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Gr. Apponyi Albert. 

Csak sast nemzenek a sasok, s nem szül 
mokra fiút Hunnia kék ere. 

Ha a demokratiának meg van a inaga ó-
népe, mért halna ki az aristokratia ó-népe, az ó-
konservativismus. 

Ennek legújabb hajtását, a legifjabb ó-kon-
servativet, vagy legóbb ifju-konservativet van sze
rencsénk bemutatni. 

El van találva hiven a megszól árulásig; ha 
még sem szólamlik meg, ez csak a nagy hűség
től van, mert politikai carriérejét, mint emlékszünk, 
azon kezdte, hogy nem tudott megszólamlani. 

A miből aztán azt következtették , hogy 
Disraeli lesz belőle, mert az is belesült első be
szédébe. 

Ezen megtámadhatlan argumentum logikájá
nál fogva halad a szellemdűs ifjú főúr s hir sze
rint elérkezett már azon stádiumig, a hol nem 
ugyan a Disraelik. de a mi „rögeszméink'* kez
dődnek. 

Ugyanis a fiatal gróf az, kit jóakarói meg
tiszteltek a „Politikai rögeszmék" czimü röpirat 
atyasági keresetével. 

Mi vállalkozunk a hir megczáfolására azon 
egyetlen, de döntő argumentum segélyével, hogy a 
röpirat szellemtelenül van irva,holott Appony" Albert 
grófot tanultság és szellemdűs elmésség dolgában 
mintaképül állítják a fiatal aristokraczia elé. 

Aztán a röpirat magyarul van irva : tehát 
fiatal mágnás nem Írhatta. 

Pedig cseppet sem bánom, ha a főurak mind 
pecsovicsok: ez vérükben van; csak magyarok 
legyenek, mert az is vérükben van. 

B. .1. 

^Icuer gíteiex cSíotjb. 
Képpel a következő lapon. 

Neue Freie ojságjában 
Lármáz Edoárrd : 

Mérrt bántják a német sógorrt, 
Hisz neki az árrt. 

Minden szitok, minden piszok 
Azt motatja — hóid: 

SzÖrrnyö madjarr ojság az a 
Neuer Freier Lloyd ! 

Praenumerant fogdosás ez 
Nem más, — mondja Horrn, 

Kinek édes jó borrátja 
Morritz von Komorrn; 

A nagy mérreg világosan 
Azt motatja, — hóid: 

Csak nem jothat zöld ágra, a 
Neuer Freier Lloyd. 

No de nem csak szitkozódja 
S piszkol Edoárrd, 

Mogosztol is, — csak hod persze 
Saját jó magát. 

Volna ö csak miniszterr, — majd 
Megmotatná hóid : 

Mind biblió a mit mondja 
Neuer Freier Lloyd. 

Rrojta, piszkolj, pöffeszkedjél 
Edoarrdos Horrn, 

Repotatiónod bizon 
Itt schon ganz velorn. 

Hadd lásson be, hadd érezzen 
Az a Mórricz — hóid: 

Legbolondabb monkája a 
Neuer Freier Lloyd. 

Spitzig Iczig. 

K U R T A . Francziaország tehát még sem keni tol 
Chambord grófot királyul. 

FEJES. AZ csakugyan „utolsó kenet" szentsége 
lett volna. 



Horrn Edoárrd önfüstölése. 
(Szövege az innenső lapon.) 



Komoly javaslat 
a baloldal szervezésére Pestmegyében 

és az ország többi részeiben. 

M l , PEST-PILIS-ZSOLT egyesült vármegyék bal
oldali értekezlete által a megyei baloldal szervezése mó
dozatai iránti tervkészitésröl szóló véleményes jelentés té
telének előkészitésére vonatkozó munkálatok elvégzésére 
czélzó intézkedések eszközlését illető teendőkkel megbízott 
választmány, 

MIUTÁN körülpillantván, látván, hogy Rákóczy és 
egyéb váltólázak folytán átalán egymásután fogytán, sőt 
tán halálán a megye baloldalán a pártfegyelmi kormány ; 

MIUTÁN továbbá a megye az uj municipalis tör
vény által ősrégi pártizgató jellegétől alattomosan meg
fosztatván s ezentúl csak ocsmány közigazgatási czélokra 
fölhasználtatván, a pártfegyelem föntartása szent czéljának 
többé elegendőképen nem szolgálhat; 

elhatároztuk, javasolni, a mint következik: 

I. F E J E Z E T . 

1. §. Az ország csupa baloldali megyékre, városokra, 
kerületekre, községekre, pusztákra és határokra oszta-
tik föl. 

