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váltó által megtagadtatván, ők csakis harmadik j
kakas-szóra vették magokat észre a Beleznayban, 1
s látták, hogy már virradni kezd. Ennyit az
igazság kedveért látván szükségesnek, kérem a
László Imre.
tettes szerkesztőséget, netáni félreértések elhárí
tása tekintetéből, minthogy eddigelé hála isten
A következő sorok fölvételére kérettünk :
nek nincsen miért a világon magamat szégyen
„Tettes szerkesztő u r !
Tudtomra esve, minthogy különben is bé lenem, hogy tudják mindenek, hogy az nem én
kés honpolgár vagyok, noha huszár is voltam vagyok. Kérem a tettes szerkesztő urat, a bá
és jártam Csehországban, nemkülönben laktam a rónak meg ne mondják, hogy ezt én irtam, |
Jászságban, mely Pethes miatt inncntul Gyász mert különben az Athenaeum kicsikarja tőle,
ságnak lészen nevezendő, és a mellett a Fe- hogy dolgoztasson velem az Árva Miskába, mit
renezvárosba — hála szorgalmamnak s a magam !1 mind politikai meggyőződésemnél fogva, mind j
és feleségem iparkodásának és a jó istennek — irodalmi hírnevem megóvása tekintetéből kerülni j
háztulajdonos is volnék, egyéb bajomat nem tud óhajtanék.
A magyar irodalomban eddigelé ismert egyetlen
ván, adom tudtára mindeneknek, tartozván ezzel
LÁSZLÓ."
magamnak is, másoknak is, minden kedvemre
nem való félreértések kikerülése végett, hogy az
E soroknak szívesen adtunk helyet, a kivánt
a László imre, a kiről a Borsszem Jankó meg diseretiót megóvjuk, a netáni félreértéseket privát tár
emlékezik, nem én vagyok. Minek nagyobb hi salgásban is elhárítani igvekezendünk.
B. J.
tele és bizonyítéka kedvéért még ideirom azt, a
mit tudok, nevezetesen, hogy a kérdéses László
Imre párcziumbeli, a honnan az 1865-ki or
UJ GEOGRÁFIA.
szággyűlésre azon reményben küldték el atyánk
fiai, hogy megszabaduljanak tőle. Arra, mint
Azt tartják, hogy M a g y a r o r s z á g
Fővárosa Pest,
már az emberi természet feledékeny és gyarlandó,
S hogy bővebben bizonyítni
nem gondoltak, hogy 1868-ba vége lesz az or
, Fölösleges ezt.
Ámde a geográfia
szággyűlésnek. Mikor azonban vége lett, s
Nagy haladást tett —
László Imre hazafelé kullogott, hát atyánkfiai
A mi P e s t ü n k
Bukooviua
Fővárosa l e t t !
látván őt, megriadtak és mondták, hogy nem gon
dolván stb. ki is adták neki a passust és László
Imre imigyen szabadult fel, a ki nem én va
ÁRTATLAN BESZÉLGETÉSEK.
gyok. És minthogy Kossuth Lajosnak Szentes
derogált, hát László Imrét beintették a Szente
FEJES. Nem értem, miért kapott Szilágyi macs
siek és igy került az 1869-ki országgyűlésre is, kazenét ?
és itt ugyan akkor már Irányi vette az öröksé
LÁBAS. Nem érted ! Hát mert a közös iskolák
get és ő komandirozta a szélsőbali ezugot, mint ellen beszélt.
FEJES. Uram teremtőm !. Akkor mért nem fü
hogy Hadarász Józsep is kiesett, hát a Beleznay-kertbc való tudatást anuakokáért László työlték ki Tisza Kálmánt is. Szilágyi csak a mester
példáját követi.
Imre is" aláirta és meg is választatódott elnök
LÁBAS. Csakhogv az jobb részt Debreczenhea
nek, a hogy a Borsszem Jankó leábrázoltatja, I tette !
a ki nem én vagyok, nem Borsszem Jankó,
*
*
*
hanem László I m r e , mit, t. i. ha volnék,
nem igen szeretnék már ha egyébért nem, hát
NYURGA. Igaz-e. hogy Szilágyi Virgil pápai ér
Eerenczvárosi két házamnak okáért; de egyébért
demrendet fog kapni ?
is. Igy l e t t ' ő elnök a Beleznayban in partibus
NÁPICZ. Azt nem tudom, de a debreczeni convent
infidelium, .mert egy az, hogy párcziumbeli volt, í bizalmi szavazattal tisztelte meg.
más az, hogy mind a pesti apo,stolok, névszeNYURGA. Már pedig az egy kutya — azaz hogy
rént Irányi és Simonyi által, mind a turini meg í macskazene.
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A „BORSSZEM JANKÓ NAPTÁRAM lapunk előfizetői a bolti
azaz: 45 k r o n kapják. (Csomagolási dij külön 10 kr.)

