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HÍRESEK ARCZKÉPCSARNOKA.
Kónyi és Fenyvesi.
Ez az a két úrfi, kiknek a honatyák még
jobban kurizálnak, mint a buffetbeli szárnyatlan
angyaloknak, pedig ezekbe, főleg abba a kis czigánylányba, szerelmes az egész „tisztelt ház."
Fránya mesterség az a stenografia ! Midőn
a képviselő jól betanult beszédét improvisálja az
ország szinc előtt : legnagyobb affectusában odaodasandalít ama zöldkoszorús asztalkák felé, me
lyek előtt az egyik vagy a másik iker veszi se
bes ónjának hegyére a szónok halhatatlanságát;
mert megtörténik, hogy a gyorsíró, tulfinom hal
lása folytán, több tetszésnyilatkozatot vagy
„ohót" kanyarít a beszéd szövegébe vagy ko
ronkénti sikotségc miatt több „éljent" fojt el,
mint a mennyit az illető honatya mohón olvasó
választói elé bocsátani üdvösnek tart.
II n'y-a pas de grand homme pour son
sténographe de chambre. A gyorsíró előtt nincs
szabatos szónok.
Bármily méltóságosan ömöljék is ki a szó
a képviselő bajusza alól, bármily elragadóvá
tette azt az előadás nemes tüze, a festői taglej
tés s a zöngelmes hanghordozás : mihelyt a
gyors ón papírra teremtette azt, szörnyű negligéeben követik ott egymást a mondatok, s mint a
legszebb nő fotográfiája nem lehet el a hízelgő
retouche nélkül, azonképen a legragyogóbb szó
noklatot ugyancsak megfürösztik. megfésülik, míg
a t. ez. publikum elé kerül.
Alighogy a szónok elsütötte utolsó huszonnégyfontos argumentumát, szemei még szikráznak s
arcza ki van még gyúlva : rohan a gyorsirodába,
hol már a stenogram kóczjából nagyban sodoritják a parlamentáris szónoklat ékes madzagát.
SZÓNOK. Kérem uraim, várjanak egy csöppet!
Kóxvi MÓNYI. Tesszék képviszelő ur, czak
az imént fogtunk a szerkesztészhez.
SZÓNOK. Jaj kérem, ne szerkeszszék azt,
azaz hogy velem együtt szerkeszszék. Hiszen he
venyészett beszéd volt, tetszik tudni, (A gyorsírók
nagyot nyelnek.) H o l ÍS Vall ? . . I g d l (olvas.) „ A b a l -

közép követelte, hogy a bankügyi enqué.te-bizottmányba . .." "No lássák kérem alásan, én nem is
mondok sohasem bizottmányt, hanem bizottságot.
(Tovább olvas,)...„a pártok aránya szerint válasz
tassanak meg a tagok. Senki sincs köztünk, ami
pártunkon, ki ezért meg ne nehezteljen..." Rogo,
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; én azt mondtam, „ m e g n e h e z t e l j e n " , hogy
t. i. a mi pártunk ezért nem neheztel meg.
FENYVESI (méltósággal.) De ugy tetszett mon
dani, hogy u e nehezteljen.
SZÓNOK. De nem ugy mondtam. (Zsebébe nyúl.)
Hát nézzen utána j e g yz e te i rab c n. Azok
csak illetékesek lesznek ?
KÓNYI. Alázatoszan insztálom, a gyorsziróra j
nézve czak a gyorszirat illetékesz. Különben, ha
ugy méltóztatik paranczolni, beletchetjük.
SZÓNOK. Köszönöm. (Tovább olvas.).. .„én nem
vágyom azon kitüntetésre, hogy engem ama enquéteba beválaszszanak. noha tartanám magam
elég képesnek a bankügyhöz hozzá szólni. (Általános
derültség.)"... Kérem, micsoda „általános derült
séget" tetszett idejegyezni ? Én nem hallottam
semmit. A házban nem nevetett senki.
FENYVESI (nyugodt fenséggel.) Ha nem tapasztal
tunk volna általános derültséget, nem jegyeztük
volna föl. íme öten-hatan írunk egyszerre, s
valamennyiben ott láthatja képviselő ur az ál
talános derültséget.
SZÓNOK. Honnan tudják az urak, hogy épen
engem nevettek?
FENYVESI (mennyei phlegmával.) M e r t t u d j u k .
SZÓNOK. Hadd legyen hát ott, kérem szere

tettel : derültség a ház egyik oldalán. (Megteszik neki.)
De nemcsak az apró, hanem a nagy szónokok
kal, sőt miniszterekkel szemben is megtartja füg
getlenségét a gyorsirodai főnökpár, mely a rajzoltnál fontosabb esetekben sem tagit, akár
pattogó méreg, vagy megnyerő szeretetreméltóság
akarná is rábírni.
Érdekes az, mit gyorsíró barátaink egyik
vagy másik szónok azon katexochén sajátságairól
beszélnek, melyekkel épen rajok nézve bir. Hogy
p. Kerkapolyi rohamos beszédét könnyebben lehet
követni és nyélbe ütni, mint Madarász hömpölygő
frázisait, mik ha a stenogramban együtt vannak,
még annál is czifrábbak, mint a mit e nagy hazafi
irni szokott, pedig már ez csakugyan czifra. Meg
ígérték, hogy egyszer ugy a „maga levében" való
országgyűlési beszéddel fognak kedveskedni Bors
szem Jankónak. Kettőtől félek : először attól,
hogy mindenki kételkedni fog a közlemény ere
detiségén ; másodszor attól, hogy barátim, a mily
gyorsan írnak, oly sokára váltják be szavukat.
Egy harmadiktól is félhetnék — de attól
Í féljenek ők maguk.
H. J.
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Éljen a testvériség!
Hát megértük ! Hallelujah !
B é k e kunyhón, palotán.
Ugyanazt a nótát fújja
Magyar, német, rácz, román !
Szent neve a szabadságnak —
Oh tovább is egyesits,
Hisz oly szép, ha együtt járnak,
V u k o v i c s ós M i 1 e t i c s.
Igy már megsegít az ég,
Éljen a testvériség!

