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Salamon Ferencz. 

Akármily buján teremjen is a baloldalon a 
nagy ember, mégis annyira fogytán vannak, hogy 
Borsszem Jankónak sűrűn kell belenyúlni saját 
táborába, hogy ki ne haljon a híresek arczkép-
csarnoka. 

És már gondolkoztam, ki a leghíresebb azok 
közül, a kik e tisztességre számot tarthatnak, mi
dőn — ab hosti doctus — Tisza Kálmán beszéde 
által lettem figyelmessé azon rejtőző ibolyára, me
lyet ma prezentálok az olvasónak. 

Salamon Ferencz hires ember — de osak 
azok előtt, a kik olvassák a történelmet; azok 
előtt, a kik csinálják a históriát — már a bal
oldali históriát, — főleg pedig Tisza Kálmán 
előtt, ugy látszik, merőben ismeretlen. 

Mert ha csak hírét tudta volna, ha műveinek 
csak czimót is ismerte volna, még egy Tisza Kál
mán pöffeszkedő szerénységéről sem tehető föl, 
hogy ily hangon merjen szólni a nemzet legszel
lemesebb és legeredetibb historikusáról. 

Mert a táblabíró bőbeszédű és önhitt, s meg 
van ugyan győződve, hogy a magyar nemzet min
den dísze és erénye, zamatja és fűszere benne van 
egyesítve; de annyi esze mindig volt, hogy a 
tudósok és irók érdeme előtt meghajolva, a világ 
előtt azon színt adja magának, hogy az efféle éne
kes madár az ö szárnyainak árnyékában gyarapszik 
s hogy igy az okosabbak iránti elismeréssel maga 
is okosabbnak látszassék. 

Szóval: a táblabíró lelkesedéssel szokta elis
merni azon írókat, kiknek műveit nem olvassa, 
mintegy azt mondván. „Ez olyan derék ember, a 
milyen én is lehetnék, ha rá volnék szorulva." 

E szerint föltehető, hogy Tisza Kálmán so
hasem olvasta azon műveket, melyekből egy lap 
is többet ér, mint a kötni való — (értsd kötetnyi) 
beszédek összevéve, melyekkel Tisza Kálmán vesz
tegeti az ország idejét (napját 2 0 0 0 fttba szá
mítva), azon műveket, melyekből még akkor is 
tanulni fog a magyar diák, mikor csuda lesz, ha 
vacsorára való sajtját oly papírba fogja takarni a 
greissler, melyen Tisza Kálmán legragyobhszerü 
oratiója, kedvencz Csernatónijának leglelkesültebb 
óvátiójával testvériesen csókolózik. 

Valóban, érdemes Magyarországon irni az 
utódoknak, mikor az elődök szerzeményével pacz-
kázó nagyurak bórencz-nyugdijt mernek emlegetni, 
mert egy plebejus tudós az ő istenadta jövedelmük 
100-ados részét húzza — munkája fejében. 

Valóban, érdemes a mult buvárlataiból me
ríteni fáradságosan a jelen politikáját, mikor a 
hiúság és könnyelműség a zöld támlásszékből 
nagyúri lenézéssel káromolja az ország szine előtt 
oly ember becsületét, kinek ott nincs szava, hogy 
magát védelmezze. 

A kérdés különben csak az, hogy mit ón 
„nyugdíj" alatt Patay kollegája. Ha azt, hogy 
dijt kap valaki az országnak áldozott nyugalmá
ért, akkor Salamon megérdemli és joggal húz
hatja; ellenben ha „nyugdíj" az a dij, melyet 
valaki azért kap, hogy más nyugodjék, akkor igaz, 
hogy nem Salamonnak dukál, hanem Tisza Kál
mánnak, mert ugyancsak kifizetné magát az or
szágra nézve az a kis költség. 

Mert elvégre, bizonyos beszédek hallatára az 
ember joggal kérdhet', hogy melyik az igazi el
nevezés : honatya, honfiú, vagy hongyerek ? 

De hol a humor ? kérdezed tisztelt olvasó. 
Én nem tehetek róla.. Nem tudok tréfát csi

nálni bizonyos dolgokból. Talán ha képviselő volnék. 
1 3 . J . 
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s hogy igy az okosabbak iránti elismeréssel maga 
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merni azon írókat, kiknek műveit nem olvassa, 
mintegy azt mondván. „Ez olyan derék ember, a 
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E szerint föltehető, hogy Tisza Kálmán so
hasem olvasta azon műveket, melyekből egy lap 
is többet ér, mint a kötni való — (értsd kötetnyi) 
beszédek összevéve, melyekkel Tisza Kálmán vesz
tegeti az ország idejét (napját 2 0 0 0 fttba szá
mítva), azon műveket, melyekből még akkor is 
tanulni fog a magyar diák, mikor csuda lesz, ha 
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Tisza partján. 
Tisza partján elandalogva 
Beszélgettünk a szerelemről . . . 
Az égen bus felhők morogtak, 
De mi nem tudtunk semmit erről. 