2. §. A Duna jobb partja a bal partra helyeztetik át. 
3. §. Az országos baloldalt a párt látható VE

ZÉRE képviseli, mint legfőbb világi hatalom; az egyhá
ziak a párt láthatlan fejére (II. Kálmánra) bízatván. 

4. §. A megyei baloldalon a megyei központi bizott
ság, a kerületi baloldalon a kerületi bizottság, a községi 
baloldalon a községi bizettság utján uralkodik az országos 
pártvezér. 

II. F E J E Z E T . 

5. §. Minden községben összeirandók az ellenzéki 
elvekhez ragaszkodó összes lakosok, még pedig a követ
kező kategóriák szerinti: 

1) A tiszta baloldaliak. 
2) A nem tiszta baloldaliak. 
3) A szélső baloldaliak. 
4) A jobboldaliak, a kik disputában belekapaszkod

nak az oppoziczió hibáiba s ezzel ragaszkodást ta
núsítanak az ellenzéki elvekhez. 

5) A kik bort isznak. 
6) A kik szidják a trafikdohányt. 
7) A kik nem dohányoznak, ezzel megvetést 

mutatván a monopólium és ragaszkodást az el
lenzéki elvek iránt. 

8) A kik dohányoznak és ezzel áldozataivá lesznek 
a monopóliumnak. 

9) A kik adót fizetnek. 
10) A kik adót nem fizetnek. 
11) A kik irni tudnak és nevüket beírják. 

12) A kik irni nem tudnak és keresztvonással jegy
zik be neveiket. 

13) A kik nem akarnak tudni semmit a delegatióról. 
14) A kik tényleg nem tudnak semmit a delega

tióról. 
15) Mint született ellenzékiek a vakok. 
16) Mint hivatásszerű ellenzékiek az asszonyok. 
17) Az uj donszült gyermekek, a kik feltűnő kiabá

lással adják jelét' az ellenzéki elv iránti ragasz
kodásnak. 

18) A halvaszületett gyermekek. 
19) Az embryók, a mennyiben éretlenek. 
20) A balgák, a ballerinák, a ballada-írók, a balekek. 
21) A többiek. 
6 §. A kik be nem iratkoznak, vagy véletlenségből 

kifelejtetnek, azok beirottaknak tekintetnek és senki által 
el nem üthetők azon jogtól, hogy a baloldali jelöltre tar
toznak szavazni. 

7 §. A tagok összes vagyonukkal, hozzátartozóikkal, 
gyermekeikkel és cselédeikkel együtt lépnek az ellenzéki 
kötelékbe. 

8 §. A kötelezettség három évig tart ; a ki netalán 
ellenállhatlan okok miatt, mint milyen például a meghalá-
lozás, kilépni kénytelen: tartozik azt a bizottságnál beje
lenteni, mely számára a központi hatalom-engedélyt ki-
eszközli. 

9 §. Választások alkalmával a képviselőjelöltek a 
központi hatalomnál jelentkeznek s ott orvosilag megvizs
gáltatván valamint meggyónván, a tagok csakúgy szavaz
hatnak rájuk, ha erről kellő bizonyítványt mutatnak föl. 

10 §. Á hol két jelölt lép föl, a központi hatalom 
egy harmadikat jelöl, kivel szemben amazok visszalépni 
tartoznak. 

III. F E J E Z E T . 

11 §. E szervezet mindaddig fentartandó, a mig a 
központi hatalom kormányra nem jut. Ez időponttól fogva 
mindenki föl van jogosítva, az ellenzéki elvekhez nem ra
gaszkodni és kötelezettségének kormánypárti szavazó mi
nőségében eleget tenni. 

12 § E tervezet keresztülvitelével Szt. Hóbort biza
tik meg. 

A baloldali értekezlet megbízásából: 
Kis -Mogulner Gfnlner Gyu la 

j e g y z ő . 

TÁVIRATOK. 