Meg van sértve prófétája
Kálomista Sionnak,
Mert nem volt szüksége rája
A bankkommissiónak; —
S Tisza beszél Tisza mellett,
És ki mondja r á : h e l y e s ?
Óh hogy ilyen t ő l e d tellett
Rágalmazott, jó B a b e s !
De már megsegít az ég,
Éljen a testvériség!

Tófalusi oláh testvér
Vesztett pörön pénzt arat,
Putrijába azért nem fór, —
S tábort üt — a kert alatt.
Ily sanyarú jajra fakad,
Hogyne ? — a derék R o m á n —
S magyarok közt testvér akad,
S J ó z s e p szól: Helyös, komám !
Már csak megsegít az ég —
Éljen a testvériség !

Superplus van, nincs deficit —
Ergo rósz a számadás —
S öleli Zsedónyi Ghyczyt,
(No, ez régi mariage!)
Ámde — s ezen elámulnak
Stenografok ónjai Egymás keblére borulnak
Máriássy, Lóuyay ;
De már így megszánt az ég,
Éljen a testvériség !
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A „Pesti Napló" és „Századunk" confundálása.
Komédia 3 felvonásban.
ELSŐ

S z e r z ő : az A t h a e n e u m .

FELVONÁS.

(A „Századunk" szerkesztősége. A tagok melancholikas hangulat
ban ülnek, Urváry fütyörész, Brótli Montesquieu aranyszegélyű
kötetét tanulmányozza.)
DR. SZABÓ ALAJOS (berohan a mellékszobából.)
Mit hallok? Micsoda csalfaság! Kezünkből ki akarják
venni a „Századunkat" ?
URVÁRY. Doctor, ön monda !
KLAPKA. Ezredeket győztem,

de a „Századunkat"

nem győzöm.
DR. REICH. Herr General, das ist ein fauler
DR. MANDEL PÁL. Több a vicznél — es ist

Witz!
That-

sache.
Fanle Sachen !
DR.SZABÓ.Szörnyű sejtelem! Kivierundzwanzigolva!
Uraim, adjanak bővebb felvilágosítást, hisz eleget gyó
gyítottam gratis a szerkesztőség tagjait! Megérdemlem.
Bródy, szóljon ön!
BRÓDT. (Montesquieu „V'esprit des loix"czimü müvét
mutatja és nevet.)
DR. SZABÓ. Mit mutogatja nekem azt a könyvet ?
Felvilágosítást kérek.
URVÁRY. Fogadja szomorú kézszoritásomat. Ezen
nel elbocsátom önt az egyenlőségi kör nevében.
DR. SZABÓ. ÉS önök ? Dufla abfertigungot követe
lek, míg uj patienseket, uj állást szerzek magamnak.
Addig is isten önökkel. (Utícözben:)
DR. REICH.

Hajh Századunk, hajh Klapka,
Jó világom hajh !
MÁSODIK FELVONÁS.
(„Napló" szerkesztősége. Tagok morosus képpel irnak. Királyi
exoerptiókat csinál nevezetes auctorokból. B. Kemény szivaroz.)
KIRÁLYI PÁL (JoYaiiafl>6ls)

„Expende Hannibáléin : qtiot libras in Duce summo
Invenies?"
B . K E M É N Y (ásivarra gyújt.)
KIRÁLYI (seneccábói.) „ Omnia

volvuntur semper et
in transitu sünt. Ut lex et naiurac nccessitas ordinavit, aliunde alio dcferuntur. A coelestibus age dum te
ad redactiones converte : videbis gentes redactoresquc
universos mutassc sédem."
RÁKOSI. Bliktri. De annyi bizonyos, hogy az ellen
zéket, e „Makranczos hölgyet", ahányszor csinált „Sok zajt
semmiért", eddig mi szelídítettük. Most alapítunk uj
lapot. Akkor lesz aztán „Vihar." Mert ha „Vége jó,
minden jó." Annyi áll, hogy az Athenaeum a „Téve
dések vígjátékát" fogja játszani. Nem ugy van a világ
folyása, „A mint nektek tetszik." Majd ho a confundált
lapok „Felsült szerelmesekké" lesznek, látni fogják, hogy
az egész egy lázas „Szent-Iván-éji álom" volt.
KIRÁLYI (HegeiMi:) „Des Athenaeum Unverstand mit
Wehmuth zu gcniessen ist Tugend und Begriff."
B. KEMÉNY (nagy füstöt ereget.)
KIRÁLYI (a belépő Dr. Szabóra bánatosan moso
lyog.) Mens aequa in arduis.
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HARMADIK FELVONÁS.
(Egy nappal késó'bb, deczomber 1-én.)

(„Napló"

szerkesztősége. Urváry, Bródy stb.)

B. KEMÉNY (belép és bámul.) Hát ez mi ?
URVÁRY. Báró ur tudni fogja...
KEMÉNY. Királyi hol van ?
URVÁRY. AZ már nincs itt,
KEMÉNY. Hát Rákosi ?
URVÁRY. AZ sincs itt már.

kérem.
A „Századunk" beol

vadt —
KEMÉNY.

Beolvadt ? Hallottam valamit róla. Hova

olvadt be ?
URVÁRY. Ide a Naplóba.
KEMÉNY. Ah! hm ! hm! No de mindegy. (Negye
dik szivarra gyújt.)

TISZA

KÁLMÁNNAK

november 29-én tartott országgyűlési beszédéből az állam-zár
számadások megvizsgálása tárgyában.

