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Előfizethetni a Deutsch-íéle könyvnyomda és kiadói részvénytársaságnál. Pest, Józseftér 6-ik

Bzam.

állana, hogy az embereket hivatásuktól a maga
kényelmére igy elvonja. A mit Thali Kálmán tesz,
tesz a legnagyobb önfeláldozással, minden szemé
lyes
előnyének megtagadásával, hálára kötelező
Hiába, ma már az ember nem születik többé,
áldozatkészséggel és eléggé nem dicsérhető buz
hanem lesz. A példák beláthatlan sora bizonyítja
gósággal, mindazt a tekintetes akadémia, ha hu
ezt a nagy igazságot.
mánus akarna lenni, s nem élne igy vissza egy
Itt van példának okáért Tisza Kálmán, a ki
örömekre termett fiatal ember jószívűségével: meg
testvérek közt is prókátornak született, ós lett párt
tetethetné két 4 — 4 0 0 ftos írnokkal is — egy fél
vezér ; Jókai komédiásnak született és lett romanévi gyakorlat után.
tiko-politikus publiczista ; Toldy Pista praelatusDe már a mi akadémiánk ilyen ; mert az is
nak született és lett papramorgó ; „hazánk bölcse"
csak részben . született akadémiának, nagy részt pe
Deáknak született és lett minden mesterek nagy
dig csak neveztetik annak.
mestere ; Ghyczy Kálmán pápistának szülelett és
Jaj Rákóczy Bercsényi,
olyan lutheránus lett, hogy keresheted a párját;
Vitéz
magyarok vezéri,
Levendula Márius kortesnek született ós az igaz,
Ki kevéssel beéri
hogy színész nem lett belőle.
Nincsenek nagy reményi,
A ki gidának születik, kecske lesz belőle;
Csak a kendtek babéri
a ki csikónak születik, az lóvá, — a ki malacznak
Vak Bottyán szemefényi;
Haj Rákóczy Bercsényi
az disznóvá lesz. í g y takartak egyszer egy kis
Haj Bercsényi Rákóczy
ártatlan kukaczot pólyákba s lett belőle csörgő CsernáThaly Kálmán reményi
tony; ismerünk egy borjut, az is már qualifikáija
Hírének Kender Kóczi.
magát marhává; csak a kutyából nem lesz sza
13. J.
lonna és a majom marad meg mindörökké majomnak.
Thali Kálmán, Thali Guido, Thali Elek: ha
egymás mellé állítod őket a három gráczia szá
CSODABOGÁR.
mára nem találsz méltóbb férjeket.
Az egész
Thaly nemzetség arra született, hogy forradalmat — Szorul szóra egy „Testvér* czimű lapból, mely Gf. Csáky
támaszszon a hölgyvilágban.
Gyula szerkesztése elatt jelen meg Pesten uj év óta. —
Ha Thaly Kálmán szemeibe nózesz báj teli Néhány őszinte szó az Igazságügy ministerhez az ország
királyi, és közhivatalnokai érdekében.
olvasóm, be kell előbb kötnöd a szemedet, mert
.,Igen
néhány, s őszinte, de komoly szavunk volna, néhány
beleszédülsz; hajának gazdag erdejében elbódulsz,
komoly
szónk,
mik komoly tárgyat érintsenek ; oly tárgyat, mely
s nehogy tájékozott vezető nélkül sétát koczkáztass
ha nem is az ország, a haza rendjei egyikét, hanem igen egy oly
árnyai alatt!
réteget, illeti, mi mert csupán müveit tanult egyének képezik :
Es haj, a ki igy a szerelemre született, — de azért is, mert oly osztály a mely nélkül nemzet, nép, állam,
mivé lett!
kormány nem létezhet a kellő figyelemre annál inkább méltó, mert
Akadémikussá. A magyar tudós társaság tag nélkülözhetlen; értjük az ország, a haza hivatalnokait, a vagy
a mint máskép nevezni szoktak az állam, a kormány szolgáit, és
jává, aztán még két tudós társaság tagjává.
Papirost eszik és port iszik és téntát már valjuk be az igazat, a létező pártoknak egyaránt mostoha, vagy
l e g a l á b b n e m k e d v e l t g y e r m e k e i t , kiket eddig
togat hozzá. Az embernek kedve volna Rá kóczy- elég tajnos figyelemre nem méltatták, sem az Igazságügyminisz
madzagot kötni és le vakbottyantani a kuruczvilág ter, s mert főleg sérves, mindenben biztosan hasznot hajtani
legmélységesebb fenekére.
törekvő prókátorok agyából eredett, de nem practikus tanácsok
Miatta lehet a farsang hosszú is rövid is ; következtében készitptt törvényjavaslatába, eleinte kimondott
neki a kalandáriombul is csak az kell, a mely ellenkezése daczára mégis belenyugodott, az összes k o r m á n y se;
sőt mi több, inert ama törvényjavaslatot szokott fejethatásával, a
Thököly idejében regulázta az időjárást. Legköze
többség törvényé emeite még a képviselő és felsőház sem!" („Test
lebb egy könyvet ir arról, hogy történeti szem vér" 8 . sz. 2 . old. 2 . has.)
pontból miképen kell syllabizálni azt, hogy „Rá*
Ha ezt nem Szinováez irta, ugy azonnal legyek Togyitikóczylovánakkitöröttalába."
B. J .
En perbe fognám az akadémiát, ha rajtam tyivé.