Corsica. A szent atyának azt ajánlották, hogy itt 
nálunk Corsicában keressen menhelyet. A mennyei s z e r e 
t e t képviselője a v é r b o s z u klassikus földjén! Csak el 
nem m e n t t á n a — csalhat atlansága! 

R ó m a . Victor Emánuel meg akarta látogatni a 
pápát. A camerlengo azt feleié neki, h o g y a f o g o l y 
n i n c s o t t h o n . 



Grermaiiisíatio. 
A margitszigeti bálban. Privorszkynál . 

Mokány Bérezi (egy kisasszonyai akar társalogni). 
Hát — 

Kisasszony. Engedelmi kérem, nem beszelem erősen 
matyarul. 

Mokány Bérezi. M r ik bitté, béliben szí dájcs sprek-
hen, dasz für mik vird gútesz íbung. 

Vidéken. 

Czövek Mengyi (nagyot kiált.) Kellner! 
Pinczér. Tessék parancsolni. 
Czövek Mengyi. Gében szi ájne spájszczédula. 
Pinczér. Bocsánat, nem értem. 

Hobelmayer ur házánál. 

Gyuri. No Pali pajás, beszéld el, mit tapasztaltál 
Pesten ? 

Pali (dühösen.) Ne is kérdezd, czimbora, a fölfeszí
tett ámmenét a németjeinek, meiner Seel', ma holnap 
Németországot csinálnak a dicső Magyarhon fővárosából. 
Das ist doch schon zum Teufel holen! 

Hobelmayer Laczika (örömtől kigyúlt arczczal rohan 
be, könyves táskáját félredobva.) Mama, mama! Megér
demlem a tejfölös szamóczát. Tanitó ur megdicsért, na
gyon jól feleltem a magyar nyelvtanból. 

Az öreg Hobelmayer. Was sagt der Ládzi ? Geh 
Mutterl, sag's mir á. 

Mama (elmondja). 
Az öreg Hobelmayer (sugárzó arczczal.) Komm sü-

sesz Burschl, dasz i di abpuszl'! 
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Victor Emánuel nem tagadhatja meg magától azt a 
gyönyört, miszeiint azért menjen Kómába, h o g y a pá 
p á t n e l á s s a . 

BORSSZEM JANKÓ TÁRCZÁJA, 
Utolsó fejezet 

P. Szathmáry Károly megdicsért munkájából. 

Hildegard és Brunhild egymás ölében ültek. Ez 
ugyan ellenére volt a konvenáncznak, de ők testvérek 
voltak. 

Volt egy anyjuk is. Hurczliné! 
E perczben postakocsi sejtelemszerü robogása hal

latszott. 
Hurczlinétól a természet megtagadta a hallás aján

dékát. Mégis hallotta a sejtelemszerü postarobogást. 
— Árpád jön ki, szólt. 
— ő már kijött ezer év előtt, felele elmésen Brun

hild az idősebb leány, ki éles elméjével magára vonta az 
egész környék figyelmét. 

Hildegard nagyot kaczagott az elmés ötleten. Hilde
gard nem volt elmés, de mélyen érző lélek. 

E perczben kinyílt az ajtó és magas, méla tekin
tetű tengerésztiszt ömlött be rajta. Szemeit könyben fü-
röszté. 

Cselebi Árpád volt. Hurczliné gyermekkori játszó 
társa. Most 20 éves gyönyörű ifjú, ábrándos szemekkel. 

Brunhild vörös lett. Hildegard halvány lett. Hurezli-
nénak a jövevény mosolyt csalt ajkára. 

— Ön itt ? szólt kérdőleg. 

Az orleanisták és bourbonisták fusiójáról szóló hírek 
nem tekinthetők egyebeknek kacsáknál. 

Az ifjú zavarba jött. De csakhamar felölté rendes 
szinét. 

— Bátorkodtam, szólt; és szólni, leülni nála egy vala. 
— Honnan érkezik Cselebi ur ? kérdé Brunhild. 
— A tenger sima tükréről, válaszolt a kérdett, és 

megilletődve tekintett a szótlan Hildegardra. 
— Kegyed talán ama feledhetlen hat év óta el is fe

lejtett ? szólt hozzáfordulva. Miért hallgat ? 
— Csak, felele szerényen Hildegard, gyönyörű fekete 

szemeit a földre sütve. Ragyogásukban a padozat vissza
tükrözött. 