T. ház! Én a szőnyegen levő kérdést igen fontos
nak tartom. Tartom pedig fontosnak egyrészt azért,
mert természetes, hogy fontos; másfelül pedig azért
fontos, mert alig van fontosabb kérdés nálánál és mert
azt most először tárgyaljuk. — Mihelyt másodszor ke
rül az szőnyegre, már akkor nem lesz az olyan fontos,
mint a milyen fontos most. Azonban t. ház, ezen kér
dés valamint nagyon fontos, úgy hitem, meggyőződé
sem, véleményem és nézetem, nemkülönben felfogásom
és képzeletem szerint nem pártkérdés. Nem lehet pedig
pátkérdés, mert természetes, hogy nem pártkérdés; és
másodszor, mert a tisztelt ház minden tagjának ezen
fontos kérdésben, természetes, hogy az e l l e n ő r szere
pét kell viselnie. (Atalános tiltakozás egy hang kivéte
lével). Hogy nem pártkérdés a kérdés, kérdésen kivül
áll, mert kérdem: hogyan jutott e kérdés a ház elé?
A ház elé jutott a pénzügyi bizottság egyhangú véle
ménye folytán. •— Ha pártkérdés nem lehet, nem sza
bad, hogy bizalmi kérdés legyen. Mert ha csak egy
párt, — legyen az bár csak a többség is, ád bizal
matlansági szavazatot: bukik a minisztérium; de ha az
egész ház pártkülönbség nélkül róvja meg a miniszté
riumot, akkor ez tulajdonképen bizalmi szavazat — és a
minisztérium dicsőségesen megmaradhat.
A másik még fontosabb kérdés az: mit mondana
az angol parliament, ha Gladstone vagy Disraeli köve
telne tőle olyat, mint Lónyay úr tőlünk követel; mi
lenue a következés ? — az, hogy a minisztérium 24
óráig sem maradna meg és le kellene mondania. Azért
tehát a minisztériumnak, bár mint mondám , a fenn
forgó kérdés nem bizalmi kérdés, rögtön be kell adnia
lemondását, a mi után következik a legeslegfontosabb
kérdés: hogy t. i. k i k k é p e z z é k az uj cabinet e t ? — A mily fontos ezen legfontosabb kérdés, oly
könnyű és természetes annak megoldása, de nem tagla
lom azt bővebben, mert találkozhatnék valaki, a ki
még arra a gondolatra jönne, hogy magam is minisz'
téri tárczára reflektálok, a minek elnyerésére nézve pe
dig, mint tisztelt barátom Ghyczy Kálmán bizonyít
hatja, mi semmit sem tettünk.
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Román Sándor határozati javaslata.
Miután a képviselőknek nem kötelességük az or
szággyűlés minden ülésében megjelenni, és nem lovagias
eljárás, ha a miniszterek valamely interpellafióra az
interpelláló távollétében válaszolnak; miután továbbá
az interpellatiók nem országos érdekbül, hanem csak
privátj uxból és a miniszterek boszantása végett tör
ténnek, tehát a válasz csak is az interpellálót érdekel
heti ; — mondja ki határozatilag a ház: hogy az ilyen
válasznak csak az interpelláló képviselőnek jelenlétében
van helye, és ha az illető miniszternek válaszbeszéde
közben az interpelláló el találja hagyni a termet, a
miniszter rögtön hallgasson el és üljön le, be?zédét csak
akkor folytathatván, ha amaz ismét bejő a házba. —
Ha pedig interpellatiójának megtörténte után és még a
miniszter válasza előtt valamely képviselő nemzetiségek
bujtogatása miatt egy évre elzáratnék és ezen idő le
telte után ismét meg találna választatni követnek, en
nek még ezután is legyen szabad az egy év előtt adott
miniszteri válaszra észrevételeit megtenni, és a háznak
a válasz iránt hozott határozatát vétójával megsemmi
síteni.
B O R S S Z E M E K .
Szontagh Pál és Csernátoni decz. l-én,

Classicus ötletein Szontáglmak lelked elámul;
Lám, lám, — hol rejlik a honi elassicitás!
S a nemzetre, hogy az ne csupán fényt, hasznot is hozzon:
Classice lopjátok tőle a drága időt.
*
*
*
A püspökök római útja.

A „Magyar Állam" sir, hogy a főpapok útra kelének;
Méltán!! — Fordítnak jobbra a pénzt s az időt.
*
*
*
Pénzválság és hazafiság.

Lónyay monda: nincs, de bizony van, szóla a balpárt;
S most, hogy van krízis, boldogan érzi magát.
*
*
*
Ha akarom vemhes, ha akarom nem vemhes.

Egyik macskazenét, tapsot s éljent kap a másik.
Szent Virgil de Szilágy s a tiszah&ti nagy ur.
Ám maeskázzátok! — de ha egy vele elvben a másik :
A rókázásig honnan a lelkesedés?
*

*

Egy furcsa bogárhoz.
Orrod fenn hordod, csak hordd, kinek arra mi gondja?

Jóllét, tölt erszény, nem hiba, és nem erény,
Csak ne akard mással zokon éreztetni szerencséd;
Azt, a mi néked jó, Buksi, nem erezi más!
SPINOZA.
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A pesti

nagy

árviz.

Az emelőgépeket gf. Széchenyi Ödönnek köszönhetjük, ki mint búvár maga bocsátkozik áldozatkészen a
mocsártengerbe, hogy megmentse az', a mi megmenthető. Maga e tableau távolról sem tart igényt compositiói jelességre, miután az, noha természethü, de csak gyönge vázlata a rémesen nagyszerű valóságnak.
NAPI HÍREK.
A Az „Ellenőr" sajtóhibája azon nyilatkozatra kónyszerité e lap correctorát, hogy ő az egész számban sem
„disznót", sem „büdöst", sem „peczért" nem találván,
a szerkesztő szórakozottságának tudta be a hiányt s igy
önszántából comgálta bele ama sajtóhibát oly czikkbe,
melynek tisztességes hangja elejétől végig úgyis gya
núsnak tűnt fél előtte. Cseruátoni egy darab ötforintos
bankóval jutalmazta hü javituokát, a helyt hogy regbe
súgta volna.
-|- Lípovniczky püspök ő méltósága mellett a bal
oldali „Biliar'1 emel vastag szót ós ökleléseiben rá le
het ismerni a mester kezére. A dühös vicze ugyancsak
püspökdös lapja 95-ik számában s elnevezi Borszem Jan