Thaly Kálmán.
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Képmagyarázat : A szélballabileben részt vesz
a pártocska minden marionettje. A főrendező, b. Szélbaldacci, a pavlacsen
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Greguss

Ágost

úrhoz.

Tisztelt Ur, ön az akadémián
a vers
rythmusáról tartott legközelebb igen érdekes fölolvasást
s egy
tagú franczia versszakokban is sikerült rythmust
felfödöznie. Az ön példája ez :
Fort
Belle
Elle
Dort
Sort

Fréle
Quelle
Dort
Rose
Close

La
Brise
L'a
Prise

De miért a távolban keresni azt, mit
közelben
lelünk ? A magyar journalistika
egyik uj tagja ha
sonlókkal szolgál minden nap. íme :
Le
Me

Nu
Du

De
Lej
Tu.

A legnagyobb készséggel bocsátják Greguss ur
rendelkezésére e gracziöz egytagú sorokat
a „Borsszem Jankó"
aesthetikusai.

A negyvenkóczosok kongressusa.

JANTJÁE

28.

1Í72.

czulágjaiért fosztogatták a finánczok, addig mi a szám
űzetés keserű kenyerén tengődök kün'ez éldes haza határain
tul a sedani katasztrófában méltán lakolt ördögi lény pén
zén kényelmesen konspirálgattunk.
Oh, azok dicső idők voltak, midőn a tűrni, szenvedni
tudó hazafiak kínoztattak és üldöztettek! És fájdalom!
azoknak vége van, nem a hazafiaknak, de az időknek. Napó
leon rászedett bennünket, Bismarck is rászedett bennün
ket, Victor Emánuel is rászedett bennünket, és addig szed
tek bennünket ott künn egyre másra rá, mig itthon egy
átkos kéz megcsinálta a kiegyezést, és mi fölöslegesekké
váltunk. A szomorú időkben, az elnyomatás korszakában
azonban volt egy csillag, mely keresztül sugárzott a sötét
ség éjjelén: a hazafiak, a polgárok egyetértése. Ma a viszszavonás dul a haza testében ; ma csak a nagy többség
ért egyet; de mi, mi ellenkezni fogunk mindhalálig. Az
a többség, mely uralkodik, nem képviseli a hazát, hanem
mi 48-an, mi képviseljük az elvet, melyet megállapítani
jöttünk össze 48-an, huszonkettő a haza különféle zugai
ból és 26 Pestnek különféle zugaiból, vajha meg is ta
lálnék és ráakadhatnánk egymásra!
Simonyi Ernyő. A kiegyezis megkötise és fóntartása
uraim nem egyib, mint egy óriási vesztegetis; mert a
mióta megköttetett, azóta egyebet se csinálunk, mint sza
kadatlanul róla disputálunk és vesztegetjunk az időt. Ne
künk, a kiknek ezirfc diurnum jár, mig csak könnyű, mert
odajutottunk, hogy alig van Magyarországon kaputos, ki
egy vagy más módon ne kotorászna a kormány zsebében.
És ezeket a zsebeket, melyekben a kaputosok kotorásznak,
mind a szeginy nip tarisznyájából töltik meg. És mi törtínik ? Eddig legalább volt minden három esztendőben
választás, a midőn a szeginy nip okkal-móddal kissé
megszerezhette magát. Most öt ívre akarják az országgyű
lést meghosszabbítani. Igy gondoskodik a zsarnoki kor
mány a szegíny nipről!
(Méltatlankodás.)