Tisza partján elandalogva 
Beszélgettünk a szerelemről . . . 
A zápor hullt s omlott nyakunkba, 
De mi nem tudtunk semmit erről. 

Kiöntött a Tisza s mi addig 
Beszélgettünk a szerelemről, 
Mig elsodort az ár magával — 
De mi nem tudtunk semmit erről. 

S akkor is, midőn már meghalánk 
Beszélgettünk a szerelemről: 
Sőt kizöldült már a sirunk is — 
De mi nem tudtunk semmit erről. 

Beneked Daladár, 
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Salamon 
b ö l c s m o n d á s a i . 

— Példabeszédek Könyve. — 

X. RÉSZ. 

Versus 8. A bolond fecsegő ajakival veri meg, 
veszti el magát. 

Versus 13. A bölcsnek beszédében bölcses
ség találtatik, a balgatag hátát bottal ütik. 

Versus 9. A hazug ajakak titkolják a gyű
lölséget, e s z t e l e n , a k i r á g a l m a k a t 
s z ó l . 

Versus 20. Tiszta ezüst az igaz beszéde, 
a gonosz nyelve semmirekellő. 

XVII. RÉSZ. 

Versus 12. Jobb a kölykeitől megfosztott 
medvével találkozni, mint az i r i g y e m b e r r e l 
dühösségében. 

Versus 20. A csalfa beszédű veszedelembe 
esik. 

XIX. RÉSZ. 

Versus 29. A rágalmazókat készen várja a 
büntetés, ós verő pörölyök készen tartatnak a bo
londok hátára. 

XXIV. RÉSZ. 

Versus 15. Ne leselkedjél, mint a gonosz az 
igaznak háza körül, ne háborgassad, ne bontsad 
az ő nyugodalmát. 

XXX. RÉSZ. 

Versus 5. A ki köpüli a tejet, vajat koszit; 
a ki felettébb fújja orrát, vért fúj ki, ós ki haragra 
ingerel, versengést indít. 

APRÓ HIREK. 

+ Indí tványozom , mondassék ki, hogy Tisza 
Kálmán nem vehető többé komoly embernek. (Baloldali 
hangok: „Majd holnapután!") Nem bánom: tehát addig 
is ő nevetséges ember. 

= Patay Están bátyánk igen helyesen monda ki 
Wahrmannra, bogy Mór megtette a magáét, Mór elmehet; 
Wahrmann ugyanezt nem mondhatná ő róla, mert mikor 
Están megtette a magáét, Están — nem mehet. 

* 

O Színházi vita. Degré: Ott hever a sok drága 
énekesnő (Egy hang: Nem hever!) és aztán ki födözi? 
(Sok hang: Az az igazgató dolga!) 

* 

Lemondása által mivé lett Hegedűs Ede? 
Orczyátlan. 

* 

A Görögországnak csak hét bölcse volt. Mennyi 
lehetett benne a bolond! Ez régi vicz. De uj az, hogy a 
franczia nemzetgyűlésnek csak egy o r d i n a i r e tagja 
volt s azon is túladtak. Hogy ezzel mit akarok mondani ? 
Nem szólok, mert mindjárt magukra veszik. 

* 

-f- Szerkesztő majom már van. Újévtől kezdve 
lesz v i c z e l ő b o r j ú is. ó szent Darwin! 

* 

X Közbiztonságunk. E napokban sikerült né
hány egyént azon perczben letartóztatni, midőn egy ide
gen télikabátot részvény-társulattá készültek átalakítani. 
Az elfogottakban a rendőrség többször büntetett grün-
derekre ismert. 

* 

> Jókai tudománjaos munkával fogja legközelebb 
j meglepni a világot, mely munkában Uranus csillagnak ed-
! dig ismeretlen nemzeteinek politikai és társadalmi viszo-
[ nyait fogja megirni azon alapossággal, melyet nála meg-
í szoktunk. A többi közt ki lesz benne mutatva, hogy ama 
j csillagzatban a hivatalos közlöny nyomdájának részvénye

sei illetlen dolognak tartják, ha képviselők önérdekeik mel-
I lett buzognak az országgyűlésben s hogy ártatlansági 

maszkájok nem üvegből való. 

* 

I — Dobsa szobájában oly hideg van, hogy a gyer
tyaláng megfagyott benne. (Nem igaz ; ez fizikai lehetet
lenség, mert abban a szobában nem is volt soha gyertya
láng.) 
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„Nyelvőr, 
— Mutatvány a legközelebb ily czim alatt megindulzndó 

közlönyből. — 

— söt Arany János, kit a magyar irók 
közt eddig legmagyarabbnak szokott tartani a nagy 
közönség, maga sem mentt a legbotrányosabb ma
gyartalansági botlásoktól. íme, csak ugy találomra 
szemelek ki egy versszakot leghíresebb költeményei
nek egyikéből: 

Királyasszony néném, 
Az egekre kérném, 
Azt a rózsát, fehér rózsát 
Jaj be szeretném én! 