kót „Lerántó lázig"-nek, „Koncsért hajtó Frippon"nak és „Hatodabanda Schmuléü-üak. Váljon a „Bihar"
kitől tanulhatott bérmálni?
— Zsedényi, mint régi pecsovics, protestál Mariássy azon ráfo^ása ellen, hogy ő az oppositió állás
pontjára állt. Igaza van; mégis egy állásponton vaunak.
Honnan van ez ? Ugy, hogy nem a pecsovics lett el
lenzék, hanem az ellenzék lett pecsovics.
§ Ennélfogva az egész oppositióban ki a követke
zetes? — Kétségkívül — Ghyczy Kálmán.
^ Vogt, a hires zoológus, megérkezett főváro
sunkba és az ember erdetéiöl fog tartani előadásokat.
X Átkor ur elutazott.

Az

égben.

Gf. D—ffy E—l. Hallja kegyelmességed a nagy zajt, mely Magyarhonból fölhat hozzánk? A herczeg
képtárát, melynek meghonosításáért annyit fáradtam, annyi ódiumot magamra vettem és aunyi animositással megküzdöttem, csakugyan el akarják vinni az országból.
Hg. E—y P—l. De hiszen én azt örökbe adtam át a nemzetnek!
Gf. D— ffy E—l. Mért nem inkább az ozorai ménest tetszett ideadni!

A

M E G T É R T

Szt. Virgilius. A szeretet vallásának nevében— hajrá!
Die Salimam. Ősz Saujuden ! Ősz wollt's unsre Kinder fressen?Da hast áni!
Dieharbe Fronimam. Was? A katholische Judenschul wollt's? Du kranpeter
Handlé! Hauts'n!
Die Kernbeisser Everl, Stekt's eam a gelbi Rubn in Hals ! Ölljen der Szülláki!

T É R I T Ő

K. L. {A háttérben összecsapja kezét) Ez az az ember a ki
nálam is kossuthabb volt?
B—ck. (a háttérben) Dass dich der Deibel! — So verwendest
du meine Dahler?
S—p (a hegy mögött.) Praestanter, mi fili!
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HALHATATLANSÁGI ÁRVERÉS.
Párbeszéd Hugo Victor és Rochefort között.

— Hugó, ön nagy ember.
— Rochefort, ön az által, hogy engem nagynak
ismer el, még nagyobb.
— Ön voltakép jelenleg Francziaország legnagyobb
embere.
— A költők és gyermekek igazat mondanak.
— Voltaire kicsiny, ön nagy. Rabelais szúrós, ön
harapós. Napóleon életet oltott, ön lámpást gynjtott.
Ronsseau méla, ön derült. Ledrn-Rollin kedves, ön
szép; Jules Favre szép, ön magasztos. Ön orrát fúvja?
— Bocsánat . . . de , ..
— Az orrfnvás hatalom. Jeremiás orrát fúvta,
Salmanassár orrát fúvta, Scipio orrát fúvta.
— Bocsánat... kis nátha . ..
— Ez is erő. Hannibálnak náthája volt, Peabodynak náthája volt, Derbynek náthája volt.
— Bocsánat... ez ma már a negyedik zsebkendő...
— A bocsánat nagy lelkek tulajdona... a mi pe
dig a zsebkendőt illeti, az felvett befolyás, a befolyás
az eszme, az eszme a forradalom nagybátyja.
— Le a nagybátyával, le az unokaöccscsel!

— Ön sphynx.
— Ön Cheops-gula.
— Ön La Manche-csatorna.
— Ön Suez-csatorna.
- Ön ennél is több, Ön Lesseps.
— Legyen ön Károly fiam fiának keresztatyja. Ön
lámpásával megvilágosította a tizenkilenczedik század
legendájának sebét. Vegyük a sebet, legendát, a fiút és
lámpást és megvan a lóyog.
— Diogenes lámpájával embert keresett.
- Ön lámpájával pénzt keres. Álem-Sálem pénzt
veretett, Akum-Bákum pénzt veretett. Ön szenved?
— Lépdaganatom van.
— Archimedesnek lépdaganata volt. A lépdaganat
mathematikai pont. Ellentéte a csúz, mely a sarcastikusba csap át. A csuz hatalom. Mikor az elégedetlen
ség czugja keresztülhúz a népen : ez az engesztelhetlenség szaggatása. A forradalom édes.
— Ez a káposzta savanyu.
— E kettő együttvéve azon báj, mely a hangulat
ban magasabb öszhangra emelkedik. Az öszhang ma-
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gas, a hangulat mély. Ön mosolyog ? Ez is tökély.
Thiglát-Pilezár mosolygott. A mosoly keskeny, a neve
tés széles.
— S a kaczagás?
— A kaczagás plastikai mámor; a röhögés má
moros plastika. A kaczagány ennek romanticisrnusa.
Nevető ember, röhögő ember. A magyarok kaczagányt
viseltek.
— S a siró ember ?
— Az a huszadik század. E századé a köny. Köny
és mosoly=szabadság. Ily ember leend utolsó regényem
hőse. Egyik szemével sir, a másikkal mosolyog. Ekkor
kiveszik egyik szemét, de e szem akkor is sir. Elviszik
Kamcsatkába, ott is sir és felolvasztja a jeget. Belete
szik egy luftballonba, ott is sir, és leszáll a Tnileriák
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fölé, sós kényeket hintvén az imperiális ételekbe; végre
megjelenik Maharaburuhuzd angyal és visszateszi; mo
soly, köny egy lesz. Egy akol, egy pásztor és egy
lámpás.
(Két héttel később.)
— Mr. Rochefort, ön charlatan.
— Mr. Hugó, az által, hogy ön engem charlatánnak elismer, ön még nagyobb charlatan.
(A „Rappel"-ben Charles, Hugó Victor fiának aláírásával
goromba czikk jelen meg Rochefort ellen, k i t azóta megválasz
tottak. A barátságnak vége.)