Zászló Imre. Köszöntöm a szép számú értekezletet;
mert hiszen negyvennyolczan vagyunk, és ki meri mon
dani, hogy a 48 nem szép szám és hozzá 48 negyvennyolczas mi országos eredmény, és örömkönnyhullatással
látok együtt egyszerre 48 kaputos 48-ast, mivel szép a
gatya és a bundagallér, ámbátor népnevelés jöjjön el a
te országod, különben tanulj tinó, ökör lesz belőled és a
ki nem végezte iskoláit, mivel a hazaáruló kormány még
mindig késik az ingyenoktatással, annak csak az érzülete
48-as, mivel mig a császárok és királyok deczember
2-át arra használják, hogy a nélpek jogait fosztogassák
Nóvák Gusztáv: A kormányság hazaárulás, ez már
és 8 millió fegyverest, addig ennek a pártnak nincs egyéb
érdeme, mint a haza boldogsága s igy annál is inkább ne bizonyos; de hát halljuk mindig, hogy a bihari párt is,
riadjunk vissza semmitől, mert a meghátrálás ott rejlik, melytől a bihari 4 > o k igazi mártyromságot szenvednek,
mei t Tisza Kálmánhoz képest a csalhatatlan pápa csak
hol a halál penészszaga van. (Altalános
helyeslés.)
Bemutattatik Bényey István nemzeti mártyr üdvözlő kis Miska, szintén kormányra törekszik. Ez egy alkotmá
távirata a váczi fogságból. A távirat igy szól: „ Nehéz nyos párttól gyanús ; a kormány olyan istenhagyta er
rabságból, csörtető vasra verve, kenyéren és vizén élve, kölcstelen intézmény, mely előtt minden józan hazafinak
elzárva a külvilágtól, a gyűlölt hatalom vérebeinek kör keresztet kell vetnie ; ha tehát valaki még nem is kor
mei közül, hova madár se, csak Kossuth szelleme fér be mány, de kormányságra törekszik, olybá kell venni, mint
látogatóul, üdvözlöm megnyomorított honhazám egyetlen a ki a gonoszt keresi.
Helfdir Ignácz: Megmondom én, mi a különbség a
hű fiait, a hányan vannak, valamennyit. Követlek bennete
ket, rendezzetek egy kis koledát, oláh kollegám a szen két baloldali párt között. Az első az, hogy a balközép azt
vedésben mind elnyerte pénzemet a ferblin, és a haza gondolja, hogy a belügy belügy, a külügy pedig külügy,
áruló kormány kezeiben tartván a forgalmi eszközöket, holott mi meg azt tartjuk, hogy a belügy a külügy, a kül
nem akarta ezen üdvözlő táviratomat potyára elszállítani ügy pedig a belügy. Mert a háború olyan fontos dolog,
hogy mikor háború van, akkor az újságokból mindenki
hozzátok. Éljen a haza!"
Iránytalan Dániel. T. értekezlet! A 48—49 rövid, de , csak azt olvassa és a vér foly ; a háború pedig külügy, a
fényes korszakot hosszú szenvedés, elnyomatás követte. vért pedig a belügy szavazza meg, de a külügy fogyasztja
Egy á t k o s kiegyezés azonban v é g e t v e t e t t e el, és a háború, ha megver az ellenség, mindent elsöpör
szenvedésnek és elnyomatásnak. (Panaszos hangok: Jjcjy het és akkor az egész belügy, bár a legjobban menjen is,
van, igaz!) Uraim, a mig önöket itthon a bezirkerek sa mégis tönkre megy a külügy, az az a háború miatt, és
nyargatták, a mig gyermekeiknek nyelvét a német szóra ennélfogva a háború, a külügy belügy, a belügy pedig a
igazították és nyesték, a mig önöket a porczió mindenféle külügy.
1
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Csanyágyi Sándor : Én mondom meg mért vált el a
két párt: annak oka jaz, mert a pártértekezleten fölmerült
a kérdés és ekkor más vélemény támadt és erre jazt mondta
jaz egyik pártvezér, nem akarom megmondani, hogy nem
Ghyczy Kálmán volt, hogy a ki nálánál okosabb akar
lenni, az pusztuljon ki a klubból és annál fogvást a kik
mi okosabbak lévén hát aztán ki is pusztultunk és addég
van és én egyesülök a balközéppel, ha beismerik, hogy én
vagyok az okosabb.
Togyitityitátyi (miután a programm s a szervezeti
javaslat
fölolvastatott s a központi
bizottság
megvá
lasztatott) : Minthogy előre látom, hogy a jobboldali
lapok — bőgni nem mindenkinek adatván — kurjongatni
fognak, hogy csak 48-an vagyunk, határozzuk el, hogy
egyrészt magunk is fejenként 10 embernyit érünk a réz
angyalát neki, és másrészt mondassák ki, hogy azok, a kik
nincsenek itt, nem azért nincsenek itt, mert nem jöttek
el — vesztek vóna meg, — hanem mert a kormány szántszándékosan nem akadályozta meg a hó-olvadást, mely
az utakat elrontotta s elvtársaink szekerét megrekesztette,
vagyis, hogy a negyvennyolczas párt szine-java a sárban
maradt, hogy hozná ki belőle a közlekedési minister saját
méltóságos fogaival, a ki keserve van az excellencziás
appetitusának. (Éljenzés.)
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A LÁBVIZ,
DRÁMAI NAIVITÁS HÁROM FÖLVONÁSBAN.
IRTA

A „JOGVÉGZETT" SZERZŐJE.