Elemezzük e versszakott szóról szóra az újkori tudo • 
mányos nyelvörlés módszere nyomán. 

Mindjárt az első szó nyilván való slavismus, 
mert „király" a szláv „král"; a magyarnak eredetileg 
királya nem volt, csak fejedelme, vezére. Ha tehát a 
költő magyar szellemben akar költeni, igy kell vala 
irnia : „Fejedelemasszony néném." Azaz hogy igy 
k e l l e t t v o l n a , ha a verssor többi része ekkép meg
állhatna. De nyilván való, hogy sokkal magyarosabb 
leendett e sor, ha az erötetett „asszony néném" he
lyett a töröl metszett magyar „nénémasszony" sokkal 
termész«ítesb fordulatával végződnék. 

A második sor, fájdalom, hasonlókép magyar
talanságon kezdődik. E szócska „az" szintén rikító 
tótság, mert ugyanazon „z" betű által támadt, mely 
a tóttal „ember" helyett „zember"-t mondat. A tiszta 
magyar nyelven csak „a" névelő van, de „az" nincsen, 
illetőleg csak jogtalanul bitorolja helyét a magyar 
szótárban. E sor másik két szavának értelme pedig 
tökéletesen homályos. Szóló menyországba vél jut
hatni Klára birtoka által, tehát nyilván azt akarja itt 
kifejezni, hogy „egekbe kéredzkedném," mire nézve a 
fejedelemnö segítségéért esedezik. A ki nagyon is sza
batos kivan lenni, gyakran érthetlenné válik. Ez kü
lönben nem tárgya nyelvörizetünknek. 

A harmadik sorban igen furcsa különczkedés lep 
meg. A költő, Kázmér vágyainak tárgyát különösen 
akarván hangsúlyozni, azt kétszer nevezi meg egymás 
után : „rózsát, fehér rózsát" s aztán valamint a két 
tárgynevet egymás mellé tette, ugy az azoknak meg
felelő két névelőt is együvé helyezi elébök, még pe
dig oly logikátlanul, hogy az egyiket tárgy esetben, 
a másikat csak alany esetben: „azt a," ehelyt hogy 
„ezt azt." Különczködéstöl mentten a sor igy hangza
nék : „a rózsát, a fehér rózsát." Különben e sornak 
felénél több merőben idegen. „Rózsa" köztudomás 
szerint a latin „rosa" és semmi más. Hogy e szót 
még sem gyomlálták ki a magyar nyelvből, annál ke
vésbé érthető, miután nyelvünknek oly gyönyörű ki
fejezése van reá, mint a keresztnevek közöl ide is 

könnyen átvehető „Piroska." A logikátlanság neto
vábbja azonban a „ f e h é r rózsa," melyről Arany 
szól. Hiszen ha rózsa, a színe is rózsaszín, a mi pe
dig rózsaszín, az nem lehet fehér. A harmadik sor 
mindezek után magyarosan és egyszersmind logice: 
„Azt a rózsát, fehér rózsát" (voltaképen „azt azt ró
zsát fehéret rózsát") helyett egyszerűen igy fog hang
zani : „A piroskát, a fehérkét." 

A negyedik sor elején igen durva hibára buk
kanunk. „Jajbe;" ez képtelenség, mivel „jaj" alhangu 
levén a „ba, be" rag alhangu alakját kívánja, ekké-
pen : „jajba," t. i. „jajba szeretné" azaz annyira sze
retné, hogy jajba döntené. A „szeretnémén" ellen semmi 
kifogásunk, de az „én" teljesen fölösleges, mert ha 
az van mondva hogy „szeret n é m," világos hogy 
nem t e szeretném, hanem én. 

Igy TEHET tiszta magyarságra lefordítva a fönebb 
idézett versszak igy fogna hangzani: 

Fejedelem nénémasszony, 
Az egekbe kéredzkedném, 
A piroskát, a fehérkét 
Jajba szeretném. 

Vajha akadna avatott kéz, mely klassikusaink 
magyarra fordítását mielőbb elvállalná és sikeresen 
keresztülvihetné! Beszerebbet hazai spráchérik intere-
széjében n e m is vünsolhatnánk. 

Öszszetinevy Szarvas Gábor. 

A liaz t ula jclo no sokhoz. 
— A. sikos járdák alkalmából. — 

,Béke lengjen hamutok fölött!" 
Többen, kik nyakukat szegték. 

Ártatlan beszélgetések. 