árhoz képest

fele áron

A „BORSSZEM JANKÓ NAPTÁRÁ"-NAK TARTALMA.
Fali naptár 1870-ro. — Spitzig Iczig és Borsszem Jankó. — Beköszöntő. — A 12 hónap uj égi jegyekkel, jelmondatokkal,
havi regulákkal és zsidó naptárral. — A keletázsiai expeditió. — Zsidó anya. - Szilárda és Hullámka. — Képviselőválasztások
Nemes-Bagoson és Ober-Hollabrunnban. — Népismei rugaszkodások. — Cigarophlogosis, vagy a szivarok égésé.ől. — Fiumei
vándorgyűlés. — Gőzhajón. — A Lloyd előtt. — Börse és Prostata, vagy a gibraltar-maglódi bank. Regény H kötetben. — Egy
agglegény naplójából. — Pesti építkezés. — Az első szivar. — Hézagpótló. — Állatkerti séta. — Az utolsó táblabíró. —
Disznógyülés Kőbányán. — Fáin gondolatok a Spitzig Iczigtul.

Klícs

és .Jankó

1 £5 O

lsitiino

rajzával.

SZILÁGYI VIRGILKE
Szilágyi
Virgilke
Plakátot megírta,
KrokodilKönyével
Azt is telesirta.
Urának
Egy levél
Turin városába,
Szomorú
Hirt viszeii
A népes magányba.

Fekete
Viaszból
Nyom reá pecsétet —
Van itt most
Sok más párt.
Az keres cselédet.
Ki fogad
i Engemet
A szolgálatába ?
Övé lesz
Lelkem ós
Testem fáradsága.

Lecsapott,
Lecsapott —
Nagy plakát csőrében,
Kikapá
Szilágyi,
S kiragasztja szépen
„Zsidóé
Iskolánk.
El kell venni tőle" —
Szalad a
Sokaság,
Virgilt hogy megbőgje.

„Próféta
Ne izenj
Turin városából,
Kiállók,
Ki már én
Az engagementböl.

„Veszlek én
Balközép,
Kormánypárt, leendő" —
„Addig hej,
Még lefoly
Sok kvótás esztendő!"

Napestig
Lovardán
Bőgós vaii híjába,
Estére
Koczognak
Virgil ablakába.

„Aranynyal,
Ezüsttel
Nem fizetnek érted,
Szivemen
Mit hordjam
A te hazatérted?"

„Istenem,
Istenem,
Adj veloczipódet,
Hogy utol
Érjem rajt'
A jó szerencsédet."

„Ki kopog,
Mi ropog,
Tán a bagoly ismét
Plakátot
Hoz, avagy
Valami m á s t is még?"

„Adassék
E levél
Kossuth polgártársnak
Tulajdon
Kezébe,
De nem a fiának."

S ahol jő,
Ahol jő
Egy fekete bagoly,
Esztergom
Tájában
Fészkel az valahol.