ELSŐ

FÖLVONÁS.

Elemér (belép s kalapját illedelmesen
leveszi, de
már odakünn, nem a szobában;
igaz, sántítania
is
kell.) Jó napot, kisasszony, vagyok bátor tiszteletemet
tenni.
Piroska (elpindva.) Jó napot kívánok. De mit látok!
Ön sántít ?
Elemér. Oh kutyabajom, kérem! Csak a kapczám
gyömöszölődött össze, az nyomja a lábam fejét. (Föl
emelve lábát.) Ttt ni, tessék csak megtapogatni.
Piroska (megtapogatja.) Oh szegény ifjú! Vesse le
a csizmáját és igazítsa meg a kapczát.
Elemér (belső elpiridással.)
Igen ám, de . . . ott a
harmadik páholyban egy kisasszony ül, a ki mindig ide
néz. Majd átszaladok megmondani neki, hogy forduljon
félre.
Az értekezlet bezáratik, mig Kossuth Lajoshoz a
Piroska (találékonyan.) Oh minek ? (Átkiált a pá
következő távirat indíttatván:
holyba.) Ugyan kérem, kisasszony, hunyja csak be egy
„Szellemed lebegett fölöttünk nagy férfiú ! Dicsér kicsit a szemét, a mig a szeretőm megigazítja a kapczátessék a te neved, melyet szájról szájra adtunk, ez lévén ját. . . . Ugy la ! De ne pislantson ám.
a mi mindennapi kenyerünk, mely nélkül éhen kellene
Elemér (leveti csizmáját s megigazítja a kapczát.)
vesznünk, ámen!"
Piroska (hangosan félre.) Jézus Mária szent Jó
zsef! minő kicsi a l á b a ! . . . É í minő tiszta kapczát hord!
Fogadni mernék, hogy a Keglevich Béláé se fájnabb.
Elemér^ Hát ha még a strimfllimet látná, a melyet
vasárnap szoktam hordani.
Piroska. Hiszen az ilyen kapczát a legnagyobb ün
nepnapon is el lehet viselni, akár zsebbevalónak ! (Szive
bensejében,) Szeretem ezen ifjút.
Elemér. Mi tetszik ?
Piroska. Ön . . . ( A páholy félé.) H a h ! ő pislan
tott ! (Hangosan súgva.) Oh én gyűlölöm azt a páholybeli kisasszonyt. (Kérdőleg, de ne nagyon)
Féltékeny
ség ez ? (Félelve, de határozatlanul,
olyan
gyanitás
formán.) Az. (Orrát fújja, de zsebkendővel
ám.)
Elemér. Ön náthás ?
Piroska. Mindennap tizennégy zsebkendőt fogyasz
tok el.
Elemér. Egek ! (Hármat fordulva.) Tizennégy le
pedőt !
MÁSODIK FÖLVONÁS.
Fejes. Ugyan barátom, mért hogy a Lloydok előtt
kegyelmet nem találnak a magyar fiúk Bécsben? Majd
Piroska, (pofon vágja a szolgálót, mert még nem
hozza a lábvizet.)
hogy föl nem falják őket.
Elemér. Hah, ez csattanás volt ! . . . Csók ! (Bor
Kurta. Hja barátom, soha sem is volt a magyar
zalmasan:) Piroska, kit csókoltál meg?
fiúknak Bécsben oly könnyű dolga, mint a németeknek I
Piroska (fölkiáltva) Elemér ! . . . Én ? , . . Hisz ez
Pesten.
pofon volt.
Elemér. Pofon? (Kétkedve.) Pofon-e? (Űmmögve.)
Pofon ?

A magyar fiúk Bécsben.

Morbus scholasticus.

T—a (jő s pihegve szól:)—
Kálmán, Kálmán! Hallod-e? Gyere már ! A pártértekezlet már javában foly
s te még mindig késel!
G—y (nyögve). — Jaj . . . drusza . . . hisz látod . . . mily beteg vagyok. . . . Egész nap csak . . .
herba . . . batheát iszom és . . . orvosságot eszem. . . . Nem me . . . mehe . . . mehetek.
(Visszahanyatlik
párnái
közé.)