Igy folyt a társalgás majd lassabban, majd rohamo
san, majd szumoruan, majd vigan. 

E perczben este lön. 
Mindenki szobájába vonult vissza, Cselebi, Hilde

gard, Brunhild és Hurczliné. 
Mind a négyen aludtak, csak Hildegard nem. Szo

morúan tekintett ki a kertbe. A hold mélán rezgett a le
veleken. 

Tisztelt olvasóim már sejteni fogják, hogy Cselebi 
Árpádról ábrándozott. 

E perczben Hildegard Brunhild hangját hallotta, ki 
érthetőleg igy szólt a szomszéd szobában: „Igen anyám, ő 
még holnap megkérendi kezemet s mi boldogok leszünk." 

Hildegard e szavakra szivében nyilalást érzett. Ö 
szerette Cselebi Árpádot. A hold mélán rezgett a leve
leken. 

E perczben, mintha tengervíz zajHsa keletkeznék, 
füstfelhő rajlott. 

A kastélyban tüz támadt. 
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Hildegard rémesen tekintett körül. E tekintetes nézés 
egy maszületett gyermek tekintete volt. 

A szomszéd szobából néma testvéri nyögés világosan 
hallható volt. Brunhild fuldoklott az ágyon, mely lángok
ban állott. 

Hildegard ereiben megfagyott a vér. Ha a ház nem 
ég, csakhamar eléri a fagypontot. 

— Tehát őt szereti, gondola és mélán csüggesztő 
fejét egy kandeláberre. 

E perczben Cselebi Árpád hangja szólalt meg a tá
volból. 

— Hildegard, ide karjaimba, én megmentem önt! 
Válságos perez volt. Magát mentesse meg Hildegard 

vagy testvérét Brunhildot, ki megfosztotta Árpád szivétől ? 
E perczben a nemes sziv döntött. A helyett, hogy 

Árpád karjaiba szaladt volna, testvére lángoló ágyához fu
tott, s felkapván a mármár égő Brunhildot, elszaladt vele 
az ablakhoz, honnan Árpád kiáltása hangzott. 

— Egy tengert Hildegardért! kiáltá a tengerész a 
létrán állva. 

— It t van Brunhild, legyen vele boldog, nyögé fáj
dalmasan Hildegard, átnyújtván neki a megmentett édes 
terhét. 

Árpád nem látott, nem hallott a fájdalomtól és lesie
tett édes terhével a létráról, Hildegardnak vélvén azt. 

Másnap Brunhilduak csak holttestét találták meg. 
Egy félreértés áldozata, lön ; ugyanis Brunhild szavai a 
mellékszobában nem Cselebi Árpádra, hanem Poszpischill 
Gézára vonatkoztak. 

Hurczliné másnap leányát temette. 

CLERICALIA. 
A születés postulátuma. 

Higyjen a c s a l h a t l a n d o g m á b a ' , születni ki mer ma, 
Vagy ne szülessék, mert meg se keresztelik őt. 

A nősülés exigent iaja . 
Ifjú, a c s a l h a t l a n d o g m á b a szeress legelőszőr, 

S aztán Panniba, vagy meg sohsem esket a pap. 

A halá l passusa. 
Vallja a c s a l h a t l a n d o g m á t , a ki érzi halálát, 

Máskép kö tve*) marad s eltemetetlenül ő. 
* 

Ennyi bajok közt kell Rómán át mennybe hatolni, 
Es emiatt tér sok Debreczen utja felé. 

Hajdan nagy szerepet játszottak a hegymőgi szentek, 
Mig a vakoknak eszét madzagukon vezeték. 

Ok heviték poklot s festék ki a mennyei jókat, 
Adva a mi tetszett, dijul amazt vagy emezt. 

Tőlük meg lehetett jó pénzen szerzeni mennyet, 
S d r á g a k e g y osztogatott boldogulási jogot. 

Dús fukarok lelkét örökös tűzzel fenyegették, 
A melynek sanyarát máglya-tüzén mutaták. 

Ennek vége ma már, — a fényes nap magasan jár, 
S észszel nézi a szem jól meg, a mit ma vészen. 