IGAZSÁGOS

KULCS

mely szerint egyedül lehetséges a s z á m a r á n y o k tökéletes tekintetbevétele, parlamenti bizott
ságaink összeállításánál.
Elnöki használatra készítette B o r s s z e m
1. Tabula.

2. Tabula.
Vallás szempontjából.

Pártszempontból.
Feltétlen kormányp. 45
Jobboldali
50
Deákpárti
lGO
Jobbra hajló
10
r(
Balra hajló
Balközép
Derékbal
Balbal
48-as
Szélső bal
Ide oda
Sem ide, sem oda

50
40
2(1
15
18
3
3

Összesen

419

Katholikus

3. Tabula.
4. Tabula.
Nemzetiség szempontjából. Vérmérskéklet szempontjából.

220

Magyar

Evangélikus

10

Német

Lutheránus

100

Szerb

Kálomista

50

Román

Görög n. e.

20

Hűn

Atheista

10

Zsidó

1*

Nazarenus
Össszesen
*) Fájdalom :

Jankó.

8
419

350
25
4
3
37
Összesen

419

Phlegmatikus
Melancholikus
Sanguinikus
Cholerikus

200

Barna

100

Szőke (szeplő nél
kül)

60

Szőke (szeplős)

30

50

105

40

Sanguiniko-cholerikus

20

Sangumiko-melancholikus

9

Összesen

5. Tabula.
Haj szempontjából.

4 9

Fekete

45

Kopasz

160

Vörös

1

Galambősz

18

Összesen

419

n o r n.

E táblák segítségével, melyeket nagy fáradsággal és a legnagyobb pontossággal összeállítottunk: habár
némi körülményességgel, de elég kényelmesen és különösen nagy biztonsággal eszközölhető a bizottságok össze
állítása. Például: Összeállítandó egy 10 tagú bizottság. Vesszük Tabula I. Első formula:
X : 10
45 : 419
== 50 : 419
= 160 : 419 stb.
Kijönnek a bizottság alkatrészei pártszempontból. Ezután veszi az ember
a többi szempontokat s ugyanolyan egyszerű módon állapítja meg az arányt a vallás, a nemzetiség, a vérmér
séklet és a hajszín szempontjából. Már most a szempontok közt készítendő a kellő comprornissum olyforaián,
hogy a fontossághoz képest kap mindenik egy számértéket, ugy hogy a pártkérdés 100-ha, a vallás 80-ba, a
nemzetiség 60-ba, a véralkat 40-be és a hajszín 20-ba vétetik, s ezek közt állíttatik fel az arány. Az eredmény
tiszta és kétségtelen s ez uj módszernek legföljebb csak egy hibája lehet : az, hogy Tisza Kálmán mégis kima
radhatna. Ez esetben azonban a baloldaliak, valamint a sangniniko-cholerikusok, továbbá a kálomisták és az öszszes barnák ugy is kilépvén, a számadás tetemesen könnyíttetik.
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Az Eszterházy-képtárban.
(Olajba festett jelenet a multhétből.)

RAPHAEL. Hát uraim, ki olvasott ma Abendblattot ?
Eladnak-e bennünket, vagy nem ?
COREEGGIO. A „Pester Lloyd" azt mondja, hogy
el. Én már össze is szedtem sátorfámat. Csak az an
gyalaim számára kell még meleg strimfliket vennem,
mert megfázhatnak a vasúton.
GREUZE REMETÉJE. Engem ugyan nem aduak el,
én innen nem megyek. Kérem szépen, hisz olyan ma
gamszőrű remete ember ilyen csendes magányt egye
bütt nem egyhamar talál, mint itt, a hol veréb is
alig jár.
TIZIAN VENUSA. NO én meg azért mennék, mert
itt Idába szépségeskedem; háromszor nyitják ki hetenkint a képtárt, akkor is csak elvétve vetődik rám egy
rövidlátó, blasirt monokli.
HONDEKOETER. Az én tyúkjaimat alighanem a
a városháztéren fogják eladni s megveszi a „magyar
király" szakácsa.
WUTKY MIHÁLY. Engem, fogadni mernék, valami
muszka generális vesz meg.
RUBENS. Igazad van, az nem ért a festészethez és
így csak a nevek után indul.
LEONARDO DA VINCI. Engem a magyar nemesség
gel kínáltak meg; ha itt maradok, azt mondták, akkor
a nevemet Vtncynek írhatom y-nal.
TIZIAN. Hisz ugy is nemes vagy már.
LEONARDO DA VINCI. Hát aztán legfölebb két
y-nal irom a nevem, mint Ghyczy és leszek Vinci he
lyett Vyncy.
RAPHAEL. Még Alvinczy lesz belőled, ha igy foly
tatod.
WOUVERMANS. Csak az én lovas katonáimat ne
küldjék le Dalmátiába, mert még levágják ott a fü
leiket.
VAN DYK. Én jeles arczképfestő vagyok, beállok
photograph-segédnok Strelyszkihez, csak hogy Pesten ma
radhassak ; megtetszett ez a magyar nép.
REMBRANDT. Hajh csak élne még gróf Dcssewffy
Emil, a ki ide lehozott bennünket; tudom istenem, el
nem vinne innen a herkópáter sem. A minap is láttam
már valami veresszakálu czilinderes embert itt ólálkodni
közöttünk ; bizonyosan valami angol vevő.
TIZIAN SZERETŐJE. Dehogy az; egy vácziutczai
divatárus commis; én belém szerelmes.