Piroska (hozzá ül s lábait ugyanoda teszi.) Ez jó
Piroska. Még pedig olyant vágtam pofon, a ki még
a nátha ellen.
itt sincs.
A páholybeli hölgy (lejön, hozzájuk ül s lábait
Elemér. Ah ugy ! No adjunk szegénynek valamit.
szintén a dézsába dugja.)
(Keresgél zsebében.) De mikor nincs semmim ! (Fülét
A sugó (kibúvik a föld alul s hasonlókép cselek
piszkálva.) Kitől vegyek kölcsön egy hatost ? (A súgó
hoz lép.) Sugó barátom, adjon kölcsön egy hatost. (E szik.)
i
A szolgáló (detto.)
perczben egy papirgöngyöleg esik le lábai elé.)
Sugó (fölkapva azt, odanyújtja.) Itt van, ifiur;
Mind (egyszerre kirántják lábaikat.) H a h ! Hiszen
szívesen szolgálok.
ez forró víz !
A páholyi hölgy. Ohó, én azt a hatost Elemérnek
Piroska (sántikál a színpadon,)
Le vagyok for
dobtam, tőlem kapja azt, nem a súgótól!
rázva, jaj j a j !
Piroska (Elemér atillájáról leszakítva egy gombot.)
Elemér. Jujujuj! Megfőtt a lábam!
Hah ! hütelen ! Téged az a . . . az a . . . izé tart ki ?
A páholybeli hölgy. Ah, mily forró a féltékenység
Szolgáló (hozza a lábvizet.)
lábvize!
HARMADIK FÖLVONÁS.

A színházi orvos Qelésiet.) Mi baj ? mi baj ? . . . Ha

mar gyapotot az égési sebekre!
A sugó (füleibe nyul s belőtök kivesz egy font
Elemér (leül s lábait a dézsába teszi.) Ez jó lesz
lábamnak.
i gyapotot.) BejÓ, hogy csuzban szenvedek! Legalább gya-

JANUÁR

28.

1872.

BORSSZEM JANKÓ.

7

Morbus scholasticus.

G—y (álig liogy a hírnök távoz, fölugrik ágyából, vígan csettent az ujjával, hálóköntösbe búvik, a zsölyébe ül és a legjobb izün pipál). — Csak csináljátok magatok ! Elég volt pecsovics szivemnek a meddő köz
jogi vita. Eleget fájt nekem a ti fejetek, hadd fájjon egyszer nektek is az én fejem.
(Külön versben is meg van énekelve.)

pótot kell a füleimben viselnem és van mit rakni a forrázási sebekre. (Piroska lábait bekötözi a gyapottal.)
Elemér (jajgat s kínjában orrát törli, de nem keze
fejévél, hanem illedelmesen a kabátja ujjával.) Hát az
én lábam ?
Az orvos. Olajat rá !
A sugó. Olaj nincs, kérem, mert a színházat gázzal
világítják.
Az orvos. Hát hozzon gázt, az még jobb, mert több
világot ad. (Gázt tesznek Elemér lábára.)
A páholy bel i hölgy (ördögileg.) Ők meg vannak
mentve. (Fölsziszszen.) Jaj, a nagyujjam! Lefőtt egészen.
Az orvos (megvizsgálja.) Mi jut az eszébe, nagysám? Hisz lefagyott. Ezt dörzsölni kell. (Intésére két
hordár siet a színpadra, a páholybeli hölgyet lefekte
tik s megdörzsölik.) De hát hogyan lehet ez ? (Mély gon
dolatokba merül, aztán ismét fölmerül a gondolatok
mélyéből.) Hah, már gyanítom! (A lábvizhez siet s bele

nyúl.) Uraim! Tisztelt közönség! hisz ez a lábviz
hideg! Jéghideg! Tessék csak megpróbálni. (Megfecskendi vele az első
zártszék-sorokat.)
Többen. Hideg h á t !
Orvos. Az egész egy roppant félreértés volt, kérem.
Egy végzetteljes mystificatio!
Elemér

)

Piroska

> (talpra ugorva.) Igazán ?

A páholybeli hölgy )

Orvos. Persze. (Nyakuk közé önti a vizet.) íme a
próbája.
Elemér. \ (Ujjongva) Igy hát egymáséi lehetünk ?
Piroska. J H a h ! (Egymás karjába
dőlnek)
A páholybeli hölgy. (Tragice) Oh végzet! bosszúm
nem sült el. (Mérgesen visszamegy
páholyába)
A sugó. Legyetek boldogok. A hatos legyen a meny
asszony hozománya! (Bengáli tűz, a függöny legördül.)

