnyű szerrel bezúzták 
azokat, a miért is a kőféjsze a gerundium fölé helyez
tetett. 

* * 
= Szinováez színházi lapra hirdet előfizetést; 

jelentkezik egy előfizető. Sziuovácz ezt meg nem fog
hatja. Mondja rá vigasztalólag egyik jó barátja : „Ne 
csudáld, ezt az embert a nagy meleg zavarta meg !" 

* * * 
A s a i s o n b ó l . 

Q) Csernátoiii Lajosnak az orvosok a fekete 
tengert ajánlták fürdésre, mert, ott nem látszik meg 
majd, hogy mit mosott le magáról. 

* 
* * 

55 Atkor Imre a nyarat Braziliában, rokonai
nál tölti. 

* * 
— Están és Sanyi Borszékre utaztak. 

* * 
fl: Dobsamadura Badenbe gyalogol. 

* * * 
[ ; Jókai Mór Hornt Pöstyénbe küldi. 

V Madarász József vidéken készül vendégsze
repelni. 
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Rubrofulvomachia. 
avagy : 

a v ö r ö s ö k és s á r g á k c s a t á j a . 
Pugna interhordarea, melyek megtörtentek pünkösd után és a publikum előtt a váczi-

utczában, Kr. u. 1867-ben három fertály 12-re. 
— Fragmentum epieum. — 

I r t a Vörös M a r c z i . 

s igy küzdenek a hősök. 
VÁCZIAK utczáján torlaszként emberi testek 
Zsúfolmánya rekedt szélt-hosszat alá-föl izegve. 
A vörösök vörösen, sárgák sárgulva viselték 
A hordán süveg díszét, mely zászlajuk is volt. 
Borzasztó spektákulum, itt Hordana népét 
Tigrisként egymásra törő harezban verekedve 
Látni! Ah, emberiség, mért nem hordái te monoklit, 
Hogy mit sem látandottál e búsfene harezból! 

Halld, robogó robaju ropogás rohan erre, — az ágyú 
Ez (vagyis a targoneza); golyótlanul is mily ijesztő! 
Nyomban utána nyikorg talyigák nagy parkja, a kartács 
Bús szerepét töltvén, s Armstrongként félre biczegve 
Jön, nem hórihorog nélkül, sok Mőbeli Wágen. 
Ieyen jöttének ők megrengő alattuk a flaszter 
És bánntltában jobban kihorpada látva 
Harczi szerek tüzéri sorát; remegének a házak 
És remegett zászlós Brunner, félt Aigner a könyves, 
8 Altér is a krinolinliferáns üveg ablakit őrzé. 

Mint mikor a szomjas sörivó a krigli ölébe 
Fú s a bősz babokat szétűzi nedűje föléről, 
Nem várván, inig a hab jószántából lecsilapszik : 
Ugy j rt e had előtt szélvész s megelőzte jövését, 
Szétszórván zsúpként a publikumos tömeg árját. 
„Hát gyere, a ki ilyen amolyan s emilyen s amolyan 

vagy!" 
lg y ordítoza torka szakadtából Gyura hordár. 
„Üsd, a nímet lelkit !'• hangzik odábbat a sorban. 
„Wóz V mír szánme Nyemeezki V Daszagte , de lumpige Kédl ? 
Lump verilucbte, bezuffene, niedertráchtige Spitzpú? 
Nix Nyemetzki, mi szánme Kinde von Koruna (.'seszka, 
Bin ich bárén in Csaszlau und heisz ich Wenezlicsek Wenczel!" 
Igy ordíta viszont a sárgasüveg daliája. 
Ordít és nekimegy. „Czamhaun!" ordítja a többi. 
„Üsd, a ki angyala van!" — „Poliezáj !" — „l'atroll!,, — 

„Ale bitt ich 
Ihna I* — „Du Hendelfanger!" — „A potom , hau nur Ru-

zsieska!" 
„Reisz ihni Ohrwasehl aus von Esel grausliche gruse !•' 

„Hunezut a nímet! - ,. I.assens mi aus, i bin ja ka Gelber." 
- Nix dajcs!" — „Üsd a zsidót !" — „Aj váj geschrien, 

Genade! 
Khedjelem, én nem sárga vadjok, brünett vadjok, tesen niek-

khérdezni a Sáli feleségemet a 3 dob utczába 179. 
szám, földszintese.i a pinczéba."*) 

Igy őrjöng csatadüh s vérengző szomja a vérnek. 
Egymást falja föl a két fél s Hordárja népe 
Bús szakadás átkát envérei vérivel irja 
Bélyegezett papirosra, melyet Klio könyvibe fűz be. 