Szerzeni más béren ki se fog mennyet, csak erényen; 
A sátánra pedig senki nem is hederít. 

ThinMl. 
*) főloldozatlannl. 

Ambrus gazda. Ugyan komám uram, a palatínus 
miért tartja a kucsmát a'kezében ? 

Márton gazda. Mit gondol ke koma — e b b e n az 
n a g y m e l e g b e n ! 



Az orsz. képzőművészeti tanács tartól. 
Első' heverés. | 

Gf. Waldstein (egy balzacra leheverve.) Uraim, a 
mai ülés . . . azaz hogy heverés első heverésüak. A pipák 
ott állnak a sarokban; a ki erős szivart szeret, az talál eb
ben az iskátulyában. Jegyző ur, ön pontosan jegyezze föl, 
ki hányat szippant a hazai képzőművészetek érdekében. 

Jeqyző. Ugyan nincs valakinek peneczilusa ? Mielőtt 
jegyeznék, jó lesz hegyezni. 

Gf. Waldstein. Mit?Zabot? Azzal ne törődjék, az a 
mi tisztünk. 

Jegyző. Nem azt, hanem czeruzát. 
Keleti G. Ugyan ne hegyezze, ugy se lesz jegyezni 

valója. 
Jegyző. Hm, ez éles megjegyzés; oly éles, hogy 

meghegyzem vele palajbászomat. (Megteszi.) 
Gf. Waldstein. Nos, Henszlmann ur, megcsinálta a 

Budapest szépítésére vonatkozó tervet ? 
Henszlmann. Igen is, méltsás elnök ur. Budapest 

szépítése e terv szerint két részre oszlik: először a csúnya 
dolgok eltörlésére, másodszor pedig a szép dolgok létre
hozására. (Helyeslő ásitozások) Mint csúnya dolog min
denek előtt eltörlendő az akadémia épülete. 

Greguss (elszörnyüködve) Micsoda? Hát az csúnya? 
Henszlmann. Förtelmes, kedves barátocskám! Az én 

góth tervezetemet elvetették s elfogadták azét a paczer Stüh-
lerét. Uraim, ez germanizátió ! Ilyet mi nem engedhetünk 
meg ! Le kell tehát rombolni s az én tervem szerint újra 
fölépíteni. 

Ráth Gy. Góth nyelven? 
Henszlmann. Igenis, mert a góthnak az a jó oldala 

van, hogy léteztek nyugati góthok és keleti góthok; sőt 
vizi góthok is. Az akadémia meg viz partján lévén, alkal
mazhatjuk a vizigót stylust, vagy pedig az akadémiát keleti 
góth stylben építhetjük föl, miután mi a halhatatlan Szé
chenyi szerint „kelet népe" vagyunk. 

Keleti G. (ironice.) Bocsánatot kérek, de keleti góth 
stíl nem létezik, azt én legjobban tudom, mert én Keleti G. 
vagyok ugyan, de ez nem annyit tesz mint „keleti góth," 
hanem annyit mint: „Keleti Gusztáv." 

Barabás (szanaszét sugdosva.) Ne hallgassanak erre 
a szénafestőre, ez nem ért a képzőművészetekhez. Én a 
góth mellett vagyok azon föltétel alatt, hogy a falakat én 
díszíthessen perspectivikus festményekkel. Rá lithographi-
rozom az akadémia minden tagjainak arczképeit s alájok 
facsimilirozom a neveiket, ugy hogy rajok is lehessen majd 
ismerni, 

Gf. Waldstein. Én ugy hiszem, hogy jobb volna tán 
más festőket is . . 

Barabás. Oh kérem, az nem lehet. Német ember nem 
kell, mert az nem tud magyarul festeni; magyar festő pe
dig én kívülem nincs. (Hangok : Hát Székely ?) Székely ? 
Csak nem beszélnek önök komolyan ? Ha Székely én hoz
zám fogható volna, őt is kinevezték volna azon tanácsba; 
miután azonban ez nem történt, világos hogy ő mint festő 
számba nem jöhet. 