Fejes. Gróf szerkesztőnk is lesz hát az újévben. 
Desewffy óta uem volt. 

Kurta. Csáky grófot érted ? Mit akar lapjával ? 
Fejes. „Testvériséget" és — előfizetőket. 0 is üres 

szalmát fog csépelui. 
Kurta. Azt ám — de az a C s á k y s z a l m á j a lesz. 

Kurta. Te, már most a szinházi lámpagyujtugató is 
beadta lemondását a Masánczky-botrány miatt. 

Fejes. Majmolás, r e m é u y i s p z e n c z i a . . 
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A korcsolya. 
— Népszerű fölolvasás a fölsőbb csuszkászattanból. — 

Azon görbe vas, mely minél egyenesebb, annál gör
bébb utakon tud járni : korcsolyának neveztetik. 

A korcsolya legalkalmatlanabb tárgy e világon, mert 
mindig láb alatt van. Ezért is, aki legelőször csatolja föl, 
mindjárt ugy megszereti, hogy le sem veti többé lábáról, 
hanem ellenkezőleg a korcsolya veti le lábáról őt. 

Politikai eredetére nézve muszka és pedig a pánszláv 
propagandának legsikeresebb szerszáma, mert eddig csak 
ez tudta jégre vinni Európa népeit. 

Morális tekintetben a legerélyesb üldözésre érde
mes, mert a sikamós mulatságok és időtöltések iránt hő 
vágyat ébreszt a legszüziebb kebelben is annyira, hogy 
magát a megtestesült ártatlanságot is képes megejteni. 

De immorális még más tekintetben is, miután a 
becsületes embert igen könnyen idegen aláírások hamisí
tására ösztönzi, mit különösen szerelmeseknél észlelhe
tünk, a kik kedveseik nevét vele a jégbe szeretik kar-
czolni. 

Egészségügyi szempontból ép oly kevéssé helyes-
lendő, mivel köztudomásúlag mi sem segiti elő az eskórt 
(epilepsia, Fallsucht) annyira, mint épen a korcsolya, 
miáltal valójában egy elkorcsolyásodott nemzedék alapja 
vettetik meg. 

Tudományos szempontból azonban a korcsolya meg-
becsülhetlen, mint a magasabb csuszkászattan alapja és 
életföltétele. 

A csuszkászattan a metonymicus kathegóriák syn-
chronismusainak syntheticai methodus szerint elit^.inált 
negativ isothermális vonalain s ezeknek egyrészt egymás 
közt a piorri, másrészt a modern spiritualismus filtrumán 
keresztüldestillált homonym Buddhissmus pragmatikai al
kalmazásából folyó spasmodicus symphomákkal szemben a 
posteriori is észlelt molecularis göncz-syllogysmusain 
alapszik s ezért a tévesen úgynevezett protoplastica me-
chanica után, mely a vegyrokon elemek atomszerü auto-
koiraniáját a positiv substantivitás korlátain belül diffa-
sionális uton föltéteményezi, hözvetlenül, mint elsődm<my-
nyiségü hatványképletek typicus coagulatiója és autoch-
thon tendentiáju metronymitási emolumentuma, respec- t 

tive corollariuma, aggregálódik és identificáltatik, minek 
fontosságát már azon egy körülmény is bizonyítja, hogy 
Olaszországban, hol igen kevés a jég, mindazonáltal száza
dokon át föutartották s fönntartják most is az „Academia 
della Crusca" nevü tudós társulatot, mely csak tollhibából 
ejtetik igy, levén tulajdonképi neve: „Academia della 
Ciusca" azaz „csuszka-akadémia." 

A korcsolyázás tudományos fontosságát ekkép kide
rítvén, áttérhetünk az alkalmazott csuszkászattanra. 

Korcsolyázni minden évszakban lehet, de csak ak
kor, ha jég van. Miután azonban kezdők könnyen elbuk
hatnak, e foglalkozás kezdőkuek nem igen ajánlható. Sza
badúszók rendesen sokkal biztosabban korcsolyáznak, kü
lönösen langyos vizben, és pedig legkivált ha bele nem 
mennek, mely esetben úszónadrág ugyan nem szükséges, 
de a korcsolya tökéletesen nélkülözhető. 

A ki tudni akarja, hogy ő korcsolyázó-e vagy sem. 
mindenekelőtt vizsgálja meg, vájjon különbözik-e és miben 
különbözik az éhes embertől. Ha abban különbözik tőle, 
hogy, mig ez kenyeret szeg, ő nyakát szegi, ugy biztos le
het benne, hogy igazi korcsolyázó. 

A ki az elbukástól irtózik, helyesen cselekszik, ha 
előbb a váltótörvényszéknél protokoláltatja magát, mely 
esetben törvényszékileg tömeggondnok neveztetik ki szá
mára, kinek segítségével ismét fölkelhet s tovább folytat
hatja üzletét. 