Ámde mi látszik amott V A Kristóftéren egy órjás 
Áll — maga nagy Kristóf — feje káptalan és e miatt ö 
Szörnyű okos. Meglátta pedig vészét a csatának 
És emberszerető tervet forralt nagy agyában 
Kis gyerekét vallóméról a földre bocsátva, 
Városházra meneszti, hogy a városnak atyáit 
8 a tlarabantokat is tudósítsa a szörnyű csatáról. 

8 a gyerek elment s perez multán egy szál darabiinttal 
Tért meg, — a bárkagalamb igy hozta a zöldolajágat. 

A nyájas olvasó nem fog a»on csodAlkoani, hogy a BBegjny /.sidó hordár félelmé
ben elfelejtette, miszerint hexameterben kell beszélni és bizony legalább is dodekame-
teit követ el. 

S a darabant igy szólt: „Uraim . . . !" de mihelyt csak e 
nagy szó 

Fogsora közt kiosont . . . csoda történt, hűlt helye lévén 
A piros és sárgás sapkáknak, a bősz csata eltűnt 
Vélök együtt, a magyar, cseh, német s mózesi hordár, 
Mind elosont s szanaszét száguldva keres menekülést. 

ígyen nyerte meg a darabant Kristóf! tanácscsal 
A hortlári csatát s sietett teligrófi büróba, 
Themsében fürdő Thaisznak távirni jelentést. 

Ghyczy Kálmán úrnak Carlsbadban. 
Uram! 

A „Hon"-ban legutóbb megjelent czikke, őszinte bá
mulásomat idézte elé annyira, hogy nem állhatom meg önt 
a financz tudomány terén üdvözölni és szép sikeréhez önnek 
szerencsét kívánni. Ön Columbus tojását találta fél, s mi
után ezen tojás mint a történelemből tudjuk, tört tojás 
volt és on ne fait pas des omelettes sans casser des oeufs, 
nem csoda hogy ön is összetörte czikkével •- Lónyai 
urat. ;Ön azon egyszerűségében magasztos theoriát 
állítja fel, hogy a status kimondhatlanjának mindkét 
zsebében kell pénzének lennie ; mert ha csak az egyik
ben van, a másikban meg nincs: akkor ez a staats-
bankrott. — Ön halhatatlanná tette magát és örökre 
feje marad a magyar ellenzéknek, mert örökre bebizo
nyította, hogy a magyar kormány soha sem jöhet ki a 
deficitből. Ugyanis, ha az állam vagyonából, tőkéjéből 
csak egy krajezár is fordittafik az évi deficzit fedezésére, 
ön bölcs nézete szerint nem lesz ugyan deficit a pénz
tárban, hanem igenis lesz a budgetben; és ha az or
szág félvirágzása folytán a nép vagyonosodik, nagyobb 
adóképességet nyer, tehát több adót fog fizethetni, ak
kor ha nem is lesz deficit a pénztárban, ama fenemli-
tett krajezár mégis hiányozni fog az állam tőkéjéből és 
igy a budget-deficit permanens lesz. Ebből kiindulva a 
tisztelt ellenzék századokon át mindig fogja mondhatni 
még a legkedvezőbb linanc/lális viszonyok közt is, hogy 
a kiadás és bevétel közti egyensúly hazugság. Még ily 
hatalmas fegyverrel nem bírt a tisztelt ellenzék. Ezzel 
minden jobboldali ministerinmit mogbnktatbat, és igy 
semmi kétség hogy önök előbb utóbb a kormányra ver
gődnek. Önöknek ebhez nem kell egyébb, mint a bis-
serl a Xundheit und a recht a lang's Lében, mit szi
vemből kívánva és a carlsbadi kétszersülteket szíves 
figyelmébe ajánlva, irigységgel vegyes csodálattal vagyok 

bámulója 
R a u s. k. 

a fináncztudomány tanára. 

Iskolai vizsgálat. 
Kis Gyurka, (ejtegetve) Ember, emberé, ember

nek, ember, ó ember, embertől. 
Están bácsi. Praestanter, kis öcséin ! Hát tudsz-e 

olyan főnevet a kit nem ejtegetni de hajtogatni kell? 
Kis Gyurka (nagy hirt len.) Hát a kulacs! 
Están bácsi. Ugy van, fiam! 
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V I D É K I T R O M B I T A . 