Dehogy az,
Dehogy az,
Jaj, egészen más a —
Az ó nép
Az ó nép
Macskanyávogása.
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BOLONDALI CONFERENCZIA.
JÓKAI. No, bin icb ein Kerl, vagy mi! Megfog
tam, mint Karvassy Ágoston közrendészetéből tanultam,
szőröstül-bőröstül, egy fából készült vaskarikán füguő
aczélkapocscsal a dögöt és oda c/.epeltem a parla
ment elé.
HORN (ÍM ablakon bekiált.) A pénzkrizist érti a
Móriczlében!
JÓKAI. A vége lett bank-euquéte. Ez aztán vív
mány ! Ez az ellenzék első iuieziativája. Rajta urak!
Most mutassuk meg, hogy kik vagyunk. Éljen az ellen
zék, éljen a kezdeményezés!
HORN (kívül.) Elljen ! Heles !
TISZA K. Tegyétek be az ablakot! (Az ablakot
Honi orrára csapják !)
TISZA K. (Jókai vállát megveregetve.) Móricz,
szokás szerint eltaláltad a szarva között a tőgyit.
JÓKAI. Ugy-e, hát nincsen-e bauk-enque'.e P Most
bemehettek, kimutathatjátok finánezmiuiszteri qualifikáCZÍótokat. Olt lehet beszélni —
TISZA. Hic Rliodus, hic saltoinortale! — Ha csak
beszélni kellene! Mondok én a parlamentben olyan
pénzügyi beszédet, hogy Nyáry Palinak kiesik kezéből
a financz-tuelomány. Azt hiszem, nincsen köztünk oly
ember, a ki erre, no persze többé-kevésbbé, képes nem
volna. A szerepek is jól fel vannak osztva: Nyáry
Pali az „á 1 t a 1 á n o s r é s z t" és a pénzügyi alapok
vokot képviseli; Glnczy Kálmán barátom a „d e f i c z i t - t a n" hirdetője. Szontágh Pali a pénzügyi er
kölcstant találta fel, s a hypocrisisiől tart felöl vasaso
kat ; — Szathmáfy Károly — tehetségéhez^ mérve —
az egyszeregyet fogja bizonyítgatni stb. Én magán
mint „u n i v e r s á l i s" onnőa et nihil, vagyis min
denkinek hiányait pótolni fogom. Erre isten és emberek
előtt képesek vagyunk. Hanem hogy olyan zsidókkal,
mint Wahniiann és különösen Lónyay, kikhez alapos
ságánál fogva Csengoryt is számítom — szemtül-szombe
vitatkozzunk, — uraim, ez nem dictió! — ez a ma
gyar nniversalis hazafisággal ellenkezik, s ennélfogva
program in útikban nincs! Éljenek a bihari pontok!
Ezekbon pedig holmi pénzkrizisről és bankkalmiitásokról, zsidóknak és izmaelitáknak és pénzügymin sztereknek való egyszeregyről nincsen szó! Én a bank-enquétebe.
mint elvhü és következetes pártvezér, nem megyek.
SzATHMÁRY K, (megtörüli a száját ós egyet nevet.)
Jaj be okos ember! a ki Lukanusa van!
JÓKAI. De ez gyalázat! Harmadfél esztendő óta
ob'ször jut valami okos az eszünkbe, mely nemcsak ma
gunknak, de a nemzetnek is használna —
TISZA. Csitt! Én vagyok illetékes megmondani,
hogy mi használ a nemzetnek. Én az enquéteben blamiroznáin magamat, s ez szégyent hozna drága nemze
temre, melylyel az a bitang pár millió haszon fel nem
érhet. Azt mondom, szót se többet!
HORN (betöri az ablakot s bedugja fejét.) A szó
lásszabadság szent nevében —
TISZA. Tegyétek be a spalétát! (beteszik.) No,
hát ha kurázsitok van, elveim szabad voltánál fogva

JANKÓ

felszólítalak
ügyhöz.

NOVKMHER 2H.

benneteket, hogy szóljatok

1869

szabadon az

JÁMBOR PÁi.,. Pártolom Tisza Kálmánt! — miért
hagytak ki a színházi cnquíteből ?
TISZA K. Jól van fiam, noha annyira való sem
vagy oda, mint ér. bank-enqueteba. No, hát szóljatok
hozzá, ha merlek.
HORN (benyomja fejével a spalétát. Jókai ijedve
áll a „genie" bekukucsáló feje elé.)
JÓKAI. Éljen Tisza Kálmán a bölcs!

*

*

Másnap ez olvasható az ellenzéki
lapokban :
*
„A baloldal tegnapi conferencziáján szabad discussióvoj
elhatározta, hogy a bank-euquéteba nem választ, mert a Deák
párt elég szűkkeblű volt három helyett csak két megvalasztant-indót jelölni ki az ellenzék soraiból."

Elégia stomachico-hepatica.
(Gyászdal a tinctura septemviralis vagyis a hétemberes bornak a végzet által
való megakczizoltatása fölött.)