ELÉGIA.
Air: Búsul a lengyel.
Búsul a balpárt
Saját állapotján
Mert Ghiczy Kálmán
Nincs a konferenczján.
Kesereg a vajda
Bo*zusága oly nagy.
S zug a balközép : „Hajh,
Ghiczy Kálmán, hol vagy?"
Ghyczy Kálmán fekszik
Ott a nyoszolyában.
Éjjeli nachtkasztlin
Csupa orvosság van :
Infusum, decoctum,
Por, kenőcs és lapdacs,
Zug a balközép : „Hajh,
Ghiczy Kálmán, hol vagy?"
Tisza Kálmán felkap,
Uti czélja Igmánd.
Megy fölkeresni
Gyönge Ghiczy Kálmánt.
„Nélküled vezértárs
Párti szusz belénk fagy.
Kérdezik a hivek :
„Ghiczy Kálmán, hol vagy?"
„Jaj Kálmán pajtás,
A bajomat látod;
Már több hét óta
Szedek orvosságot.
A baloldalom fái
Es fejemben az agy!" —
„Látom Ghiczy Kálmán
Hajh, bizon beteg vagy!"
Fut vissza Pestre
Uri Tisza Kálmán
Es legott jelen meg
Ralközépi pártján :
„Jaj pártom, pártom
Oh csak meg ne olvadj !"
De a párt kiáltja :
„Ghiczy Kálmán, hol vagy ?"
Alig, hogy druszája
Tisza Kálmán elment,
Jó Ghiczy Kálmán
Az ágyábul fölkelt.
Kapta a slafrokját
Szájában csibuk ég,
S mosolyogva mondja :
„ I s k o l a b e t e g s é g !**)
*) Ugy legyen ! B. J.

Heraldikus levél
— P o s n a r I.-CároloJ o s

JLjévay

Henrikhez. —

Pest, janoárban.

Méltóságos

baronlében,

Különös érzések közt nyalok kitőnö
aczélpennámhoz.
„Heinrich, mir graut vor Dir!" mondja a geivaltige Friedrich von Sthiller, August von
Kotzebuenak Kaufmann
von
Venedigjében.
Win ? Hogyan ? What ? Quoi % Come ? Cso ?
Wie heiszt?
Ön lehette volna egy báron és ön otasitotta vissza
az ilyen
kitöntetöntetést?
„Der erste ahnliche Fali in meiner Praxis !
mondja a német császár Friedrich
Wilhelm
von
Preussen.
ön ezzel egy praecedenz falit inaugurálta,
« mi
rám nézve lehet nagyon kellemetlen. Már most nekem
is fog kelleni visszautasítani
a barontitelt,
ha megkí
nálják vele engemet. És én hogy szégyenitsem meg a
báron Wenckheimet ? u. derék gavalirt ?
Nem elég nagy csapás, hogy Ö excellentiájától el
lopták az ordeneket ?
Szerenese, hogy a minister
ur
kártalaníthatja
magát. Neki csak bele kell nyólni a kasztliba.
Ha
ilyesmi történne én velem, bizonyosan
megkapnám a
Lipótot. De nem a keresztet, hanem a mezőt.
Egyszer már refusirostam
a grófi czimet, miotán
nem akartam meg szégyeneim a gráf Szechínit, a kihez
volt intézve a levelet. De másodszor
ilyen
heroismus
nem lesz bennem. Gott, mit követett el ön!
Mindennap
rettegek, hogy megküldenek
a diplómot.
Azt akarja ön, hogy korona nélkül szálljak le
őseimhez ? Ezt a csopást én tul nem élném l
Ausért hát fogadjon el a baronságot,
vagy ha
épen terhire van, adja nekem.
Már ebül a nagylelkö égembül is láthat, hogy én
is azok közé tartozóin, kiknek ereiben folydogál a kék
tinta.
Vagyok affligirozott
bámolója
u

Posner KárolojOS m. p.

(magam pennája)

earl of Alizarin.

Jókai Mór. — Páli barátom, nem láttalak a
népkörben, mikor fölolvasást tartottam arról, hogy
mikor én komédiáztam.
K r i t i k u s P á l . — T u d o d Móricz, majd én csak
akkor megyek el oda, ha arról tartasz fölolvasást,
hogy mikor n e m komédiáztál te.

Szobalány. — J j nagyságos asszony, ilyen
Valóságos tündérujjak varrták!
a

nagyságos

?

szép

ruhája

Ngos asszony. — Gondolod ? . . . (A tükörbe néz. Borsszem
asszony megpillantja a tündérujjak birtokosát — a virasztástól

senkinek sem lesz a bálon, tudom.
Janlcó, a hires bűvész intésére, a
és munkától elalélt
varrólányt.)

Tulajdonos és felelős szerkeszti: OtioMri Bors, 2 sas-utcza 24. sí,

Ovás!

;X»KK»>OOOOCK«XKKX»XWXX«WWXKK
Minden i t t elősorolt
tárgy a leggondosab
ban cgoniagoltatik s
küldetik cl.

Trauffott raktárának

A legkisebb megbízás
a leggyorsabban s l e g
pontosabban eszközöl
tetik.

yMivel hirdetéseink utánoztatnak s hamisittatnak kérjük czégünket TRAUGOTT FEITEL megjegyezni.