E bukások azonban a korcsolyázás főólvezetét képe
zik, különösen a szemlélőre nézve, ki a bukott Nagyságok, 
Méltóságok és Nagyméltóságok buktán igen kényelmesen 
okulhat, ha ugyan a nézőtér fűtve vagyon. Komolyabb 
baj ily bukás által nem támadhat, miutáu az elbukottat 
mindenki kineveti; különben bukjártas korcsolyonczok 
egyhangúlag azt ajánlják, hogy az ember vagy hátra, vagy 
előre, vagy oldalt bukjék, de máskép nem. Ha ugyanis 
hátra bukik, sohasem esik hátra (hanem . . . egyébre ;) ha 
előre bukik, csak orrát zúzza be, a mi azonban nem árt, 
mert orrán zuzmány ugyan fog látszani, de zuzmó nem 
fog uőui; ha pedig oldalt bukik, akkor sem bukik nagyot, 
hanem . . . oldalt. 

Ezeket akartuk a korcsolyáról és korcsolyázásról 
megjegyezni. Mi különösen competensek vagyunk e tárgy
ban, mert magunk nem tudunk korcsolyázni. 

! Egy nagy reményi hegedős albumába i 
[ (mikor sietett megrúgni azt, ki jó barátja volt, mihelyt [ 
I ingadozni kezdett). | 

. Rúgd, czigány, ki tudja meddig rúghatod, , 
[ Mikor lesz a nyűtt vonóból bot, 
» Száj és újság tele köpedékkel, i 
l Rúgd, czigány, s ne gondolj tisztességgel! 



ő s i s é g . 

Están. Látod Mózsi, ez itt Árpád apánk — már- I Whrmn. Látod Están, ez itt meg Ábrahám apánk 
mint a mi apánk. Ennek lágyékaiból származunk mind- i — mármint a mi apánk. Ennek kebelébe vándorlunk 
nyájan. I mindnyájan. 

r 



MONOPÓLIUM. 

1848-ban. 
Véresszájú, (lándzsásan) Polgártárs, mondd el po

litikai hitvallásodat. Programmodat, vagy életedet! 
Csizmadia. Ni, ni! Hát maga az, Miska! Ne izéljen 

há t ! Kérje olyantól a programmot, a ki nem ismeri a 
maga programmját, adta léhütóje ! Majd megvallatlak én 
azzal a lándzsa-nyéllel ! Jobb, ha megfizeted a fejelés 
árát, a mivel tartozol. 

1871-beii. 
Baloldali ujságiró (a váczi-utczában.) Megállj, 

hivatalnok ! Tintás az ujjad, a mint látom. 
Hivatalnok. Levelet irtam a húgomnak. 
Baloldali. De nem oda Buda! Vagy i s : tudod-é, 

merre van Buda ? Hogy mered Pesten mutatni magadat ? 
Láttalak az országházában is a gallériáu ! Nem szégyen
led a kutyától? 

Hivatalnok. De kérem, hallgasson ki! 
Baloldali. Semmi! Ha az én s az ország zsebéből fizet

jük az uiat, üljön a büróban. Én gyűlölöm a bürókrácziát. 
Lelkem mélyéből megvetem. De akarom, hogy legyen. 
Akkor a bürókráczia ellen sustorogtatom tollamat, mint 
kérlelbetlen isten ostora. Azt akarom, legyen a hivatal
nok sereg szolga nép. (Még sokáig folyik a speech, de 
az alatt a hivatalnok odább áll, s szónok csak akkor 
veszi észre mayát, midőn egy jobboldali szerkesztő ke
rül szeme elé.) 

Baloldali szerkesztő. Ahá ! Épen jókor jösz! Honnan 
veszed, hadd hallom szaporán, az eszmét czikkeidhez? 

Jobboldali szerkesztő. Hát tudod kedves pajtás ! 
összeülünk hárman négyen Zsigmondok, Póterek, Pálok 
és Lászlók, a mint a véletlen hozza magával. Szívesen 
látlak, sőt kérve kérlek, gyere, nézd meg! Oly kedélyes a 
jelenet! Szivarra gyújtunk, ásítunk. Jó volna czikket írni, 
mond az egyik. Az ám, csak volna miről, vág közbe a 
másik. Akkor én lehúzom keztyümet . . . 

Baloldali szerkesztő, ügyen ugy-e? Keztyüdet? 
Ördögömre s minden tollaimia, ez gyanús ! Honnan a po
kolból tettél szert keztyüre ? Látom, lakk-czipőben is 
jársz, ki vagy kefélve. Subveutiónak parfümé boszantja 
orromat. Aunak a másiknak meg bérbe vett hüvelykén a 
tinta friss nyomait pillantottam meg. Annak vedd a 
keztyüt. 