„Illetyi-e?" 
(Egy Icis villasztott birÓ8&gi jelenet, ajúntv;i Nyáry Pálnak.) 

Az épen most elfogadott bírósági törvényjavaslat némi 
illustrátiójára szolgáljon a következő eset, a melyben az a leg
nevezetesebb, hogy szóról szóra megtörtént. 

Sch. Gyula pesti ügyvédnek Jász-város törvényszéke előtt 
egy sommás szóbeli pere volt. A követelés egy minden kellék
kel ellátott adóslevélen alapult, úgy hogy azt a legegyszerűbb 
szolgabíró is megítélte volna. 

A tárgyalás megkezdődik; az alperesi ügyvéd valami 
semmitmondó kifogással él; Sch. Gyula felperesi ügyvéd e ki
fogásokat könnyen megezáfolja; a mire aztán a két ügyvéd 
várja az Ítéletet. 

Azt nem is kell említenem, hogy a törvényszék tagjai — 
kivéve az előülő bírót, s az asztal végén ülő jegyzőt — mind
nyájan dolmányos emberek voltak. 

A tárgyalás, mint mondám, befejeztetett. Az előülő biró 
végignéz a törvényszék tagjain, egy-kettőt pödörint bajuszán, s 
azután oda fordul a jobbján ülő legöregebb rusticus tanácsoshoz 
e kérdéssel : 

— lllelyi-e ? 
(Ez jogi nyelven annyit tesz: hogy helye vau-e a felpe

resi keresetnek V) 
A legöregebb tanácsnok egy kissé gondolkodik, s azután 

fejét rázva határozottan feleli: 
— Nem illetyi! 
A biró azután oda fordul a második — kevésbbé öreg — 

tanácsnokhoz: 
— Illetyi-o? 
Ez már gondolkodás nélkül feleli: 
— Nem illotyi! 
Az előülő végre minden egyes tanácsnoktól külön 

megkérdi: 
— Uletyi-e? 
Azok mind azt felelik, hogy : nem illetyi. De ez termé

szetes is. 11a egyszer a legöregebb tanácsnok, kinek legtöbb 
ökre, földje, és ennélfogva legtöbb esze van, azt feleli, hogy nem 
illetyi - akkor a fiatalabb tanácsnokok, kiknek természetesen 
kevesebb ökrük, földjük, s igy kevesebb eszük van, hogy mer
nék azt felelni, hogy de bizony illetyi. 

Mikor aztán mindegyik tanácsbeli szavazott, akkor föláll 
a jegyző, egy jogvégzett, értelmes fiatal ember, s nem birva 
szivén elviselni azt az égbekiáltó ítéletet, azt mondja : 

— De kérem a tekintetes tanácsot, fontolja meg a dol
got egy kissé jobban. A felperes követelése egy minden kellék
kel ellátott adóslevélen alapul ; az alperes kifogásait maga az 
adóslevél megezáfolja; a követelés világos; én tehát nagyon 
abban a véleményben vagyok, hogy: Igenis ille'yi. 

A jegyző még egyszer feláll: 
— T. tanács ! En belenyugszom a t. tanács Ítéletébe, s az 

ellen nem is lehet szavam. Miután azonban az Ítéletet nekem 
kell írásba foglalnom, s én a felperesi kereset elutasítására in
dokot nem tudok, kegyeskedjenek nekem azt is megmondani, 
hogy ha nem illetyi: hát miért nem iUetyit 

Az előülő egy kissé meg volt lepve, hanem kivágta magát: 
— A jegyző w hallhatta, hoyy a t. tanács egyhangúlag 

kimondd, hogy nem. illetyi. A többi nem a tanács dolga, hanem 
a ,Jfí!Wzo' ",,£!', a ki az Ítéletet fölteszi. A ki pedétiglen az Ítéletet 
megírja, annak azt is kell tudni, hogy mért nem illetyi ? 

Hanem azért az országgyűléshez még pár héttel elébb 
is jöttek a kérvények, hogy az eddigi bíróságok még tovább is 
maradjanak fönn, 

K - I J - s . 

Székösfehcrvsíroii, agusztus hónapjában. 