Megnehezült a sors septemvirgácsa fölöttünk,
Sirj haza, honhaza sirj! Bukva a szép elixír!
Holló szárnyaival lebegett a vexli nyomán a
Rettenetes prótest, s erre a szörnyű bukás.
Mily elixir vala ez ! Mozart „elisire d'amor"-ja
Lőre csupán hozzáfogva. (Ha fogni lehet!)
Mily universális balzsam! Hire messze az ópeRenczia sós vizein tulmene mindenüvé.
Csúzt, idülő náthát, sérvet, köhögést, diarhoeát
Es dugulást elűz egy kortya, de mily szaporán!
A legszemtelenebh tyúkszem lesütődik előtte
És a „bajos titkot" néki elűzni suvix.
Nem szent h á r o m s á g , szent s z á z s á g e panacéa.
Mert e g y fiaskóban s z á z szer együtt iható:
Tartarus emeticus, Bnunkáli s Doweri porhany,
Sulphas Zinci, Ohinin és üde Halleri sav,
Laudanum, Aconitum s édelgö Saccharum album,
Morphium és kámfor s herbatheák özöne,
Merour, Hyoscyamus, Stibium, Bellissima donna,
Brause, diák flastrom s káli s a szappan, a zöld.
Sőt a mi legdrágább, legritkább, az vala legtöbb:
Quantum satis a q u a f o n t i s (a hűs knti viz).
„Misce, da, signa: ÉLET-ITAL" satöbbi s a t ö b b i . . . .
És egy egészke pohár volt csak egy árva forint!*)
És e forint „Oe. W." (már minthogy „övé') — s a zsidó is
Megveheté, nemcsak római katliolikus,
Csak „stomáchico" és nem „Christomachico" lévén,
S nem „hephep-atico". ámde „hepatico" csak
Hallgass el, lantom s panaszod folytatni ne kívánd,
Még azt gondolnák, hogy te is „életital"
Verschleiszerje valál, pedig ez nem igaz, nem evél hisz
Semmi bolond Gomb
át, hogy neki greislere légy.
*) És ötven krajezár! (A lap szövegébe egyébiránt csak
azért tolakodtam nevemmel, mert ez ingyen reclam.)
Toröli József, híihószerész.

K E L E T I

R A J

Z O L A T O K .

(A suezi csatorna megnyitására bolondított saját művészünktől.)

A sugár pálmáik, a tömör gúlák s a karcsú minaretek a folyók atyjának csöndes habjaiban tükrözőéinek.

Séta Kairóban. Ez összehajló házak világosan mutatják, hogy e
b o m l a d o z ó keleti stylbőí származott a góth ívezet. A kutyák ebül
vannak és nem harapnak.

A beteg Sesostris.

H a l m a z a az ezeréves építészi emlékeknek. Az obeliszek okiratai a régi Egyptom nagyszerű civilisatiójáról tanúskodnak.

A Bab-El-Ram mecsete. - Allah-il-Allah !

Az egészséges spliynxuk.

Kairó az Eszbekieh magaslatairól.

Miután a győzhetetlen La-Kaszbah-erod gyenge : az ütegek,
nehogy a falak összeomoljanak alattok, a várfalak tövében vannak
elhelyezve. Ujabb bizonyítéka Wagner-Mehemet dalmát basa bölcseségének.

Zulejka. a kelet gyöngye, gül bejazet,
a fehér rózsa, (ha megfordítod, tulipán.)

A Chidiv udvari czukrászának csokoládémúmiája.
(Kuglernt.1 is kapható.)

A Pharao hajdúi Rhamzes thebai megyeháza előtt,
(Nyarip.AU.Mehemet sajátja.)

Abu-Huszán-Ib-Ibrisrben-Juszuf, a
Zulejka szobaleánya.

Ajaffai basa ajándéka a nemzeti muzeum számára.

— Dromedárlépéseket hallok. Nyilván ismét
gyaur. — „Salem aluikum — kérek báksist !"

Messieurs.

valami

A teve csakugyan a sivatag h a j ó j a — mert ugyancsak elfogott rajta a tengeri betegség.
Kákay Aranyos.

A sivatag zsandárjai.

Mesdames.

Almea-táncz. Minden megvan, a mi szükséges az orrfuváshoz — kivéve maga az orrfuvás.

Igy volt tervezve.

Rákos mezején akartak együvé gyűlni hazát menteni, szépen vasvillára tűzve és meleg tűznél sütve meg a kormányt.

Igy ment

végbe.

Hanem biz az eső elmosta a fényes tervet, s gyalog mentek a Beleznayba. De azért ott is „mögmöntötték az honyhazát."
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A

S Z E N T Í R Á S B Ó L .
MÓZES ELSŐ KÖNYVE,
mely

A

TEREMTÉSRŐL

VALÓ

KÖNYV.

ELSŐ RÉSZ.
A balpártnak hat napokon lett teremtetése.