Jobboldali szerkesztő. Kedves barátom, oh, mily 
félreismersz. Ez fáj nekem! Csak látnád, mily idylli ár
tatlanság honol a mi újságunknak szende bájkörében! 
Könnyekre inditná a legpogányabb sziveket! De kérlek, 
nézz be egyszer hozzánk. Előtted nyitva áll szivem. Sőt, 
ime nyitva még erszényem is. Minthogy kiváncsi vagy, én 
minden kérdésedre felelek. Itt van hü képe vagyoni álla
potunknak. 

Baloldali ujságiró. No, majd meglátom! 
Jobboldali szerkesztő. Itt van pénzes tárczám, itt 

van bevételeim és kiadásaim naplója. Nézd: früstökre 
kávé, 22 kr. 

Baloldali (félre.) Én retket szoktam früstökölni. Az 
csinál epét. 

Jobboldali. Bécsi levelezőnek 1 frt 40 kr. 
Baloldali. El is maradhat. Nem tudjátok itthon 

írni a bécsi levelét ? Azt is bizonynyal Andrásy íratja az 
adózó nép véres verejtékéből. 

Jobboldali. Hordárnak 10 kr; külföldi hírlapokra 
50 frt; egy czikkért 70 kr . . . 

Baloldali. Hetven krajczár ! Ez már luxus ! De mi az 
a színes ott a tárczádban ? 

Jobboldali. Vasúti jegy Czeglédtől Váradig. 
Baloldali. Ingyen-jegy kétségkívül! 
Jobboldali. Neked is van. 
Baloldali. Az egészen más. Nekem szabad. Üe nála

tok az is subventió. 
Jobboldali. Egy szóval, mint költségvetésemből lá

tod, marad még e hóra 15 forint 95 krajczár abból, ami a 
szerkesztőségi budget. Privát zsebpénzem 9 forint 15 kr. 

Baloldali. Nem hiszem. 
Jobboldali. (Kiforditja minden zsebét.) No nézd, 

ha nem hiszed. 
Baloldali. De mit látok ! Ez az öt forintos, s ez a 

hatos uj, — emberségemre mondom, tiszta uj — s a mi 
több, v a l ó d i is. Ez már gyanús. 

Jobboldali. Megkérdezheted suszteremtől, az adott 
vissza nekem egy tiz forintosból, onnan ez uj pénz. 

Baloldali. Eb, hitvány mentségek ! Oh romlott kor, 
oh közmorál! Tudjátok meg, én szent hivatásomnak tar
tom őrködni az irodalmi név szűziessége fölött. Ebből ok
vetlenül foly, hogy gyanúperbe fogjak efféle éhenkórász 
skriblereket. Mert mindketten becsületes emberek nem 
lehetünk. Téged mások, én magamat tartom annak, 
azért 

És a többi usque in infinitum ! 



Fölfedezések 
mikor kifelé áll egy intendáns rúdja. 

Én kezdem liinni, hogy ez az Orczy nem ért 
töhhet a szinügyhöz, mint én. És ilyen embert nevez
nek ki igazgatónak! Le vele! Nem védelmezem többet 
a lapomban. 

né Károly. 

Mit ! Ilyen botrány ! Régen gyanítom, hogy 
nincs rendén az esze. Már több hónap óta állandón 
letolja a játékrendböl Struenseet. És ez akar az 
operához érteni? Bukjék! 

Edivard. 

Nem — már most nem lehet védeni ezt az em
bert, ha csak komoly véleményt nem koezkáztat az 
ember. Már pedig ezt nem teszem. Bukjék! 

Gyulai. 

Hiszen ez az ember oly ügyetlen, hogy mindent 
a mi tanácsunkra tesz. Bukjék! 

Casino. 

Jjgy látszikf méa nem minden mágnás ért a 
szinügyhöz. Próbáljátok fertálylyal. 

Kendeffy Álmos. 

Roszallja ! Hát tessék. Háthogy ö belügyminisz
ter, azt nem roszallja senki ? Mégis megmarad. Tehát 
mi is maradunk. Jobb, ha roszallja a mondást, 
mintha jav alj a az elmenetelt. 

The lord proteetor. 

CSODABOGARAK. 

Kivonat a képviselőház decz. 11-én tartott üléséből. 
(Tárgyalás alatt van a dohányegyedáruság.) 

M a j o r o s I s t v á n (szóról szóra) : Kénytelen vagyok 
én is most fölszólalni ezen kellemetlen tárgyban. Már ezen 
költségvetés tárgyalásakor tavaly ugyanazon képviselő társaim
mal együtt, kik ezen alkalommal fölszólaltak, emeltem én is 
szavaimat ezen ügy védelmére ugyanazon alkalommal a minis-
terelnök urnák saját vagyis a kormány második hivatalos köz
lönye a „Borsszem Jankó" engem is megörökített ezen szerep
lésemért, ennélfogva kénytelen vagyok ón is fölszólalni és kon
statálni, hogy a miniszter ur igéretét nem váltotta be, stb." 