Eb a lölke, dikics! Mán csak ebbe a bolond világba, a 
kit mink itt élünk, okos ember meg nem éhet. Mán ha későn 
okosodtunk is meg, én meg a nemes csizmadgyia czéh, de most 
mán vihigossan látunk. Hát nem szigyen, gyalázat az mi ránk 
való nizvest, hogy vagy engem, vagy mást a nemes czéhbül 
nem tódottak be még tótnak se az iskolatanácsba, a kit penig 
a mi pártunk szerszámút ki a közgyűlésen, l'enig hát mink szó-
gátattuk a szurkot, mikor bekentük a pecsovicsházokat nígy-
szeglctes figurákkal a Schvarcz Gyula tiszteletire hosszába, — 
ípen a neve napja dicsőségbe fáklyászene kiséretibe. Tjgy ever-
tünk egy pár hazaárulót, mint a parancsukat, agyonütni is meg-
próbátunk egypár úri hunezutot — kár, hogy csak egy ütődött 
agyon halálossan — kurezum, megtettünk mindent, a mi a nép
jog efujtásának megakadályozásába és a művelődés kiterjeszté
sébe a mi pártunknak föladata vót. Iszen, az argyélussát, ha 
mink nem vótunk vóna, nem fejete vóna meg senki a Gyulán
kat országos csizmának a szisőbalódara. Mink csinátunk belüle 
népnevelő apostolt, az meg nagyobb kunszt, mint iskolatanács 
lennyi; aztán még sem lett belülünk iskolatanács, l'enig a mellé 
a fotográfus, meg a másik paraszt mellé — nemes ember va
gyok, hát csak kimondom úgy igazába— a kikbű csiuyát a mi 
pártunk iskolatanácsot, én mán mégis jobban kompetátam vóna. 

De az is igaz, hogy nehezen lehetett a mi pártunkba ide 
való embereket választanyi. Az cső emberünk az a kiszárított 
ürgehuson megsoványodott Kaiser Sunyi. Anno 18(il-ig börziáner 
vót — aszongyák ez nagyon nyereséges mesterség ; G 1-be városi 
fődoktor lett. A hivatalos dógaibú csak annyi tudódik, hogy 
egy barátját, Jahnulu Estókot hivatalossan bolondnak pátentí-
rozta, a ki aztán erre a kontóra nem is füzetté ki a vekszlikot. 
Mindig azt gondútam, hogy ezt azért tette, mert börziáner vót, 
mán hogy t. i. a Sunyi 61. után lett, a mi vót: börziáner; hanem 
a mostani pecsovics kormány alatt hivatat nem vállút, mert ne
künk sem köllött. Hanem, miúta a Gyulát megtettük apostolnak 
és a mi pártunk összeczühölődött. bizony még becsületre se vót 
különb ember, de még észre sem ám köztünk, ámbátor a máso
dik embernek mingyárt utánna Jahnulu Estók sütődött ki 

No mán pedig én bolond emberek után nem következek 
a Jézus pártjáná se ! Eddig is csak azér tettem, hogy legyen 
belülem iskolatanács. Csakis azért kajátottam akkorákat a köz
gyűlésen is, a hun képviselő vagyok, mikor a Kaiser Sunyi vád 
alá akarta fognyi a pógármestert azért, mert hát megtette azt, 
a mit mink határoztunk. Az igaz, hogy ez mán szamár dolog 
vót, de azért én bizony kajátottam, hogy máig is süket vagyok 
bele. Az igaz, hogy mink nyertünk, a pógármestert vád alá fog
tuk, de én belülem azért még se lett iskolatanács. 

Mán most biz én magam is röstellek ujanyok közzé tar-
toznyi, a hun az okos emberek Jahnulu Estókon, a vezérünk 
által pátentos bolonddá csínyált gombkötőn, a böcsületes embe
rek Kaiser Sunyin, az adósokat hitelezőiktű bolond-diplomákkal 
megszabadító doktoron kezdődnek. 

Eddig csak még az óvasó-körbe is cmentem, a hun Kai
ser Sunyi arrú prédikál, mikor lesz a szóga ur, mikor lesz a 
mi pártunk nagykorú, és hogy mán egyszer mikor fog a mi 
pártunkba meghonyosodni a közművelődés. Mán csak hittem, 
hogy igény emberek között leszek iskolatanács! Nem lettem, eb 
a lölke ! De ki is nyillott ám a szemem pislája! Nem kajáttok 

j mán sem én, sem a nemes, én bennem megsértődött csizmadgyia 
i czéh semekkorákat. Szigyellünk is ujany párthó tartoznyi, a hun 

a második ambertű kezdve mindenkinek újra költene megta-
panyi a feje lággyjat. En és a nemes csizmadgyia czéh penig 
ijeny haszontalan munkát nem szoktunk végeznyi. Tisztölette 

Rezi József s. k. 
most mán ei.i.k.c8iimadgyiame8ter Fehérvárul. 
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