TIZIAN. Hab, és te azt megengeded?
TIZIAN SZERETŐJE. Már miért ne? Sőt kissé ko
kettirozok is vele, hátha olcsón meg lehetne tőle kapni
valami selyemruhát. Jó volna az útra.
VAN DYK. Csitt; mulier taceat in galleria! Lép
teket hallok!
KRATZMANN (belép). Az a mister Moneymakcr
ugy látszik, komoly szándékkal jár itt. Tegnap, mint a
szolga monda, ezt a Van üykot igen erősen szemügyre
vette.
VAN DYK (magában). Itt van ni!
KRATZMANN. Kár hogy egy kissé meg van repe
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dezve rajta a firnájsz, ez mindjárt levon egy pár száz
irtot az értékéből. No de majd segítek rajta. (El.)
RAPHAEL. Bizonyosan a Pettenkofor systemája
szerint akar téged regenerálni ez a mi ármányos regeneralfeldrnarschallunk.
VAN DYK. Jézusom, csak az kéne még! Alkoholgőzfürdő ! . . Inkább Heinrich!
KRATZMANN (visszatér.) Itt van a legjobb regeneratió. Megrepedezett firnájsz ellen bedörzsölések sza
lonnával. Reménylem, ez elég művészi és elég nem
z e t i is egyúttal. (Az egész Van Dykot bedörszöli egy
darab szalonnával.) Megvan! Már most olyan fényes,
mint a mundéron a czingomb. (El.)
VAN DYK (egy darabig dühében némán ott függ
a falon, végre oda fordul hollandi szomszédjához). Mynheer Backhuysen, ugyan az istenért nyújtson csak ide
egy öblöcskét az Ön tengeri tájképéből, hadd mosdom
meg benne ; ez a Kratzmann egészen csúffá tett.
BACKHUYSEN (odanyújtja az öblöt.) Itt van, collega, és küldök egyszersmind két jó hollandi nymphát
is, azok majd megfrottirozzák szalmacsntakkal.
VAN DYK. AZ isten fizesse meg. Ez a Kratzmann
az egyetlen ember, a ki miatt képes volnék itt hagyni

Pestet.

A szerkesztő postája.
Pohorella. Nem volt szükség a bátya emiókét fölfrissí
teni, mikor úgyis minden héten siratjuk benne az elhalt nmnkatárst. A kéményseprő-versezetet a kürtőbe akasztottuk. Szives
üdvözlet. — Csipjed. Gyönge még ön a sarlóra. — Hírharang. A
„régi jó cziinborasággal" nem tudjuk, hová legyünk. A külde
mény nem válik be. — A capitolium hidjai helyesen gágognak,
csakhogy a capitolium megmentése után. — Szabadka D. É. Meg
fog jelenni. — N.-Várad B. L. Meghiszszük, hogy „hatást" fogna
csinálni. Csak azon esetre refiectálbatnánk rá, ha r ö v i d b e
foglalná ön, a mit tőlünk, kik sem a személyeket, sem az ügyet
(altéra parte) nem ismerjük, nem kívánhat. Egyben régi kö
telezettségének beváltására kérjük önt. — Joghallg. segélyzö egy
lete. Újévtől kezdve intézkedtünk. Hol laknak önök V — Egy ol
vasó. Kár volt rávesztegetni azt a darabka papirt is. Tárgya
meg nem érdemié. - Eger. Ha igaz is, de ha nem élezés ? Kerül
onnan jobb is, ágrom figrom. grániezom fikszom! — Spitzenser.
Egy betűt sem értünk belőle. — Samu. Gyönge. — Közösügyes
deák. Az ön borsos epigrammját fidibuszszá avanzséroztattuk. Ha
nem gyújtott is, de pompásan égett. Kezdetnek elég. (Ez üze
net sorai közt különben az áll: máskor tessék bérmentesíteni
leveleit.) — Paszternák Gy. Utánzat, s igy ha jobb volna, sem kö
zölhetnék. A Rézika különben nem z-vel irja nevét — ha egy
általán irja. — L. József. A rímek nem pattognak. Épen az ilyen
nyelv- s szójátéknak ez adja meg az ízosséget. — Dikdik. Gott,
wie moger! — P—thi Elm. Ugyan, hagyjuk őket bekében inni
és pipázni. — Losoncz. K. Istv. Csak fénykép vagy természet
után. Ama fametszetben épen a jellemző apró vonások vannak
elfaragva. Az adatokat jobb időkre, köszönettel félretettük. —
Rachel. Bocsássa meg önnek szent Kölcsey, a mit ellene vétett;
mi a tíz krajezáros strófot szívesen megbocsátjuk. — N.-Várad.
Köszönet. — D.-Pentele. Clandestinment. — „Halad a korral." Sír
va nézünk a 10 krajezár után. — Bécsbe. Tudtunkkal a „Honba"
Szomjas név alatt nem Patay ur ir czikkeket.

Tulajdonos és felelős szerkesztő: CSICSERI BORS, kétsas-uteza 24.
Rajzoló: Klic

^J^~ Lapunk mai számához a „Borsszem Jankó" előfizetési felhívása van mellékelve.

Károly.

A-g emberiség

Jótéte

előmozdítására szolgálnak, a már 10 > év óta a földgömb minden részén ismert Redlinger labdacsok
159.045 Bizonyítvány. Orvosi tekintélyek, és magányzók részéről elég tanúságot adnak arra, hogy
ezen labdacsok hatása csakugyan felülmulhatlan.

A Redlinger labdacsok hatása és tulajdonai.