Ó Majoros, mit akartál ezzel mondani ? B. <T. 
• 

Veszedelem hanyagságon alapszik ! 
Mindegyik ki az egészségét megóvni tudja, kiník ő maga 

és gyermekei egészsége és fájdalmai szivén van, azt maga ÍB 
fenntartása végett kötelességének tartja, ezennel szívélyes aján
latot a következő valódi hollandi . . . . thea. Ezen vértisztitó 
thea bár 80 évek óta Holland, Németország és Francziaország-
ban már közmondásnak neveztetett, csak névszerint mindenütt 
mint bizalom (garanczia) hírlik, és mindenféle képen ártatlan 

nevezendő szer, ki gyermeknek is beadatik, tisztítja a vért min
den vészletcs inakból. Televérő személyeknél, kiváltképen kik 
ölő alkalmazásban vannak, ellent áll a vér-tolakodásnál fejében, 
guta-ütés ellen, a máj-betegség, alsó testi szenvedélyeknél, nem 
külömben köszvén (hemorhoiden) rekedésnél nagy hatéságot 
tesz, köhögés- és mejbetegségnól legnagyobb eredményt mutat, 
hasmenésnél teljes bizalmat ad. Különösen figyelmeztetjük kö
vetkező tényekre: Tőfájás, sárga képfoltok, rosz szájizlés. torok-
karczolás, dagad lábok, bidegláz, belső égetések, savanyós nedű 
izlés gyomorban, felböfentés, szívdobogás, bélrekedés, női 
gyengelések, ha egyik vagy másik lázzal megtámodtatott, akkor 
ezen király-thea használatával, a máj és gyomor azonnali javo-
lást érzend, u, m. hasmenés által tökéletes, erővel bir. Egész
séges altest jó emésztővel leghathatósb jele a: egészség elve ; 
sokan szenvednek alsó test betegségen anélkül, hogy figyelmez
tetne reá; — midőh a labdacs vagy gyengíti, holott ezen thea 
a menést működi, többszöri használatnál meg kolera ellen is 
védi. Minden családnak czélszerü ezen theát a házban tartani, 
a hol orvos nem szükségeltetik, és betegségek ellen megóvható, 
egészséges ember hetenként 1-szer beveheti. Egy étkanál te
tézve theából, tölts reá 2 czésze forró vizet, takart be LL óráig 
meleg helyen s szűrt keresztül; ebből a koros embernek reg
gel és este 1 czészével, gyermeknek kevesebbet. 

* 
Korteskedés. 

(KÍTÜl.) 
Nagyméltóságú, Méltóságos, Nagyságos és Tekintetes 

m. b. tagnak. 
(Belül.) 

Alázatos emlékeztető üdvözletéül. 
Fejérmegyei Velenczei lakos és Csurgói születésű 

Dr. SZOMBATHY JÓZSEF, 
orvostudor, szülészmester, sebésztudor jelölt. 

18 év óta gyakorló orvos, u. m. honvédkórházi-, halott
vizsgáló, községi 10000 lakosságú Kis-Kun Dorozsma városának 
14 pályázó közül közfelkiáltással választatott, 10 évi szolgálata 
után önkényt leköszönt főorvosa, — tisztb. Jászkun kerületi 
főorvos — törvényszéki bonczoló, — ujoncz-állitási — védhimlő 
oltonyozó, — cholera járvány gyógyítására hatóságilag kikül
dött orvos, — városi képviselő, — kinevezett iskola felügyelő, — 
4 év óta szülőmegyéjében Sersgélyes, Szerecseny, Agárd, Gár
dony, Nyék, Besnyő, Baracska, Pottend, Páztnánd, Veréb, Na-
dap, Sukoró, Pákozd és lakhelyén Velenczén magáu gyakorló 
orvos. — A bizodalmat naplói kimutatás szerint ez évben 1345 
mind szegény sorsú betegek, belgyógyászati, szülészeti, és sebé
szeti gyógysególy nyújtás élvezésével bizonyítják. — Ernyedet
len szorgalom, gyakorlattal edzett szakképzettség, munkára 
való készség felajánlásával, alázattal esedezik, könyörög nagy 
és nemes lelkűek pártolásaért s döntő szavazatukért, hogy igy 
a Tttes kijelölő küldöttséghez benyújtott fentebb elősoroltakat 
igazoló okmányi alapján a fehérmegyei f ő o r v o s i , vagy lak
helyén Velenczei j á r á s o r v o s i tiszti állást elnyerhesse. — 
A szervezkedési törvény 66. §-ára kinyilatkoztatom, hogy annak 
c) pontja ellenem soha sem volt alkalmazva, és a 67. §-ra a 
fentebbi előzmények tellvesen elégségesek. — Nagylelkű párt
fogóim, jótevőim és ösmerőseimnek nemesen tévő kegyeibe 
ajánlva magamat, vagyok Velenczén deczemberhó 1871. 