Kezdetben teremte Tisza az oppositiót.
Az oppositió pedig vala ékesség nélkül való és
üres, és setétség vala az üresség szinén, és Tisza táp
lálja vala a Hívságot.
Akkor monda Tisza : legyen miniszferhetnémség : és lőn miniszterkérdés.
És látá Tisza, hogy jó volna a kormányképesség,
és elválasztá a kormányképességet e sötétségtől.
És nevezé a kormányképességet balog középnek, és
a sötétséget szélső balnak: ós lett diifusio és confusio
mindjárt első nap.
Azután monda Tisza: legyen programm, mely elválaszsza Mocsáryt Estántól és Ghyczyt Andrássytól.
És szerze Tisza programmot, mely elválasztaná
Váradyt Sanyiéitól, Ivánka Imrét Zsigmondtól ; és ugy
lett.
És a programmot Tisza nevezé biharinak;
és
lett nagy confusio másodnap.
Azután monda Tisza: gyűljenek össze a copf-val
valók a balogoldalra, hogy tessék meg, ki a leghazafifiknsabb.
A leghazafifiknsabbat pedig nevezé Tiszapirtnak:
a tulsó részen levőket pedig hnnczfnt majoritásának:
és látá Tisza, hogy ez jó.
Monda annakfelette Tisza : Hozzon e véráztatta
föld megyei czopfot, maghozó kostököt, szemfényvesztő
liberalismust, melyek az ő nemek szerint való gyümöl
csöket: önámitást, hívságot és hivalkodást hozzanak,
melyekben legyen az ő magvok e véráztatta földön, és
ugy lett.
Hoza amiakokáért e véráztatta föld megyei czopfot,
maghozó kostököt, szemfényvesztő liberalismust: és látá
Tisza, hogy az jó volna.
És lett hajnal Están orrán, és alkony Sanyi capitoliumában harmadik nap,
Azután monda Tisza: legyenek világító állatok a
sötétség országában, hogy különbséget tegyenek Debreczen közt és Komárom közt, és legyenek jelei bizonyos
megyéknek, felekezeti constitutióknak szerénte.
Szerze azért Tisza két nagy világosító állatot, hogy
világositana Debreczen felé: a kisebbik világosító álla
tot, hogy világitana Komárom felé: és csillaborogokat f is.
És hogy vezérei lennének az éjszakának a balol
dalon, és látá Tisza, hogy az jó volna.
És lett a két pártvezér negyedik nap.
Azután monda Tisza: hozzanak a mi Elementumaink az ország jóhiszeműségén élődő állatokat, és jó
madarak repdessenek a közvélemény felett: a mokrák
kiterjesztésének szinén.
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Teremte azért Tisza honfifájdalmat ríkató krokogyélusokat, melyeket a hívság és élelmesség hoztak az
ő nemek szerint és minden jó madarakat az ő nemek
szerint: és látá Tisza, hogy az jó volna.
És megáldá Tisza azokat, mondván: Gyümölcsöz
zetek és sokasodjatok és töltsétek bé miniszterségem
jövőben való majoritását: a jó madarak is pedig sza
porodjanak a földön.
És lett az ötödik programm.
Azután monda Tisza: hozzon a párt az ő neme
szerint való barmokat, csúszómászó állatokat és más
fenevadakat, csodabogarakat, az ö nemek szerint: és
ugy lett,
Teremte azért Tisza az ő kedve szerint való bar
mokat, csúszómászó állatokat, majmot, lybiai oroszlánt,
skorpiót az ő nemek szerint, és látá Tisza, hogy az
jó volna.
Azután monda Tisza Jókainak : teromt-ünk pénz
ügyért a mi ábráza'unkra és ha-onlatosságuukra: »-z
uralkodjék az országos kasszán, Lónyain, a finánczminiszteren és financzdicsőségünkön.
Hozatá azért Tisza Hornt az ő képére, kivel együtt
Jókai és kikkel együtt a többi creaturák sokat sanyar
gatják vala az országot.
ÉS megáldá Tisza őket és monda nékiek: Gyümöl
csözzetek és sokasodjatok, és töltsétek be a mokrák
fejeit, és hajtsátok a majoritást birodalmam alá.
És monda Tisza: ime, adtam nékek pártvezért,
midy vagyon a nehéz fejű huzafifikusok szinén, és hét
gyümölcstermő programmot, hogy azo>, legyenek néktek
épüléstekre, és ugy lett.
És minekutána megteremtette volna Tisza, valamit
teremtett vala, ime igen jó vala.
És l ő n a hatodik
nap, és T i s z a még se
lőn
miniszter.
RÉBUSZ.

(A ki ezt a képtalányt helyesen megfejti, az „P á 1 és
V i r g i n i a " czimű hires regényét Bernardin de St. Pierrenek
megveheti magának akár Rosenberg Leo könyvkereskedéséhen —
Takarékpénztarépület, sarokbolt, — akár Aigner Lajosnál,
váezi-utcza, Nemzeti szálloda, a hol ráadásul még a „Borsszem
Jankó Naptárá"-t is kaphatja — 00 krért. Ha előfizető, csak 45
krért.)
Tulajdonos és felelős szerkesztő : CSICSERI BORS, kétsas-utcza 24.
Rajzoló: Klic

Károly.