Bőrbajokat,

titkos letelteket
és

tehetlenséget,

Ezen laliSaosok hathatós olvasztó és tisztító gyógyszerekből vaimak összeállítva. A fóhatást az altost teli-észéire
gyakorolják, káros hatása anyagokat, tisztátlanságot, epét. nyúlós nedveket kihajtják, és igy az altest dagadását, megke( e l g y e n g ü l t férfierőt)
ményedését gátolják. Mellék és utóhatások az, hogy az étvágyat és étkedvet előmozdítják az epét és vért tisztítják. Ennél
fogva 100 éves tapasztalás alapján a kö.etkező esetekben üdvös hatásnak e la jdacsok.
ha uj keletkezetnek, 8 nap alatt,
1 Epét, tisztátlanságot, káros hatású nedveket hajtani.
ha a baj minősége engedi, sőt 24
2! Gyomorterhelés, nehéz, kemény, zsiros és nehezen emészthető étkek után, melyek által felfúvásés Uasgórcs (Ko
óra alatt, továbbá :j&
azaszlik) és hasonló bajok keletkeznek könyen.
3. Hypochondria, obstruktió felfuvas es az ha ezek ülo életmód által keletkeztek.
szonyok magtalanságát " W '
4. Nehéz és kemény Bzékelésnél.
év'óta fennálló rendelési intézetében.
5 Sárgaságnál, ha ez keméi.yedés vagy ma)baj által akoztatott.
6. A mai vese, lép, méhanya, belbél stb daganatjainál.
254 2—12
Med. Dr. Fux J.
7. Hasviz korság ellen.
több ezer betegen legjobbnak bi
8. Giliszták és azok nyúlánk nedve ellen.
zonyult mód szerint, sokszor a
9. Gyermekek has nöft\.dése ellen.
10. Bizonyosan mellhetegségekben és
pedig, léglegzeti szorongatás, elnyálósodás, tüdőbaj, fejfájás, széídlé nélkül, hogy a beteg hivatásá
ellen ha ezek eredetüket altestbajban veszik.
ban, vagy életmódjában gátol11. Tavaszkor tisztulás.a és a megrögzött nedvek mozdítására, különösen oly egyéneknél, kik ülő életmódnak.
12. Uralgó és járványos betegségeknél ezen labdacsok használata ajánlható, mert az általuk okozott, hatás folytán tatnék, gyökeresen, biztosan és
gyorsan gyógyítja.
a 'árvány nem ragadhat oly könnyen,
Ujabb időből származó levelek aít oizonyitják. hogy ezen labdacsok, mint óvszer a Coléra ellen bizjnyujtak he
Rendelési Órák nők szir

Redlinger I. C. Augshurghan.
Az Osztrák-Magyar állam területére nézve főraktár

W wr i ^

«d m

«at~ n n

mára délelőtt 11 - 12. urak szá
mára délután 1—4 óráig.

Király-utcza 33. szám alatt.

^%.t

Díjazott levelekre azonnal válaszoltatik.
297 2—6

üzletében Bécs, Praterstrasse 26.

Egy doboz ára 25 kr. használati utasitással együtt

Rock István
gépgyára Pesten,

soroksári ut 20-tiik szám alatt.
ajánlja szecskavágó-gépeit minden nagyságban, emberi és ló
erőre, répavágó és kukoricza-morzsoló-gépeít emberi és lóerőre,
minden nagyságú zuzóit, sódarálóit, bor- és töpörtő-sajtóit, eké
it, boronáit, őrlőmalmait ló- és gőzerőre, tisztitóval vagy a nél
kül. Yannak továbbá fekvő gőzgépek minden nagyságban, gőz
mozdonyok, viz-szivatytyuk, cséplőgépek, az ismeretes hor
dozható cséplőgépek, tisztító- és zsákoló-szerkezettel. Ezekhez 6
lovas hordozható járgányok, Henzmann-féle és amerikai csép
lőgépek 2, 3, 4 és 6 lóerőre, s gyártmányaim szilárdsága és tar
tósságáért kezeskedem.
294 6 - 6

Rock István,
gyár-tulajdonos.

Nagyszerű meglepetések iiarácsonra!
Tisztelettel felkérem a nagyérdemű közönséget, hogy a megrendeléseket korán beküldeni
•ziveskedjeuek, nehogy tultömeges megrendelés miatt a szétküldésben fennakadás történjék.

9

Welisch
Adolf

szab. csoda-kamarák
(caiuara-obscura)

BÉCSBŐL,

.Jí

legjobb liirnevü

MF° darabja esak lő forint. ^M£
Ezen csoda-készülék által fej és mellképek életnagyságuakra változtathatók által. Mellszobrok, érmek, kagylók, a zsebóra gépezete s más apró tárgyak óriási nagyságban, állíthatók elő e ké
szülék által természetes színekben. Az emberek apraja-nagyjának örömet és élvet szerezhetni által*.
A készülék fényezett érczből van szép ládikában hozzátartozó fényképekkel, melyek darabjának ára
40 kr. Képekben kigondolhatlan dús választék !

ruhatára
Pesten,

2 Kristóf-tér O
l-sú' emelet, í v

Szab. Mvös-lámpa.

ajánlja áruit

az őszi s téli idényre

Ezen lámpa minden birtokosa bűvész. Gyönyör

az árjegyzék szerint.

okozó jószág ez mindenkinek, minden szüksége kellékel

Őszi felöltők

>!látva a nagyság mérve szerint (Nr. 0) 85 kr., (Nr. 1)
1 ft. 20 kr., (Nr. 2) 1 ft. 50 kr., (Nr. 3) 2 ft. (Nr. 4)

10 frt.

2 ft. 60 kr., (Nr. 5) 3 ft. 30 kr., (Nr. 6) 3 ft. 60 kr.

o

Árnyékjátékkal ellátott készülékü legjobb minőségű
lámpák kaphatók a legkülönbözőbb torzképekkel; a lámpa büvós
a lcgSzebb pereoskop üveggel és l s / 4 átmérőjű világító lencsével
van
tölgyfaládában. Egy teljesen ellátottnak az ára. 5 fit. 60 kr. na
gyobbá 7 frt. 40 kr. még nagyobbé 9 frt. 20 kr. legnagyobb
10ft80kr.