Könyörgő 
készséges szolgájuk 

a fentnevezett. 
Nemes keblű jótevőimnek, kik egy szegény e megyét 46 

évig hiven szolgálta néptanítónak fiát, becses szavazatukkal 
fő, vagy j á r á s o r v o s i t i s z t s é g r e emeléssel meg-

! ajándékozni kegyeskednek, könyörgöm: hogy m i n d a k é t 
I á l l o m á s r a , nézve ajándékozzanak meg szavazatukkal, mert 
• több kérelmező is lévén, a szavazatok különben nagyon szét 
I oszlani fognának, és máskép eredmény nem remélhető. 



A barátok terén, 

J—i. Itt van a „Hon" szerkesztősége ? J—i. Hogy merte kölyökséged Dobsa gorombaságait 
Munkatárs. Idenisz itt van telem alászan. kiadni ellenem? (lérde közé kapja a főmunkatársi és 
J—i. Ki itt az újdondász ? megveri. — Magában :) Csak tudnám, ki itt a szerkesztő ! 
Munkatárs. En vadot. Ugyancsak megtépáznám az üstökösét! 



A D E U T S C H F É L E 

KÖNYVNYOMDA ÉS KIADÚ-RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG HIVATALÁRAN 
(Pest , Jözsef'tér 6. sz. a.) 

és minden hazai könyvárusnál előfizethetni a következő lapokra: 

és a nagy világ" 
szépirodalmi és ismeretterjesztő képes hetilap. 
Évenkint négy gyönyörű mülap ingyen. 

Előfizetési dij: Negyedévre 2 frt, félévre 4 írt, egész évre 8 frt 
„Kákái Heti Krónikájával" együtt: Negyedévre 3 frt, fél évre 6 frt, | 

egész évre 12 frt. 

A M U I I U U / J U 1 1 1 U 

képes é lez iap. 

M E G J E L E N M I N D E N V A S Á R N A P . , 

Előfizetési dij: Negyedévre 1 ft 50 kr, fél évre 3 ft, egész évre 6 ft, 

„ K Á K Á I 

H e t i 
r • 9? 

politikai, közgazdasági és irodalmi közlöny. 
Előfizetési dij: Negyedévre ft 1.50, fél évre 3 ft, egész évre 6 ft. 
.,Magyarország és a nagy világ" előfizetőinek: Negyedévre 1 frt, 

fél évre 2 frt, egész évre 4 frt. 

szépirodalmi, ismeretterjesztő folyóirat . 

Megjelenik liavonkint négy kétíves szám, számtalan képpel. 
J p ^ I v e n k m t egy áisies mu.ap ingyen. Wi 

Előfizetési diji Negyedévre frt 1.50, fel évre 3 frt, egész évre 6 frt. 

H A D I V A T " 
Közlöny a szépirodalom, társasélet, művészet és főleg 

a d i v a t köréből. 

Megjelen: a divatrész minden hó 1-én és 16-án a 

szépirodalmi rész 8-án és 24-én. 

Mellékletül minden hóban egy szincs divaíkép, szabás- és Iiinr/.o-iiiinták. 

Évenkint két gyönyörű míilap ingyen. 

1 M 0 N D 0 
politikai, szépirodalmi é3 gazdászati képes néplap. 

Megjelen hetenkint kétszer. 

Évenkint egy gyönyörű mülap ingyen. 
Előfizetési dij: Negyedévre 1 tat, fél évre 2 frt, egész évre 4 frt. 

312 
K Z I S L A P " 

Sok gyönyörű képpel megjelenő gyermek-folyóirat. 

Megjelen minden vasárnap 16 oldalon. 

Előfizetési ára: Negyedévre 1 frt, fél évre 2 frt, egész évre 4 frt. 

„ i í c i n e Ő c n t e " 
illtistriríc ijiiulcr<eiíuttjg. 

cSrl'djeinf jeben gíttttfafl mii 16 fetten ^ C Í Í uub mefen pradjf-
Doíien «$tíberii. 

Pranumerationspreis: Vierteljáhrig 1 fl., halbjáhrig 2 fl, ganzj. 4 fl. 

, U x i g a r i s o l i e 

Z e i t u n g " 
rrsdtrint jfíten $onntafl. 

Előfizetési dij: Negyedévre^ frt, fél évre 4 frt, egész évre 8 írt, Pranumerationspreis: Vierteljáhrig fl. 1.50, halbjáhrig 3 fl. ganzj. 6 fl. 