Henszlmann. Az igaz, kérem, Székely nem közénk 
való, mert itt csak szakembereknek van helyök . . Azon
ban folytatom tervemet. A meglevők szépítése legköny-
nyebben az által történik, hogy minden háziúr köteleztetik, 
háza minden ablakát fölül csucsivvé alakítani. Ezáltal Pest 
építészete egyszerre tiszta góth lesz, különösen ha az abla
kok szines üvegből rakatnak össze, mire nézve törvényt 
kell hozni. A templomok falait és tornyait sokszorosan át 
kell lyukgatni, miáltal góth filigrán munkát létesítünk s 
őseink hibáit jóvá teszszük. 

Gf: Waldstein. De hát az utczákat illetőleg mi tör
ténjék ? 

Henszlmann. Oh, az igen egyszerű. Utczákat nem is 
építünk többé, csak egyes sorokat; és pedig az utak balol
dalát építjük be házakkal. 

Gf. Waldstein. Azaz hogy ajobboldalt, nem a balt. 
Henszlmann. Ez politikai meggyőződés dolga, kérem. 

A mig a jobboldal ül a kormányrúd mellett, addig az ut
czák jobboldalán lehet építeni; majd ha a baloldal kere
kedik fölül, ez lerombolja a jobboldali házakat s fölépiti 
a baloldaliakat. Igy a város egyszersmind tiszta politikai 
ábrázatot is fog mutatni. (Helyeslő hortyogás.) 

Barabás. Kérem, én vállalkoznám az utczák'azon 
felét, mely föl n e m építtetik, legalább falfestményekkel 
disziteni, hogy az is mutasson valamit. 

Henszlmann. De hiszen az. lehetetlen, miután ott se 
ház, se fal nem lesz. 

Barabás. Bocsánat, ön ezt nem érti. A levegőt nem-
zetiszinüre befestem, s aztán erre a grundirozásra chromo-
lithographirozom a legnagyobbszem történelmi paraszt la
kodalmakat. 

Gf. Waldstein (órájára nézve.) Diable, diable! már 
felórája, hogy heverésünket megkezdtük ; no, nem akarom 
az urakat tovább tartóztatni, súlyos munkánk úgyis kime
ríti az emberi erőt, — viszontlátásra tehát, uraim, egy ne
gyedév múlva. (Altalános széledés.) 

Kelsti G. (a jegyzőhöz) No, domine jegyző, jegy
zett-e sokat? 

Jegyző (nagy megelégedéssel tárva ki jegyzököny
vét) Nagyon sokat, az első ülés igen jól ment, mindössze 
13,702 szippantás tétetett; ha igy folytatjuk, fogadok, 
hogy a második gyűlésben már 20,000 szippantáson fölül 
teszünk. (Ö is elszéled.) 

CSODABOGÁR. 

Tisztelt ór — tévedést igazitotam a Meuyoszongy Jeti 
kérem tessék nekem küldeni menel homaráb 5 0 darab Einla-
dnngsbéletten, ezek madjarol legyen nyumatva az Menyoszony 
néve JEti. az vélegénye Neve Jonán, az Szülék Neve pedig Já-
cob F. es neje. Soloinon K es Neye. az Menysgző lesz Nyir—n 
kérem ez legyen Csinosan Nyumva 's tessék huzzá küldeni 5 0 
darab kufertet. Minden kuferten legyen bezáró helyen JJ. Szép 
bétók, 's tessék ezt nékem küldeni az eskövés napot tessék kin 
bogyni mert nem tudyuk bizonyosan Alázottal. F. M. Vitkón 

Menyoszony Neve JEti Szülék Jácob F. Neye 
Véhlegény pedig Johann Salmon K. s Neye 



Előre! 

Ez a legújabb magyar gyorsposta. 

Borsszem Jankó mint rendőr. 

Aphorismák. 
Első rendőr-congessus 

Budapesten. 
Mindenesetre első, mert 

— az első rendőrök con-
gressusa; (azelőtt legfölebb 
esendőr-congressus lehetett 
volna) és mert egyszers
mind a rendörök első con-
gressusa. Nagyon elmés! 

* 
Egy városházilay és me-

gyeházilag már megbélyeg
zett személyiség iyy nyilatkozott: „Jobb szeretem ezeket 
a rendörülteket congressiv, mint aggressiv állapotban 
látni." 