Leiaucheux revolverek £SÍ(^ tacsokra 6 lövettel;-fluk *»*» >**"»*
1000 tuczatu torz képcsoport, melyben a legkülömbözőbb helyzetben láthatók cancántánczosnők, szerelmesek, apáczák, szerzetesek, különcz angolok, diplomata zenészek stb. stb. csak 50 kr.
80 kr., 1 ft. 2 ) k r , 1 ft. 50 kr., 2 ft.
T r Ó f Á Q < ?7PT*1 7 "P70'HÍ T í i r í á l r me l.y e k alakra teljesen hasonlók a pipákhoz, de szájba
l i ö l C b O OzjCllVU/jDüU. JJIJ^CUV) véve sajátságos hangot hallatnak. Minden társaságot jó
kedvre villanyoz. Egy db 40 kr. törökpípá 50 kr, szivarszipka 25--30 kr.
T?vi 1 QTn i 1Q • k' s üveg, vagy talmi-arany készülék, melylyel a madarak hangját felségesen utánozJí U l G i l i i i C . hatni. Egy darab 35 kr.
'ZaoTlLYpTIflnlV köznapi használatra, 24 mesterileg sikerült tréfás képet tartalmazván négyszer
ZlOuUlVöIIlLUli. összehajtott selyempapiron, melyet bizonyos czélra használhatni, 1 csomag,
melyben 2 tuczat van, csak 30 kr. '
közben szembe önthessünk; darabja 35 kr.
" R r n r n C ! «2 71 T 7'í)"PtííJVC^álr o]y ke'szitményüek, hogy bár szivarral telvék, egy nyomásra —
JJU.VUO OZJ-L V a i U a i ü Z . a . i . V j j , a kihúzzuk — csak az üres tárczát látjuk. Igen czélszerü ;
darabja 45 kr.

LeányfogógépS^iok^"

"hó l m í r in gben, vagy pompás öltözetben darabja 20, 30, 40, 50 kr. egészen
U á l J l U i nagyok darabja 1., 1.20, 1-50. Fényezettek 70, 80 kr., 1., 1 2o, 11 .
Egész nagyok, 1.60' 1.80, 2 ft. Legszebben kiöltöztetve nagyok darabja 3., 3.50, 4 ft.
anVh
A 1l tnroci
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Társaságjátékok
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Dominó 90 kr., 1.20, 1.50, 1.80, 2 í t . — Sakktábla a figurákkal együtt 2.20, 2.80, 3.50, 4., 4 50. nar.nig ék a l a p á l játék 30 kv. Wicsludeni roulettjáték 45, 60 80 kr., 1., 1.20, 1.50, 1.80, 2., 2.20. Kérdések és feleletek 0 kr. V.|...
kártya tuczat ja '.l kr Whistli és a szükséges érinek garniturja 1.50, 4 ftig. Játékpénzek darabja 2 kr. Száza 1 ft. fiuutiiabhak a napoleonsdorraj iisszetéveszhetük darabja 4 kr. száza 3. ft. Egy „ F e k e t e P é t e r " játszma 30, 40, 50 80 !cr. 1., 1.211,
TVI/íu'/.ni*...-.!' elegáns ládában ligyermekek számára, melyek azonban gyakorlati hasznua; i s : darabja 56, 65, 75. S5 kr.
i ' . l U r > / i V 1. I I I Nagyoboak több szerszámmal 95 kr. 1.05, egész elegáns szerek fényezett ládában 2 10, nagyobbak ü.:;u.
• T l \ c a i « a l 7 tl\iÍi*ttl*
l U ' / t l l v i melyekbeu az azonosságig ttasonlé szappanok vannak gyümnles fonna
l Y O > í l l . í l K I U 1 1 1 l ' l l y - l l n / i l í l U d , vagy illatszer van a gyümölcsoltóén, melyek kellemetestó teszik a l zoba
í j é t ; darabja 50. "0. 90 kr.. 1., 1.20, 150, 2 , 2.50 3. s feljebb a nagyság szerint.

Ezeken kívül száz és száz megnem nevezett czikkünk van, melyek csak is

első
•

párizsi

bazárjában

o

Ausztria részére kaphatók:

Utazó gubák lodenból
kámzsával
12—30 frt.
Téli rokkok . . . 8—60 „
Őszi felöltők . . . 10—30 „
Köpenyek s bavelokok 10—45 „
Finom városibundák 40—300 „
Utazó bundák . . 36—200 „
Frakk és gérokkok 14—30 B
Őszi rokkkok , . . 6—26 „
Vadász-ro'kok
. . 6—32 »
Papi rokkok . . 16—28, n
Papi téli rokokk .
15—50 „
Bársony-rokkok .
18—28 „
líálókőiitősök
.
7—35 „
Őszi Öltözetek
. 16-50 „
Téli nadrágok
.
5-18 „
Téli mellények .
4—10 n
Tornász-Öltözetek
2.50—5 „
tízin-íiafisnyák
2.50—6 „
Tlázi rokkok . . . 4—12 „
iroda-rokkok
. . 4—12 „
ileggeli nadrágok . 5 - 1 2 „

Katonatiszti-BIousok ":
7 — 2 0 ftig.

utazóbundák
igen n: gy választékban.

Valamennyi ruha
Bécsben készíttetnek a legujubb
divat szerint s a legjnbb szöve
tekből. 2 6 8 1 1 — *
Az á'ak bámulatos olcsók s s a s o lid kiszolgálásraira legszigorúbb
figyelem van forditva.
Uidéki megrendelések legnagyobb
pontossággal teljesíttetnek. A nem
alkalmas mhák minden kifogás
nélkül kicseréltetnek

E^SSSESsSSSSISfMil^SS

Alulirt intézel ben gya
korlott magyar
javitnokok
(correktoren) állandó foglal
kozást találnak. Azoknak kik
a német nyelvet is bírják
előny adatik.

A Dcutsch-félc

Bécsben a Karntnerstrasse meghosszabbításaiban 51 szám alatt. könyvny. és kiadói részv.
4f^~ Megrendelések bármely nyelven tehetők. Megrendelt czikkek postai utánvéttel, vagy
az árak előre lefizetése mellett pontosan teljesíttetnek.
Nyomatott a Deutsch-féle könyvnyomda és kiadói részvény-társaság intézetében Pesten.

társaság.