IV. osztálya.

Mivel hirdetéseink utánoztatnak s ha
misittatnak kérjük czégünket TRAU-TT
GOTT FEITEL megjegyezni.
Q

Il kr. 5 db. jó aczéltoll.
,1 , 2 „ tolltartó.
Pl „ 1 „ irókönyvecske.
l 2, 3, 5 kr. különféle illatos szobatüzjáték.
|2 kr. egy ezüstözött érez kávéskanál.
P2 kr. 1 db. finom pipere-szappan.
, 1 „ gyakorlati kulcstartó.
„ 1 „ kenőkefe.
„ 2 köteg finom havannán szivarpapir.
„ egy szabadalmazott czipő- s keztyügomboló.
„ egy db. radir-gummi.
» egy czérnahuzó gép.
* egy örök naptár.
„ egy finom jegyzőkönyv.
„ négy db. illatos pecsétviasz.
„ egy bádogtáleza.
, egy finom zsebbevaló tüzszerszám, viaszgyofával.
„ egy üveg kitűnő .bécsi" tinta.
, egy elegáns fénykép-keret
egy doboz festék 12 színnel, s
ecsettel.
„ egy rof lámpabél.
„ egy ezüstözött gyüszü.
„ egy zsebtükör.
„ egy ajk-harmonil-a.
„ egy ezukorfogó.
„ egy pár harisnyakötő.
, egy ezüstözött érez evőkanál.
„ egy leanyfogó-gép.
n egy csinos óradisz.
„ egy üveg gyertyaellenző.
* egy „e-üst-golyó" legkitűnőbb
érc/tisztító szer.
„ igen sok nemű játékszer.
, különböző társasjáték.
„ egy s'ép képeskönyv szöveggel
s elátva
„ egy fi iom melltű,
n egy gy ikorlati határidő-mutató.
, egy szép gyűrű.
, egy kávé talcza.
„ egy finom köszörűkő
„ egy finom világosság ellenző.
„ egy db. glycerin- vagy növény
szappan.
egy - viaszhajlcenőcs.
„ eg kaucsuk uta/ófésü.
„ e' db. legjobb növény -fogpép.
„ egy bádog takarékpénztár,
egy pár nadrá gkiniélő„ egy csinos b <?"uogharsOna.
„ egy vadász- vagy jelzó'sip.
, egy legjobb és gyakorlati szi
vartartó
„ egy skatulya 3 db. finom pecsétviaszszal.
„ 12 db. irón.
. egy kitűnő dugó.
„ a leggyönyörűbb fényképek.

5 kr. egy szivarmetszö.
5, 10, 20, 30, 40, 50 kr. a legkülön
félébb ajándék darabok nők, férfiak,
fiuk s leányok számára.
6 kr. egy tuczat hajiodoritó bőrből.
8 « egy gyermek-óra láuczczal.
10 kr. egy pár ezórnakeztyü gyerme
keknek.
10 a egy finom uri selyem nyakkendő.
10 . egy finom jegyzőkönyv nap
tárral.
10 „ egy doboz 12 db. finom fes
tékkel.
10 „ egy valódi tajt.-szipka.
10 „ egy flnoiu melltü 8 fülbeva'ókószlet.
egy üveg, finom illatos hajolaj.
egy olló-láncz.
egy nagy szarufésű.
egy zár kulcscsal bőröndre,
egy franczia s bécsi hüvelyk
rtók.
egy csinos legyező,
egy pár porczellán kávéscsésze,
egy porczellán cseruege-tánycr.
egy gyakorlati szivarcsinálógep.
lOO db. kitűnő varrótű.
egy jó tárcza.
egy pár gyermek-harisnya,
egy pipa szárral.
egy t . j t é k szivarszipka.
egy ezukorzuzó.
egy függő tüzszerszám.
egy fénybőr-öv.
egy finom aiany-bronz ruedailIon.
egy osinos bársony óratartó,
egy sárkefe.
egy gurnitur gomb kéz-, ing
előre s gallérra
egy gyakorlati dugaszkuzó.
egy cent,méter,
egy burnótszelencze.
egy jó aczélolló.
egy kitűnő korall-füzér,
egy palaczk kitűnő pt-csóttiszt i t ó , vagy ugyanoly czélu szap
pan.
' 0 „ egy szépen öltöztetett bábu.
10 „ egy fogkefe.
W , egy fiuom fodró fésű.
10 „ egy pár divatos függő.
10 „ egy t é e l y
hajerősitő
nőcs.
10 „ egy kötő-kosár.
10 „ 1000 db. fogpiszkáló.
10 r "gy ruhaporozó.
10 „ egy hajtődoritó fa.
10 „ egy divatos óraláncz.
10 » egy album 12 db. bécsi
képpel.