* 
Egy gonosztevő töprengése ezen eseménynyel 

szemben: 
„ Hát mi a különbség köztetek és köztünk ? 
Az, hogy ti nekünk biztosok vagytok, mi pedig 

nektek biztosak vagyunk . . . elébb-utóbb." 

Pragmat icum. 

A rendőrcongressus 11-es bizottságának 5-ös al
bizottsága által kidolgozott memorandum elaboratumának 
conceptusi fragmentuma : 

„ . . . tehát, hogy a csendbiztosok jelenlegi állása 
igen kellemetlen. Nemcsak, hogy a t. cz. közönség go
nosztevékenységét többnyire a nyilvánosság tökéletes 
kizárása mellett fejti ki, miáltal föladatunk igen meg
nehezül, de ezenkivül még az önkéntyes önfeljelentéseket 
is többnyire elmulasztja, ugy, hogy az igazság karja 
nem láthatja, hova nyidjon. 

Voltak esetek, hogy ily egyének nem átallották 
lopásra vetemedni, holott látták, hogy épen akkor rend
örök nyoma sem látszott köröskörül. Sőt történtek rab
lások és gyilkolások is, melyeknél a tettesek szándékosan 
elmulasztották névjegyeiket és lakásczimöket a helyszinén 
hátra hagyni, holott a rendörségnek mindenesetre joga 
volt, ezt tőlük elvárhatni. 

Egyáltalában a t. cz. gonosztevő urakban a col-
legiális széllem tökéletes hiányát fájdalmasan észleljük 
mind mai napig. A helyett, hogy szem előtt tartanák, 
miszerint minden ember emberi kötelessége, felébarátján 
tehetsége szerint segiteni, ők örülnek ugyan, hogy mi 
rendőrök, mint morális emberek, ama humanitási elv 
szerint Őket tevékenységökben esékély erőnktől kitelheto-
leg segítjük, (a mit csakugyan ritkán mulasztunk el,) 
de nekik eszökbe sem jut, hogy kéznek kezet mosnia, 
tehát viszont az ö kötelességök, bennünket a mi detectiv 
munkálkodásunkban szintén istápolni és elösegiteni. 

Ha a magyar ministerium ezen ügyben a t. cz. 
gonosztevő közönségnél a kellő lépéseket, befolyásától 
támogatva, megtenni nem átallaná, ugy hiszszük, sok
kal czélsz . . . " 

Zenei uj donság. „Ne nyúlj hozzám!" ma
gyar népdal, fegyveres és zene-kiséret nélkül tenorhangra 
irta s a magyar rendőr-congressusnak ajánlja Deres 
Miska, okleveles tolvaj. 

* 
N a p i h i r. A rendör-congressus tagjai tegnap 

Budapest kiválóbb mulatóhelyeit, úgymint: a városház 
és megyeház pinczéit stb. testületileg meglátogatták. 
Holnap a váczi-utczában versenybekisérés fog tartatni, 
melyben minden rendőr és gonosztevő a maga módja 
szerint részt vehet. 

* 
A contrára recontra dukál. 
Az első magyar rendör-congressus ellenében hihe

tőleg nem sokára meg fog tartatni az első magyar 
gonosztevő congressus Budapesten. 

Persze ismét csak a nyilvánosság kizárása, de 
— reméljük — a résztvevők bezárása mellett is. 

Ugy értesülünk, hogy a mult szamunkban kb'zlött 
„P é k e" czimü vers már több évvel ezelőtt valamelyik 
huni. lapban megjelent. Midőn a szerkesztő élénken saj
nálja, hogy nem jutott osztályrészéül a csalatkozhatlanság : 
el nem mulaszthatja nyilvánosan megróni ama közlemény 
beküldőjét, ki ily csúful élt vissza bizalmunkkal. Szerk. 



Bumm! 
Bumbumm! 
Éljen a commune! 
Éljen Wilhelmus! 
Éljen Cournet! 
Éljen Bismark! orvostággal. 

Éljen Orleans! 
Éljen V. Henrik! 
Éljen III. Napóleon! 

Különösen pedig: 

É l j e n a k ö z ö n s é g ! 

azon kedvező alkalommal, hogy most újra előfizethet reám a július 
ocíoberi évnegyedben. 

Están Henri de Borban m. P . Borsszem Jankó m. P . 

Sanyi, dikhecz d'Orleján m. p. 
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