10 „ egy két pengéjű tollké.s.
£ jj
10, 20 kr. egy finom sétabot.'
15 „ egy pár férfi-harisnya.
15 , egy pár nagy erős férfi ha
risnya.
15 „ egy pár czérna-keztyü hölgyek
számára.
15 „ egy plaid-szij.
15 „ egy kés, villa készülék.
15 , egy üveg finom illatszer.
15 » egy üveg valódi kölni viz.
15
egy finom olló.
20 „ egy pár férfi-czérnakeztyü.
20 „ egy paiaczk hidegen használ
ható folyékony enyv,
20 „ egy nagy tauzó harmonika.
20 » egv sodrony kenyér-kosár.
20 „ egy jó minőségű hajkefe.
20 , egy bolhafogó-gép.
20 „ egy jól igazitott zseb-hévmérő.
20 „ egy gyakorliti keztyütágitó. I
20 , egy finom zseb-kefe, tükörrel,^
fésűvel.
20 , egy pái perczellán virágtartó.
20 , egy jó, negyed mrtfd. láttávuj
távcső.
2 ) „ kr. egy .jó, angol borotva.
20 „ egy pár hosszú, jó női haris-|
nya.
20 „ egy csines
varrópárna
varral.
2 0 „ egy p í r nadrágtartó.
2 0 . egy egész készülék, k é s , ka-^
nál, villa.
2 0 » 100 darab tnoin
levélbo-^
riték.
25 . egy jól szabályz tt nap-óra.
25 „ egyfény'<ép-al bum
25 „ egy láttani üveg orrcsiptető
30 „ egy .v sárko ár
30
egy szab. köszörű minden vágó^
eszközhöz.
30 , egy legújabb találmányú eszj
köz, mely a szoptató dajkát feles-"
logessé teszi.
35 . egy foldteke a föld minden né
pének képes leírásával.
i
25
egy gyermek-szinház alakokkall
együtt.
3
, egy nagy iskola-táska félsz
jazva.
40 „ 100 db. finom levélpapir.
50 „ egy napernyő,
1 ft. 2'< kr. egy jó, nagy esernyő.
1 ft. 30 kr. egy f a i óra,
zott, két évi jótállással.
2 ft. 80 kr. egy teljes íróasztal
szerelvény bronzöntvényből. Áll
dból : 1 íróeszköz; 1 levélnyom-|
tató ; 2 magas gyertyatartó ; 1 kéz
gyertyatartó ; 1 hévmérő; 1 tüz
szerszám ; 1 óratartó ; l tolltartó1 hamutartó.
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Iparlovagok, a nagyszerű
eredmények által csalatva, ifll
hogy az én

n

r

KRÁL-féle

.«
ír
«§j

mindenütt igen keresett, azt
hamisitani kezdek. Hogy min
den efféle hamisítás hatás nél
küli pancs az én Král-féle
kifii mi karol inéul li. Davidt li eá in li oz képest (mely ismerétes eredményű mell-és tüdőhántalmakban) azt bizonyitgatni felesleges. Azonban el
határoztam, hogy ezentúl
minden kis kék papirosba
göngyölt csomagra sajátkezüieg irom nevemet, hogy
igy a t. közönség félre ne
vezettethessék. Minden e
czég alatt árult oly thea
tehát, melyen aláírásom
nem található: hamis. Egy
csomag ára 20 kr. o. ó.

Fürst József,
gyógyszerész a „fehér angyal
hoz'
|£ Kapható T ö r ö k József J
» gyógyszertárában Pesten s a Q
RJ
legtöbb más gyógyszerj£
tárban is.
Jf
:

Vasas-tapasz,
készíti

Pürst Józsel
Prágában,

a

ő nap alatt gyógyít alaposai
minden fagyos testrészt.

1 doboz ára 40 kr. o. é.
F ő r a k t á r P e s t e n : Török
J ó z s e f ur gyógyszertárába!)
és kapható minden gyógy
szerésznél.

|A ki 2 0 ftig tesz megrendelést egy pompás kiállítású, bőrbe kötött, 100 képre való, különben 6 ft. bolti arug
' a l b u m o t kap ingyen ; 4 0 ftig vásárló ingyenjulalma hat személyre való chinaezüst éteszkoz csinos szekrényben ;^
»60 ft. vételre 24 ft. értékű 12 személyre való éteszköz a ráadás; ily kedvezményeket csakis oly gazdagon bere*de-|
zett raktár nyújthat, mint

az egyedüli és általánosan ismert

|T

r á n g o t t

e i t e l ;

árucsarnoka, Bécsben, Karntnerring 2. sz.

A DEUTSCHE

íöüto. és kiaflói-részv.-társ.
PESTEN
elvállal kiállításra mindennemű

nyomtatványokat
a legjutányosabb áron.

